
P9_PV(2020)01-15(VOT)_SL.docx 1 PE 646.599

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



P9_PV(2020)01-15(VOT)_SL.docx 2 PE 646.599

VSEBINA

1. Številčna sestava odborov ...................................................................................................3
2. Protokol k Sporazumu med EU, Islandijo in Norveško o kriterijih in mehanizmih za 
določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici, na 
Islandiji ali na Norveškem, v zvezi z dostopom do sistema Eurodac za namene kazenskega 
pregona ***.................................................................................................................................3
3. Sporazum med EU in Kitajsko o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza *** ............3
4. Skupni sistem davka na dodano vrednost glede posebne ureditve za mala podjetja*.........3
5. Evropski zeleni dogovor......................................................................................................4
6. Izvajanje in spremljanje določb o državljanskih pravicah v sporazumu o izstopu ...........24
7. Letno poročilo za leto 2018 o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki 
Evropske unije na tem področju ...............................................................................................24
8. Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike .....................................31
9. Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike..................................33
10. Stališče Evropskega parlamenta o konferenci o prihodnosti Evrope.............................40



P9_PV(2020)01-15(VOT)_SL.docx 3 PE 646.599

1. Številčna sestava odborov

Predlog sklepa: B9-0039/2020

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog sklepa B9-0039/2020
(konferenca predsednikov)

Predlog sklepa +

2. Protokol k Sporazumu med EU, Islandijo in Norveško o kriterijih in mehanizmih 
za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi 
članici, na Islandiji ali na Norveškem, v zvezi z dostopom do sistema Eurodac za 
namene kazenskega pregona ***

Priporočilo: Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

odobritev PG + 550, 24, 22

3. Sporazum med EU in Kitajsko o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza ***

Priporočilo: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

odobritev PG + 597, 34, 32

4. Skupni sistem davka na dodano vrednost glede posebne ureditve za mala podjetja*

Poročilo: Inese Vaidere (A9-0055/2019)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

eno samo glasovanje PG + 592, 22, 51
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5. Evropski zeleni dogovor

Predlogi resolucij: B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-
0045/2020, B9-0046/2020

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

Skupni predlog resolucije RC-B9-0040/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)

