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PRILOGA

IZIDI GLASOVANJ

Pomen kratic in znakov

+ sprejeto
- zavrnjeno
↓ brezpredmetno
U umaknjeno
PG (..., …, ...) poimensko glasovanje (za, proti, vzdržani)
EG (..., …, ...) elektronsko glasovanje (za, proti, vzdržani)
po delih glasovanje po delih
loč. ločeno glasovanje
p.s. predlog spremembe
SPS sporazumni predlog spremembe
UD ustrezni del
D predlog spremembe, s katerim se predlaga črtanje
= identični predlogi sprememb
§ odstavek
čl. člen
u.i. uvodna izjava
PR predlog resolucije
SPR skupni predlog resolucije
več kot 38 poslancev nizki prag (najmanj 38 poslancev)
več kot 76 poslancev srednji prag (najmanj 76 poslancev)
več kot 151 poslancev visoki prag (najmanj 151 poslancev)
TG tajno glasovanje
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1. Zahteva za odvzem imunitete Jørnu Dohrmannu

Poročilo: Evelyn Regner (A8-0178/2019)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

glasovanje: predlog 
sklepa

+

2. Zastopniške tožbe za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov ***I

Poročilo: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

eno samo glasovanje PG + 579, 33, 43

3. Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu med EU in Izraelom (pristop 
Hrvaške) ***

Priporočilo: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

glasovanje: postopek 
odobritve

PG + 565, 44, 46

4. Celoviti sporazum med EU in Uzbekistanom

Poročilo: David McAllister (A8-0149/2019)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

potrditev brez glasovanja

5. Opustitev premikanja ure na poletni oz. zimski čas ***I

Poročilo: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog zavrnitve predloga Komisije

Predlog zavrnitve 
predloga Komisije

33=
34=

EFDD
več kot 38 
poslancev

EG - 228, 399, 24

Osnutek zakonodajnega akta

predlogi sprememb 
pristojnega odbora – 

glasovanje po sklopih

1-32 odbor +

glasovanje: predlog Komisije PG + 410, 192, 51

6. Skupna pravila notranjega trga električne energije ***I

Poročilo: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Začasni sporazum

začasni sporazum 200 odbor PG + 551, 72, 37

Izjava Komisije 201 odbor +

7. Notranji trg električne energije ***I

Poročilo: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Začasni sporazum

začasni sporazum 187 odbor PG + 544, 76, 40

Izjava Komisije 188 odbor +

8. Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev ***I

Poročilo: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Začasni sporazum

začasni sporazum 91 odbor PG + 558, 75, 31

9. Pripravljenost na tveganja v sektorju električne energije ***I

Poročilo: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Začasni sporazum

začasni sporazum 63 odbor PG + 569, 61, 34

10. Označevanje pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre 
***I

Poročilo: Michał Boni (A8-0086/2019)

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

predlogi sprememb 
pristojnega odbora – 

glasovanje po sklopih

1-10
12

14-20
23-28

30
32-35
37-38

40
42

44-45
47-48
50-52
54-57

odbor +

11 odbor loč. -

36 odbor loč. -

39 odbor PG + 346, 313, 3

po delih

predlogi sprememb 
pristojnega odbora – 

ločeno glasovanje

41 odbor

1 +



P8_PV(2019)03-26(VOT)_SL.docx 5 PE 637.170

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

2/EG - 302, 354, 3

53 odbor +

člen 3, § 1, točka 7 62 S&D, 
Verts/ALE

PG - 316, 345, 1

21 odbor PG + 371, 258, 33člen 4, § 2

63 S&D, 
Verts/ALE

↓

22D odbor PG + 385, 274, 4člen 4, § 3

64 S&D, 
Verts/ALE

↓

po delih

1 +

Člen 5 58 PPE

2 +

29D odbor +člen 6, § 2

65 S&D, 
Verts/ALE

↓

31 odbor EG + 372, 274, 16člen 6, § 7

66 S&D, 
Verts/ALE

↓

člen 11, po § 3 67 S&D, 
Verts/ALE

PG - 291, 362, 8

po delih

1/PG - 316, 345, 3

2/PG - 305, 353, 4

po členu 11 68 S&D, 
Verts/ALE

3/PG - 317, 335, 8

člen 12 – alinea 1 – 
uvodni del

69 S&D, 
Verts/ALE

-

člen 12 – alinea 1 – 
točka c

70 S&D, 
Verts/ALE

-
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

po členu 15
Uredba (ES) št. 

661/2009
člen 5, § 2, točka o

71 S&D, 
Verts/ALE

PG - 311, 352, 2

72 S&D, 
Verts/ALE

-člen 17, § 2

43 odbor EG + 365, 287, 9

74 S&D, 
Verts/ALE

-priloga I, del A, tabela

46 odbor +

75 S&D, 
Verts/ALE

PG - 294, 353, 18priloga I, del B, točka 
2, tabela

49 odbor +

priloga IV, alinea 1, po 
točki g

73 S&D, 
Verts/ALE

PG - 313, 333, 17

uvodna izjava 21 59 S&D, 
Verts/ALE

-

60 S&D, 
Verts/ALE

PG - 302, 341, 21

po delih

1 +

13 odbor

2 -

po uvodni izjavi 30

61 S&D, 
Verts/ALE

PG ↓

glasovanje: predlog Komisije PG + 369, 273, 23

Zahteve za poimensko glasovanje
S&D: predlogi sprememb 61, 62, 67, 68, 73
Verts/ALE: predlogi sprememb 21, 22, 39, 60, 71, 75

Zahteve za ločeno glasovanje
PPE: predloga sprememb 11, 36
Verts/ALE: predlogi sprememb 21, 22, 29, 31, 53

Zahteve za glasovanje po delih
PPE:
predlog spremembe 13
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1. del: „Podatki o kilometrini in obrabi pnevmatik bodo po tem, ko bo na voljo ustrezna 
preskusna metoda, koristno orodje za obveščanje potrošnikov o trajnosti, življenjski 
dobi in nenamerni sprostitvi mikroplastike iz njihove kupljene pnevmatike. Podatek 
o kilometrini bi potrošnikom tudi omogočil, da bi se ozaveščeno odločali glede 
pnevmatik z daljšo življenjsko dobo, kar bi pripomoglo k varstvu okolja, hkrati pa bi 
lahko ocenili dolgoročne obratovalne stroške pnevmatik. Zato bi se podatki o 
kilometrini in obrabi morali dodati oznaki, kadar bo na voljo ustrezna, smiselna in 
ponovljiva preskusna metoda za uporabo te uredbe. Raziskave in razvoj novih 
tehnologij na tem področju bi se morali nadaljevati.“

2. del: „Navedba kilometrine in obrabe pnevmatike bi pomenila korenito spremembo 
oznake, zato bi jo bilo treba vključiti v naslednjo revizijo te uredbe.“

Verts/ALE:
predlog spremembe 41
1. del: vse besedilo brez besed „vsebuje oceno zahtev za uvedbo novih razredov pnevmatik, 

novo obliko oznake ali nove parametre pnevmatik, zlasti za kilometrino in obrabo, 
če so na voljo ustrezne preskusne metode,“

2. del: te besede

predlog spremembe 58
1. del: vse besedilo brez besed „razen izmerjenih tehničnih parametrov modela“ (v 

odstavku 1 in 2)
2. del: te besede

predlog spremembe 68
1. del: „Komisija najpozneje do 1. junija 2023 sprejme delegirane akte v skladu s 

členom 12, da dopolni to uredbo z uvedbo parametrov in zahtev glede informacij o 
obrabi pnevmatik.“

2. del: „Komisija najpozneje do 1. januarja 2025 sprejme delegirane akte v skladu s 
členom 12, da dopolni to uredbo z uvedbo parametrov in zahtev glede informacij o 
kilometrini pnevmatik.“

3. del: „Komisija od organizacij za standardizacijo zahteva, da razvijejo usklajene 
preskusne metode za merjenje obrabe pnevmatik in kilometrine pnevmatik, ter 
razišče, kako potrošniki razumejo te parametre.“

11. Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu ***I

Poročilo: Axel Voss (A8-0245/2018)

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog zavrnitve predloga Komisije

