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POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za pravne 
zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

– ob upoštevanju členov 2 in 3 Pogodbe o Evropski uniji (PEU),

– ob upoštevanju členov 10, 19, 21 in 167 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

– ob upoštevanju členov 20 in 227 PDEU in člena 44 Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah (v nadaljnjem besedilu: Listina),

– ob upoštevanju členov 21 in 22 Listine,

– ob upoštevanju preambule PEU,

– ob upoštevanju Okvirne konvencije Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin, 
protokola št. 12 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter 
Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela 
enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost1 (direktiva o rasni enakosti),

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih 
enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu2 (direktiva o enakem obravnavanju pri 
zaposlovanju),

– ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem 
pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES3 (splošna uredba o varstvu 
podatkov) ter Direktive (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni 
organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona 
kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov 
ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ4,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z dne 11. decembra 2019 o evropskem 
zelenem dogovoru,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. februarja 2017 s priporočili Komisiji o 
pravilih civilnega prava o robotiki5,

– ob upoštevanju priporočil sveta Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj o 

1  UL L 180, 19.7.2000, str. 22.
2  UL L 303, 2.12.2000, str. 16.
3  UL L 119, 4.5.2016, str. 1.
4  UL L 119, 4.5.2016, str. 89.
5 UL C 252, 18.7.2018, str. 239.
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umetni inteligenci, sprejetih 22. maja 2019,

A. ker so ljudje tisti, ki razvijajo in oblikujejo t. i. umetno inteligenco, robotiko in sorodno 
tehnologijo ter odločajo, kakšen bo potencial tehnologije, da koristi družbi;

B. ker bi morala algoritemska odgovornost pomeniti izvajanje tehničnih in operativnih 
ukrepov, ki zagotavljajo preglednost, jasno določene verige odgovornosti ter 
nediskriminacijo pri avtomatiziranem sprejemanju odločitev ali izračunavanju 
verjetnosti ravnanja posameznikov; ker bi morala preglednost posameznikom zagotoviti 
smiselne informacije o uporabljeni logiki, pomenu in predvidenih posledicah; ker bi to 
moralo vključevati informacije o podatkih, ki se uporabljajo za učenje umetne 
inteligence, in posameznikom omogočiti, da razumejo in spremljajo odločitve, ki jih 
zadevajo;

C. ker obstajajo resni pomisleki, da sedanji pravni okvir EU, vključno s pravnim redom na 
področju varstva potrošnikov, zakonodajo o varnosti proizvodov in nadzoru trga ter 
protidiskriminacijsko zakonodajo, ni vedno primeren za učinkovito obvladovanje 
tveganj, ki jih povzročajo umetna inteligenca, robotika in sorodna tehnologija;

D. ker imajo lahko umetna inteligenca, robotika in sorodna tehnologija resne posledice za 
materialne in nematerialne dobrine posameznikov, skupin in družbe kot celote, to 
posamezno in kolektivno škodo pa je treba upoštevati v zakonodajnih odzivih;

E. ker je treba vprašanja upravljanja v zvezi z uvedbo umetne inteligence v javnem 
sektorju podrobno preučiti z vidika njenih posledic za demokracijo, zlasti demokratično 
legitimnost, odgovornost ter učinkovito sodelovanje in nadzor javnosti;

F. ker analiza podatkov in umetna inteligenca čedalje bolj vplivata na informacije, 
dostopne državljanom; ker so lahko ob zlorabi tovrstnih tehnologij ogrožene temeljne 
pravice do obveščenosti ter svoboda in pluralnost medijev;

G. ker so etične smernice, kot so načela, ki jih je sprejela strokovna skupina na visoki ravni 
za umetno inteligenco, dobro izhodišče, vendar niso dovolj, da bi se zagotovila pošteno 
ravnanje podjetij in učinkovito varstvo posameznikov;