45 GUE/NGL -pred § 1

53 GUE/NGL -

21 ECR PG - 154, 505, 15

46 GUE/NGL PG - 253, 378, 49

po delih

1 +

§ 1

§ originalno 
besedilo

2/EG + 366, 313, 7

14 Verts/ALE PG + 430, 201, 63po § 1

22 ECR -

po delih

1 +

§ 2 § originalno 
besedilo

2/PG + 590, 100, 6

po delih

1 +

§ 3 § originalno 
besedilo

2/PG + 464, 212, 17

2 PPE EG - 332, 332, 33

15 Verts/ALE PG - 310, 376, 11

po § 3

47 GUE/NGL PG - 57, 566, 78

§ 5 16 Verts/ALE PG - 262, 383, 54

po § 5 23 ECR -

po delih§ 6 § originalno 
besedilo

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

2 +

po § 6 48 GUE/NGL -

3 PPE EG - 307, 348, 43§ 8

§ originalno 
besedilo

loč. +

24 ECR -

25 ECR -

po § 8

26 ECR PG + 552, 94, 60

po delih

1/PG + 537, 143, 19

§ 9 § originalno 
besedilo

2 +

27 ECR PG - 150, 544, 15

po delih

1/PG + 533, 159, 10

§ 10

§ originalno 
besedilo

2/PG + 553, 123, 23

28 ECR: PG - 175, 511, 20

49 GUE/NGL PG - 136, 444, 127

17 Verts/ALE PG - 155, 437, 114

§ 11

4 PPE PG - 219, 453, 30

po delih

1/PG - 328, 366, 11

po § 11 50 GUE/NGL

2/PG - 136, 568, 6

po delih

1/PG + 638, 43, 26

2/PG + 589, 112, 5

§ 14 § originalno 
besedilo

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

po § 14 67 GUE/NGL -

po delih

1/PG + 371, 313, 21

§ 15 § originalno 
besedilo

2/EG + 376, 317, 11

po delih

1 +

2 -

3 +

§ 16 § originalno 
besedilo

4 +

po § 19 68 GUE/NGL PG - 104, 567, 42

§ 20 10 S&D, 
Verts/ALE

PG + 361, 328, 21

po § 20 58 GUE/NGL PG - 154, 498, 58

po § 21 73 GUE/NGL PG - 156, 455, 95

po delih

1 +

2/PG + 508, 174, 15

3/PG + 594, 97, 9

4/PG + 444, 232, 35

§ 22 § originalno 
besedilo

5/PG + 357, 303, 38

po § 22 1 poslanci EG - 294, 351, 57

po delih

1/PG + 567, 108, 34

§ 23 § originalno 
besedilo

2/PG + 541, 142, 20

29 ECR PG - 276, 362, 73po § 23

30 ECR PG - 149, 490, 71
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

po delih

1/PG - 135, 498, 74

41 poslanci

2/PG - 285, 370, 58

po delih

1/PG + 518, 158, 33

2/PG + 383, 294, 17

§ 24

§ originalno 
besedilo

3/PG + 343, 337, 16

po § 26 42 poslanci PG - 298, 373, 42

po delih

1/PG - 311, 382, 20

31 ECR

2/PG - 168, 507, 34

5 PPE PG - 194, 490, 21

po delih

1/PG + 442, 189, 74

§ 27

§ originalno 
besedilo

2 +

po § 28 6 PPE -

32 ECR PG - 306, 346, 60

33 ECR -

po § 29

43 poslanci PG + 370, 314, 27

po delih

1 +

§ 30 § originalno 
besedilo

2 +

§ 31 18 Verts/ALE PG - 265, 439, 7

po delih

1 +

§ 33 § originalno 
besedilo

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

3 +

§ 34 § originalno 
besedilo

PG + 643, 38, 30

§ 35 51 GUE/NGL EG + 350, 321, 35

po delih

1 +

2 +

§ 36 § originalno 
besedilo

3/PG + 675, 27, 8

§ 37 72 GUE/NGL PG - 271, 389, 42

po § 39 70 GUE/NGL PG - 95, 607, 6

po § 40 40 poslanci PG - 186, 461, 55

8 PPE PG - 251, 401, 57

po delih

1 +

2 +

§ 43

§ originalno 
besedilo

3 +

po delih

1 +

§ 45 § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

2 +

§ 46 § originalno 
besedilo

3/PG + 596, 58, 55

po delih

1 +

2 +

§ 47 § originalno 
besedilo

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

4 +

5 +

6 +

7 +

po delih

1/PG + 585, 107, 16

2/PG + 419, 245, 23

3/PG + 540, 120, 33

§ 49 § originalno 
besedilo

4/PG + 401, 261, 34

9 PPE: PG - 199, 480, 28

po delih

1/PG + 381, 281, 43

11 S&D, 
Verts/ALE

2/PG + 445, 215, 40

po delih

1 ↓

2 ↓

§ 51

§ originalno 
besedilo

3 ↓

po § 51 54 GUE/NGL PG - 163, 505, 35

po delih

1/PG + 619, 47, 29

§ 53 § originalno 
besedilo

2 +

po § 53 19 Verts/ALE PG - 133, 535, 41

§ 55 § originalno 
besedilo

PG + 617, 54, 38

7 PPE PG - 277, 366, 63

po delih

§ 56

§ originalno 
besedilo

1/PG + 582, 58, 65
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

2/PG + 340, 331, 33

3/PG + 408, 253, 45

po delih

1/PG + 357, 306, 48

2 +

3 +

§ 57 § originalno 
besedilo

4 +

po delih

1 +

§ 60 § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

§ 61 § originalno 
besedilo

2 +

po § 62 55 GUE/NGL PG - 285, 363, 63

po delih

1/PG + 652, 40, 19

2/PG + 398, 292, 13

§ 65 § originalno 
besedilo

3/PG + 447, 244, 9

po § 66 56 GUE/NGL PG - 181, 484, 46

po delih

1 +

§ 72 § originalno 
besedilo

2/EG + 436, 245, 20

po delih

1/PG + 624, 63, 25

§ 73 § originalno 
besedilo

2/PG + 351, 259, 42
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

po § 74 34 ECR: -

po delih

1 +

§ 75 § originalno 
besedilo

2 +

po § 79 69 GUE/NGL PG - 231, 436, 43

po delih

1 +

§ 80 § originalno 
besedilo

2/PG + 592, 101, 6

po § 80 71 GUE/NGL PG - 106, 589, 13

12 S&D, 
Verts/ALE

PG + 420, 244, 44

57 GUE/NGL PG - 60, 538, 106

po delih

1 ↓

2 ↓

§ 82

§ originalno 
besedilo

3/PG ↓

po delih

1 +

2 +

3 +

4 +

§ 83 § originalno 
besedilo

5 +
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

po § 84 35 ECR PG - 313, 338, 61

§ 85 § originalno 
besedilo

PG + 588, 102, 20

§ 86 59 GUE/NGL PG - 256, 430, 20

36 ECR PG - 177, 518, 14§ 88

§ originalno 
besedilo

loč. +

52 GUE/NGL PG - 168, 473, 63

po delih

1 +

2/EG + 386, 306, 8

3 +

§ 89

§ originalno 
besedilo

4/PG + 478, 193, 34

po delih

1/PG + 590, 82, 37

2/PG + 471, 126, 100

3/PG + 419, 258, 14

4/PG + 537, 143, 21

§ 90 § originalno 
besedilo

5/PG + 600, 65, 38

po § 90 60 GUE/NGL PG - 135, 567, 9

po delih

1 +

§ 91 § originalno 
besedilo

2/PG + 469, 215, 22

§ 93 37 ECR -

38 ECR -po § 93

39 ECR PG - 173, 503, 31
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

po § 97 64 GUE/NGL PG + 263, 421, 22

po delih

1 +

§ 99 § originalno 
besedilo

2 -

§ 105 § originalno 
besedilo

loč. +

po § 105 61 GUE/NGL -

po § 106 62 GUE/NGL PG - 91, 608, 14

13 S&D, 
Verts/ALE

PG - 314, 381, 10§ 107

§ originalno 
besedilo

PG + 542, 146, 18

po § 107 63 GUE/NGL -

20 Verts/ALE PG + 376, 319, 14po § 109

65 GUE/NGL PG - 273, 395, 33

po § 113 66 GUE/NGL -

po uvodni izjavi A 44 GUE/NGL -

Resolucija (vse besedilo) PG + 482, 136, 95

Predlogi resolucij političnih skupin

B9-0040/2020 Verts/ALE PG ↓

B9-0041/2020 ECR: ↓

B9-0042/2020 PPE ↓

B9-0043/2020 Renew ↓

B9-0044/2020 GUE/NGL ↓

B9-0045/2020 S&D ↓

B9-0046/2020 ID ↓
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Zahteve za poimensko glasovanje
ID: predlog spremembe 65; §§ 2 (2. del), 9 (1. del), 10, 14, 22 (2., 3. in 4. del), 27 (1. 