Predlog zavrnitve 
predloga Komisije

266 EFDD PG - 181, 443, 32

začasni sporazum

začasni sporazum 271 odbor PG + 348, 274, 36

izjava Komisije 272 odbor +
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Osnutek zakonodajnega akta

vse besedilo 271UD
1

odbor ↓

267D=
270D=

EFDD
več kot 38 
poslancev

PG ↓člen 11

271UD
2

odbor ↓

257D=
265D=
268D=
269D=

GUE/NGL
več kot 38 
poslancev

EFDD
več kot 38 
poslancev

PG ↓

271UD
3

odbor ↓

člen 13

260 GUE/NGL PG ↓

po členu 17 261 GUE/NGL PG ↓

po uvodni izjavi 2 253 GUE/NGL ↓

254 GUE/NGL ↓po uvodni izjavi 3

255 GUE/NGL ↓

uvodna izjava 24 271UD
4

odbor ↓

256 GUE/NGL ↓uvodna izjava 35

271UD
5

odbor ↓

262D več kot 38 
poslancev

↓uvodna izjava 37

271UD
6

odbor ↓

263D več kot 38 
poslancev

↓uvodna izjava 38

258 GUE/NGL ↓
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

uvodna izjava 39 264D več kot 38 
poslancev

↓

po uvodni izjavi 45 259 GUE/NGL ↓

glasovanje: predlog Komisije PG ↓

Zahteve za poimensko glasovanje
EFDD: predlogi sprememb 266, 267, 268
GUE/NGL: predloga sprememb 260, 261

Zahteve za ločeno glasovanje
GUE/NGL: uvodna izjava 35 predloga spremembe 271

12. Pogodbe o dobavi digitalnih vsebin in digitalnih storitev ***I

Poročilo: Evelyne Gebhardt in Axel Voss (A8-0375/2017)

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Začasni sporazum

začasni sporazum 126 odbor PG + 598, 34, 26

13. Pogodbe za prodajo blaga ***I

Poročilo: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Začasni sporazum

začasni sporazum 123 odbor PG + 629, 29, 6

14. Ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v 
Sredozemlju) ***I

Poročilo: Linnéa Engström (A8-0381/2018)
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Začasni sporazum

začasni sporazum 20 odbor PG + 588, 28, 43

izjava Komisije 21 odbor +

15. Uskladitev obveznosti poročanja na področju okoljske politike ***I

Poročilo: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Začasni sporazum

začasni sporazum 51 odbor PG + 619, 19, 26

16. Posebna pravila glede največje dolžine v primeru kabin ***I

Poročilo: Karima Delli (A8-0042/2019)

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Začasni sporazum

začasni sporazum 2 odbor PG + 635, 22, 5

17. Referenčne vrednosti za nizke emisije ogljika in referenčne vrednosti za ugodno 
ogljično bilanco ***I

Poročilo: Neena Gill (A8-0483/2018)

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Začasni sporazum

začasni sporazum 2 odbor PG + 579, 40, 42

18. Posebne določbe za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg) ***I
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Poročilo: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

zaključek prve 
obravnave

+

19. Temeljne pravice oseb afriškega porekla

Predlog resolucije: B8-0212/2019

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog resolucije B8-0212/2019 (odbor LIBE)

§ 8 1 GUE/NGL PG - 106, 529, 22

§ 11 2 GUE/NGL -

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 535, 80, 44

Zahteve za poimensko glasovanje
GUE/NGL: predlog spremembe 1, končno glasovanje

20. Poročilo o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom

Poročilo: Jeppe Kofod et Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

po § 1 56 GUE/NGL -

po § 3 1 EFDD PG - 121, 477, 60

po § 4 57 GUE/NGL -

§ 8 51D EFDD PG - 56, 603, 4

58 GUE/NGL PG - 163, 487, 7po § 8

59 GUE/NGL -

60 GUE/NGL PG - 298, 353, 11po § 12

61 GUE/NGL PG - 267, 370, 23

po § 16 85 S&D -
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

86 S&D +

po § 22 87 S&D +

po § 29 88 S&D EG - 305, 332, 22

po delih

1/PG + 610, 42, 2

2/PG + 506, 140, 11

3/PG + 503, 133, 18

§ 35 § originalno 
besedilo

4/PG - 287, 341, 30

po § 35 62 GUE/NGL -

§ 36 89 S&D -

63 GUE/NGL -po § 36

64 GUE/NGL -

§ 39 5 PPE, S&D +

po delih

1 +

§ 41 § originalno 
besedilo

2 +

po § 46 65 GUE/NGL -

po delih

1/PG + 326, 307, 28

§ 52 § originalno 
besedilo

2/PG + 506, 122, 32

po § 55 24 Verts/ALE PG + 569, 76, 13

§ 60 § originalno 
besedilo

PG + 489, 132, 34

§ 63 § originalno 
besedilo

PG + 451, 199, 9

po delih§ 64 § originalno 
besedilo

1 +
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

2 +

3 +

po delih

1 +

§ 65 § originalno 
besedilo

2 +

§ 67 § originalno 
besedilo

loč. +

po delih

1 +

§ 68 § originalno 
besedilo

2 +

25 Verts/ALE PG - 150, 329, 183

6 PPE, S&D +

§ 69

§ originalno 
besedilo

PG ↓

26 Verts/ALE PG - 251, 264, 140

7 PPE, S&D +

§ 71

§ originalno 
besedilo

PG ↓

po delih

1 +

§ 72 § originalno 
besedilo

2 +

§ 73 § originalno 
besedilo

PG + 517, 63, 80

27 Verts/ALE PG - 287, 342, 28

po delih

1 +

§ 75

§ originalno 
besedilo

2 +

§ 77 § originalno po delih
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

1 +besedilo

2 +

§ 79 28 Verts/ALE, 
S&D

PG - 273, 371, 16

po delih

1 +

po § 79 29 Verts/ALE, 
S&D

2/PG - 269, 335, 53

§ 80 § originalno 
besedilo

PG + 491, 143, 26

8 PPE, S&D +§ 81

§ originalno 
besedilo

loč. ↓

83 § originalno 
besedilo

loč./EG + 346, 236, 74

§ 86 90 S&D PG - 256, 325, 77

po delih

1 +

§ 106 § originalno 
besedilo

2 +

po § 106 66 GUE/NGL PG + 399, 249, 12

po § 113 91 S&D EG + 326, 259, 65

po § 114 2 EFDD EG + 334, 248, 72

67 GUE/NGL EG + 326, 318, 11po § 115

68 GUE/NGL EG - 170, 464, 14

30 Verts/ALE PG + 466, 163, 33

31 Verts/ALE PG + 450, 171, 36

po § 117

69 GUE/NGL -

po § 120 32 Verts/ALE PG + 371, 223, 62

§ 123 § originalno po delih
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

