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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
1/20 nizki prag (dvajsetina poslancev)
1/10 srednji prag (desetina poslancev)
1/5 visoki prag (petina poslancev)
TG tajno glasovanje
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1. Stanje svoboščin v Alžiriji

Predlogi resolucij: B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019, 
B9-0199/2019

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

Skupni predlog resolucije RC-B9-0193/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)

1 ID PG - 159, 471, 28po § 3

2 ID PG - 135, 463, 67

po § 4 3 ID PG - 140, 484, 37

glasovanje: resolucija (vse besedilo) +

Predlogi resolucij političnih skupin

B9-0193/2019 ECR ↓

B9-0194/2019 S&D ↓

B9-0195/2019 ID ↓

B9-0196/2019 PPE ↓

B9-0199/2019 Renew ↓

Zahteve za poimensko glasovanje
ID: predlogi sprememb 1, 2, 3
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2. Kuba, primer Joséja Daniela Ferrera

Predlogi resolucij: B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, 
B9-0210/2019, B9-0213/2019

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

Skupni predlog resolucije RC-B9-0200/2019
(PPE, Renew, ECR)

§ 1 § originalno 
besedilo

PG + 616, 29, 18

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 382, 243, 42

Predlogi resolucij političnih skupin

B9-0200/2019 PPE ↓

B9-0202/2019 ECR ↓

B9-0205/2019 S&D ↓

B9-0207/2019 GUE/NGL ↓

B9-0210/2019 Verts/ALE ↓

B9-0213/2019 Renew ↓

Zahteve za poimensko glasovanje
S&D: § 1
PPE: končno glasovanje RC-B9-0200/2019

Zahteve za ločeno glasovanje
S&D: § 1
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3. Haiti

Predlogi resolucij: B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, 
B9-0222/2019, B9-0223/2019

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

Skupni predlog resolucije RC-B9-0214/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

glasovanje: resolucija (vse besedilo) +

Predlogi resolucij političnih skupin

B9-0214/2019 PPE ↓

B9-0217/2019 Verts/ALE ↓

B9-0219/2019 ECR ↓

B9-0221/2019 S&D ↓

B9-0222/2019 GUE/NGL ↓

B9-0223/2019 Renew ↓

4. Sporazum EU-ZDA o dodelitvi deleža tarifne kvote za uvoz visokokakovostnega 
govejega mesa***

Priporočilo: Bernd Lange (A9-0038/2019)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

glasovanje: postopek 
odobritve

PG + 457, 140, 71
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5. Sporazum EU-ZDA o dodelitvi deleža tarifne kvote za uvoz visokokakovostnega 
govejega mesa (resolucija)

Poročilo: Bernd Lange (A9-0037/2019)

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

§ 1 1 GUE/NGL -

§ 2 2 GUE/NGL -

§ 3 3 GUE/NGL PG - 190, 462, 16

po § 4 4 GUE/NGL PG - 242, 403, 20

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 459, 145, 66

Zahteve za poimensko glasovanje
GUE/NGL predloga sprememb

Razno
Helmut Scholz (skupina GUE/NGL) je tudi podpisnik predlogov sprememb 1–4.
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6. Razmere v Boliviji

Predlogi resolucij: B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, 
B9-0191/2019, B9-0192/2019

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

Skupni predlog resolucije RC-B9-0187/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)

pred § 1 1 GUE/NGL PG - 110, 474, 87

§ 3 2 GUE/NGL PG - 270, 377, 24

po § 3 3 GUE/NGL PG - 144, 490, 36

po § 4 9 Verts/ALE -

po § 8 4 GUE/NGL PG - 161, 491, 16

uvodna izjava D 5D Verts/ALE -

uvodna izjava G 6 Verts/ALE -

uvodna izjava H 7D Verts/ALE EG - 263, 343, 66

uvodna izjava K 8 Verts/ALE -

po uvodni izjavi K 10 Verts/ALE -

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 425, 132, 109

Predlogi resolucij političnih skupin

B9-0187/2019 PPE ↓

B9-0188/2019 Verts/ALE ↓

B9-0189/2019 ECR ↓

B9-0190/2019 GUE/NGL ↓

B9-0191/2019 Renew ↓

B9-0192/2019 S&D ↓

Zahteve za poimensko glasovanje
GUE/NGL: predlogi sprememb: 1, 2, 3, 4; končno glasovanje RC-B9-0187/2019
PPE: končno glasovanje RC-B9-0187/2019
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7. Izredne podnebne in okoljske razmere

Predlogi resolucij: B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-
0218/2019, B9-0220/2019

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

Skupni predlog resolucije RC-B9-0209/2019
(S&D, Renew, GUE/NGL)