1. poudarja, da bodo lahko državljani, javni in zasebni sektor, akademski svet in 
znanstvena skupnost v celoti izkoristili možnosti in priložnosti umetne inteligence šele 
takrat, ko bo s strogim uveljavljanjem temeljnih pravic, skladnostjo z veljavnim pravom 
EU o varstvu podatkov in pravno varnostjo za vse subjekte vzpostavljeno zaupanje 
javnosti v te tehnologije; poudarja, da je obdelava osebnih podatkov mogoča le v skladu 
z eno od pravnih podlag, določenih v členu 6 Uredbe (EU) 2016/679; meni, da sta 
preglednost in ustrezno obveščanje javnosti, ki jo zadeva ta problematika, ključnega 
pomena za izgradnjo zaupanja javnosti in zaščito pravic posameznikov;

2. poudarja, da je za vzpostavitev zaupanja in zanesljivih rešitev na podlagi umetne 
inteligence bistveno spoštovanje sedanje zakonodaje o varstvu podatkov, skupaj s 
trdnimi znanstvenimi, etičnimi in pravnimi standardi ter metodami za demokratični 
nadzor; poudarja tudi, da informacije, ki jih razkrije umetna inteligenca, ne zagotavljajo 
nepristranskega pregleda nad obravnavano zadevo in so le toliko zanesljive kot podatki, 
na katerih temeljijo; poudarja, da s predvidevanjem na podlagi umetne inteligence 
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dobimo zgolj statistično verjetnost in zato ne moremo vedno točno napovedati ravnanja 
posameznikov; zato poudarja, da so trdni znanstveni, etični in pravni standardi bistveni 
za upravljanje zbiranja podatkov in presojanje rezultatov takih analiz na podlagi umetne 
inteligence;

3. meni, da bi moral vsak okvir etičnih načel za razvoj, uvedbo in uporabo umetne 
inteligence, robotike in sorodne tehnologije popolnoma spoštovati Listino EU o 
temeljnih pravicah in s tem spoštovati človekovo dostojanstvo, samostojnost in 
samoodločanje posameznika, preprečevati škodo, spodbujati pravičnost, vključenost in 
preglednost, odpravljati pristranskost in diskriminacijo, tudi manjšinskih skupin, ter 
spoštovati načela omejevanja negativnih zunanjih učinkov uporabljene tehnologije, 
razložljivosti tehnologije in zagotavljanja, da tehnologija služi ljudem, ne pa, da jih 
nadomešča ali namesto njih odloča, ter ravnanje v skladu s temi načeli, končni cilj pa je 
več koristi za vse;

4. poudarja, da obstaja nesorazmerje med tistimi, ki uporabljajo tehnologijo umetne 
inteligence, in tistimi, ki so z njo v stiku ali so ji podvrženi; v zvezi s tem poudarja, da 
zaupanje državljanov v umetno inteligenco lahko temelji le na „privzeti in vgrajeni 
etiki“, ki zagotavlja, da vsaka uporabljena umetna inteligenca v celoti spoštuje Listino 
Evropske unije o temeljnih pravicah, pravo Unije in Pogodbi; meni, da bi to moralo biti 
v skladu s previdnostnim načelom, ki usmerja zakonodajo EU, in bi moralo biti v 
središču vsakega okvira za umetno inteligenco; v zvezi s tem poziva k jasnemu in 
skladnemu modelu upravljanja, ki bo gospodarskim družbam in inovatorjem omogočil 
nadaljnji razvoj umetne inteligence, robotike in sorodne tehnologije; 

5. poziva Evropsko unijo in države članice, naj spodbujajo ozaveščanje javnosti o 
tveganjih in priložnostih, povezanih z uporabo umetne inteligence, kot etično zahtevo;

6. meni, da bo moral sedanji pravni okvir Unije, zlasti o varstvu zasebnosti ter osebnih 
podatkov, popolnoma veljati za umetno inteligenco, robotiko in sorodno tehnologijo ter 
ga bo treba redno pregledovati in po potrebi posodabljati, da bi se učinkovito spopadli s 
tveganji, ki jih povzročajo umetna inteligenca, robotika in sorodne tehnologije, ter da bi 
bilo v zvezi s tem koristno, če bi ga dopolnili s trdnimi vodilnimi etičnimi načeli; 
opozarja, da bi bilo treba v primerih, ko je prezgodaj za sprejemanje zakonodajnih 
aktov, uporabiti okvir mehkega prava; 