1/PG + 571, 84, 4besedilo

2/PG + 482, 160, 14

po § 199 33 Verts/ALE PG + 340, 309, 9

po delih

1 +

§ 209 § originalno 
besedilo

2 +

9 PPE, S&D +§ 211

34 Verts/ALE +

§ 214 § originalno 
besedilo

PG + 352, 238, 70

§ 216 92 S&D +

§ 219 § originalno 
besedilo

loč./EG - 198, 451, 5

10 PPE, S&D +po § 223

97 ECR -

§ 235 93 S&D EG + 584, 45, 22

§ 244 35 Verts/ALE, 
S&D

PG + 354, 283, 20

§ 250 § originalno 
besedilo

loč. +

§ 258 36 Verts/ALE PG - 285, 361, 10

po delih

1 +

§ 263 § originalno 
besedilo

2/EG + 363, 270, 23

§ 281 11 PPE, S&D +

70 GUE/NGL -

71 GUE/NGL -

po § 282

72 GUE/NGL -
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

37 Verts/ALE -

73 GUE/NGL -

po § 283

74 GUE/NGL -

po § 286 98 ECR -

§ 287 52D EFDD PG - 53, 585, 23

po § 288 38 Verts/ALE, 
S&D

-

75 GUE/NGL -po § 296

76 GUE/NGL PG - 213, 421, 25

§ 297 39 Verts/ALE -

§ 298 12 PPE, S&D +

po delih

1 -

77 GUE/NGL

2/EG + 355, 226, 76

78 GUE/NGL -

po § 298

79 GUE/NGL PG + 330, 310, 18

po § 300 80 GUE/NGL -

po § 302 40 Verts/ALE -

§ 303 94 S&D PG + 317, 302, 30

21 PPE, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

+

22 PPE, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

+

po § 304

23 PPE, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

+

§ 306 13 PPE, S&D +

po § 307 14 PPE, S&D +
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

§ 310 95 S&D EG + 321, 260, 75

po delih

1/PG + 539, 85, 28

96 S&D

2/PG + 408, 205, 37

15 PPE, S&D ↓

41 Verts/ALE ↓

po delih

1/PG ↓

§ 312

§ originalno 
besedilo

2/PG ↓

42 Verts/ALE -§ 313

16 PPE, S&D +

§ 320 17 PPE, S&D +

po § 325 81 GUE/NGL EG - 265, 382, 7

po delih

1 +

§ 326 § originalno 
besedilo

2 +

po § 328 43 Verts/ALE +

po delih

1 +

§ 333 § originalno 
besedilo

2 +

po § 333 82 GUE/NGL EG - 285, 285, 82

§ 345 § originalno 
besedilo

PG + 513, 109, 34

§ 347 § originalno 
besedilo

loč. +

§ 355 44 Verts/ALE PG - 308, 346, 2

po § 358 83 GUE/NGL -
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

§ 359 § originalno 
besedilo

PG + 351, 296, 10

po § 361 84 GUE/NGL -

§ 368 § originalno 
besedilo

PG + 341, 291, 23

§ 370 45 Verts/ALE EG + 472, 165, 19

po § 377 46 Verts/ALE +

§ 380 47 Verts/ALE +

§ 387 48 Verts/ALE PG - 291, 354, 14

§ 400 53D EFDD PG - 313, 334, 9

§ 401 § originalno 
besedilo

PG - 278, 360, 16

§ 404 54D EFDD PG - 64, 524, 67

§ 405 55D EFDD PG - 53, 536, 68

49 Verts/ALE -§ 407

§ originalno 
besedilo

PG + 456, 191, 11

po § 407 18 GUE/NGL PG - 144, 493, 20

§ 408 § originalno 
besedilo

PG + 406, 232, 16

§ 409 § originalno 
besedilo

PG + 476, 166, 12

§ 410 50 Verts/ALE, 
S&D

PG + 319, 317, 23

navedba sklicevanja 
23

3 PPE, S&D +

po navedbi sklicevanja 
25

4 PPE, S&D +

po navedbi sklicevanja 
30

19 PPE, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

+
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

20 PPE, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

+

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 505, 63, 87

Zahteve za poimensko glasovanje
ECR: §§ 35, 60, 407, 408, 409
EFDD: predlogi sprememb 1, 51, 52, 53, 54, 55
PPE: predlogi sprememb 51, 52, 54, 55, 90, 123, 312
Verts/ALE: predlogi sprememb 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 36, 44, 48, 50
S&D: §§ 63, 69, 71, 73, 80, 214, 359, 368, 401, 408; predlogi sprememb 28, 29 (2. del), 

35, 50, 51, 53, 94, 96 (1. in 2. del)
GUE/NGL: §§ 52, 345, 408; predlogi sprememb 18, 58, 60, 61, 66, 76, 79

Zahteve za ločeno glasovanje
ECR: §§ 60, 407, 408, 409
ALDE: §§ 67, 69, 71, 73, 80, 81, 359
PPE: §§ 63, 83, 214, 219, 359, 368, 401, 408
GUE/NGL: §§ 250, 347

Zahteve za glasovanje po delih
ALDE:
§ 41
1. del: „poudarja, da so nekatere države pred kratkim sprejele enostranske protiukrepe proti 

škodljivim davčnim praksam (kot so davek na preusmerjen dobiček v Združenem 
kraljestvu in določbe o globalnih neopredmetenih prihodkih z nizko davčno stopnjo 
v okviru davčne reforme v ZDA), da bi zagotovile ustrezno obdavčenje tujih 
dohodkov multinacionalnih podjetij po minimalni dejanski davčni stopnji v državi 
sedeža nadrejene družbe; poziva EU, naj oceni te ukrepe; ugotavlja, da EU v 
nasprotju s temi enostranskimi ukrepi na splošno spodbuja večstranske in 
sporazumne rešitve za pravično dodeljevanje pravic do obdavčitve; poudarja, da EU 
na primer daje prednost svetovni rešitvi za obdavčitev digitalnega sektorja,“

2. del: „vendar kljub temu predlaga davek EU na digitalne storitve, saj svetovne razprave 
napredujejo počasi;“

§ 64
1. del: vse besedilo brez besed „kar ustvarja neenake konkurenčne pogoje ter postavlja 

tradicionalna podjetja v slabši položaj;“ in „ugotavlja, da se za digitalne poslovne 
modele v EU plačuje nižja dejanska povprečna davčna stopnja kot za tradicionalne 
poslovne modele;“

2. del: „kar ustvarja neenake konkurenčne pogoje ter postavlja tradicionalna podjetja v 
slabši položaj;“

3. del: „ugotavlja, da se za digitalne poslovne modele v EU plačuje nižja dejanska 
povprečna davčna stopnja kot za tradicionalne poslovne modele;“

§ 65
1. del: „v zvezi s tem poudarja postopen premik z oprijemljive proizvodnje k 

neopredmetenim sredstvom v vrednostnih verigah multinacionalnih podjetij, kot 
kažejo relativne stopnje rasti licenčnin in prejemkov v zvezi s pristojbinami za 
izdajo dovoljenj v zadnjih petih letih (skoraj 5 % na leto) v primerjavi s trgovino z 
blagom in tujimi neposrednimi naložbami (manj kot 1 % na leto);“
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2. del: „obžaluje dejstvo, da digitalna podjetja v nekaterih državah članicah skorajda ne 
plačujejo davkov kljub pomembni digitalni prisotnosti in velikim prihodkom v teh 
državah članicah;“

§ 68
1. del: „je seznanjen z vodilno vlogo Komisije in nekaterih držav članic v svetovni razpravi 

o obdavčitvi digitalnega gospodarstva; spodbuja države članice, naj nadaljujejo 
proaktivno delo na ravni OECD in OZN, zlasti s procesom, uvedenem s političnim 
sporočilom v okviru vključujočega okvira za preprečevanje erozije davčne osnove in 
preusmerjanja dobička;“

2. del: „vendar opozarja, da EU ne bi smela čakati na svetovno rešitev, temveč mora 
nemudoma ukrepati;“

§ 72
1. del: „priznava, da je predlagana „začasna rešitev“ nepopolna;“
2. del: „meni, da bo pripomogla k iskanju boljše rešitve na svetovni ravni in deloma 

zagotovila enake konkurenčne pogoje na lokalnih trgih; poziva države članice EU, 
naj čim prej razpravljajo o dolgoročni rešitvi glede obdavčenja digitalnega 
gospodarstva (v zvezi s pomembno digitalno prisotnostjo), jo sprejmejo in začnejo 
izvajati, da bo EU še naprej določala smer razvoja na svetovni ravni; poudarja, da bi 
bilo treba dolgoročno rešitev, ki jo predlaga Komisija, uporabiti kot podlago za 
nadaljnje delo na mednarodni ravni;“

§ 75
1. del: vse besedilo brez besed „kar pomeni minimalno efektivno obdavčitev“
2. del: te besede

§ 77
1. del: vse besedilo brez besed „je seznanjen, da tradicionalni sektorji povprečno plačujejo 

dejansko stopnjo davka od dohodkov pravnih oseb v višini 23 %, digitalni sektor pa 
približno 9,5 %;“

2. del: te besede

PPE:
§ 52
1. del: „poziva, naj se ti novi davčni kazalniki za evropski semester obravnavajo enako kot 

kazalniki za nadzor nad izdatki;“
2. del: „poudarja, da je koristno, da se za evropski semester zagotovi ta davčna razsežnost, 

ki bo omogočila odpravo določenih škodljivih davčnih praks, ki doslej niso bile 
odpravljene z direktivo ATAD in drugimi veljavnimi evropskimi predpisi;“

§ 123
1. del: vse besedilo brez besed „da je“ (ko se pojavita 1.) in „mogoče le delno pojasniti z 

dejanskimi gospodarskimi dejavnostmi, ki se izvajajo v teh državah članicah“
2. del: „da je“ (ko se pojavita 1.) in „mogoče le delno pojasniti z dejanskimi gospodarskimi 

dejavnostmi, ki se izvajajo v teh državah članicah“

§ 263
1. del: „opozarja na problem pranja denarja z vlaganjem v nepremičnine v evropskih mestih 

prek tujih slamnatih podjetij; opozarja, da bi morala Komisija oceniti, ali bi bilo 
potrebno in sorazmerno harmonizirati informacije v registrih o zemljiščih in 
nepremičninah ter ali bi bilo treba te registre povezati med seboj; poziva Komisijo, 
naj poročilo po potrebi dopolni z zakonodajnim predlogom;“
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2. del: „meni, da bi morale države članice imeti javno dostopne informacije o končnem 
dejanskem lastništvu zemljišč in nepremičnin;“

§ 312
1. del: „želi spomniti, da je Komisija zaradi pomanjkljivosti v davčnem sistemu, zaradi 

katerih je omogočeno agresivno davčno načrtovanje, pograjala sedem držav članic, 
namreč Belgijo, Ciper, Madžarsko, Irsko, Luksemburg, Malto in Nizozemsko, saj s 
tem spodkopavajo celovitost enotnega evropskega trga;“

2. del: „trdi, da to pomeni, da te jurisdikcije omogočajo agresivno davčno načrtovanje tudi 
v svetovnem merilu;“