naslov 10 PPE EG - 238, 412, 20

po delih

1/PG - 101, 560, 9

7 poslanci

2/PG - 95, 563, 9

11 ID PG - 124, 538, 3

9 PPE EG - 227, 418, 21

po delih

1/PG + 374, 269, 23

§ 1

§ originalno 
besedilo

2 +

po delih

1/PG - 101, 555, 15

16 ECR

2/PG ↓

15 GUE/NGL PG - 148, 514, 9

po delih

1/PG + 609, 59, 6

2/PG + 543, 119, 8

3/PG + 532, 122, 15

§ 2

§ originalno 
besedilo

4/PG + 465, 192, 16

po delih

1/PG + 491, 165, 17

po § 2 17 ECR

2/PG + 405, 219, 41
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

po § 3 1 Verts/ALE, 
GUE/NGL

PG + 352, 303, 5

po § 4 2 Verts/ALE, 
GUE/NGL

PG - 155, 507, 8

po § 5 3 Verts/ALE, 
GUE/NGL

PG - 260, 394, 16

po § 6 18 Verts/ALE, 
GUE/NGL

PG - 158, 495, 21

po delih

1 +

navedba sklicevanja 4 § originalno 
besedilo

2 +

po navedbi sklicevanja 
5

6 poslanci PG - 95, 555, 24

12 GUE/NGL -uvodna izjava A

§ originalno 
besedilo

loč. +

4 Renew +uvodna izjava B

13 GUE/NGL -

14 GUE/NGL -

5 Renew +

uvodna izjava C

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

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 429, 225, 19

Predlogi resolucij političnih skupin

B9-0209/2019 Renew PG ↓

B9-0211/2019 Verts/ALE PG ↓

B9-0212/2019 S&D ↓

B9-0215/2019 PPE ↓

B9-0216/2019 ECR ↓

B9-0218/2019 ID PG ↓

B9-0220/2019 GUE/NGL ↓

Zahteve za poimensko glasovanje
GUE/NGL: končno glasovanje RC-B9-0209/2019
Verts/ALE: predlogi sprememb 1, 2, 3, 11, 15, 16, 18; končno glasovanje RC-B9-0209/2019, 

končno glasovanje B9-0209/2019, končno glasovanje B9-0211/2019
ECR: predlogi sprememb 7, 16, 17
ID: §§ 1 (1. del), 2; predloga sprememb 6, 11; končno glasovanje RC-B9-0209/2019, 

končno glasovanje B9-0218/2019

Zahteve za ločeno glasovanje
ID: Uvodna izjava A

Zahteve za glasovanje po delih
ID:
predlog spremembe 7
1. del: „opozarja, da so podnebne spremembe eden od številnih izzivov, s katerimi se 

soočajo ljudje, in da si morajo vse države in deležniki po vsem svetu prizadevati, da 
bi te spremembe znanstveno dokazali, tako da bodo politike, še posebej pa izdatki, 
temeljili na dokazljivih dejstvih, ne pa apokaliptičnem zastraševanju ali 
nezanesljivih modelih; poudarja, da ni znanstvenega soglasja o tem, kolikšen delež 
podnebnih sprememb je antropogen, kolikšen pa naraven;“

2. del: „ugotavlja, da temperature po svetu naraščajo veliko počasneje od napovedi in da 
zato ni izrednih podnebnih in okoljskih razmer;“

predlog spremembe 16
1. del: vse besedilo brez besed „čim prej“, „začne izvajati“ in „da do leta 2050 dosežejo 

neto ničelne emisije“
2. del: te besede

§ 1
1. del: „razglaša izredne podnebne in okoljske razmere;“
2. del: „poziva Komisijo, države članice in vse svetovne akterje, naj nemudoma sprejmejo 

konkretne ukrepe, potrebne za boj proti tej grožnji in njeno zajezitev, še preden bo 
prepozno, ter razglaša svojo zavezanost temu cilju;“
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navedba sklicevanja 4
1. del: vse besedilo brez besed „najnovejših in najobsežnejših znanstvenih dokazov o 

škodljivih učinkih podnebnih sprememb, ki so predstavljene v“
2. del: te besede

PPE, ID:
predlog spremembe 17
1. del: „se zaveda, da ima kot institucija dolžnost zmanjšati svoj ogljični odtis; predlaga 

sprejetje ukrepov za zmanjšanje emisij, vključno z zamenjavo voznega parka z 
brezemisijskimi vozili“

2. del: „in poziva vse države članice, naj se zedinijo glede enega sedeža Evropskega 
parlamenta;“

§ 2
1. del: „poziva novo Komisijo, naj v celoti oceni okoljski vpliv vseh ustreznih 

zakonodajnih in proračunskih predlogov“ brez besed „podnebni in“
2. del: „podnebni in“
3. del: „ter zagotovi, da bodo v celoti usklajeni s ciljem omejitve globalnega segrevanja na 

raven pod 1,5 °C“
4. del: „in ne bodo prispevali k upadu biotske raznovrstnosti;“

8. Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2019 (COP25)

Predlog resolucije: B9-0174/2019

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

Predlog resolucije B9-0174/2019
(odbor ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

