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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
NP nizki prag (dvajestina poslancev)
SP srednji prag (desetina poslancev)
VP visoki prag (petina poslancev)
TG tajno glasovanje
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1. Predlog spremembe proračuna št. 1/2019: presežek iz proračunskega leta 2018

Poročilo: John Howarth (A9-0005/2019)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

eno samo glasovanje PG + 601, 40, 12

2. Predlog spremembe proračuna št. 2/2019: okrepitev ključnih programov za 
konkurenčnost EU: Obzorje 2020 in Erasmus+

Poročilo: John Howarth (A9-0004/2019)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

glasovanje: resolucija 
(vse besedilo)

PG + 614, 69, 10

3. Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Romuniji, Italiji in 
Avstriji

Poročilo: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019) (zahtevana večina poslancev Parlamenta in 3/5 oddanih 
glasov)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

eno samo glasovanje PG + 645, 18, 30

4. Predlog spremembe proračuna št. 3/2019: predlog o uporabi Solidarnostnega 
sklada Evropske unije za pomoč Romuniji, Italiji in Avstriji

Poročilo: John Howarth (A9-0006/2019)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

eno samo glasovanje PG + 649, 19, 30

5. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – EGF/2019/000 
TA 2019 – tehnična pomoč na pobudo Komisije



P9_PV-PROV(2019)09-18(VOT)_FR.docx 3 PE 640.603

Poročilo: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019) (zahtevana večina poslancev Parlamenta in 3/5 oddanih 
glasov)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

eno samo glasovanje PG + 580, 61, 67

6. Izstop Združenega kraljestva iz EU

Predlogi resolucij: B9-0038/2019, B9-0039/2019

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

Predlog resolucije – B9-0038/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

po delih

1 +

§ 4 § originalno 
besedilo

2/PG + 541, 149, 11

po delih

1/PG + 504, 167, 28

§ 12 § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

§ 14 § originalno 
besedilo

2 +

§ 17 § originalno 
besedilo

loč. +

§ 20 § originalno 
besedilo

loč. +

po delih

1 +

uvodna izjava A § originalno 
besedilo

2 +

po delihuvodna izjava D § originalno 
besedilo

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

2 +

uvodna izjava K § originalno 
besedilo

loč. +

Uvodna izjava N § originalno 
besedilo

loč. +

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 544, 126, 38

Predlog resolucije B9-0039/2019
(ID)

glasovanje: resolucija (vse besedilo) ↓

Zahteve za poimensko glasovanje
ID: §§ 4 (2. del), 12 (1. del); končno glasovanje (B9-0038/2019)

Zahteve za ločeno glasovanje
ECR: uvodna izjava K
ID: §§ 17, 20, uvodna izjava N

Zahteve za glasovanje po delih
ID:
§ 12
1. del: „poudarja, da bo za izstop Združenega kraljestva iz EU brez dogovora popolnoma 

odgovorna njegova vlada;“
2. del: „še enkrat opozarja na posledice izstopa brez dogovora za mejo med Severno Irsko 

in Irsko, pa tudi za delovanje in izvajanje velikonočnega sporazuma;“

§ 14
1. del: vse besedilo brez „prav tako ne podvajajo koristi članstva v EU ali pogojev 

morebitnega prehodnega obdobja, določenega v sporazumu o izstopu“
2. del: te besede

Uvodna izjava A
1. del: vse besedilo brez besed „in obžalovanja vreden“ ter „negativne“
2. del: te besede

uvodna izjava D
1. del: „ker v Združenem kraljestvu živi približno 3,2 milijona državljanov iz drugih 27 

držav članic (EU-27), v teh državah pa živi 1,2 milijona državljanov Združenega 
kraljestva;“ „ker so se ti državljani preselili v drugo državo članico na podlagi 
pravic, določenih v pravu Unije,“

2. del: „pri čemer so se zanašali na to, da jim te pravice pripadajo vse življenje;“

ECR, ID:
§ 4
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1. del: „dodaja, da ima in bo imela vsaka vlada Združenega kraljestva ne glede na sestavo v 
osnovi na voljo enake možnosti v zvezi z mejo med Irsko in Severno Irsko; želi 
spomniti, da je vlada Združenega kraljestva zavrnila prvi predlog EU o varovalu 
samo za Severno Irsko in je pozneje zaprosila, naj se preoblikuje v sedanjo obliko v 
sporazumu o izstopu; je pripravljen ponovno vključiti prvotno varovalo,“

2. del: „ne bo pa odobril sporazuma o izstopu brez varovala;“