S&D:
predlog spremembe 77
1. del: „je seznanjen s tem, da je Svet nedavno dodal 10 jurisdikcij (Aruba, Barbados, 

Belize, Bermudi, Dominika, Fidži, Marshallovi otoki, Oman, Združeni arabski 
emirati in Vanuatu) petim, ki so že na seznamu jurisdikcij, ki niso pripravljene 
sodelovati za davčne namene (Ameriška Samoa, Guam, Samoa, Trinidad in Tobago 
ter Ameriški Deviški otoki);“

2. del: „ugotavlja, da sta bili na sivi seznam dodani še dve državi (Avstralija in Kostarika);“

predlog spremembe 29
1. del: „meni, da bi moralo globalno usklajevanje davčne osnove na podlagi projekta 

OECD za preprečevanje erozije davčne osnove in preusmerjanja dobička spremljati 
boljše usklajevanje davčnih stopenj, da bi dosegli večjo učinkovitost;“

2. del: „poziva države članice, naj sodelujejo s Komisijo, da bi določile pravično raven 
minimalne dejanske obdavčitve na ravni EU in spodbudile tak standard na svetovni 
ravni; meni, da ta raven obdavčitve ne sme biti nižja od 18 % neto dobička pravnih 
oseb;“

predlog spremembe 96
1. del: „želi spomniti, da je Komisija zaradi pomanjkljivosti v davčnem sistemu, zaradi 

katerih je omogočeno agresivno davčno načrtovanje, pograjala sedem držav članic, 
namreč Belgijo, Ciper, Madžarsko, Irsko, Luksemburg, Malto in Nizozemsko, saj s 
tem spodkopavajo celovitost enotnega evropskega trga; trdi, da to pomeni, da te 
jurisdikcije omogočajo agresivno davčno načrtovanje tudi v svetovnem merilu; želi 
poudariti, da tudi Komisija priznava, da so nekatere od teh držav v odziv na njeno 
kritiko že sprejele ukrepe, s katerimi želijo izboljšati svoj davčni sistem;“

2. del: „želi opozoriti na nedavno študijo1b, v kateri je bilo kot davčne oaze imenovanih pet 
držav članic EU: Ciper, Irska, Luksemburg, Malta in Nizozemska; poudarja, da je 
bilo med merili in v metodologiji, po katerih so bile izpostavljene prav te države 
članice, na podlagi podatkov Eurostata izvedena poglobljena ocena o škodljivih 
praksah, ki jih uporabljajo, o ukrepih, ki omogočajo agresivno davčno načrtovanje, 
in o izkrivljanju ekonomskih tokov, v podatkih pa je bila zajeta kombinacija visokih 
vhodnih in izhodnih neposrednih tujih naložb, licenčnin, obresti in dividendnih 
tokov; poziva Komisijo, naj vsaj teh pet držav članic obravnava kot davčne oaze v 
EU, dokler bodo izvedejo obsežnih davčnih reform;“

GUE/NGL:
§ 106
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1. del: „opozarja, da je javno poročanje po državah eden od ključnih ukrepov za 
zagotavljanje večje preglednosti davčnih podatkov podjetij; poudarja, da je bil 
predlog nekaterih podjetij in podružnic o javnem poročanju po državah 
sozakonodajalcema predložen takoj po škandalu s panamskimi dokumenti 12. aprila 
2016 ter da je Parlament svoje stališče o tem sprejel 4. julija 2017; opozarja, da je 
Parlament pozval k razširitvi področja uporabe poročanja“

2. del: „in varovanja poslovno občutljivih informacij, pri čemer je ustrezno upošteval 
konkurenčnost podjetij EU;“

§ 209
1. del: vse besedilo brez besed „po zgledu ameriškega zakona Magnickega“
2. del: te besede

§ 326
1. del: „meni, da je izredno pomembno podpirati države v razvoju v boju proti davčni utaji 

in agresivnemu davčnemu načrtovanju ter proti korupciji in tajnosti, ki omogočata 
nezakonite bančne tokove, ter tako povečati skladnost politik za razvoj v EU ter 
pomagati izboljšati davčne zmogljivosti držav v razvoju, da bodo lahko mobilizirale 
lastna sredstva za trajnostni gospodarski razvoj;“

2. del: „poudarja, da je treba povečati finančno in tehnično pomoč nacionalnim davčnim 
upravam v državah v razvoju, da bodo lahko ustvarile stabilne in sodobne pravne 
okvire za obdavčitev;“

§ 333
1. del: „želi opozoriti, da bi morali javno razvojno pomoč, namenjeno zmanjševanju 

revščine, dodatno usmeriti k vzpostavljanju ustreznega regulativnega okvira in k 
okrepitvi davčnih uprav in institucij, ki so pristojne za boj proti nezakonitim 
finančnim tokovom;“

2. del: „poziva, naj se ta pomoč nudi v obliki tehničnega strokovnega znanja glede 
upravljanja virov, finančnih informacij in protikorupcijskih predpisov; poziva, naj 
pomoč tudi spodbuja regionalno sodelovanje v boju proti davčnim goljufijam, 
davčni utaji, agresivnemu davčnemu načrtovanju in pranju denarja; poudarja, da bi 
morala pomoč zajemati podporo civilni družbi in medijem v državah v razvoju, da bi 
se zagotovil javni nadzor nad domačimi davčnimi politikami;“

ECR, S&D, GUE/NGL:
§ 35
1. del: „opozarja, da je treba davke plačevati v jurisdikcijah dejanske bistvene in stvarne 

gospodarske dejavnosti in ustvarjanja vrednosti, v primeru posrednega obdavčenja 
pa v jurisdikcijah potrošnje;“

2. del: „poudarja, da je to mogoče doseči s sprejetjem skupne konsolidirane osnove za 
davek od dohodkov pravnih oseb (CCCTB) v EU z ustrezno in pravično 
porazdelitvijo,“

3. del: „ki bo med drugim vključevala vsa opredmetena“
4. del: „in neopredmetena sredstva;“

21. Institucionalni okvirni sporazum med EU in Švico

Poročilo: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

§ 1, po točki g 1 EFDD PG - 190, 443, 15

3 Verts/ALE PG - 264, 352, 30

po delih

1 +

§ 1, točka m

§ originalno 
besedilo

2/EG + 330, 303, 16

uvodna izjava K 2 S&D +

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 393, 132, 81

Zahteve za poimensko glasovanje
Verts/ALE: predlog spremembe 3
EFDD: predlog spremembe 1

Zahteve za glasovanje po delih
S&D, Verts/ALE:
§ 1, točka m
1. del: vse besedilo brez besed „obžaluje švicarske nesorazmerne enostranske 

spremljevalne ukrepe, ki veljajo od leta 2004; poziva Švico, ki se ji zdijo 
spremljevalni ukrepi pomembni, naj poišče rešitev, ki bo v celoti združljiva z 
zadevnimi instrumenti EU;“

2. del: te besede

22. Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije

Poročilo: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Sklep o razrešnici

glasovanje: sklep (vse besedilo) PG + 349, 158, 3

Predlog resolucije

po § 20 4 EFDD -

po § 24 14 S&D EG + 303, 204, 17

§ 34 1 PPE +

po § 34 15 S&D +

§ 39 2 Verts/ALE PG + 290, 227, 27
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

§ 83 § originalno 
besedilo

loč. +

§ 85 § originalno 
besedilo

loč. +

po delih

1 +

§ 120 § originalno 
besedilo

2 -

po delih

1/EG - 258, 320, 7

§ 143 5 EFDD

2 ↓

§ 165 6 EFDD -

po podrazdelku 31 27 S&D EG + 343, 242, 14

22 S&D +

23 S&D +

24 S&D +

25 S&D EG + 286, 241, 80

po § 180

26 S&D +

§ 182 3 Verts/ALE PG + 404, 161, 47

§ 183 12 GUE/NGL EG - 151, 399, 70

po § 182 7 EFDD PG - 100, 371, 144

§ 184 9 ENF PG - 94, 418, 107

po § 184 28 GUE/NGL PG + 313, 246, 67

10 ALDE EG - 268, 320, 41

po delih

1/EG + 421, 203, 2

po § 194

11 ALDE

2 -

po § 196 8 EFDD +
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

§ 201 16 S&D +

§ 228 17 S&D EG + 364, 262, 6

§ 230 18 S&D +

§ 231 19 S&D +

§ 243 13 GUE/NGL -

§ 256 20 S&D +

po § 256 21 S&D +

po § 258 29 S&D PG + 348, 225, 58

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 449, 152, 26

Zahteve za poimensko glasovanje
Verts/ALE: predloga sprememb 2, 3
EFDD: glasovanje o sklepu: predlog spremembe 7 (resolucija)
ENF: predloga sprememb 9, 28
S&D: predlog spremembe 29