del), 34, 36 (3. del), 46 23. del), 49, 53 (1. del), 55, 57 (1. del), 80 (2. del), 85, 90 (1. 
del); končno glasovanje

PPE: predlog spremembe 4; §§ 22 (5. del), 65, 90
GUE/NGL: predlogi sprememb 46, 47, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 68, 69, 

70, 71, 72, 73 §§ 3 (2. del), 15 (1. del), 23, 82 (2. del), 89 (4. del), 91 (2. del)
ECR: predlogi sprememb 21, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 42, 43
Verts/ALE: predlogi sprememb 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 31, 41 

§§ 24, 49, 56, 73; B9-0040/2020

Zahteve za ločeno glasovanje
ID: §§15, 105
Renew: § 88
PPE: § 15
GUE/NGL: §§ 8, 23
1/20 poslancev: § 24

Zahteve za glasovanje po delih
ID:
§ 2
1. del: vse besedilo razen besed „in združiti vse sektorje na poti k istemu cilju“
2. del: te besede

§ 9
1. del: „meni, da bo pravno obvezujoča zaveza EU, da bo najpozneje do leta 2050 dosegla 

podnebno nevtralnost, učinkovito orodje za mobilizacijo družbenih, političnih, 
gospodarskih in tehnoloških sil, potrebnih za prehod;“

2. del: „močno poudarja, da gre pri prehodu za skupna prizadevanja vseh držav članic in da 
mora vsaka država članica prispevati k dosegi podnebne nevtralnosti v EU 
najpozneje do leta 2050; poziva Komisijo, naj do marca 2020 predstavi predlog 
evropskega podnebnega zakona;“

§ 14
1. del: „poudarja, da bo treba neto emisije v vseh gospodarskih sektorjih zmanjšati na 

skoraj ničelno stopnjo, da bi skupaj prispevali k doseganju cilja podnebne 
nevtralnosti;“ brez besed „v vseh gospodarskih sektorjih“ in „na skoraj ničelno 
stopnjo“

2. del: „v vseh gospodarskih sektorjih“ in „na skoraj ničelno stopnjo“
3. del: „poziva Komisijo, naj po potrebi in na podlagi ocen učinka predstavi predloge za 

revizijo zakonodajnih ukrepov EU na področju podnebja in energije do junija 2021, 
da bi lahko izpolnili srednje- in dolgoročne podnebne cilje; poziva Komisijo, naj za 
boj proti podnebnim spremembam uporabi tudi dodaten potencial druge veljavne 
zakonodaje EU, kot so direktiva o okoljsko primerni zasnovi, zakonodaja EU o 
odpadkih, ukrepi na področju krožnega gospodarstva in uredba o fluoriranih plinih; 
poleg tega poudarja, da lahko države članice z naravnimi rešitvami dosežejo cilje 
glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in ohranitve biotske raznovrstnosti, 
vendar vztraja, da morajo te rešitve dopolnjevati zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov pri viru;“
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§ 23
1. del: „poudarja, da je bistveno zagotoviti dobro delujoč, popolnoma povezan in 

konkurenčen energetski trg v Evropi, ki je usmerjen k odjemalcem; poudarja pomen 
čezmejnih povezav za popolnoma povezan energetski trg; pozdravlja napoved 
Komisije, da bo do sredine leta 2020 predlagala ukrepe za pametno vključevanje, in 
poudarja, da bo imelo nadaljnje povezovanje energetskega trga EU pomembno 
vlogo pri krepitvi zanesljivosti oskrbe z energijo“

2. del: „in doseganju gospodarstva z ničelno stopnjo neto emisij toplogrednih plinov 
poudarja, da je treba Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev dodeliti 
ustrezna finančna sredstva, da se okrepi in poveča regionalno sodelovanje držav 
članic;“

§ 33
1. del: „zahteva ambiciozen nov akcijski načrt za krožno gospodarstvo, ki si mora 

prizadevati za zmanjševanje celotnega odtisa proizvodnje in porabe EU z vidika 
okolja in porabe virov, obenem pa zagotavljati močne spodbude za inovacije, 
trajnostna podjetja ter za trge podnebno nevtralnih in nestrupenih krožnih 
proizvodov, pri čemer morajo biti učinkovita raba virov, ničelna stopnja 
onesnaževanja in preprečevanje nastajanja odpadkov osrednje prednostne naloge; 
poudarja močno sinergijo med podnebnimi ukrepi in krožnim gospodarstvom, 
predvsem v energetsko in ogljično intenzivnih panogah;“ brez besed „podnebno 
nevtralnih in“

2. del: „podnebno nevtralnih in“
3. del: „poziva k vzpostavitvi cilja na ravni EU za učinkovito rabo virov;“