7. pričakuje, da bo Komisija kot nadaljnji ukrep po beli knjigi o umetni inteligenci v 
prihodnji zakonodajni predlog vključila trden etični okvir, ki bo med drugim zajemal 
varnost, odgovornost in temeljne pravice, tako da se bodo čim bolj povečale priložnosti 
in čim bolj zmanjšala tveganja, povezana s tehnologijo umetne inteligence; pričakuje, 
da bo prihodnji zakonodajni predlog vseboval rešitve politike za pomembna tveganja, 
opredeljena v zvezi z umetno inteligenco, med drugim za etično zbiranje in uporabo 
velepodatkov ter vprašanje diskriminacije in pristranskosti v algoritmih; poziva 
Komisijo, naj oblikuje merila in kazalnike za označevanje tehnologije umetne 
inteligence, da bi se spodbudila preglednost, razložljivost in odgovornost ter da bi se 
razvijalci spodbudili k dodatnim previdnostnim ukrepom; poudarja, da je treba vlagati v 
vključevanje netehničnih disciplin, občutljivih na socialni kontekst, v študije in 
raziskave umetne inteligence;
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8. poudarja, da lahko umetna inteligenca, odvisno od tega, kako se razvija, uporablja in 
izvaja, ustvari in okrepi pristranskost, tudi z inherentno pristranskostjo v osnovnih 
naborih podatkov, in tako ustvari različne oblike samodejne diskriminacije, vključno s 
posredno diskriminacijo, zlasti v zvezi s skupinami ljudi s podobnimi značilnostmi; 
poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo vse možne ukrepe, da bi se izognili 
takšni pristranskosti in zagotovili popolno varstvo temeljnih pravic;

9. ugotavlja, da je področje umetne inteligence, robotike in sorodne tehnologije izjemno 
homogeno in premalo raznoliko; priznava, da je treba zagotoviti, da skupine, odgovorne 
za zasnovo, razvoj, preskušanje, vzdrževanje, uvajanje in nabavo teh sistemov, odražajo 
njihovo raznoliko uporabo in raznolikost družbe na splošno, da se prepreči nenamerna 
vključitev „vgrajene“ pristranskosti v to tehnologijo;

10. meni, da je učinkovito čezmejno sodelovanje in etične standarde mogoče doseči le, če 
se vse zainteresirane strani zavežejo, da bodo zagotovile človeško delovanje in nadzor, 
tehnično zanesljivost in varnost, preglednost in odgovornost, raznolikost, 
nediskriminacijo in pravičnost, družbeno in okoljsko blaginjo ter spoštovanje 
uveljavljenih načela zasebnosti, upravljanja podatkov in varstva podatkov, zlasti tistih iz 
Uredbe (EU) 2016/679 (splošna uredba o varstvu podatkov);

11. poziva k pristopu k regulaciji umetne inteligence, robotike in sorodne tehnologije, ki bo 
temeljil na tveganju in bo usmerjen v prihodnost, vključno s tehnološko nevtralnimi 
standardi v vseh sektorjih ter po potrebi s posebnimi sektorskimi standardi; je trdno 
prepričan, da bi, da se izognemo razdrobljenosti, vseevropski izvedljiv etični okvir 
moral veljati za vse, ki nameravajo razvijati ali upravljati aplikacije umetne inteligence 
v Uniji; poziva Unijo, naj spodbuja intenzivno in pregledno sodelovanje in izmenjavo 
znanja med javnim in zasebnim sektorjem, da bi vzpostavili primere dobre prakse in 
opredelili uporabe umetne inteligence z visokim tveganjem;