Zahteve za ločeno glasovanje
S&D: §§ 83, 85, 228, 232

Zahteve za glasovanje po delih
S&D:
predlog spremembe 5
1. del: „poudarja, da GD CLIMA in GD BUDG spremljata cilj 20 % za vključevanje 

podnebnih vprašanj v večletni finančni okvir, GD CLIMA pa podpira druge GD pri 
vključevanju podnebnih vprašanj v njihove dejavnosti; obžaluje, da se je za leto 
2017 pokazalo, da je bilo za dejavnosti, ki so povezane s podnebjem, porabljenega le 
19,3 % proračuna Unije, in da se ocenjuje, da bo ta delež v obdobju 2014–2020 v 
povprečju znašal zgolj 18,8 %; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da odhodki niso v skladu 
z zahtevo, da je treba 20 % sredstev nameniti podnebnim ukrepom, in poziva k 
odločni zavezi Komisije, da bo podprla okoljske in podnebne ukrepe,“

2. del: „zlasti v kmetijskem sektorju;“

predlog spremembe 11
1. del: vse besedilo brez besed „opraviti pa jo mora neodvisna stran“
2. del: te besede

§ 120
1. del: vse besedilo brez besede „nemudoma“
2. del: ta beseda

Razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, 
člen 5(1) Poslovnika).
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Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice se nanaša na Komisijo in na izvajalske agencije (člen 
14(3) Uredbe (ES) št. 58/2003 in člen 66(2) Uredbe (ES) št. 1653/2004.

23. Razrešnica 2017: posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru 
razrešnice Komisiji za leto 2017

Poročilo: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog resolucije

§ 38 1D PPE, S&D EG + 400, 215, 19

§ 39 2D PPE, S&D +

§ 40 3D PPE, S&D +

§ 42 4D PPE, S&D EG + 319, 294, 14

§ 43 5D PPE, S&D EG - 296, 315, 17

§ 44 6D PPE, S&D EG + 349, 275, 4

§ 54 7D PPE, S&D +

§ 57 8D PPE -

§ 58 9D PPE -

§ 59 10D PPE -

§ 60 11D PPE, S&D EG + 330, 294, 10

§ 61 12D PPE, S&D EG + 327, 289, 11

§ 62 13D PPE, S&D +

§ 65 14D PPE, S&D +

§ 67 15D PPE, S&D +

§ 68 16D PPE, S&D +

§ 69 17D PPE -

§ 70 18D PPE, S&D EG + 337, 280, 21

§ 71 19D PPE, S&D +

§ 72 20D PPE, S&D +



P8_PV(2019)03-26(VOT)_SL.docx 27 PE 637.170

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

§ 200 21D PPE, S&D +

§ 201 22D PPE EG + 338, 268, 33

§ 202 23D PPE, S&D +

§ 203 24D PPE, S&D +

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 503, 103, 37

24. Razrešnica 2017: splošni proračun EU – 8., 9., 10. in 11. ERS

Poročilo: Marco Valli (A8-0107/2019)

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Sklep o razrešnici

glasovanje: sklep (vse besedilo) +

Predlog resolucije

§ 31 1D EFDD -

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 504, 119, 14

Razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, 
člen 5(1) Poslovnika).

25. Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski parlament

Poročilo: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Sklep o razrešnici

glasovanje: sklep (vse besedilo) PG + 485, 139, 8

Predlog resolucije

po delih§ 1 14 EFDD

1/PG - 216, 409, 14
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

2/PG - 185, 433, 10

po § 3 15 EFDD PG - 141, 460, 31

§ 29 1 Verts/ALE PG + 371, 262, 5

2 Verts/ALE -

po delih

1 +

§ 36

§ originalno 
besedilo

2/EG + 322, 297, 17

§ 38 34 ENF PG - 113, 451, 64

po § 38 23 GUE/NGL PG - 296, 318, 20

po delih

1/PG + 416, 192, 31

16 EFDD

2/PG + 411, 205, 15

§ 39

§ originalno 
besedilo

PG ↓

§ 40 § originalno 
besedilo

PG + 486, 116, 29

§ 41 § originalno 
besedilo

PG + 497, 111, 22

§ 42 § originalno 
besedilo

PG + 503, 112, 21

§ 43 § originalno 
besedilo

PG + 497, 110, 22

§ 44 § originalno 
besedilo

PG + 409, 169, 50

§ 48 § originalno 
besedilo

loč. +

§ 54 35 ENF PG - 107, 478, 55

po delih

1/PG + 412, 190, 36

po § 54 24 GUE/NGL

2/PG - 170, 408, 42
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

po § 55 36 ENF PG - 139, 477, 18

§ 56 § originalno 
besedilo

loč. +

§ 62 37 ENF PG - 73, 527, 37

po § 66 32 S&D PG + 595, 13, 23

po § 71 17 EFDD -

§ 72 3 Verts/ALE +

§ 78 46 S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

PG + 375, 210, 46

po delih

1 +

§ 80 § originalno 
besedilo

2 -

po § 80 25 GUE/NGL PG - 167, 441, 27

§ 85 § originalno 
besedilo

loč. -

§ 86 § originalno 
besedilo

loč. -

§ 87 § originalno 
besedilo

loč. -

§ 88 § originalno 
besedilo

loč./EG + 388, 249, 3

po delih

1 +

§ 91 § originalno 
besedilo

2/EG - 308, 320, 5

po § 92 18 EFDD -

§ 98 33 Verts/ALE, 
S&D

PG + 393, 221, 22

§ 99 44 S&D PG - 260, 284, 87

po § 100 38 ENF -
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

po § 106 4 Verts/ALE PG - 301, 306, 30

§ 107, uvodni del 31 ALDE EG + 313, 291, 28

po delih

1 +

2/EG + 347, 270, 15

3 +

§ 107 § originalno 
besedilo

4 +

5 Verts/ALE PG + 374, 246, 16

po delih

1/PG + 332, 256, 41

2/PG + 327, 251, 42

6 Verts/ALE

3/PG + 322, 244, 59

7 Verts/ALE PG + 428, 191, 16

8 Verts/ALE PG - 250, 346, 33

po § 107

26 GUE/NGL PG + 339, 260, 29

19 EFDD PG - 239, 360, 32

po delih

1/PG + 510, 64, 54

§ 109

§ originalno 
besedilo

2/PG + 363, 186, 83

po § 109 20 EFDD PG - 99, 458, 76

§ 110 § originalno 
besedilo

loč. +

§ 112 § originalno 
besedilo

loč./EG + 454, 165, 15

§ 113 § originalno 
besedilo

loč./EG + 396, 205, 30

§ 115 § originalno 
besedilo

loč. +
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

§ 116 § originalno 
besedilo

loč. +

§ 117 § originalno 
besedilo

loč. +

10 Verts/ALE -

11 Verts/ALE -

12 Verts/ALE EG + 436, 186, 17

po § 133

13 Verts/ALE EG - 284, 326, 22

39 ENF PG - 138, 452, 42po § 144

30rev S&D PG + 414, 192, 23

po § 145 21 EFDD PG - 157, 436, 42

§ 147 27 GUE/NGL PG ↓

po § 149, podnaslov 28 GUE/NGL EG - 237, 349, 53

22 EFDD -po § 149

29 GUE/NGL PG + 297, 260, 78

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 464, 144, 33

Zahteve za poimensko glasovanje
ENL: predlogi sprememb 24, 25, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 39
EFDD: glasovanje o sklepu: predlogi sprememb 14, 15, 16, 19, 20, 21
Verts/ALE: predlogi sprememb 1, 4, 5, 6, 7, 8
GUE/NGL: predlogi sprememb 23, 24, 25, 26, 27, 29, 46
PPE: §§ 39, 40, 41, 42, 43, 44, 109
S&D: predlogi sprememb 30, 32, 33, 44, 46

Zahteve za ločeno glasovanje
PPE: §§ 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 56, 85, 86, 87, 88
S&D: §§ 110, 112, 113, 115, 116, 117

Zahteve za glasovanje po delih
Verts/ALE:
predlog spremembe 6
1. del: „– služba Evropskega parlamenta za notranjo revizijo preveri 5 % vzorca stroškov v 

okviru nadomestila splošnih stroškov; končni rezultati in ugotovitve bi morali biti 
del letnega poročila o notranji reviziji, ki ga objavi Evropski parlament;“

2. del: „– poslanci morajo vsako leto objaviti pregled svojih izdatkov po kategorijah 
(komunikacijski stroški, najem pisarne, pisarniški material itd.);“

3. del: „– odobritev neodvisnega revizorja, ki bi bil pristojen za letni pregled računovodskih 
izkazov in objavo svojega mnenja;“
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predlog spremembe 14
1. del: „ugotavlja, da je končni proračun Parlamenta za leto 2017 znašal 

