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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 seuil bas (au moins 38 députés)
več kot 76 poslancev seuil moyen (au moins 76 députés)
več kot 151 poslancev seuil élevé (au moins 151 députés)
TG tajno glasovanje
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1. Spremembe Poslovnika Parlamenta

Poročilo: Richard Corbett (A8-0462/2018) (zahtevana kvalificirana večina za besedilo uredbe, 
zahtevana navadna večina za tolmačenja in predlog sklepa)

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

predlogi sprememb 
pristojnega odbora – 

glasovanje po sklopih

1-4
6-8
12

14-19
21-29

31
33-34
45-53
56-62
64-67

odbor +

po delih

1/PG + 617, 27, 6

2/TG + 380, 224, 26

20 odbor

3/TG + 396, 220, 21

35 odbor PG + 454, 186, 6

36 odbor PG + 449, 193, 3

37 odbor PG + 473, 145, 31

38 odbor PG + 466, 172, 7

39 odbor PG + 453, 180, 4

41S odbor PG + 453, 185, 5

42 odbor PG + 469, 153, 23

43 odbor PG + 493, 143, 8

44 odbor PG + 487, 144, 16

54 odbor PG + 484, 148, 10

55 odbor PG + 510, 128, 10

po delih

1 +

predlogi sprememb 
pristojnega odbora – 

ločeno glasovanje

63 odbor

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

5S odbor loč. +člen 11, § 3, 
alinea 2

83 več kot 38 
poslancev

↓

9 odbor loč. +

10 odbor PG + 523, 103, 11

80 ENF PG ↓

11 odbor loč./EG + 509, 134, 3

68 S&D EG - 350, 266, 28

po delih

1/PG + 622, 16, 8

člen 11, po § 3

13 odbor

2/PG + 493, 111, 26

po členu 11 75 PPE +

člen 32, § 1, razlaga in 
po alinei 1

86 + 
87D

S&D, ALDE, 
PPE

PG - 354, 267, 27

člen 32, § 5 88 S&D, ALDE, 
PPE

PG + 457, 179, 10

81 GUE/NGL PG - 142, 493, 4

73 EFDD PG - 119, 524, 5

30 odbor +

člen 130, § 3

32S odbor +

40 odbor PG + 472, 172, 6

74 EFDD PG ↓

člen 130 b, § 2

79 EFDD PG ↓

člen 180 a, §§ 2, 3 84D + 
85D

Verts/ALE PG - 340, 285, 18

člen 211, § 8 76 PPE +

po členu 228 89rev S&D, ALDE, 
GUE/NGL, 
Verts/ALE

PG + 391, 236, 18
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

glasovanje: predlog sklepa PG + 496, 114, 33

Zahteve za poimensko glasovanje
EFDD: predlogi sprememb 73, 74, 79, 84, 85, 86, 88
ECR: predloga sprememb 86, 87
GUE/NGL: predlogi sprememb 20, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 54, 55, 81, 89
Verts/ALE: predlogi sprememb 13, 20 (§§ 3, 4), 84, 85, 89
ENF: predloga sprememb 10, 80
PPE: predlog spremembe 20 (§§ 3, 4)

Zahteve za ločeno glasovanje
ECR: predlogi sprememb 5, 9, 10, 11

Zahteve za glasovanje po delih
GUE/NGL:
predlog spremembe 63
1. del: vse besedilo brez besed „ali podobni”
2. del: ti besedi

PPE:
predlog spremembe 13
1. del: vse besedilo brez besed „Če poslanec ni podpisal izjave o tem kodeksu, ne more biti 

izvoljen za opravljanje funkcije v Parlamentu ali njegovih organih in ne more biti 
imenovan za poročevalca ali sodelovati v uradni delegaciji ali pri 
medinstitucionalnih pogajanjih.“

2. del: te besede

ALDE, PPE:
predlog spremembe 20
1. del: vse besedilo brez odstavkov 3 in 4
2. del: odstavek 3
3. del: odstavek 4