12. spodbuja prostovoljno digitalno odgovornost gospodarskih družb; Unija bi morala 
podpirati korporacije, ki v svojih družbah po lastni izbiri etično uporabljajo digitalno 
tehnologijo in umetno inteligenco; Unija bi morala z vzpostavitvijo platforme, na kateri 
bi si družbe izmenjavale izkušnje na področju etične digitalizacije, ter z usklajevanjem 
ukrepov in strategij sodelujočih družb spodbujati korporacije k proaktivnosti;

13. poudarja, da je treba zaščititi omrežja medsebojno povezanih umetnih inteligenc in 
robotike ter sprejeti zanesljive ukrepe za preprečitev kršitev varnosti, uhajanja 
podatkov, zastrupitve podatkov, kibernetskih napadov in zlorabo osebnih podatkov ter 
da bodo zaradi tega morale ustrezne agencije, organi in institucije na evropski in 
nacionalni ravni sodelovati s končnimi uporabniki teh tehnologij; poziva Komisijo in 
države članice, naj zagotovijo, da se pri razvoju in uporabi tehnologije umetne 
inteligence vedno spoštujejo evropske vrednote in temeljne pravice, da bi zagotovili 
varnost in odpornost digitalne infrastrukture EU;

14. v zvezi s tem je seznanjen z določbami Uredbe 2019/881 Evropskega parlamenta in 
Sveta o Agenciji Evropske unije za kibernetsko varnost (ENISA) (Akt o kibernetski 
varnosti), zlasti z vlogo agencije ENISA pri prizadevanjih za ozaveščanje javnosti in 
izobraževalnih kampanjah za končne uporabnike, tudi o morebitnih kibernetskih 
napadih in kriminalnih dejavnostih na spletu, ter pri spodbujanju bistvenih ukrepov za 
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varstvo podatkov; v zvezi s tem priznava dodano vrednost te agencije EU;

15. poudarja, da zlonamerna uporaba umetne inteligence lahko pomeni tveganje za našo 
demokracijo in temeljne pravice državljanov Evropske unije; poziva Komisijo, naj 
predlaga okvir za kaznovanje tistih, ki pri uporabi te tehnologije s kampanjami 
dezinformacij izkrivljajo dojemanje realnosti ali ki sprožajo kibernetske napade, da bi 
kršili digitalno kibernetsko varnost;

16. ugotavlja, da bi umetna inteligenca, robotika in sorodna tehnologija na področju 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter nadzora meja lahko 
izboljšale javno varnost in zaščito, vendar so potrebni tudi obsežen in strog javni nadzor 
ter najvišja možna raven preglednosti, kar zadeva oceno tveganja posameznih aplikacij, 
pa tudi splošni pregled njihove uporabe umetne inteligence, robotike in sorodne 
tehnologije na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter 
nadzora meja; meni, da ta tehnologija prinaša precejšnja etična tveganja, ki jih je treba 
ustrezno obravnavati, ob upoštevanju morebitnih škodljivih učinkov na posameznike, 
zlasti v zvezi z njihovimi pravicami do zasebnosti, varstva podatkov in 
nediskriminacije; poudarja, da lahko njihova zloraba neposredno ogrozi demokracijo ter 
da je treba pri njihovi uvedbi in uporabi spoštovati načeli sorazmernosti in nujnosti, 
Listino o temeljnih pravicah in ustrezno sekundarno zakonodajo Unije, kot so predpisi 
EU o varstvu podatkov; poudarja, da umetna inteligenca ne bi smela nikoli nadomestiti 
ljudi pri izrekanju sodb; odločitve, kot so odobritev varščine ali pogojnega odpusta, 
zaslišanje na sodišču ali odločitve, ki temeljijo izključno na avtomatizirani obdelavi, 
imajo pravni učinek za posameznike ali znatno vplivajo nanje, morajo vedno 
vključevati smiselno oceno in sodbo človeka;