§ 36
1. del: „poziva Komisijo, naj dodatno okrepi ukrepe EU v zvezi z onesnaževanjem s 

plastiko, predvsem v morskem okolju, in poziva k širši omejitvi plastičnih 
predmetov za enkratno uporabo in k njihovi nadomestitvi; podpira oblikovanje 
zakonodaje za obravnavo pretirane uporabe embalaže in za zagotovitev, da od leta 
2030 dalje na trgu EU ne bo več dovoljena embalaža, ki se je ne da ponovno 
uporabiti ali reciklirati na gospodarsko vzdržen način, pri čemer bo zagotovljena 
varnost hrane; poziva k oblikovanju ukrepov za čezmejno uskladitev sistemov 
kavcije;“ brez besed „ in poziva k širši omejitvi plastičnih predmetov za enkratno 
uporabo in k njihovi nadomestitvi“

2. del: „ in poziva k širši omejitvi plastičnih predmetov za enkratno uporabo in k njihovi 
nadomestitvi“

3. del: „poziva Komisijo, naj na celovit način obravnava mikroplastiko, med drugim s 
sprejetjem obsežne postopne opustitve namenoma dodane mikroplastike in z novimi 
ukrepi, vključno z regulativni ukrepi, proti nenamernemu izpustu plastike, na primer 
od tekstila, pnevmatik in plastičnih palet; ugotavlja, da namerava Komisija pripraviti 
regulativni okvir za biološko razgradljivo plastiko in plastiko, ki temelji na rabi 
biomase; poudarja, da je potrebno popolnoma krožno gospodarstvo na področju 
plastike;“

§ 45
1. del: vse besedilo brez besed „in da je treba v ta namen ustrezno prilagoditi vsa ustrezna 

sredstva EU (instrument za povezovanje Evrope, program InvestEU itd.) in posojila 
Evropske investicijske banke v sektorju prevoza“

2. del: te besede
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§ 53
1. del: „poudarja, da bodo imeli trajnostno kmetijstvo in kmetje pomembno vlogo pri 

spoprijemanju z izzivi evropskega zelenega dogovora; poudarja pomen in potencial 
evropskega kmetijstva v smislu prispevanja k podnebnim ukrepom, krožnemu 
gospodarstvu in večji biotski raznovrstnosti ter spodbujanja trajnostne rabe 
obnovljivih surovin;“

2. del: „poudarja, da je treba kmetom v EU zagotoviti potrebna orodja za boj proti 
podnebnim spremembam in prilagajanje tem spremembam, kot so naložbe v prehod 
na bolj trajnostne kmetijske sisteme; poudarja, da bi moral biti cilj strategije „od vil 
do vilic“ ambiciozno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in degradacije tal v 
kmetijstvu;“

§ 60
1. del: vse besedilo brez besed „hranilne vrednosti“ in „ter vpliva na okolje in dobrobit 

živali“
2. del: te besede

§ 61
1. del: vse besedilo brez besede „agroekologija“
2. del: ta beseda

§ 80
1. del: vse besedilo brez besed „ in zagotoviti dodatne naložbe, ki so potrebne za 

uresničevanje ciljev evropskega zelenega dogovora, kar presega konservativni 
znesek 260 milijard EU, kot ga je določila Komisija“

2. del: te besede

Renew:
predlog spremembe 11
1. del: dodane besede „in vzpostavitev kakršnih koli vzporednih sistemov“
2. del: dodane besede „odločno poudarja, da sistem določanja cen ne bi smel nadomestiti 

ali oslabiti sedanjih ali prihodnjih standardov emisij CO2 za avtomobile in 
tovornjake ter dodatno obremeniti potrošnike;“

§ 99
1. del: vse besedilo brez besed „zlasti tiste v okviru evropskega zelenega dogovora“
2. del: te besede

PPE:
§ 1
1. del: vse besedilo brez besede „najpozneje“
2. del: ta beseda

§ 24
1. del: vse besedilo brez besed „do leta 2020 hitro “
2. del: „hitro“
3. del: „do leta 2020“
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§ 49
1. del: „z zanimanjem pričakuje prihodnje predloge Komisije za strožje standarde glede 

emisij onesnaževal zraka za vozila z motorjem z notranjim zgorevanjem (Euro 7) in 
za revidirane standarde emisijskih vrednosti CO2 za osebna in kombinirana vozila, 
pa tudi za tovornjake“

2. del: „da bomo od leta 2025 na poti k brezemisijski mobilnosti;“
3. del: „poziva Komisijo, naj oblikuje metodologije za oceno življenjskega kroga; 

„opozarja na rezultate poglobljene analize, ki je bila priložena sporočilu Komisije z 
naslovom Čist planet za vse: evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, 
sodobno, konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo, in sicer, da bodo morali 
biti vsi novi avtomobili, ki bodo dani na trg EU po letu 2040, brezemisijski, če 
želimo do leta 2050 doseči podnebno nevtralnost, in poziva k oblikovanju 
usklajenega političnega okvira in shem prehoda za podporo temu cilju;“

4. del: „ugotavlja, da bo potrebna revizija sedanjih pravil, da bodo vodilne države lahko 
uporabile strožje ukrepe na nacionalni ravni, če bodo tako želele;“

§ 56
1. del: vse besedilo brez besed „kemičnih“ in „zavezujoče“
2. del: „kemičnih“
3. del: „zavezujoče“