1.909.590.000 EUR oziroma 19,25 % razdelka V večletnega finančnega okvira9, 
predvidenega za upravne odhodke institucij Unije v letu 2017, kar je nič manj kot 
3,9-odstotno povečanje v primerjavi s proračunom za leto 2016 
(1.838.613.983 EUR); je nezadovoljen, ker se je proračun Parlamenta v tekočem 
parlamentarnem obdobju povečal prav vsako leto in v proračunskem letu 2019 
dosegel kar 1.999.144.000 EUR;“

2. del: „zato poziva, da si institucija kot svoj glavni proračunski cilj zastavi, da bo karseda 
zmanjšala stroške in poiskala možnosti za občutne prihranke ter tako izkazala 
solidarnost z državljani EU;“

predlog spremembe 16
1. del: „še vedno globoko obžaluje, da Evropski svet kljub vztrajnim pozivom Parlamenta k 

uvedbi enotnega sedeža in dejstvu, da državljani Unije ne razumejo, zakaj 
parlamentarne dejavnosti potekajo na dveh sedežih, še ni niti začel razpravljati o 
tem, kako bi ugodil zahtevi Parlamenta; opominja na oceno Računskega sodišča iz 
leta 2014, da bi prihranki v primeru, da bi Parlament deloval centralizirano, znašali 
114 milijonov EUR letno; spominja na resolucijo Parlamenta iz leta 201310, po 
kateri naj bi ocenjeni stroški geografske razpršitve znašali od 156 milijonov EUR do 
204 milijonov EUR letno; obžaluje, da lahko stroški geografske razpršitve 
Parlamenta v posameznem parlamentarnem obdobju dosežejo celo 1 milijardo EUR, 
in nasprotuje večletnim gradbenim projektom, s katerimi se želi povečati pisarniški 
prostor, ki je v Strasbourgu in Bruslju na voljo poslancem; zato poziva, da se hitro 
naredijo praktični koraki za uvedbo enotnega sedeža Parlamenta,“ 

2. del: „da se prepreči dodatno razsipanje javnega denarja;“

PPE:
§ 36
1. del: vse besedilo brez besed „(...) (ne zadeva slovenske različice)“
2. del: te besede

§ 91
1. del: vse besedilo brez besed „ugotavlja, da bo projekt končan z več kot šestletno zamudo 

in s proračunom, višjim za 115 milijonov EUR;“
2. del: te besede

§ 109
1. del: „opozarja, da je generalni sekretar Parlamenta v sporočilu predsedstvu z dne 

8. marca 2018 potrdil, da bo pokojninski sklad, povezan s sistemom prostovoljnega 
pokojninskega zavarovanja za poslance, „izčrpal svoj kapital znatno pred koncem 
pokojninskih obveznosti in mogoče že do leta 2024“; zato poziva generalnega 
sekretarja in predsedstvo, naj ob popolnem spoštovanju statuta poslancev nujno 
oblikujeta jasen načrt, po katerem bo Parlament nase prenesel in prevzel obveznosti 
in odgovornosti sistema prostovoljnega pokojninskega zavarovanja svojih 
poslancev“

2. del: „takoj po volitvah leta 2019;“

S&D:
predlog spremembe 24



P8_PV(2019)03-26(VOT)_SL.docx 33 PE 637.170

1. del: „obžaluje, da dokumentacija v zvezi z javnim naročilom Hiše evropske zgodovine 
januarja 2019 ni bila na voljo; je zelo zaskrbljen zaradi zahtev novega razpisa; 
poziva generalnega sekretarja, naj Odbor za proračunski nadzor obvešča o izidu tega 
razpisa; poudarja, da je treba ne glede na izid razpisa člane skupine, ki je odgovorna 
za razstave, obravnavati bolje v tem smislu: njihov delovni čas mora biti predvidljiv, 
treba je poiskati ustrezno rešitev glede dopustov in jim dati primerna oblačila;“

2. del: „poziva predsedstvo, naj nadaljuje dialog z lokalnimi oblastmi, da bi ugotovilo, kako 
lahko te prispevajo k financiranju Hiše evropske zgodovine;“

§ 80
1. del: vse besedilo brez besed „in obžaluje, da so bile v nekaterih mestih, na primer v 

Parizu, brez ustrezne utemeljitve izbrane najdražje ulice;“
2. del: te besede

§ 107
1. del: vse besedilo brez besed „obžaluje pa, da se edina odločitev, ki jo je sprejelo 

predsedstvo, nanaša na necelovit seznam upravičenih stroškov; poziva poslance, naj 
v celoti odgovarjajo za porabo tega nadomestila;“in „(kar med drugim zahteva 
seznam vseh upravičenih stroškov);“

2. del: „obžaluje pa, da se edina odločitev, ki jo je sprejelo predsedstvo, nanaša na necelovit 
seznam upravičenih stroškov;“

3. del: „poziva poslance, naj v celoti odgovarjajo za porabo tega nadomestila;“
4. del: „(kar med drugim zahteva seznam vseh upravičenih stroškov)“

Razno
Predlog spremembe 9 je bil umaknjen.
Predlogi sprememb 40, 41, 42, 43 in 45 so bili razveljavljeni.

26. Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet

Poročilo: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Odlog sklepa o podelitvi razrešnice

glasovanje: sklep (vse 
besedilo)

+

Predlog resolucije

glasovanje: resolucija 
(vse besedilo)

PG + 588, 29, 14

Razno
Podelitev razrešnice in zaključek poslovnih knjig sta odložena (glej Prilogo IV, člen 5(1)(b) 
Poslovnika).

27. Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Sodišče
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Poročilo: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Sklep o razrešnici

glasovanje: sklep (vse 
besedilo)

+

Predlog resolucije

glasovanje: resolucija 
(vse besedilo)

PG + 518, 107, 11

28. Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Računsko sodišče

Poročilo: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Sklep o razrešnici

glasovanje: sklep (vse 
besedilo)

+

Predlog resolucije

glasovanje: resolucija 
(vse besedilo)

PG + 519, 94, 24

29. Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor

Poročilo: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Sklep o razrešnici

glasovanje: sklep (vse besedilo) +

Predlog resolucije

§ 3 1 EFDD -

§ 9 § originalno po delih
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

1 +besedilo

2 -

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 510, 124, 7

Zahteve za glasovanje po delih
S&D:
§ 9
1. del: „pozdravlja medinstitucionalno upravno sodelovanje s Parlamentom in rezultate 

vmesne ocene izvajanja sporazuma o sodelovanju med odborom in Odborom regij, v 
katerem je izpostavljeno uspešno izvajanje številnih ukrepov; je seznanjen, da je 
odbor v okviru prerazporeditve že premestil 16 delovnih mest direktorata za 
prevajanje v svoje službe in da se bodo preostale premestitve izvedle postopoma; je 
seznanjen z izračunom proračunskih prihrankov odbora in Odbora regija, ki so 
posledica tega medinstitucionalnega sodelovanja, kot so med drugim prihranki pri 
infrastrukturnih stroških, ki znašajo 12,5 milijona EUR, stroških IT, ki znašajo 5 
milijonov EUR, ali stroških varnostnega osebja, ki znašajo 500.000 EUR; poziva 
odbor in Odbor regij, naj še naprej izboljšujeta to medinstitucionalno sodelovanje, 
da bi ustvarila dodatne prihranke“

2. del: „da bi ustvarila dodatne prihranke in tako zmanjšala proračuna obeh institucij;“

30. Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Odbor regij

Poročilo: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Sklep o razrešnici

glasovanje: sklep (vse besedilo) +

Predlog resolucije

§ 3 2 EFDD -

§ 12 4 GUE/NGL +

§ 16 3 EFDD -

§ 37 1 Verts/ALE PG - 174, 392, 73

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 508, 125, 7

Zahteve za poimensko glasovanje
Verts/ALE: predlog spremembe 1

31. Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje delovanje
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Poročilo: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Sklep o razrešnici

glasovanje: sklep (vse besedilo besedilo) +

Predlog resolucije

§ 10 1 EFDD -

po delih

1 +

§ 32 § originalno 
besedilo

2 +

§ 45 2 EFDD -

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 489, 140, 9

Zahteve za glasovanje po delih
S&D:
§ 32
1. del: „poziva, naj se ustanovi inštitut za izobraževanje prihodnjih evropskih diplomatov“
2. del: „in predlaga, da zadevni organi preučijo možnost, da bi se ta diplomatski inštitut 

naselil v prostore Evropskega parlamenta v Strasbourgu;“

32. Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski varuh človekovih pravic

Poročilo: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Sklep o razrešnici

glasovanje: sklep (vse besedilo) +

Predlog resolucije

§ 11 1 GUE/NGL EG + 315, 307, 16

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 529, 97, 11

33. Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski nadzornik za varstvo podatkov

