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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. Burundi, zlasti primer zaprtih novinarjev

Predlogi resolucij: B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020, B9-
0066/2020

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

Skupni predlog resolucije RC-B9-0054/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ 18 § originalno 
besedilo

loč. +

Resolucija (vse besedilo) +

Predlogi resolucij političnih skupin

B9-0054/2020 Verts/ALE ↓

B9-0055/2020 ECR ↓

B9-0057/2020 S&D ↓

B9-0058/2020 GUE/NGL ↓

B9-0061/2020 PPE ↓

B9-0066/2020 Renew ↓

Zahteve za ločeno glasovanje
GUE/NGL: § 18

Razno:
Malik Azmani (skupina Renew) je umaknil svoj podpis k predlogu skupne resolucije RC-B9-
0054/2020.
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2. Nigerija, zlasti nedavni teroristični napadi

Predlogi resolucij: B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, B9-
0064/2020, B9-0065/2020

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

Skupni predlog resolucije RC-B9-0056/2020 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

po § 18 1 GUE/NGL -

po § 21 2 GUE/NGL -

po delih

1 +

uvodna izjava F § originalno 
besedilo

2/PG + 608, 41, 23

uvodna izjava I § originalno 
besedilo

PG + 629, 39, 6

Resolucija (vse besedilo) +

Predlogi resolucij političnih skupin

B9-0056/2020 ECR ↓

B9-0059/2020 Verts/ALE ↓

B9-0060/2020 ID ↓

B9-0062/2020 S&D ↓

B9-0063/2020 GUE/NGL ↓

B9-0064/2020 PPE ↓

B9-0065/2020 Renew ↓

Zahteve za poimensko glasovanje
ID: uvodna izjava F (2. del), I

Zahteve za glasovanje po delih
ID:
uvodna izjava F
1. del: „ker je v Nigeriji, afriški državi z največ prebivalci, delež muslimanov in kristjanov 

skoraj enak;“
2. del: „ker v državi domuje največja krščanska skupnost v regiji, na severu Nigerije pa živi 

skoraj 30 milijonov kristjanov; ker se je zgodovinsko rivalstvo med pretežno 
muslimanskim severom in krščanskim jugom s širjenjem radikalnega islama močno 
zaostrilo;“
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Razno
Samira Rafaela (skupina Renew) je umaknila svoj podpis k predlogu skupne resolucije RC-B9-
0056/2020.

3. Razmere v Venezueli po nezakonitih volitvah novega predsednika in novega 
predsedstva nacionalne

skupščine (parlamentarni državni udar)

Predlogi resolucij: B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-
0053/2020

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

Skupni predlog resolucije RC-B9-0048/2020
 (PPE, S&D, Renew, ECR)

po delih

1 +

§ 7 § originalno 
besedilo

2/PG + 424, 189, 61

po delih

1/PG + 447, 172, 52

§ 8 § originalno 
besedilo

2 +

Resolucija (vse besedilo) PG + 471, 101, 103

Predlogi resolucij političnih skupin

B9-0048/2020 PPE ↓

B9-0049/2020 ECR ↓

B9-0050/2020 S&D ↓

B9-0051/2020 GUE/NGL ↓

B9-0052/2020 Verts/ALE ↓

B9-0053/2020 Renew ↓

Zahteve za poimensko glasovanje
Verts/ALE: § 7 (2. del)
ID: § 8 (1. del)
PPE, Renew: končno glasovanje RC-B9-0048/2020
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Zahteve za glasovanje po delih
Verts/ALE:
§ 7
1. del: vse besedilo brez besed: „ter naj te sankcije razširi tudi na njihove družinske člane“
2. del: te besede

ID:
§ 8
1. del: „poziva države članice, ki tega še niso storile, naj priznajo zakoniti mandat 

predsednika Guaidója,“
2. del: „in pozdravlja, da ga je visoki predstavnik v imenu EU priznal kot edino 

demokratično oblast v Venezueli; zato zahteva, da se priznajo politični predstavniki, 
ki jih imenuje Juan Guaidó;“