§ 65
1. del: vse besedilo brez besed „tako ambiciozne izvršljive pravne ukrepe kot“, „zavezujoče 

“ in „in obseg“
2. del: „tako ambiciozne izvršljive pravne ukrepe kot“ in „zavezujoče “
3. del: „in obseg“

§ 72
1. del: vse besedilo brez besed „in obnova staležev rib, pri katerih je presežen največji 

trajnostni donos“
2. del: te besede

§ 73
1. del: vse besedilo brez besed „vsaj 30 %“
2. del: te besede

§ 75
1. del: vse besedilo brez besed „in tal“
2. del: ti besedi
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§ 83
1. del: „poudarja, da je treba obravnavati sedanje tržno neravnovesje med majhno ponudbo 

trajnostnih finančnih produktov in velikim povpraševanjem po njih; poudarja vlogo 
trajnostnega financiranja in“

2. del: „meni, da je hitro sprejetje in razvoj trajnostnega financiranja v ključnih finančnih 
institucijah bistveno za popolno preglednost stopnje trajnosti finančnega sistema EU 
in uspešno razogljičenje svetovnega gospodarstva; vztraja, da je treba graditi na 
uspešni trajnostni finančni strategiji, in poudarja, da je treba hitro uveljaviti akcijski 
načrt EU za trajnostno financiranje“

3. del: „vključno z zeleno oznako za finančne produkte, standardom za zelene obveznice“
4. del: „in vključitvijo okoljskih, socialnih in upravljavskih dejavnikov v bonitetni okvir 

bank,“
5. del „in pozdravlja ustanovitev mednarodne platforme za trajnostno financiranje“

GUE/NGL:
§ 3
1. del: vse besedilo brez besed „za novo trajnostno rast“, „in konkurenčno“ in „gospodarska 

rast pa bo ločena od svetovnih emisij toplogrednih plinov EU, uporabe virov in 
ustvarjanja odpadkov“

2. del: te besede

§ 6
1. del: vse besedilo brez besed „dolgoročne trajnostne rasti“
2. del: te besede

§ 10
1. del: vse besedilo brez besed „na podlagi ocen učinka“
2. del: te besede

§ 15
1. del: „meni, da mora za nove in višje cilje glede toplogrednih plinov sistem EU za 

trgovanje z emisijami ustrezati svojemu namenu;“
2. del: „poziva Komisijo, naj hitro pregleda direktivo o sistemu za trgovanje z emisijami, 

pri tem pa obravnava linearni faktor zmanjšanja, pravila za dodeljevanje brezplačnih 
pravic ter morebitno potrebo po spodnji cenovni meji za ogljik;“

§ 30
1. del: „poudarja, da morata industrijska strategija in strategija za mala in srednja podjetja 

določiti jasne načrte za zagotovitev celovitega niza spodbud in priložnosti 
financiranja za inovacije, za uvajanje prebojnih tehnologij in za nove trajnostne 
poslovne modele ter za odpravo nepotrebnih regulativnih ovir; poziva EU, naj 
podpre vodilna podjetja na področju podnebja in virov, pri tem pa uporabi 
tehnološko nevtralen pristop, ki bo skladen z najboljšimi razpoložljivimi 
znanstvenimi spoznanji ter dolgoročnimi podnebnimi in okoljskimi cilji EU;“

2. del: „poudarja vlogo, ki jo ima okoljsko varno zajemanje in shranjevanje ogljika, saj 
naredi težko industrijo podnebno nevtralno, kadar ni na voljo nobenih neposrednih 
možnosti za zmanjšanje emisij;“
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§ 91
1. del: vse besedilo brez besed „poudarja, da evropskega semestra v sedanji obliki ne bi 

smeli oslabiti;“
2. del: te besede

ECR:
predlog spremembe 41
1. del: „vztraja, da je treba do leta 2020 hitro opustiti neposredne in posredne subvencije za 

fosilna goriva v EU in v vseh državah članicah; poudarja, da bi moral energetski 
sistem EU v prihodnosti temeljiti predvsem na obnovljivih virih energije, in sicer s 
hitro opustitvijo fosilnih goriv, pri čemer bi bilo treba upoštevati razlike med 
državami članicami, začenši s postopnim opuščanjem subvencij za fosilna goriva do 
leta 2020;“

2. del: „meni, da je plin prehodni vir energije; poudarja, da bodo morali vsi sektorji začeti 
postopno več uporabljati čisto energijo iz obnovljivih virov, če želimo izpolniti cilje 
EU na področju podnebja in trajnosti;“

predlog spremembe 50
1. del: „meni, da se s predlaganim pristopom v dveh korakih glede revizije nacionalno 

določenega prispevka EU, ki je predstavljen v sporočilu o evropskem zelenem 
dogovoru, ostalim pogodbenicam Pariškega sporazuma pošilja dvoumno sporočilo 
glede tega, kako EU obravnava svoje ambicije za leto 2030;“

2. del: „poudarja, da precenjevanje težav pri razogljičenju med 50 % in 55 % ni v skladu z 
vodstveno vlogo na globalnem prizorišču in nasprotno omogoča, da se neambiciozni 
nacionalno določeni prispevki lažje upravičijo;“