pred § 1 11 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

PG - 175, 259, 234

51 GUE/NGL PG - 123, 534, 13

po delih

1 +

§ 1

§ originalno 
besedilo

2/PG + 606, 55, 8

po § 3 52 GUE/NGL PG + 420, 231, 19

po delih

1/PG + 548, 74, 48

2 +

§ 9 § originalno 
besedilo

3 +
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

po delih

1/PG + 537, 119, 15

§ 14 § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

§ 20 § originalno 
besedilo

2 +

43 ECR EG - 294, 367, 9

po delih

1 +

§ 21

§ originalno 
besedilo

2 +

§ 22 44 ECR PG - 151, 492, 32

45 ECR PG - 243, 407, 19

po delih

1/PG - 131, 409, 129

53 GUE/NGL

2 -

1 Verts/ALE PG - 154, 402, 115

19 PPE PG - 199, 447, 25

po delih

1/PG + 520, 135, 13

§ 23

§ originalno 
besedilo

2/PG + 382, 271, 14

54 GUE/NGL -

2 Verts/ALE PG - 151, 398, 120

20 PPE PG - 185, 452, 32

§ 24

§ originalno 
besedilo

PG + 388, 271, 9
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

§ 25 21 PPE EG + 352, 309, 7

po delih

1/PG + 634, 27, 8

§ 26 § originalno 
besedilo

2 +

§ 27 § originalno 
besedilo

PG + 540, 108, 21

po delih

1 +

§ 28 § originalno 
besedilo

2 +

55 GUE/NGL -§ 32

§ originalno 
besedilo

loč./EG + 374, 277, 21

§ 33 § originalno 
besedilo

PG + 363, 287, 20

§ 34 56 GUE/NGL -

§ 35 57 GUE/NGL PG - 280, 375, 12

58 GUE/NGL PG - 261, 388, 16po § 35

59 GUE/NGL EG - 263, 386, 11

§ 36 46 ECR -

po § 39 22 PPE PG + 356, 298, 17

§ 40 60 GUE/NGL EG + 549, 98, 21

§ 42 61 GUE/NGL -

37 PPE EG - 260, 396, 17

po delih

1/PG + 375, 280, 12

§ 45

§ originalno 
besedilo

2 +
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

§ 46 62 GUE/NGL PG - 137, 482, 47

po delih

1/PG + 491, 147, 33

3 Verts/ALE

2/PG - 222, 419, 23

po delih

1 ↓

10 Renew

2 ↓

63 GUE/NGL ↓

po delih

1/PG ↓

2/PG ↓

3/PG ↓

4/PG ↓

5/PG ↓

§ 52

§ originalno 
besedilo

6/PG ↓

4 Verts/ALE PG + 343, 306, 7po § 52

64 GUE/NGL EG - 125, 536, 5

65 GUE/NGL EG + 336, 314, 6

po delih

1 ↓

§ 53

§ originalno 
besedilo

2 ↓

23 PPE: -po § 53

47 ECR PG - 312, 331, 22
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

§ 54 § originalno 
besedilo

loč. +

38 poslanci PG + 322, 298, 45§ 56

§ originalno 
besedilo

PG ↓

po delih

1/EG + 587, 55, 9

§ 58 § originalno 
besedilo

2/EG - 305, 342, 18

§ 61 48 ECR PG - 235, 368, 58

66 GUE/NGL EG - 269, 381, 19

po delih

1/PG + 519, 122, 19

2 +

§ 62

§ originalno 
besedilo

3 +

§ 64 § originalno 
besedilo

loč. +

24 PPE EG + 341, 314, 11

po delih

1/PG + 428, 207, 31

25 PPE

2/PG - 272, 354, 36

po § 64

67 GUE/NGL PG - 104, 430, 128

po delih

1/PG - 262, 394, 9

12rev=
26=

poslanci
PPE

2/PG - 177, 459, 24

49 ECR -

§ 65

§ originalno 
besedilo

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

13=
27=

poslanci
PPE

PG - 266, 360, 40§ 66

§ originalno 
besedilo

loč. +

5 Verts/ALE +

14=
28=

poslanci
PPE

-

15=
29=

poslanci
PPE

-

po § 66

16=
30=

poslanci
PPE

-

§ 67 31S PPE PG - 140, 463, 57

po § 67 6 Verts/ALE PG + 487, 136, 40

9 Verts/ALE PG + 366, 256, 38

32 PPE PG - 119, 502, 36

po delih

1 ↓

2 ↓

3 ↓

4 ↓

5 ↓

§ 68

§ originalno 
besedilo

6 ↓

34 PPE -

po delih

1 +

§ 69

§ originalno 
besedilo

2/EG + 364, 280, 13

po delih

1/EG + 341, 308, 10

po § 69 18=
35=

poslanci
PPE

2/EG - 222, 404, 25
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

po delih

1/PG - 165, 474, 21

§ 70 68 GUE/NGL

2 -

§ 71 69 GUE/NGL -

36 PPE EG + 305, 293, 54§ 72

50 ECR ↓

§ 73 70 GUE/NGL EG + 429, 198, 18

§ 75 7D Verts/ALE PG - 167, 477, 17

§ 76 8D Verts/ALE -

po delih

1 +

§ 77 § originalno 
besedilo

2/EG + 364, 284, 9

po delih

1 +

§ 78 § originalno 
besedilo

2/PG + 611, 40, 8

po delih

1 +

§ 80 § originalno 
besedilo

2/PG + 538, 76, 42

po delih

1 +

§ 82 § originalno 
besedilo

2/PG + 526, 122, 8

§ 83 § originalno 
besedilo

loč. +

§ 90 § originalno 
besedilo

loč. +

po delih§ 91 § originalno 
besedilo

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

2 +

§ 113 71 GUE/NGL -

po § 114 72 GUE/NGL PG - 100, 481, 77

§ 115 § originalno 
besedilo

loč. +

po delih

1 +

§ 116 § originalno 
besedilo

2/PG + 528, 88, 41

po delih

1 +

§ 118 § originalno 
besedilo

2 +

navedba sklicevanja 
18

39 ECR EG + 415, 194, 44

uvodna izjava B 40 ECR -

uvodna izjava C 41 ECR -

uvodna izjava I § originalno 
besedilo

loč. +

uvodna izjava K § originalno 
besedilo

PG + 481, 148, 25

po delih

1/EG - 122, 520, 10

uvodna izjava L 42 ECR

2 -

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 430, 190, 34
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Zahteve za poimensko glasovanje
PPE: predlogi sprememb 19, 20, 22, 25, 38 §§ 27, 52, 56
S&D: predlog spremembe 11
GUE/NGL: predlogi sprememb 51, 52, 53 (1. del), 57, 58, 62, 67, 68 (1. del), 72
ID: §§ 1 (2. del), 9 (1. del), 14 (1. del), 23, 26 (1. del), 33, 45 (1. del), 52 (3. del), 56, 62 