17. opozarja, da odločitve in ukrepi organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj, vključno z obdelavo podatkov in umetno inteligenco, močno posegajo 
v življenje in pravice državljanov, zato je potrebna čim večja previdnost, da bi preprečili 
nezakonito diskriminacijo in ciljno usmerjenost na nekatere posameznike ali skupine 
ljudi, opredeljene na podlagi rase, barve, etničnega ali socialnega porekla, genetskih 
značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega mnenja, premoženja, 
rojstva, invalidnosti, starosti, spola, izražanja spola ali spolne identitete, spolne 
usmerjenosti, statusa bivanja, zdravstvenega stanja ali pripadnosti nacionalni manjšini, 
ki je pogosto tarča etničnega profiliranja ali intenzivnejšega nadzora s strani organov 
kazenskega pregona, ter posameznike, ki so opredeljeni na podlagi neke značilnosti; 
poziva k ustreznemu usposabljanju za prve zbiratelje podatkov in uporabnike 
informacij, pridobljenih z umetno inteligenco;

18. poudarja, da ta tehnologija omogoča uporabo osebnih in neosebnih podatkov za 
kategorizacijo ljudi in izjemno natančno ciljno usmerjanje nanje, prepoznavanje 
ranljivosti posameznikov ter izkoriščanje natančnega napovednega znanja, zato 
potrebuje protiutež v obliki učinkovitega izvrševanja načel varstva podatkov in 
zasebnosti, kot so najmanjši obseg podatkov, pravica do ugovora oblikovanju profila in 
do nadzora nad lastnimi podatki, pravica do pojasnila o odločitvi, sprejeti na podlagi 
avtomatizirane obdelave, in vgrajena zasebnost, pa tudi načel sorazmernosti, nujnosti in 
omejitve glede na strogo opredeljen namen; poudarja, da nekateri modeli napovednega 
policijskega dela sicer bolj spoštujejo zasebnost kot drugi, kot so verjetnostne napovedi 
o krajih ali dogodkih in ne o posameznih osebah, a se je pokazalo, da se zaradi sistemov 



PE652.296v02-00 8/11 AD\1213879SL.docx

SL

napovednega policijskega dela dodatno povečujejo prekomerni policijski ukrepi na 
podlagi obstoječe pristranskosti, kot je rasno profiliranje, ali na podlagi migrantskega 
porekla ali delovnega razreda, celo v primerih, kadar se to ne ujema z dejanskimi 
stopnjami kriminalitete;

19. poudarja, da imajo državljani pravico zaupati tehnologiji, ki jo uporabljajo, in 
tehnologiji, ki jo uporabljajo drugi; poudarja, da umetna inteligenca in robotika nista 
imuni pred napakami, zato poudarja, kako pomembna je pravica do razlage, kadar so 
osebe predmet algoritemskega odločanja, ter da morajo biti algoritmi pregledni, saj je 
preglednost temeljne logike algoritma zelo pomembna za tiste, ki jih to zadeva, da bi se 
njihove temeljne pravice v celoti zaščitile; meni, da morajo zakonodajalci preučiti 
kompleksno vprašanje odgovornosti in da bi morala biti za vse aplikacije umetne 
inteligence odgovorna oseba, bodisi fizična ali pravna; 

20. poudarja, da so umetna inteligenca, robotika in sorodna tehnologija globalne tehnologije 
in da je treba te standarde sprejeti po vsem svetu, da bi zagotovili, da je njihov prihodnji 
razvoj usklajen z evropskimi vrednotami in etičnimi standardi; poziva Komisijo, naj si v 
mednarodnih forumih prizadeva za diplomatske dejavnosti na področju umetne 
inteligence s podobno mislečimi partnericami, kot so ZDA, skupini G7 in G20 ter 
OECD, da bi vzpostavile skupne etične standarde in smernice za razvoj umetne 
inteligence, robotike in sorodne tehnologije;

21. poudarja, da je treba uvesti jasen okvir za uporabo umetne inteligence s strani platform 
družbenih medijev, pa tudi zahteve glede preglednosti za algoritme, ki se uporabljajo, in 
njihovo umerjanje, da bi preprečili čezmerno odstranjevanje vsebin in kakršno koli 
obliko filtriranja ali cenzure na internetu;