Poročilo: Arndt Kohn (A8-0116/2019)
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Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Sklep o razrešnici

glasovanje: sklep (vse 
besedilo)

+

Predlog resolucije

glasovanje: resolucija 
(vse besedilo)

PG + 508, 126, 2

34. Razrešnica 2017: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU

Poročilo: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog resolucije

po § 14 2 EFDD -

po delih

1 +

§ 17 § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1/PG + 374, 196, 64

po § 21 7 GUE/NGL

2/PG - 185, 353, 87

po § 29 3 EFDD +

po § 30 4 EFDD +

po § 34 5 EFDD -

1 ECR -§ 41

6 EFDD -

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 489, 121, 29

Zahteve za poimensko glasovanje
GUE/NGL: predlog spremembe 7

Zahteve za glasovanje po delih
S&D:
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§ 17
1. del: „poudarja, da je treba pri selitvi agencij v državah članicah upoštevati učinkovitost;“
2. del: „izraža razočaranje nad rezultati, ki jih je na tem področju dosegla 

medinstitucionalna delovna skupina o decentraliziranih agencijah, saj ni pripravila 
posebnih predlogov za združitev ali skupno uporabo prostorov agencij, ki delujejo 
na sorodnih področjih politik; kljub temu meni, da še vedno ostajajo nerešena 
številna vprašanja, in poziva Komisijo, naj v skladu s priporočilom 
medinstitucionalne delovne skupine čim prej predloži oceno agencij na več lokacijah 
ter predloge za morebitne združitve, zaprtja in/ali prenos nalog na Komisijo, 
pripravljene na podlagi skrbne in poglobljene analize in s pomočjo jasnih in 
preglednih meril, kot je bilo predvideno v mandatu medinstitucionalne delovne 
skupine, vendar ni bilo nikoli ustrezno obravnavano, ker Komisija takih predlogov 
ni podala;“

predlog spremembe 7
1. del: „poudarja, da je medinstitucionalna delovna skupina preučila tudi pilotni projekt 

EASA za agencije, ki se financirajo s pristojbinami; ugotavlja, da četudi se agencije 
financirajo izključno s pristojbinami, so še vedno v celoti odgovorne organu za 
podelitev razrešnice glede tveganja zaradi izgube ugleda; poudarja, da ima 
financiranje s pristojbinami prednosti in slabosti; opozarja, da bi lahko povzročilo 
nasprotje interesov in nepredvidljivo gibanje prihodkov in da so potrebni dobri 
kazalniki uspešnosti;“

2. del: „poziva Komisijo, naj preuči prednosti in slabosti financiranja s pristojbinami in 
plačevanja pristojbin neposredno Komisiji, pri čemer bi agencije redno prejemale 
subvencije iz proračuna EU;“

35. Razrešnica 2017: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER)

Poročilo: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Sklep o razrešnici

glasovanje: sklep (vse 
besedilo)

+

Predlog resolucije

glasovanje: resolucija 
(vse besedilo)

PG + 509, 122, 2

Razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, 
člen 5(1) Poslovnika).

36. Razrešnica 2017: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske 
komunikacije (BEREC)

Poročilo: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)
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Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Sklep o razrešnici

glasovanje: sklep (vse 
besedilo)

+

Predlog resolucije

glasovanje: resolucija 
(vse besedilo)

PG + 507, 124, 5

Razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, 
člen 5(1) Poslovnika).

37. Razrešnica 2017: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT)

Poročilo: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Sklep o razrešnici

glasovanje: sklep (vse besedilo) +

Predlog resolucije

po delih

1 +

2 +

§ 18 § originalno 
besedilo

3 +

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 506, 124, 5

Zahteve za glasovanje po delih
S&D:
§ 18
1. del: „ugotavlja, da je center odvisen od prihodkov, ki jih prejme od svojih strank, 

zastopanih v upravnem odboru centra, čeprav se ne financira iz pristojbin, in da zato 
obstaja tveganje nasprotij interesov v zvezi z oblikovanjem cen za izdelke centra,“

2. del: „ki bi ga bilo mogoče rešiti, če bi Komisija zbrala pristojbine v imenu strank centra 
in bi ga spodbudila, da se v glavnem financira iz proračuna Unije;“

3. del: „poziva center, naj organu za podelitev razrešnice poroča o sprejetih ukrepih za 
zmanjševanje tovrstnih tveganj;“

Razno
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Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, 
člen 5(1) Poslovnika).

38. Razrešnica 2017: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP)

Poročilo: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Sklep o razrešnici

glasovanje: sklep (vse 
besedilo)

+

Predlog resolucije

glasovanje: resolucija 
(vse besedilo)

PG + 497, 124, 9

Razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, 
člen 5(1) Poslovnika).

39. Razrešnica 2017: Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL)

Poročilo: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Sklep o razrešnici

glasovanje: sklep (vse 
besedilo)

+

Predlog resolucije

glasovanje: resolucija 
(vse besedilo)

PG + 510, 118, 5

Razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, 
člen 5(1) Poslovnika).

40. Razrešnica 2017: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA)

Poročilo: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)
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Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Sklep o razrešnici

glasovanje: sklep (vse 
besedilo)

+

Predlog resolucije

glasovanje: resolucija 
(vse besedilo)

PG + 506, 107, 19

Razno
Podelitev razrešnice je preložena in zaključek poslovnih knjig je odložen (glej Prilogo IV, člen 
5(1)(b) Poslovnika).

41. Razrešnica 2017: Evropski azilni podporni urad (EASO)

Poročilo: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Odlog sklepa o podelitvi razrešnice

glasovanje: sklep (vse 
besedilo)

+

Predlog resolucije

glasovanje: resolucija 
(vse besedilo)

PG + 597, 20, 15

Razno
Podelitev razrešnice in zaključek poslovnih knjig sta odložena (glej Prilogo IV, člen 5(1)(b) 
Poslovnika).

42. Razrešnica 2017: Evropski bančni organ (EBA)

Poročilo: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Sklep o razrešnici

glasovanje: sklep (vse 
besedilo)

+

Predlog resolucije
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Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

glasovanje: resolucija 
(vse besedilo)

PG + 490, 119, 20

Razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, 
člen 5(1) Poslovnika).

43. Razrešnica 2017: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni 
(ECDC)

Poročilo: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Sklep o razrešnici

glasovanje: sklep (vse 
besedilo)

+

Predlog resolucije

glasovanje: resolucija 
(vse besedilo)

PG + 510, 116, 7

Razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, 
člen 5(1) Poslovnika).

44. Razrešnica 2017: Evropska agencija za kemikalije (ECHA)

Poročilo: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Sklep o razrešnici

glasovanje: sklep (vse besedilo) +

Predlog resolucije

po delih

1 +

§ 5 § originalno 
besedilo

2/EG - 293, 332, 8
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 509, 125, 1

Zahteve za glasovanje po delih
S&D:
§ 5
1. del: „ugotavlja, da se pristojbine, ki jih plačuje industrija, od leta do leta razlikujejo, to 

pa otežuje proračunsko načrtovanje, in da je mogoče pristojbine, plačane v zvezi z 
določenim predpisom, uporabiti le v ustreznem razdelku proračuna agencije, kar 
lahko pomeni, da se v nekaterih razdelkih ustvari presežek, v drugih pa primanjkljaj; 
poziva Komisijo, naj predlaga ukrepe za zagotovitev bolj uravnoteženega 
financiranja dejavnosti v zvezi z vsemi predpisi, ki jih izvaja agencija;“

2. del: „priporoča, naj se razmisli o tem, ali bi bilo mogoče zbrane pristojbine prenesti v 
proračun Unije, agencija pa bi se v celoti financirala iz njega z enkratno subvencijo 
za vse predpise, ki jih izvaja agencija;“

Razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, 
člen 5(1) Poslovnika).

45. Razrešnica 2017: Evropska agencija za okolje (EEA)

Poročilo: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Sklep o razrešnici

glasovanje: sklep (vse besedilo) +

Predlog resolucije

§ 12 1 PPE +

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 508, 124, 1

Razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, 
člen 5(1) Poslovnika).

46. Razrešnica 2017: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA)

Poročilo: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Sklep o razrešnici
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Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

glasovanje: sklep (vse 
besedilo)

+

Predlog resolucije

glasovanje: resolucija 
(vse besedilo)

PG + 497, 133, 3

Razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, 
člen 5(1) Poslovnika).

47. Razrešnica 2017: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)

Poročilo: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Sklep o razrešnici

glasovanje: sklep (vse besedilo) +

Predlog resolucije

po § 22 1 Verts/ALE PG + 391, 184, 53

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 496, 132, 4

Zahteve za poimensko glasovanje
Verts/ALE: predlog spremembe 1

Razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, 
člen 5(1) Poslovnika).