Razno
Predlogi sprememb 71, 77, 78 in 82 so bili razglašeni za nedopustne.
Predlogi sprememb 69, 70 in 72 so bili umaknjeni.
Skupina PPE je zahtevala tajno glasovanje.
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2. Carinski zakonik Unije: vključitev občine Campione d'Italia in italijanskih voda 
Luganskega jezera v carinsko območje Unije ***I

Poročilo: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

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

Začasni sporazum

Začasni sporazum 1 odbor PG + 520, 29, 48

3. Pravila o neposrednih plačilih in podpori za razvoj podeželja za leti 2019 in 2020 
***I

Poročilo: Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

eno samo glasovanje PG + 605, 36, 7

4. Pristop Dominikanske republike k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih 
vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok *

Poročilo: Mary Honeyball (A8-0451/2018)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

eno samo glasovanje PG + 616, 17, 14

5. Pristop Ekvadorja in Ukrajine k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih 
vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok *

Poročilo: Mary Honeyball (A8-0452/2018)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

eno samo glasovanje PG + 613, 17, 15

6. Pristop Hondurasa k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih 
mednarodnega protipravnega odvzema otrok *

Poročilo: Mary Honeyball (A8-0457/2018)
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Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

eno samo glasovanje PG + 617, 16, 15

7. Pristop Belorusije in Uzbekistana k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih 
vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok *

Poročilo: Mary Honeyball (A8-0458/2018)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

eno samo glasovanje PG + 618, 15, 16

8. Pridružitev čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji, vključno z odnosi med EU 
ter Grenlandijo in Dansko *

Poročilo: Maurice Ponga (A8-0480/2018)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

eno samo glasovanje PG + 566, 40, 41

9. Letno poročilo za leto 2017 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti 
goljufijam

Poročilo: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

eno samo glasovanje PG + 509, 88, 46
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10. Izvajanje in delovanje vrhnjega domenskega imena .eu ***I

Poročilo: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

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

Začasni sporazum

Začasni sporazum 46rev odbor PG + 568, 53, 25

11. Uskladitev bruto nacionalnega dohodka po tržnih cenah (Uredba BND) ***I

Poročilo: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

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

Začasni sporazum

Začasni sporazum 2 odbor PG + 567, 45, 37

12. Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena oljna 
ogrščica Ms8, Rf3 in Ms8 × Rf3

Predlog resolucije: B8-0073/2019

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog resolucije B8-0073/2019 
(odbor ENVI)

glasovanje: resolucija 
(vse besedilo)

PG + 414, 193, 36

Zahteve za poimensko glasovanje
Verts/ALE, ENF:končno glasovanje
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13. Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza 
5307 (SYN-Ø53Ø7-1)

Predlog resolucije: B8-0074/2019

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog resolucije B8-0074/2019 
(odbor ENVI)

glasovanje: resolucija 
(vse besedilo)

PG + 385, 204, 55

Zahteve za poimensko glasovanje
Verts/ALE, ENF:končno glasovanje

14. Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza 
MON 87403 (MON-874Ø3-1)

Predlog resolucije: B8-0075/2019

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog resolucije B8-0075/2019 
(odbor ENVI)

glasovanje: resolucija 
(vse besedilo)

PG + 391, 204, 47

Zahteve za poimensko glasovanje
Verts/ALE, ENF:končno glasovanje

15. Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjeni bombaž 
GHB614 × LLCotton25 × MON 15985

Predlog resolucije: B8-0076/2019

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog resolucije B8-0076/2019 
(odbor ENVI)

glasovanje: resolucija 
(vse besedilo)

PG + 465, 122, 55

Zahteve za poimensko glasovanje
Verts/ALE, ENF:končno glasovanje

16. Razmere v Venezueli
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Predlogi resolucij: B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-
0087/2019