22. ugotavlja, da se umetna inteligenca lahko uporablja za manipulacijo obraznih in 
avdiovizualnih značilnosti, kar pogosto imenujemo globoki ponaredki; poudarja, da se 
lahko te tehnike uporabijo za manipulacijo volitev, širjenje dezinformacij in druge 
neželene dejavnosti; zato poziva Komisijo, naj v svojem etičnem okviru določi, da je 
treba pri vseh globokih ponaredkih ali drugih realistično narejenih sintetičnih videih 
navesti, da ne gre za pristen material, ter strogo omeji njihovo uporabo pri volitvah;

23. predlaga ustanovitev strokovnega centra, ki bi zajemal akademski svet, strokovnjake na 
področju raziskovanja in te panoge ter posamezne strokovnjake na ravni Unije, ki bi bili 
sestavni del take agencije ali bi bili povezani z njo, da bi spodbudili izmenjavo znanja in 
strokovnih izkušenj ter olajšali sodelovanje po vsej EU in zunaj nje;

24. ponovno opozarja na pomen jezikovne in kulturne raznolikosti; zato poziva Komisijo, 
naj uporabi svoj etični okvir in ne dovoli, da bi se zaradi umetne inteligence zmanjšala 
raznolikost, temveč naj zagotovi, da bo še naprej mogoč dostop do široke palete 
raznolikih vsebin, pri čemer ne bo prekomerno zastopan en sam jezik in/ali kulturni 
model, in naj obsodi vse poskuse, da se z algoritmi ta raznolikost omeji ter se ponujajo 
zgolj vsebine, ki ustrezajo nekaterim že obstoječim vzorcem, ali da bi algoritmi lahko 
delovali kot t. i. odmevna komora, kar pomeni, da bi preprečevali večjo pestrost;

25. priporoča, naj Komisija dokaže, da je jasno pregledala, ocenila in prilagodila svoj 
usklajeni načrt o umetni inteligenci, da bi se obravnavale hude posledice umetne 
inteligence za temeljne pravice, ter opiše, kako se bodo ta tveganja zmanjšala z 



AD\1213879SL.docx 9/11 PE652.296v02-00

SL

zakonodajnim pristopom EU in izvajanjem nacionalnih strategij držav članic;



PE652.296v02-00 10/11 AD\1213879SL.docx

SL

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja 22.9.2020

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

55
5
7

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Magdalena Adamowicz, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando 
Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile 
Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim 
Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Anna 
Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus 
Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej 
Halicki, Balázs Hidvéghi, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, 
Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter 
Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando 
López Aguilar, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier 
Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Paulo 
Rangel, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit 
Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa 
Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom 
Vandendriessche, Bettina Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Elena Jončeva 
(Elena Yoncheva)

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Delara Burkhardt, Gwendoline Delbos-Corfield, Kostas Papadakis, Kris 
Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Sira Rego, Rob Rooken, Paul Tang, 
Tomáš Zdechovský

Namestniki (člen 209(7)), navzoči pri 
končnem glasovanju

Isabel Benjumea Benjumea



AD\1213879SL.docx 11/11 PE652.296v02-00

SL

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU
V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

55 +
PPE Magdalena Adamowicz, Isabel Benjumea Benjumea, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena 

Düpont, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, 
Nadine Morano, Kris Peeters, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Tomáš Zdechovský

S&D Katarina Barley, Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina 
Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Paul Tang, 
Bettina Vollath, Elena Jončeva (Elena Yoncheva)

RENEW Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Sophia In 'T Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, 
Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache 

ID Peter Kofod

VERTS/ALE Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Gwendoline Delbos-Corfield, Alice Kuhnke, Diana Riba I 
Giner, Tineke Strik

ECR Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

NI Laura Ferrara

5 -
GUE/NGL Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier, Sira Rego

NI Kostas Papadakis

7 0
ID Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

ECR Rob Rooken

NI Milan Uhrík

Uporabljeni znaki:
+ : za
- : proti
0 : vzdržani