4. Tekoča zaslišanja v skladu s členom 7(1) PEU, primer Poljske in Madžarske

Predlog resolucije: B9-0032/2020

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

Predlog resolucije B9-0032/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 2 § originalno 
besedilo

PG + 433, 189, 50

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

PG + 438, 175, 61

po delih

1/PG ↓

2/PG ↓

3/PG ↓

§ 3

§ originalno 
besedilo

4/PG ↓

po § 5 3 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

PG + 448, 182, 32

po navedbi sklicevanja 
12

1 S&D +

Resolucija (vse besedilo) PG + 446, 178, 41
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Zahteve za poimensko glasovanje
S&D: končno glasovanje
Verts/ALE: predloga spremembe 2, 3; § 3; končno glasovanje
PPE: predlog spremembe 2; §§ 2, 3 (1., 3. in 4. del); končno glasovanje

Zahteve za glasovanje po delih
PPE:
§ 3
1. del: „izraža obžalovanje, da zadevni državi članici kljub zaslišanjem še nista dosegli 

pomembnega napredka pri odpravljanju očitnih tveganj resne kršitve vrednot iz 
člena 2 PEU; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da poročila in izjave Komisije in 
mednarodnih organizacij, kot so OZN, OVSE in Svet Evrope, kažejo, da se je 
položaj na Poljskem in Madžarskem od začetka uporabe člena 7(1) PEU poslabšal; 
poudarja, da so zaradi tega, ker Svet ni učinkovito uporabil člena 7 PEU, še naprej 
ogroženi neokrnjenost skupnih evropskih vrednot, medsebojno zaupanje in 
verodostojnost Unije kot celote;“

2. del: „ponavlja svoje stališče glede odločitve Komisije, da uporabi člen 7(1) PEU v zvezi 
z razmerami na Poljskem, in glede svojega predloga, v katerem je Svet pozval, naj v 
skladu s členom 7(1) PEU ugotovi obstoj očitnega tveganja, da bi Madžarska lahko 
huje kršila temeljne vrednote Unije,“

3. del: „zato poziva Svet, naj zagotovi, da bodo na zaslišanjih v skladu s členom 7(1) PEU 
obravnavani tudi novi dogodki in da se bodo ocenila tveganja kršitev na področju 
neodvisnosti sodstva, svobode izražanja, vključno s svobodo medijev, akademske 
svobode, svobode združevanja in pravice do enake obravnave;“

4. del: „poziva Komisijo, naj pri obravnavi očitnega tveganja, da bi Poljska in Madžarska 
lahko huje kršili vrednote, na katerih temelji Unija, v celoti izkoristi razpoložljive 
instrumente za ta namen, med katerimi sta zlasti hitri postopek za ugotavljanje 
kršitev in predlog Sodišču za sprejetje začasnih ukrepov;“

Razno:
Robert Biedroń (skupina S&D) je prav tako podpisnik predloga spremembe 1.

5. Konferenca pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP 15) (Kunming 
2020)

Predlog resolucije: B9-0035/2020

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

Predlog resolucije B9-0035/2020
(odbor ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