Verts/ALE:
predlog spremembe 31
1. del: „nasprotuje poskusom razširitve sistema EU za trgovanje z emisijami na cestni 

promet in stavbe“
2. del: „saj imata ta sektorja že standarde za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, njegova 

vključitev v sistem EU za trgovanje z emisijami pa bi lahko privedla do prekomerne 
in drage regulacije ter potencialno velikega finančnega bremena za potrošnike“

ID, PPE, GUE/NGL:
§ 16
1. del: vse besedilo brez besed: „v primeru da bi bili podnebni cilji po svetu še naprej 

različno ambiciozni“, „je seznanjen s stališčem Komisije, da bi bil takšen 
mehanizem alternativa obstoječim ukrepom glede selitev virov CO2, ki se trenutno 
uporabljajo v sistemu EU za trgovanje z emisijami“ in „ter da bi moral zagotoviti 
učinkovito ceno ogljika v EU, hkrati pa spodbujati oblikovanje cen ogljika v drugih 
delih sveta;“

2. del: „v primeru da bi bili podnebni cilji po svetu še naprej različno ambiciozni“
3. del: „je seznanjen s stališčem Komisije, da bi bil takšen mehanizem alternativa 

obstoječim ukrepom glede selitev virov CO2, ki se trenutno uporabljajo v sistemu 
EU za trgovanje z emisijami;“

4. del: „ter da bi moral zagotoviti učinkovito ceno ogljika v EU, hkrati pa spodbujati 
oblikovanje cen ogljika v drugih delih sveta;“
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§ 22
1. del: „poudarja, da bodo morali vsi sektorji začeti več uporabljati energijo iz obnovljivih 

virov in postopno opuščati fosilna goriva, če želimo izpolniti cilje EU na področju 
podnebja in trajnosti; poziva k reviziji smernic za vseevropsko energetsko omrežje 
(TEN-E), preden po sprejet naslednji seznam projektov skupnega interesa, da bi 
zakonodajni okvir uskladili s prednostno nalogo uvedbe pametnih omrežij in 
preprečili nezmožnost opustitve ogljično intenzivnih naložb; poudarja, da je 
potreben strateški pristop do energetskih grozdov EU, da bi izkoristili 
najučinkovitejše naložbe v obnovljive vire energije; zato pozdravlja napoved o 
strategiji za pridobivanje vetrne energije na morju; meni, da bi morale politike EU 
zlasti spodbujati inovacije ter uvedbo trajnostnega shranjevanja energije in zelenega 
vodika;“ brez besed „in postopno opuščati fosilna goriva“ in „zato pozdravlja 
napoved o strategiji za pridobivanje vetrne energije na morju;“

2. del: „in postopno opuščati fosilna goriva“
3. del: „zato pozdravlja napoved o strategiji za pridobivanje vetrne energije na morju;“
4. del: „poudarja, da je treba zagotoviti, da bo uporaba virov energije, kot je zemeljski plin, 

samo prehodne narave, ker naj bi najkasneje do leta 2050 dosegli cilj podnebne 
nevtralnosti;“ brez besede „samo“

5. del „samo“

ID, Renew, GUE/NGL:
§ 27
1. del: „na splošno podpira idejo tržnih ukrepov kot enega od orodij za doseganje 

podnebnih ciljev;“
2. del: „vendar izraža zadržke do razširitve sistema EU za trgovanje z emisijami na stavbne 

emisije, saj bi s tem javnemu ukrepanju odvzeli odgovornost in bi lahko to vodilo k 
višjim stroškom energije za najemnike in lastnike domov; meni, da je za vsak tak 
ukrep potrebna nadaljnja analiza;“

PPE, GUE/NGL:
§ 43
1. del: „ponovno poudarja, da lahko enotno evropsko nebo (SES) zmanjša emisije iz 

letalstva brez večjih stroškov“
2. del: „ vendar samo po sebi v letalstvu ne bo prineslo znatnega zmanjšanja emisij v skladu 

z dolgoročnim ciljem EU“
3. del: „poziva k jasnemu regulativnemu načrtu za razogljičenje letalstva, ki bo temeljil na 

tehnoloških rešitvah, infrastrukturi, zahtevah za trajnostna alternativna goriva in 
učinkovite operacije, skupaj s spodbudami za prehod na druge oblike prevoza;“

§ 82
1. del: „pozdravlja, da je Evropska investicijska banka 14. novembra 2019 sprejela novo 

posojilno politiko na področju energije ter novo strategijo za podnebne ukrepe in 
okoljsko trajnost, in meni, da bo s tem pozitivno prispevala k doseganju evropskega 
zelenega dogovora; pozdravlja, da se bo ta banka preoblikovala v novo podnebno 
banko EU, pri čemer bo 50 % njenih dejavnosti do leta 2025 namenjenih podnebnim 
ukrepom in okoljski trajnosti, 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; spodbuja Evropsko investicijsko banko, naj 
dejavno podpira projekte za pravičen prehod, na primer raziskave, inovacije in 
digitalizacijo, dostop malih in srednjih podjetij do finančnih sredstev, socialne 
naložbe in razvoj spretnosti;“
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2. del: „pozdravlja nedavne izjave novoimenovane predsednice te banke, da bo njena 
institucija v vlogi denarnega in bančnega nadzornika prispevala k boju proti 
podnebnim spremembam; poziva Komisijo, naj pri tem sodeluje z ECB, da bo 
zagotovila usklajeno ukrepanje, kakor je bilo obljubljeno v sporočilu o evropskem 
zelenem dogovoru;“