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-0082/2019 
(PPE, S&D, ECR, ALDE)

po § 4 § PPE + spremenjeno z 
ustnim predlogom 

spremembe

po § 5 3 ENF -

4 ENF -po § 6

5 ENF -

u.i. G 1 ENF -

po u.i. G 2 ENF -

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 439, 104, 88

Predlogi resolucij političnih skupin

B8-0082/2019 PPE ↓

B8-0083/2019 ECR: ↓

B8-0084/2019 ALDE ↓

B8-0085/2019 S&D ↓

B8-0086/2019 GUE/NGL ↓

B8-0087/2019 Verts/ALE ↓

Zahteve za poimensko glasovanje
GUE/NGL PPE: končno glasovanje

Razno
Esteban González Pons je podal naslednji ustni predlog spremembe, ki uvaja nov odstavek po 
odstavku 4:
„obsoja pridržanje številnih novinarjev, ki so poročali o razmerah v Venezueli, in poziva k njihovi 
takojšnji izpustitvi;“

Elena Valenciano (skupina S&D) je tudi podpisnica skupnega predloga resolucije RC-B8-
0082/2019.
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17. Letno poročilo o politiki konkurence

Poročilo: Michel Reimon (A8-0474/2018)

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

po delih

1/PG + 579, 26, 29

§ 2 § originalno 
besedilo

2/PG - 296, 308, 21

po § 2 3 PPE PG + 318, 303, 9

4 PPE EG + 482, 123, 19

po delih

1 ↓

2 ↓

3 ↓

4 ↓

5 ↓

§ 3

§ originalno 
besedilo

6 ↓

po delih

1 +

§ 4 § originalno 
besedilo

2 -

5 PPE +

po delih

1 ↓

2 ↓

§ 26

§ originalno 
besedilo

3 ↓

po delih

1 +

§ 28 § originalno 
besedilo

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

§ 31 9 EFDD PG - 184, 403, 33

§ 32 6 GUE/NGL -

§ 38 7 GUE/NGL -

po delih

1/PG + 559, 47, 21

§ 40 § originalno 
besedilo

2/PG + 339, 264, 15

po delih

1 +

§ 41 § originalno 
besedilo

2 -

po § 49 8 GUE/NGL -

po § 64 1 EFDD PG - 223, 321, 79

po delih

1 +

§ 76 § originalno 
besedilo

2 -

po delih

1 +

§ 78 § originalno 
besedilo

2 -

po delih

1 +

§ 82 § originalno 
besedilo

2 -

u.i. E 2 PPE PG - 288, 312, 22

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 468, 66, 66

Zahteve za poimensko glasovanje
EFDD: p.s. 1, 9
Verts/ALE: predlogi sprememb 2, 3, 9, §§ 2, 40

Zahteve za glasovanje po delih
PPE:
§ 2
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1. del: „pozdravlja in še naprej spodbuja strukturiran dialog s komisarjem za konkurenco in 
prizadevanja Komisije za tesno sodelovanje s člani pristojnega odbora Parlamenta in 
njegovo delovno skupino za politiko konkurence; meni, da je letno poročilo 
Komisije o politiki konkurence nepogrešljivo pri demokratičnem nadzoru; opozarja, 
da je Parlament v zadnjih letih prek rednega zakonodajnega postopka sodeloval pri 
oblikovanju okvira za pravila o konkurenci, na primer pri predlagani direktivi o 
Evropski mreži za konkurenco (direktiva ECN+); ugotavlja, da bi moral biti 
Parlament pristojen za soodločanje pri oblikovanju okvira za pravila konkurence, in 
obžaluje, da v nedavnih spremembah Pogodb ni bila okrepljena demokratična 
razsežnost tega področja politike Unije“

2. del: „poziva k ustrezni spremembi Pogodb;“

§ 4
1. del: „ugotavlja, da je Komisija v letu 2018 pripravila zakonodajni predlog za 

vzpostavitev vseevropskega osebnega pokojninskega produkta, ki bi bil zasebni 
pokojninski sklad;“