(1. del), 78 (2. del), 80 (2. del), 82 (2. del), 116 (2. del); uvodna izjava K končno 
glasovanje

ECR: predlogi sprememb: 38, 44, 45, 47; §§ 24, 56
Verts/ALE: predlogi sprememb 1, 2, 3, 4, 67, 9, 11, 19, 20, 25, 26, 27, 31, 32, 48; § 56; končno 

glasovanje

Zahteve za ločeno glasovanje
PPE: §§ 27, 33, 56, 65, 66
poslanci: §§ 24, 32, 33, 54, 56, 65, 66, 115; uvodna izjava I
Renew: § 56
GUE/NGL: §§ 64, 83, 90; uvodna izjava K
ECR: § 27

Zahteve za glasovanje po delih
PPE:
predlog spremembe 3
1. del: vse besedilo brez besed „obžaluje pa, da prenovljena politika posojil v zvezi z 

energijo še vedno omogoča naložbe v infrastrukturo za tako imenovane „pline z 
nizkimi emisijami ogljika“, brez jasnih in konkretnih okoljskih zaščitnih ukrepov;“

2. del: te besede

predlog spremembe 10
1. del: vse besedilo brez besed „do leta 2021 bo nehala podpirati projekte v zvezi s 

fosilnimi gorivi, do leta 2020 pa bodo vse njene dejavnosti financiranja v skladu z 
načeli in cilji Pariškega sporazuma;“

2. del: te besede

predlog spremembe 18=35=
1. del: „poziva, naj se povečajo sredstva za raziskave v zvezi z alternativnimi gorivi ter za 

njihovo uvajanje na trg;“
2. del: „ugotavlja, da bi moralo imeti spodbujanje dostopa do trga in povečevanja uporabe 

alternativnih goriv vselej prednost pred dodatnim obdavčevanjem goriva;“

predlog spremembe 42
1. del: „ker imajo podnebne spremembe nesorazmerne posledice za države v razvoju, 

čeprav ravno one izpuščajo veliko manj CO2 kot razvite države;“
2. del: „ker binarno razlikovanje med „razvitimi državami“ in „državami v razvoju“ 

(tistimi, ki so navedene v Prilogi I, in tistimi, ki niso), kar zadeva večstransko 
ukrepanje na področju podnebnih sprememb, ni več upravičeno;“
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§ 77
1. del: vse besedilo brez besed „do leta 2020“
2. del: te besede

poslanci
§ 23
1. del: vse besedilo brez besed „nacionalno določenih prispevkov“ in „da bi se v celotnem 

gospodarstvu do leta 2030 zmanjšale domače emisije toplogrednih plinov za 55 % 
glede na ravni iz leta 1990;“

2. del: te besede

§ 28
1. del: „meni, da bi bilo treba nadaljevati razvoj zanesljivega modela za merjenje vpliva na 

podnebje, ki bo temeljil na potrošnji;“
2. del: „je seznanjen z ugotovitvijo v poglobljeni analizi Komisije, da se prizadevanja EU 

za zmanjšanje emisij iz njene proizvodnje delno izničijo z uvozom blaga z večjim 
ogljičnim odtisom, vendar je EU kljub temu do leta 2016 že znatno prispevala k 
zmanjšanju emisij v drugih državah, ker je povečala obseg trgovine in pri svojem 
izvozu izboljšala učinkovitost glede CO2;“

§ 118
1. del: „ker mora Parlament odobriti mednarodne sporazume in ima kot sozakonodajalec 

osrednjo vlogo tudi pri notranjem izvajanju, meni, da mora biti tudi primerno 
vključen v delegacijo EU;“

2. del: „zato pričakuje, da bo lahko navzoč na usklajevalnih sestankih EU za COP25 v 
Madridu in da mu bo vse od začetka faze pogajanj zagotovljen dostop do vseh 
pripravljalnih dokumentov;“

GUE/NGL
predlog spremembe 53
1. del: „podpira posodobitev nacionalno določenih prispevkov Unije“;
2. del: „meni, da je treba vzporedno s tem v zakonodajo EU vključiti tudi cilj, da bi čim 

prej, najkasneje pa do leta 2050, dosegli podnebno nevtralnost; poziva tudi druga 
svetovna gospodarstva, naj posodobijo svoje nacionalno določene prispevke, da bi 
spodbudili globalne učinke;“

predlog spremembe 68
1. del: „želi spomniti, da 23 % svetovnih emisij toplogrednih plinov izvira iz kmetijstva, 

80 % krčenja gozdov pa je povezanih s svetovnim kmetijstvom; poudarja, da je treba 
za zagotovitev zadostne prehrane za vse številnejše svetovno prebivalstvo vlagati v 
agroekološko kmetovanje ter trajnostno proizvodnjo in potrošnjo; poudarja, da 
učinkovitost kot strategija sama po sebi ne zadostuje za razogljičenje kmetijskega 
sektorja;“