48. Razrešnica 2017: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE)

Poročilo: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Sklep o razrešnici

glasovanje: sklep (vse besedilo) +

Predlog resolucije
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

po § 14 1 PPE, S&D +

po § 16 3 GUE/NGL EG + 281, 258, 92

§ 17 2 PPE +

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 491, 130, 7

Razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, 
člen 5(1) Poslovnika).

49. Razrešnica 2017: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)

Poročilo: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Sklep o razrešnici

glasovanje: sklep (vse 
besedilo)

+

Predlog resolucije

glasovanje: resolucija 
(vse besedilo)

PG + 507, 126, 2

Razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, 
člen 5(1) Poslovnika).

50. Razrešnica 2017: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)

Poročilo: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Sklep o razrešnici

glasovanje: sklep (vse 
besedilo)

+

Predlog resolucije

glasovanje: resolucija PG + 508, 118, 9
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Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

(vse besedilo)

Razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, 
člen 5(1) Poslovnika).

51. Razrešnica 2017: Evropska agencija za zdravila (EMA)

Poročilo: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Sklep o razrešnici

glasovanje: sklep (vse besedilo) +

Predlog resolucije

§ 25 2 EFDD -

po § 25 1 PPE +

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 492, 121, 24

Razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, 
člen 5(1) Poslovnika).

52. Razrešnica 2017: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami 
(EMCDDA)

Poročilo: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Sklep o razrešnici

glasovanje: sklep (vse 
besedilo)

+

Predlog resolucije

glasovanje: resolucija 
(vse besedilo)

PG + 513, 121, 2

Razno
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Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, 
člen 5(1) Poslovnika).

53. Razrešnica 2017: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)

Poročilo: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Sklep o razrešnici

glasovanje: sklep (vse 
besedilo)

+

Predlog resolucije

glasovanje: resolucija 
(vse besedilo)

PG + 495, 120, 11

Razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, 
člen 5(1) Poslovnika).

54. Razrešnica 2017: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij 
(ENISA)

Poročilo: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Sklep o razrešnici

glasovanje: sklep (vse 
besedilo)

+

Predlog resolucije

glasovanje: resolucija 
(vse besedilo)

PG + 494, 127, 13

Razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, 
člen 5(1) Poslovnika).

55. Razrešnica 2017: Agencija Evropske unije za železnice (ERA)

Poročilo: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Sklep o razrešnici

glasovanje: sklep (vse besedilo) +

Predlog resolucije

§ 4 1D PPE EG + 363, 244, 28

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 498, 131, 3

Razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, 
člen 5(1) Poslovnika).

56. Razrešnica 2017: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)

Poročilo: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Sklep o razrešnici

glasovanje: sklep (vse 
besedilo)

+

Predlog resolucije

glasovanje: resolucija 
(vse besedilo)

PG + 488, 116, 23

Razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, 
člen 5(1) Poslovnika).

57. Razrešnica 2017: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)

Poročilo: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Sklep o razrešnici

glasovanje: sklep (vse 
besedilo)

+

Predlog resolucije
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Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

glasovanje: resolucija 
(vse besedilo)

PG + 512, 120, 2

Razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, 
člen 5(1) Poslovnika).

58. Razrešnica 2017: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih 
informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (EU-LISA)

Poročilo: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Sklep o razrešnici

glasovanje: sklep (vse 
besedilo)

+

Predlog resolucije

glasovanje: resolucija 
(vse besedilo)

PG + 496, 107, 35

Razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, 
člen 5(1) Poslovnika).

59. Razrešnica 2017: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)

Poročilo: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Sklep o razrešnici

glasovanje: sklep (vse 
besedilo)

+

Predlog resolucije

glasovanje: resolucija 
(vse besedilo)

PG + 501, 127, 5

Razno
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Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, 
člen 5(1) Poslovnika).

60. Razrešnica 2017: Agencija za oskrbo Euratom (ESA)

Poročilo: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Sklep o razrešnici

glasovanje: sklep (vse 
besedilo)

+

Predlog resolucije

glasovanje: resolucija 
(vse besedilo)

PG + 510, 107, 13

Razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, 
člen 5(1) Poslovnika).

61. Razrešnica 2017: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih 
razmer (Eurofound)

Poročilo: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Sklep o razrešnici

glasovanje: sklep (vse 
besedilo)

+

Predlog resolucije

glasovanje: resolucija 
(vse besedilo)

PG + 496, 128, 5

Razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, 
člen 5(1) Poslovnika).

62. Razrešnica 2017: Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust)

Poročilo: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)
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Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Sklep o razrešnici

glasovanje: sklep (vse 
besedilo)

+

Predlog resolucije

glasovanje: resolucija 
(vse besedilo)

PG + 507, 105, 21

Razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, 
člen 5(1) Poslovnika).

63. Razrešnica 2017: Evropski policijski urad (Europol)

Poročilo: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Sklep o razrešnici

glasovanje: sklep (vse besedilo) +

Predlog resolucije

§ 10 § originalno 
besedilo

loč. +

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 493, 100, 38

Zahteve za ločeno glasovanje
S&D: § 10

Razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, 
člen 5(1) Poslovnika).

64. Razrešnica 2017: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)

Poročilo: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Sklep o razrešnici

glasovanje: sklep (vse +
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Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

besedilo)

Predlog resolucije

glasovanje: resolucija 
(vse besedilo)

PG + 495, 131, 4

Razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, 
člen 5(1) Poslovnika).

65. Razrešnica 2017: Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex)

Poročilo: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Sklep o razrešnici

glasovanje: sklep (vse besedilo) +

Predlog resolucije

§ 17 1 PPE +

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 470, 131, 30

Razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, 
člen 5(1) Poslovnika).

66. Razrešnica 2017: Agencija za evropski GNSS (GSA)

Poročilo: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Sklep o razrešnici

glasovanje: sklep (vse 
besedilo)

+

Predlog resolucije

glasovanje: resolucija 
(vse besedilo)

PG + 497, 119, 10
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Razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, 
člen 5(1) Poslovnika).

67. Razrešnica 2017: industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (BBI)

Poročilo: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Sklep o razrešnici

glasovanje: sklep (vse 
besedilo)

+

Predlog resolucije

glasovanje: resolucija 
(vse besedilo)

PG + 504, 120, 7

Razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, 
člen 5(1) Poslovnika).

68. Razrešnica 2017: Skupno podjetje Čisto nebo 2

Poročilo: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Sklep o razrešnici

glasovanje: sklep (vse 
besedilo)

+

Predlog resolucije

glasovanje: resolucija 
(vse besedilo)

PG + 499, 108, 26

Razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, 
člen 5(1) Poslovnika).

69. Razrešnica 2017: Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj 
Skupnega podjetja (ECSEL)
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Poročilo: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Sklep o razrešnici

glasovanje: sklep (vse 
besedilo)

+

Predlog resolucije

glasovanje: resolucija 
(vse besedilo)

PG + 436, 181, 17

Razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, 
člen 5(1) Poslovnika).

70. Razrešnica 2017: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2 (FCH 2)

Poročilo: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Sklep o razrešnici

glasovanje: sklep (vse 
besedilo)

+

Predlog resolucije

glasovanje: resolucija 
(vse besedilo)

PG + 505, 119, 5

Razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, 
člen 5(1) Poslovnika).

71. Razrešnica 2017: Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2

Poročilo: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Sklep o razrešnici

glasovanje: sklep (vse 
besedilo)

+
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Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog resolucije

glasovanje: resolucija 
(vse besedilo)

PG + 505, 115, 9

Razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, 
člen 5(1) Poslovnika).

72. Razrešnica 2017: Skupno podjetje ITER in razvoj fuzijske energije

Poročilo: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Sklep o razrešnici

glasovanje: sklep (vse 
besedilo)

+

Predlog resolucije

glasovanje: resolucija 
(vse besedilo)

PG + 439, 175, 12

Razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, 
člen 5(1) Poslovnika).

73. Razrešnica 2017: Skupno podjetje SESAR

Poročilo: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Sklep o razrešnici

glasovanje: sklep (vse 
besedilo)

+

Predlog resolucije

glasovanje: resolucija 
(vse besedilo)

PG + 489, 122, 6

Razno
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Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, 
člen 5(1) Poslovnika).

74. Razrešnica 2017: Skupno podjetje Shift2Rail

Poročilo: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Sklep o razrešnici

glasovanje: sklep (vse 
besedilo)

+

Predlog resolucije

glasovanje: resolucija 
(vse besedilo)

PG + 449, 115, 3

Razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo IV, 
člen 5(1) Poslovnika).