pred § 1 8 GUE/NGL EG - 141, 480, 52

po delih

1/EG + 391, 275, 6

§ 4 § originalno 
besedilo

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

po § 5 16 Verts/ALE -

§ 8 17 Verts/ALE EG + 352, 300, 19

§ 10 18 Verts/ALE PG + 357, 290, 31

21 Verts/ALE, 
GUE/NGL

PG + 394, 238, 47po § 11

22 Verts/ALE, 
GUE/NGL

PG + 279, 230, 167

po § 12 9 GUE/NGL -

po § 14 10 GUE/NGL PG - 171, 425, 80

po § 16 23 Verts/ALE, 
GUE/NGL

PG + 624, 13, 43

11 GUE/NGL -po § 22

12 GUE/NGL -

po § 23 24 Verts/ALE, 
GUE/NGL

PG + 508, 53, 112

§ 24 2 PPE -

po § 26 19 Verts/ALE PG - 291, 314, 72

po delih

1 +

2/EG + 345, 303, 14

§ 35 § originalno 
besedilo

3/EG + 566, 99, 6

po delih

1 +

§ 40 § originalno 
besedilo

2 +

§ 43 3 PPE EG - 318, 338, 11

po § 43 1 S&D -

po delih§ 48 § originalno 
besedilo

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

2 +

§ 53 4 PPE EG - 297, 328, 42

po delih

1 +

§ 56 § originalno 
besedilo

2 +

po navedbi sklicevanja 
15

14 Verts/ALE +

po delih

1/PG - 108, 473, 93

5 GUE/NGL

2/PG + 318, 315, 44

po delih

1/PG - 101, 483, 88

po uvodni izjavi D

13 GUE/NGL

2/PG - 274, 325, 74

po uvodni izjavi E 6 GUE/NGL +

po uvodni izjavi I 20 Verts/ALE, 
GUE/NGL

EG - 249, 271, 152

7 GUE/NGL +po uvodni izjavi J

15 Verts/ALE +

Resolucija (vse besedilo) +

Zahteve za poimensko glasovanje
Verts/ALE: predlogi sprememb 18, 19, 21, 22, 23, 24
GUE/NGL: predlogi sprememb 5, 10, 13

Zahteve za glasovanje po delih
PPE:
§ 4
1. del: „meni, da smo se znašli v izrednih okoljskih razmerah, ki zahtevajo obsežne ukrepe 

v Evropi in zunaj nje;“
2. del: „poziva Komisijo, naj v evropskem zelenem dogovoru varstvo in obnovo narave 

poleg podnebnih sprememb zastavi kot najpomembnejše prednostno področje;“

§ 40
1. del: vse besedilo brez besed: „EU in“
2. del: ti besedi
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§ 56
1. del: „ugotavlja, da lahko ustvarimo sovražno okolje za aktiviste in okoljevarstvenike ter 

celo neposredno ali posredno ogrozimo njihovo življenje, če bomo okvir za varstvo 
narave slabo izvajali;“

2. del: „poudarja, da mora EU dejavno obsojati umore okoljskih aktivistov in 
okoljevarstvenikov;“

S&D:
predlog spremembe 5
1. del: „ker biotsko raznovrstnost ogrožajo vse oblike genskega inženiringa ali urejanja 

živih organizmov, bodisi s transgenim ali mutagenim inženiringom;“
2. del: „ker množična uporaba sistemskih herbicidov širokega spektra, kakršen je glifosat, 

neposredno povzroča obsežno izgubljanje biotske raznovrstnosti;“

predlog spremembe 13
1. del: „vztraja, da je treba uvesti popolno prepoved vseh oblik gensko spremenjenih 

organizmov, vključno z genetskimi spremembami v obliki transgenega ali 
mutagenetskega inženiringa;“

2. del: „poziva k svetovni prepovedi uporabe glifosata in drugih podobnih sistemskih 
herbicidov širokega spektra;“

Renew:
§ 48
1. del: vse besedilo brez besed: „starih gozdov in“
2. del: te besede

PPE, Renew:
§ 35
1. del: „poudarja, da je treba za biotsko raznovrstnost nameniti ustrezna in zadostna 

finančna sredstva; poziva, naj se v naslednji večletni finančni okvir vključijo ukrepi 
preverjanja učinkov na biotsko raznovrstnost in naj se na vseh političnih področjih 
bolj upošteva biotska raznovrstnost, da bi v veliki meri in pozitivno vplivali na 
uresničevanje vizije za leto 2050;“

2. del: „poziva Komisijo in Svet, naj jasno določita, da je treba za biotsko raznovrstnost v 
večletnem finančnem okviru nameniti vsaj 10 % sredstev poleg odhodkov za 
vključevanje podnebnih vprašanj;“

3. del: „poudarja tudi, da je treba vzpostaviti preglednejšo, celovitejšo in strožjo 
metodologijo za spremljanje odhodkov za biotsko raznovrstnost in podnebne 
spremembe; ponovno poziva, da je treba sredstva za program LIFE vsaj podvojiti; 
poziva tudi k odpravi škodljivih subvencij in usklajenosti med vsemi skladi in 
programi EU, tako da nobena stroškovna postavka v proračunu EU ne bo prispevala 
k izgubi biotske raznovrstnosti;“