2. del: „poziva vse pogodbenice, naj dejavno spodbujajo zdravo in trajnostno prehrano;“
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§ 21
1. del: „poudarja, da je pomembno, da ima EU ambiciozno in vključujočo podnebno 

politiko, da bo lahko verodostojna in zanesljiva partnerica na svetovni ravni, ter da 
mora ohraniti vodilno vlogo na svetovni ravni na področju podnebnih sprememb;“

2. del: „zato poudarja, da mora EU vlagati in znatno napredovati na področju raziskav in 
inovacij, ki se uporabljajo v industriji;“

ID:
§ 1
1. del: vse besedilo brez besed „in da morajo vse države ter akterji po vsem svetu storiti vse 

za boj proti njim;“
2. del: te besede

§ 14
1. del: „poudarja, da bi bilo treba za to, da ne bi presegli omejitve segrevanja za 1,5 °C, 

sedanje ambicije v nacionalno določenih prispevkih petkratno povečati;“
2. del: „poudarja, da je ta globalni cilj tehnično še vedno dosegljiv in da bi prinesel številne 

dodatne koristi za okolje in javno zdravje;“

§ 26
1. del: „poudarja, da bi bilo treba vse podnebne politike izvajati v skladu z načelom 

pravičnega prehoda in v tesnem sodelovanju s civilno družbo in socialnimi 
partnerji;“

2. del: „zato meni, da je treba za pravično, vključujoče in socialno trajnostno doseganje 
podnebne nevtralnosti v vseh sektorjih družbe okrepiti socialno partnerstvo in 
udeležbo civilne družbe na nacionalni ravni in ravni EU; meni, da so naravne 
rešitve, obnova in ohranjanje ekosistemov in biološke raznovrstnosti bistveni 
elementi za ublažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje;“

§ 45
1. del: „poudarja, da bi morali v okviru skupne kmetijske politike prenehati izplačevati 

subvencije za okolju in podnebju škodljive prakse,“
2. del: „med drugim za izsuševanje šotišč in čezmerno črpanje vode za namakanje, pa tudi 

prisotnosti dreves na kmetijskih območjih ne bi smeli več kaznovati;“

§ 78
1. del: „pozdravlja, da je začela veljati kigalijska sprememba k Montrealskemu protokolu; 

meni, da bi morala prinesti nov zagon, tako da bi Unija lahko poskrbela za hitro 
revizijo uredbe o fluoriranih plinih, da bo odpravila že znane pomanjkljivosti, ki 
ogrožajo podnebne ambicije Unije, na primer nezakonito trgovino z delno 
halogeniranim fluoroogljikovodikom,“

2. del: „in nezadostno ukrepanje proti uporabi žveplovega heksafluorida (SF6);“

§ 80
1. del: vse besedilo brez besed „in svetu pokazali, da se industrija in podnebna nevtralnosti 

ne izključujeta;“
2. del: te besede

§ 82
1. del: vse besedilo brez „in unijsko podnebno pravo“
2. del: te besede
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§ 116
1. del: vse besedilo brez besed „ponovno izraža obžalovanje, ker je predsednik ZDA 

Donald Trump napovedal izstop Združenih držav Amerike iz Pariškega sporazuma;“
2. del: te besede

ECR:
§ 20
1. del: „pozdravlja ustanovitev zavezništva za podnebne ukrepe na vrhu OZN o podnebnih 

ukrepih leta 2019, ki vključuje 59 pogodbenic Okvirne konvencije Združenih 
narodov o spremembi podnebja, ki so napovedale, da nameravajo do leta 2020 
predložiti zavezo o povečanih nacionalno določenih prispevkih, kot je določeno v 
Pariškem sporazumu, odobrava pa tudi, da si 65 pogodbenic, vključno z EU, 
prizadeva za dosego ničelne stopnje neto emisij toplogrednih plinov“

2. del: „do leta 2050“ „kljub temu obžaluje, da vse države članice EU še niso bile 
pripravljene podpreti ambicioznejših ciljev v zvezi z nacionalno določenimi 
prispevki EU, kljub zahtevam Evropskega parlamenta;“

§ 53
1. del: „poudarja, da je treba zagotoviti pravičen prehod na podnebno nevtralno 

gospodarstvo ter anticipativen in vključujoč pristop, da bi državljani imeli koristi od 
tega prehoda ter podprli najbolj izpostavljene regije in skupnosti; meni, da je sklad 
za pravičen prehod eden pravih instrumentov na ravni EU, ki lahko zagotovi 
vključujoč in informiran prehod za ljudi in regije v EU, ki jih bo razogljičenje 
najbolj prizadelo, na primer rudarniške regije v prehodu; priznava, da odškodninski 
skladi ne zagotavljajo pravičnega prehoda in da bi morala biti v osredju vsake 
politike prehoda celovita strategija EU za razvoj in modernizacijo teh regij EU, 
podpora vodilnim v prehodu pa bi morala biti v središču vsake politike prehoda; 
meni, da mora biti podnebni prehod EU trajnosten z ekološkega, gospodarskega in 
socialnega vidika; poziva EU in države članice, naj v zvezi s tem uvedejo ustrezne 
politike in financiranje,“