3. del: „brez poseganja v mandat te banke“

§ 90
1. del: „poudarja, da bodo morale zeleni dogovor v precejšnji meri financirati države 

članice iz svojih proračunov;“
2. del: „izraža zaskrbljenost, da bo brez vzdržne fiskalne politike in verodostojnih javnih 

financ držav članic prihodnji model financiranja zelenega dogovora ogrožen;“
3. del: „zato poziva k uvedbi okvira, ki bo omogočal doseganje ciljev iz evropskega 

zelenega dogovora z javnimi trajnostnimi naložbami“
4. del: „pri čemer poudarja, da izbrani model financirana nikakor ne sme ogroziti 

vzdržnosti javnih financ v EU; poudarja, da bi morale biti trajnostne naložbe v 
okviru zelenega dogovora resnično dodatne in ne bi smele povzročiti izpodrivanja 
tržnega financiranja;“

5. del „v zvezi s tem želi spomniti, da bi lahko izkoristili prevladujoče okolje nizkih 
obrestnih mer za zasebne in javne naložbe;“

ID, GUE/NGL:
§ 46
1. del: „pozdravlja namero Komisije, da bo pomorski sektor vključila v sistem trgovanja z 

emisijami;“
2. del: „poudarja, da bi morala EU zagovarjati zelo ambiciozne cilje glede zmanjšanja 

emisij toplogrednih plinov v pomorskem sektorju na mednarodni ravni in na ravni 
EU, novi ukrepi EU pa ne bi smeli ogrožati mednarodne konkurenčnosti ladij, ki 
plujejo pod zastavo EU; meni, da bi morali biti ukrepi EU in mednarodni ukrepi 
usklajeni, da bi preprečili nastajanje dvojnih predpisov za podjetja, in da niti 
ukrepanje niti neukrepanje na svetovni ravni ne bi smelo EU onemogočati, da 
sprejme ambicioznejše ukrepe na ravni Unije;“

3. del: „nadalje poudarja, da je treba sprejeti ukrepe za prenehanje uporabe težkega 
kurilnega olja in da so nujno potrebne naložbe v raziskave novih tehnologij za 
razogljičenje pomorskega sektorja, pa tudi v razvoj brezemisijskih in okolju 
prijaznih ladij;“
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§ 47
1. del: „podpira“
2. del: „predlagane ukrepe za zmanjšanje emisij v letalskem sektorju“
3. del: „in okrepitev sistema EU za trgovanje z emisijami v skladu s podnebnimi 

ambicijami EU ter“
4. del: „postopno odpravo brezplačnih pravic letalskih prevoznikov za lete znotraj EU;“
5. del „hkrati poziva“
6. del „Komisijo in države članice, naj naredijo vse, kar je v njihovi moči, za okrepitev 

sheme za poravnavo in zmanjševanje emisij ogljika v mednarodnem letalstvu 
(CORSIA) ter“

7. del „naj podprejo sprejetje dolgoročnega cilja zmanjšanja emisij v letalstvu, ki ga je 
sprejela Mednarodna organizacija civilnega letalstva, pri tem pa ohranijo 
zakonodajno avtonomijo EU pri izvajanju direktive o sistemu za trgovanje z 
emisijami; poudarja, da sta Evropski parlament in Svet kot sozakonodajalca edini 
instituciji, ki odločata o prihodnjih spremembah te direktive; poudarja, da bi bilo 
treba to direktivo spremeniti le, če bi bila sprememba skladna z zavezo EU glede 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v celotnem gospodarstvu;“
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Renew, GUE/NGL, Verts/ALE:
§ 51
1. del: „je seznanjen z načrti Komisije, da bo preučila možnost, da bi se v okviru 

evropskega trgovanja z emisijami trgovalo tudi z emisijami iz stavb in cestnega 
prometa;“

2. del: „zavrača neposredno vključitev teh emisij v sistem EU za trgovanje z emisijami;“ 
brez besede „neposredno“

3. del: „neposredno“

ID, PPE:
§ 57
1. del: „z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so kmetijstvo, ribištvo in proizvodnja hrane še 

vedno glavni razlog za izgubo kopenske in morske biotske raznovrstnosti;“
2. del: „meni, da je je izguba opraševalcev, vključno s čebelami, še posebej zaskrbljujoča z 

vidika prehranske varnosti, saj imajo poljščine, odvisne od opraševanja, pomembno 
vlogo v naši prehrani;“

3. del: „poziva Komisijo in države članice, naj čim prej poskrbijo za popolno sprejetje 
smernic o čebelah, ki jih je leta 2013 izdala Evropska agencija za varnost hrane 
(EFSA),“

4. del: „države članice pa naj ustrezno uskladijo svoje ocene pesticidov“

1/20 poslancev PPE, GUE/NGL
§ 89
1. del: „meni, da bi morala načrtovana revizija pravil o državni pomoči odražati politične 

cilje evropskega zelenega dogovora in da bi moral biti njen cilj povečati in 
poenostaviti naložbe v trajnostne rešitve, zagotoviti hitro odpravo neposrednih in 
posrednih subvencij za premog in fosilna goriva v EU in oblikovati smernice, ki 
bodo povsem skladne s ciljem zmanjšanja toplogrednih plinov in okoljskimi cilji, za 
nacionalne, regionalne in lokalne organe, ki bodo imeli ključno vlogi pri 
učinkovitem in inovativnem izvajanju evropskega zelenega dogovora; meni, da bi 
morala revidirana pravila dopuščati nacionalno podporo za strukturne spremembe 
zaradi odprave uporabe premoga, in sicer na podlagi enake pogojenosti kot v 
primeru sklada za pravičen prehod“ brez besed „hitro“ in „in fosilna goriva“