Razno
Alexandr Vondra in skupina ECR sta umaknila svojo podporo predlogu resolucije B9-0035/2020.
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6. Dejavnosti evropskega varuha človekovih pravic v letu 2018

Poročilo: Peter Jahr (A9-0032/2019)

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

po § 4 12 ECR +

§ 12 § originalno 
besedilo

PG + 504, 156, 9

1 Verts/ALE PG + 333, 312, 22§ 19

§ originalno 
besedilo

loč. ↓

2 Verts/ALE PG + 373, 284, 14

po delih

1/PG + 455, 192, 21

po § 19

3 Verts/ALE

2/PG + 327, 300, 41

po delih

1 +

§ 20 § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

2 +

§ 21 § originalno 
besedilo

3 +

§ 23 7 PPE +

po delih

1 +

§ 25 § originalno 
besedilo

2/PG + 464, 155, 30

§ 27 8 PPE +

po delih

1 +

§ 31 § originalno 
besedilo

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

§ 41 § originalno 
besedilo

loč. +

po delih

1 +

§ 43 § originalno 
besedilo

2 -

§ 46 9 PPE -

po delih

1 +

§ 47 § originalno 
besedilo

2/PG + 415, 204, 22

uvodna izjava M 4 PPE -

uvodna izjava P 5 PPE EG + 389, 245, 8

po delih

1 +

uvodna izjava R § originalno 
besedilo

2 +

po uvodni izjavi R 11 ECR +

uvodna izjava S 6 PPE +

Resolucija (vse besedilo) PG + 563, 3, 63

Zahteve za poimensko glasovanje
Verts/ALE: predlogi sprememb 1, 2, 3; §§ 12, 25 (2. del), 47 (2. del)

Zahteve za ločeno glasovanje
GUE/NGL: § 19
PPE: § 12, 41

Zahteve za glasovanje po delih
GUE/NGL:
§ 31
1. del: vse besedilo brez besed: „moralna in“ ter „in diskretnem“
2. del: te besede
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uvodna izjava R
1. del: „ker se bo ob večji odprtosti in preglednosti v zvezi s stališči, ki jih v Svetu 

sprejmejo vlade držav članic, povečalo zaupanje v EU“
2. del: „ter bo manj evroskepticizma in populizma;“

S&D:
predlog spremembe 3
1. del: vse besedilo brez besed: „naj spremeni ustrezna pravila, da bi“ ter „konkretno 

izvajanje“
2. del: te besede

Verts/ALE:
§ 20
1. del: vse besedilo brez besed: „že zaključenih“
2. del: ti besedi

§ 21
1. del: „poudarja pomen ukrepov, uvedenih za večjo preglednost odločitev, ki se sprejmejo 

v postopkih za ugotavljanje kršitev;“
2. del: „opozarja, da je Komisija leta 2014 na spletišču Evropa vzpostavila osrednjo 

platformo z izčrpnimi informacijami o kršitvah;“
3. del: „poudarja, da Komisija Evropskemu parlamentu in javnosti v letnih poročilih o 

spremljanju uporabe prava EU posreduje informacije o postopkih EU Pilot in 
dosjejih o kršitvah;“

PPE:
§ 25
1. del: vse besedilo brez besed: „ter tretje osebe“
2. del: te besede

§ 47
1. del: vse besedilo brez besed: „očitne pripadnosti politični stranki in“
2. del: te besede

PPE, Renew:
§ 43
1. del: vse besedilo brez besed: „ter tretje osebe“
2. del: te besede

Razno
Predlog spremembe 10 je bil umaknjen.
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7. Institucije in organi ekonomske in monetarne unije: preprečevanje nasprotij 
interesov po koncu

zaposlitve na javnih funkcijah

Predlog resolucije: B9-0047/2020

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog resolucije B9-0047/2020 
(odbor ECON)

Resolucija (vse 
besedilo)

+