2. del: „poudarja, da je ta zakonodajni predlog prvotno nastal na pobudo ameriške družbe 
Black Rock, največjega upravljavca premoženja na svetu, ki je približno dve tretjini 
svojega 6 bilijonov USD vrednega imperija ustvarilo s pokojninami in ki je lobirala 
Evropsko komisijo, da ta predlog pripravi; meni, da je tudi vedno več dokazov, da 
veliki upravljavci premoženja, kot je Black Rock, ovirajo konkurenco na realnih 
trgih in med podjetji; poziva Komisijo, naj bo še posebej pozorna na tveganja 
prevladujočega položaja na trgu zasebnih pokojninskih produktov;“

§ 28
1. del: „je seznanjen z odločitvijo komisarke za konkurenco Margrethe Vestager o preiskavi 

državne pomoči za McDonalds o tem, da neobdavčevanje nekaterih dobičkov 
podjetja McDonald’s v Luksemburgu ne pomeni nezakonite državne pomoči; meni, 
da sedanja ureditev na ravni EU ni primerna za učinkovit boj proti dvojnemu 
neobdavčevanju“

2. del: „in za zaustavitev tekmovanja v zniževanju stopenj davka od dohodkov pravnih 
oseb;“

§ 40
1. del: „poudarja daljnosežno koncentracijo verige preskrbe s hrano, pri čemer lahko nekaj 

podjetij ustvari oligopol na svetovnem trgu semen in pesticidov v škodo 
potrošnikov, kmetov, okolja in biotske raznovrstnosti;“

2. del: „opozarja, da bo zaradi takšne strukture prišlo do povečanja tehnološke in 
ekonomske odvisnosti kmetov od nekaj globalnih celovitih platform za nakup vsega 
na enem mestu, omejene raznovrstnosti semen in prenehanja prizadevanja na 
področju inovacij, da bi sprejeli proizvodni model, ki spoštuje okolje in biotsko 
raznovrstnost, ter v končni fazi do manjše inovativnosti in slabše kakovosti končnih 
izdelkov zaradi zmanjšane konkurence; poziva Komisijo, naj glede na zmanjšanje 
prihodkov kmetij, zlasti za male kmete, predvsem malim in srednjim kmetom 
zagotovi dostojen dohodek;“

§ 41
1. del: „meni, da je nujno, da Komisija bolje spremlja uporabo patentov v kmetijstvu;“
2. del: „ugotavlja, da so kmetje zaradi zlorab patentov prisiljeni v to, da si zastavijo 

proizvodne cilje, zaradi katerih so njihove tržne izbire omejene, kar siromaši biotsko 
raznovrstnost poljščin, izkrivlja konkurenco in omejuje inovacije; meni, da bodo 
priporočeni ukrepi spodbujali rast modela industrijskega kmetijstva, ki spodbuja 
prehod na biološko in okoljsko trajnostno kmetijstvo;“
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§ 76
1. del: „poudarja, da bi moral biti dostop do notranjega trga EU pogojen s skladnostjo s 

sanitarnimi, fitosanitarnimi in okoljskimi standardi; poziva Komisijo, naj za 
zagotovitev poštene konkurence spodbuja enakovredne ukrepe in preglede med 
tretjimi državami in Evropsko unijo na področju okoljskih standardov ter standardov 
za varnost hrane; ugotavlja, da najvišji standardi varstva okolja in dobrobiti živali 
lahko pomenijo višje cene in da zato lahko nižanje standardov povzroči 
protikonkurenčno vedenje;“

2. del: „priporoča Komisiji, naj poišče načine za razširitev področja uporabe politike 
konkurence, da se prepreči takšen damping na enotnem trgu in zaradi uvoza na 
enotni trg;“