2. del: „za katere bodo veljale jasne, verodostojne ter izvršljive kratkoročne in dolgoročne 
zaveze zadevnih držav članic v zvezi z razogljičenjem celotnega gospodarstva, tudi z 
vključitvijo v končne nacionalne energetske in podnebne načrte konkretnih politik za 
postopno opustitev premoga v časovnem okviru, ki bo skladen z zavezo EU, da bo 
globalno segrevanje ohranila v skladu z dolgoročnimi cilji Pariškega sporazuma in 
ciljem podnebne nevtralnosti do leta 2050;“
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§ 91
1. del: „želi spomniti, da sta prednostna obravnava energijske učinkovitosti, tudi z načelom 

„energijska učinkovitost na prvem mestu“, in vodilni položaj na področju 
obnovljivih virov energije v svetovnem merilu dva osrednja cilja energetske unije 
EU; želi spomniti, da je bil kot cilj EU na področju obnovljivih virov do leta 2030 
zastavljen delež vsaj 32 %, cilj energijske učinkovitosti pa vsaj 32,5 %;“

2. del: „poudarja, da naj bi ta cilja sicer pripomogla k večjemu zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov, kot je bilo prvotno predvideno, a še zdaleč nista skladna s 50- 
do 55-odstotnim zmanjšanjem, kakor predlaga nova predsednica Komisije, niti s 
ciljem, da bi svetovni porast temperature omejili na 1,5 °C; poziva Komisijo in Svet, 
naj določita dodatna prizadevanja, ki bodo potrebna za tolikšno intenziviranje 
energije iz obnovljivih virov in povečanje energijske učinkovitosti, da bo skladno s 
ciljem zmanjšanja emisij toplogrednih plinov; poziva, da bi v svetovnem merilu 
spodbujali ukrepe za energijsko učinkovitost in jo tudi čim hitreje začeli 
uporabljati;“

Verts/ALE:
predlog spremembe 25
1. del: „je seznanjen z napovedjo novoizvoljene predsednice Komisije Ursule von der 

Leyen, da bo sistem trgovanja z emisijami razširjen na sektorje, ki še niso vključeni 
v sistem trgovanja EU; zavrača neposredno vključitev v sistem EU za trgovanje z 
emisijami;“

2. del: „poziva Komisijo, naj Parlamentu in Svetu predloži poročilo z oceno učinka o 
ločenem sistemu trgovanja z emisijami za te sektorje; odločno poudarja, da sistem 
določanja cen za CO2 ne bi smel nadomestiti ali oslabiti obstoječih ukrepov, kot so 
standardi CO2 za avtomobile in tovornjake ali uredba o podnebnih ukrepih, temveč 
bi moral dopolnjevati obstoječo zakonodajo, da bi okrepil podnebne ambicije EU kot 
del kombinacije politik, kot je na svoji predstavitvi v Parlamentu omenil 
novoizvoljeni izvršni podpredsednik Frans Timmermans;“

PPE, Verts/ALE:
predlog spremembe 12rev=26=
1. del: vse besedilo brez nadomestitve besed „do leta 2050 popolnoma razogljičiti;“ z 

besedami „ohraniti svojo sedanjo ambiciozno pot k zmanjševanju emisij;“
2. del: nadomestitev besed „do leta 2050 popolnoma razogljičiti;“ z besedami „ohraniti 

svojo sedanjo ambiciozno pot k zmanjševanju emisij;“

PPE, poslanci:
§ 68
1. del: vse besedilo brez besed „opozarja, da se bodo emisije CO2 v pomorskem prometu 

do leta 2050 po ocenah povečale za med 50 % in 250 %;“ „pred letom 2023“, 
„nemudoma“, „zavezujočih“, „čim prej razmisli o dodatnih ukrepih EU“, „kot je 
vključitev pomorskega sektorja v sistem EU za trgovanje z emisijami ter“

2. del: „opozarja, da se bodo emisije CO2 v pomorskem prometu do leta 2050 po ocenah 
povečale za med 50 % in 250 %;“

3. del: „pred letom 2023“
4. del: „nemudoma“
5. del „zavezujočih“
6. del „čim prej razmisli o dodatnih ukrepih EU“, „kot je vključitev pomorskega sektorja v 

sistem EU za trgovanje z emisijami ter“

§ 69
1. del: vse besedilo brez besed „in zelenih ladje z ekološkimi sestavnimi deli“
2. del: te besede
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PPE, poslanci, ID, ECR
§ 52
1. del: vse besedilo brez besed „zato poziva Komisijo, naj zagotovi, da naložbe EU ne bodo 

vplivale na okolje in biotsko raznovrstnost, in po potrebi pripravi usklajena in 
zavezujoča pravila;“ „poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo naslednji večletni 
finančni okvir v celoti skladen s Pariškim sporazumom in da nobena porabljena 
sredstva ne bodo v nasprotju z njim;“ „poudarja pomen obnavljanja sredstev v 
Zelenem podnebnem skladu in spodbuja države članice, naj vsaj podvojijo svoj 
prispevek v uvodno zbiranje sredstev;“ „poziva Evropsko investicijsko banko, naj 
čim prej preneha s posojili za projekte na področju fosilnih goriv, razen ko se plin v 
kombinaciji z obnovljivimi viri energije uporablja kot premostitvena tehnologija za 
nadomestitev premoga, če ni drugih možnosti, ko se uvedejo zaščitni ukrepi za 
preprečevanje učinkov vezave in ko se sprejmejo ukrepi za zagotovitev, da krivulja 
emisij ostane v skladu s cilji Pariškega sporazuma;“