§ 78
1. del: „opozarja, da pojma „poštena cena“ ne bi smeli dojemati kot najnižjo možno ceno za 

potrošnika, temveč kot razumno ceno, ki omogoča pošteno plačilo vsem 
udeležencem vzdolž prehranske verige; poudarja, da imajo potrošniki razen nizkih 
cen tudi druge interese, vključno z dobrobitjo živali, okoljsko trajnostnostjo, 
razvojem podeželja, pobudami za zmanjšanje uporabe antibiotikov, ublažitvijo 
protimikrobne odpornosti itd.;“

2. del: „spodbuja organe držav članic, pristojne za konkurenco, naj upoštevajo 
povpraševanje potrošnikov po trajnostni proizvodnji hrane, ki zahteva, da se pri 
določanju cen hrane bolj upošteva vrednost javnih dobrin; v zvezi s tem poziva, naj 
se politika konkurence Evropske unije ne ustavi pri najmanjšem skupnem 
imenovalcu „poceni hrane“; meni, da je treba pri dogovarjanju o cenah v pogodbah 
med trgovci/predelovalci in proizvodnje v celoti upoštevati stroške proizvodnje, da 
bi zagotovili cene, ki vsaj pokrijejo stroške;“

§ 82
1. del: „želi spomniti, da je prišlo do znatnega horizontalnega in vertikalnega 

prestrukturiranja, ki je privedlo do nadaljnje konsolidacije že tako koncentriranega 
sektorja semen, agrokemije, gnojil, živalske genetike in kmetijskih strojev ter 
predelave in prodaje na drobno; poziva Komisijo, naj glede na to, da je družbo 
Monsanto nedavno prevzela skupina Bayer ter da skupaj nadzorujeta približno 24 % 
svetovnega trga pesticidov in 29 % svetovnega trga semen, zagotovi, da bodo 
interesi evropskih kmetov, državljanov in okolja zaščiteni,“

2. del: „tako da obsežno in celovito ocenjuje učinek, ki ga imajo združitve in prevzemi 
kmetijskih dobaviteljev na ravni kmetij, vključno s proizvajalci fitofarmacevtskih 
proizvodov, da bodo kmeti imeli dostop do inovativnih proizvodov boljše kakovosti 
z manjšim učinkom na okolje in po konkurenčnih cenah; poudarja, da bi lahko 
takšne združitve in prevzemi utegnil škodovati konkurenci na področju dostopa do 
osnovnih proizvodov za kmete; meni, da bi bilo treba poenostaviti tržne standarde za 
semena in razmnoževalni material rastlin za uporabo v manjši meri in povečati 
njihovo prožnost.“

S&D:
§ 3
1. del: „poziva Komisijo, naj natančno analizira znatni potencialni“
2. del: „škodljivi učinek“
3. del: „predlagane združitve Siemens/Alstom na konkurenčnost evropskega železniškega 

trga in njegove“
4. del: „škodljive“
5. del „posledice za uporabnike v železniškem prometu,“
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6. del „ki bi utrpeli višje cene, manjšo izbiro in nižjo raven storitev, kakovosti in inovacij; 
ugotavlja, da bo predlagana združitev verjetno škodila trgu železniškega voznega 
parka za visoke hitrosti, vlakov ter celotne železniške infrastrukture, saj bo ustvarila 
prevladujoč položaj na področju signalizacije v EU, zlasti v državah članicah, kot so 
Belgija, Danska, Nizozemska, Romunija, Španija in Združeno kraljestvo;“

§ 26
1. del: „ugotavlja, da se je predsednik Komisije zavezal, da bo predložil predloge za 

okrepitev davčnega sodelovanja med državami članicami z obvezo za odgovarjanje 
na skupinske zahteve v zvezi z davčnimi vprašanji, da bo lahko država članica 
drugim zagotovila vse potrebne podatke, ki bodo omogočili pregon čezmejnih 
davčnih utajevalcev, ter da bo predložil predloge o davčni reformi“

2. del: „na podlagi člena 116 PDEU,“
3. del: „ki bodo zajemali soodločitev Sveta in Parlamenta o odpravi izkrivljanja pogojev 

konkurence na notranjem trgu;“