2. del: „zato poziva Komisijo, naj zagotovi, da naložbe EU ne bodo vplivale na okolje in 
biotsko raznovrstnost, in po potrebi pripravi usklajena in zavezujoča pravila;“

3. del: „poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo naslednji večletni finančni okvir v celoti 
skladen s Pariškim sporazumom in da nobena porabljena sredstva ne bodo v 
nasprotju z njim;“

4. del: „poudarja pomen obnavljanja sredstev v Zelenem podnebnem skladu in spodbuja 
države članice, naj vsaj podvojijo svoj prispevek v uvodno zbiranje sredstev;“

5. del „poziva Evropsko investicijsko banko, naj čim prej preneha s posojili za projekte na 
področju fosilnih goriv, razen ko se plin v kombinaciji z obnovljivimi viri energije 
uporablja kot premostitvena tehnologija za nadomestitev premoga,“

6. del „če ni drugih možnosti, ko se uvedejo zaščitni ukrepi za preprečevanje učinkov 
vezave in ko se sprejmejo ukrepi za zagotovitev, da krivulja emisij ostane v skladu s 
cilji Pariškega sporazuma;“

PPE, Renew:
§ 58
1. del: „želi opomniti pogodbenice, da je treba zagotoviti dovolj sredstev za prehod od 

zavez k ukrepom in za izvajanje potrebnih ukrepov za uresničitev ciljev Pariškega 
sporazuma; odobrava ponovni zagon za to, da bi na evropskih mejah za uvoz v EU 
uvedli mehanizem za ogljično prilagoditev, da bi zagotovili enake konkurenčne 
pogoje v mednarodni trgovini in preprečili selitev virov CO2;“

2. del: „zato poziva Evropsko komisijo in države članice, naj čim prej uvedejo pošteno in 
progresivno obdavčitev ogljika;“

ID, ECR:
§ 9
1. del: „poudarja, da gre pri posebnem poročilu Medvladnega foruma o podnebnih 

spremembah (IPCC) o segrevanju za 1,5 °C za najcelovitejšo in najsodobnejšo 
znanstveno oceno scenarijev blažitve podnebnih sprememb v skladu s Pariškim 
sporazumom;“

2. del: „poudarja, da po ugotovitvah tega poročila, če želimo zagotoviti možnost zadržanja 
zvišanja povprečne globalne temperature pod 1,5 °C do leta 2100 brez prekoračitve 
ali z omejeno prekoračitvijo pomeni, da je treba najpozneje do leta 2067 na svetovni 
ravni doseči ničelno stopnjo neto emisij toplogrednih plinov in da je treba letne 
svetovne emisije toplogrednih plinov do leta 2030 omejiti na največ 27,4 GtCO2eq 
na leto; „poudarja, da si mora EU, ki ima v svetu vodilno vlogo, v sodelovanju z 
drugimi velikimi svetovnimi gospodarstvi, ob upoštevanju teh ugotovitev in v skladu 
s Pariškim sporazumom, čim prej začeti prizadevati“ in „ničelno stopnjo neto emisij 
toplogrednih plinov“

3. del: „najpozneje pa do leta 2050“
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poslanci, ID:
§ 62
1. del: „poudarja, da je med razseljenimi zaradi podnebnih sprememb kar 80 % žensk in 

otrok,“
2. del: „ki jih podnebne spremembe na splošno tudi bolj prizadenejo kot moške, obenem pa 

so zaradi tega tudi bolj obremenjeni, čeprav niso toliko vključeni v sprejemanje 
glavnih odločitev o podnebnih ukrepih; zato poudarja, da je za uspešnost in 
učinkovitost podnebnih ukrepov bistvenega pomena okrepiti vlogo vseh 
marginaliziranih spolov ter poskrbeti za njihovo polno in enakopravno sodelovanje 
in vodilno vlogo v mednarodnih forumih, kot je UNFCCC, ter tudi pri nacionalnih, 
regionalnih in lokalnih podnebnih ukrepih;“

3. del: „poziva EU in države članice, naj v celoti podprejo izvajanje akcijskega načrta 
UNFCCC za enakost spolov, zlasti tako, da ta vidik vključijo v podnebne in 
razvojne politike EU in da spodbujajo udeležbo pripadnic domorodnih skupnosti in 
zagovornikov pravic žensk v proces UNFCCC;“

Razno
Predloga sprememb 17 in 33 sta bila umaknjena.
Stéphane Séjourné in Chrysoula Zacharopoulou (skupina Renew) sta umaknila svoj podpis k 
predlogu spremembe 38.
Jadwiga Wiśniewska in skupina ECR sta umaknila svojo podporo za predlog resolucije B9-
0174/2019.
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9. Pristop EU k Istanbulski konvenciji in drugi ukrepi za boj proti nasilju zaradi 
spola

Predlogi resolucij: B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019

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

Predlog resolucije B9-0224/2019
(ECR)

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG - 117, 493, 32

Predlog resolucije B9-0225/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

po § 1 1 ID PG - 157, 454, 24

§ 2 4 Renew, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

PG + 345, 260, 36

§ 7 § originalno 
besedilo

PG + 445, 112, 78

po § 22 3 ID PG - 42, 554, 44

po navedbi sklicevanja 
6

2 ID PG - 145, 470, 24

uvodna izjava L § originalno 
besedilo

PG + 407, 138, 93

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 500, 91, 50

Predlog resolucije B9-0226/2019
(ID)

glasovanje: resolucija (vse besedilo) ↓

Zahteve za poimensko glasovanje
ECR: končno glasovanje B9-0224/2019
Renew: predlog spremembe 4
Verts/ALE: § 7; uvodna izjava l; končno glasovanje B9-0225/2019
ID: predlogi sprememb 1, 2, 3

Zahteve za ločeno glasovanje
PPE: § 7; uvodna izjava L

Razno
Samira Rafaela, Martin Hojsík in Dragoş Pîslaru (skupina Renew) so prav tako podpisniki 
predloga resolucije B9-0225/2019.
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10. Nedavni ukrepi Ruske federacije proti litovskim sodnikom, tožilcem in 
preiskovalcem, ki so sodelovali pri preiskavi tragičnih dogodkov z dne 13. januarja 
1991 v Vilni

Predlogi resolucij: B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019, B9-0186/2019

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

Skupni predlog resolucije RC-B9-0182/2019 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 493, 43, 86

Predlogi resolucij političnih skupin

B9-0182/2019 PPE ↓

B9-0183/2019 Verts/ALE ↓

B9-0184/2019 ECR ↓

B9-0185/2019 S&D: ↓

B9-0186/2019 Renew ↓

Zahteve za poimensko glasovanje
PPE: končno glasovanje RC-B9-0182/2019

11. Ukrepi za obravnavo vpliva razsodbe STO v sporu v zvezi z Airbusom na evropsko 
kmetijstvo

Predlogi resolucij: B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019, B9-0204/2019, B9-
0206/2019, B9-0208/2019

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

Skupni predlog resolucije RC-B9-0197/2019
 (PPE, S&D, Renew, ECR)

po § 1 6 GUE/NGL -

po § 4 2 Verts/ALE -

po delih

1 +

§ 6 § originalno 
besedilo

2 +
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

po delih

1 +

§ 7 § originalno 
besedilo

2 +

4 Verts/ALE -

5 Verts/ALE -

po § 7

11 ID PG - 99, 523, 3

po § 15 7 GUE/NGL -

3 Verts/ALE -po § 16

8 GUE/NGL -

pred uvodno izjavo A 1 Verts/ALE -

uvodna izjava D 9 ID -

po uvodni izjavi F 10 ID PG - 97, 522, 6

glasovanje: resolucija (vse besedilo) +

Predlogi resolucij političnih skupin

B9-0197/2019 ECR ↓

B9-0198/2019 S&D ↓

B9-0201/2019 PPE ↓

B9-0203/2019 Renew ↓

B9-0204/2019 Verts/ALE ↓

B9-0206/2019 GUE/NGL ↓

B9-0208/2019 ID ↓

Zahteve za poimensko glasovanje
ID: predloga sprememb 10, 11

Zahteve za glasovanje po delih
Renew:
§ 6
1. del: vse besedilo brez besed „v zvezi s tem izraža globoko obžalovanje, ker v proračunu 

za leto 2020 ni ustreznih finančnih sredstev za te namene;“
2. del: te besede
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§ 7
1. del: vse besedilo brez besed „kot so sistemi zasebnega skladiščenja in umik s trga, ter vse 

nove ali druge razpoložljive instrumente in ustrezne ukrepe“
2. del: te besede

12. Kriza pritožbenega organa Svetovne trgovinske organizacije

Predlog resolucije: B9-0181/2019

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

Predlog resolucije B9-0181/2019 (odbor INTA)

po § 3 2 GUE/NGL PG - 51, 544, 12

po § 4 1 PPE +

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 506, 46, 61

Zahteve za poimensko glasovanje
PPE: končno glasovanje
GUE/NGL: predlog spremembe 2

13. Potekajoča pogajanja o novem partnerskem sporazumu med EU ter skupino 
afriških, karibskih in pacifiških držav

Predlog resolucije: B9-0175/2019

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

Predlog resolucije B9-0175/2019 
(odbor DEVE)

po delih

1 +

§ 17 § originalno 
besedilo

2 +

§ 23 1 PPE EG + 340, 250, 13

po delih

1/EG - 278, 311, 5

2 PPE

2 ↓

§ 25

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

§ originalno 
besedilo

PG + 295, 286, 22

3 Verts/ALE -po uvodni izjavi E

4 Verts/ALE -

glasovanje: resolucija (vse besedilo) +

Zahteve za poimensko glasovanje
ID: § 25

Zahteve za ločeno glasovanje
PPE: § 25

Zahteve za glasovanje po delih
Renew:
predlog spremembe 2
1. del: vse besedilo brez besed „zlasti na področju podnebja, trgovine, varnosti in migracij;“
2. del: te besede

PPE, ECR:
§ 17
1. del: „poudarja pomen enakosti spolov in krepitve vloge žensk kot gonilne sile razvoja ter 

poziva EU in države AKP, naj enakost spolov vključijo v sporazum kot 
medsektorsko vprašanje;“

2. del: „poudarja, da se morajo strani zavezati zagotavljanju spolnega in reproduktivnega 
zdravja in z njim povezanih pravic ter celovitemu izvajanju akcijskega programa 
Mednarodne konference o prebivalstvu in razvoju;“