2. del: „hitro“
3. del: „in fosilna goriva“
4. del: „meni, da s to revizijo ne bi smeli oslabiti močnega sklopa pravil EU o konkurenci;“
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6. Izvajanje in spremljanje določb o državljanskih pravicah v sporazumu o izstopu

Predlog resolucije: B9-0031/2020

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

Predlog resolucije B9-0031/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 8 § originalno 
besedilo

PG + 539, 107, 18

§ 12 § originalno 
besedilo

PG + 559, 113, 19

§ 18 § originalno 
besedilo

PG + 560, 114, 31

§ 19 § originalno 
besedilo

PG + 621, 59, 16

§ 20 § originalno 
besedilo

PG + 592, 37, 69

Resolucija (vse besedilo) PG + 610, 29, 68

Zahteve za poimensko glasovanje
ID: §§ 8, 12, 18, 19, 20
Renew: končno glasovanje

7. Letno poročilo za leto 2018 o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter 
politiki Evropske unije na tem področju 

Poročilo: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

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

po delih

1 +

§ 3 § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

§ 7 § originalno 
besedilo

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

3 +

po delih

1 +

2 +

§ 8 § originalno 
besedilo

3 +

po § 10 9 ECR PG - 326, 338, 41

§ 11 2 ID -

§ 12 3 ID -

§ 14 4 ID -

§ 16 § originalno 
besedilo

loč. +

§ 17 5S ID -

po delih

1 +

§ 18 § originalno 
besedilo

2 +

§ 29 § originalno 
besedilo

loč. +

po delih

1 +

§ 30 § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

§ 34 § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

2 +

§ 35 § originalno 
besedilo

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

4 +

po § 35 1 ID PG - 167, 461, 61

§ 38 § originalno 
besedilo

loč. +

§ 43 6 ID -

7 ID -

po delih

1 +

2/PG + 509, 179, 14

§ 56

§ originalno 
besedilo

3/PG + 544, 109, 45

po delih

1 +

2 +

§ 57 § originalno 
besedilo

3 +

po delih

1 +

§ 58 § originalno 
besedilo

2/PG + 510, 137, 57
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

navedba sklicevanja 9 § originalno 
besedilo

loč. +

navedba sklicevanja 
29

§ originalno 
besedilo

loč. +

navedba sklicevanja 
30

§ originalno 
besedilo

loč. +

navedba sklicevanja 
43

§ originalno 
besedilo

loč. +

navedba sklicevanja 
46

§ originalno 
besedilo

loč. +

po uvodni izjavi D 8 ECR: PG - 311, 346, 49

po delih

1 +

2 +

3 +

uvodna izjava F § originalno 
besedilo

4 +

Resolucija (vse besedilo) PG + 496, 113, 103

Zahteve za poimensko glasovanje
ECR: predloga sprememb 8, 9
ID: predlog spremembe 1; §§ 56 (2. in 3. del); 58 (2. del)

Zahteve za ločeno glasovanje
ID: §§ 16, 29, 30, 38, 58; navedbe sklicevanj 9, 29, 30, 43, 46

Zahteve za glasovanje po delih
ECR:
§ 18
1. del: vse besedilo brez besed „poziva k vzpostavitvi učinkovitega in neodvisnega 

mehanizma za pritožbe za skupine državljanov in deležnikov, ki so jih prizadele 
kršitve človekovih pravic;“

2. del: te besede
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§ 34
1. del: vse besedilo brez besed „ponovno poziva države članice EU in članice Sveta 

Evrope, ki Istanbulske konvencije še niso ratificirale in uveljavile, naj to čim prej 
storijo;“

2. del: te besede

ID:
§ 3
1. del: „trdi, da morajo vse države, ki spoštujejo mednarodno priznane temeljne svoboščine 

kot temelje demokracije, biti vodilne pri širjenju primerov demokratičnega 
upravljanja, ki temeljijo na človekovih pravicah in pravni državi po vsem svetu, ter 
pri krepitvi mednarodnih zakonodajnih instrumentov za varstvo človekovih pravic; 
poudarja izzive, ki jih prinaša uporaba škodljivih vplivov, ki spodkopavajo 
demokratično upravljanje in vrednote, ki so neločljivo povezane s človekovimi 
pravicami, in s tem preprečujejo pozitivna prizadevanja demokratičnih držav;“

2. del: „je zelo zaskrbljen zaradi povezav med avtoritarnimi režimi ter populističnimi 
nacionalističnimi strankami in vladami; meni, da takšne povezave spodkopavajo 
verodostojnost prizadevanj EU za spodbujanje temeljnih vrednot;“

§ 7
1. del: „je resno zaskrbljen zaradi množenja števila umorov, fizičnih napadov in napadov na 

dobro ime ter uporabe smrtne kazni, preganjanja, zaporne kazni, nadlegovanja in 
ustrahovanj ljudi, ki se zavzemajo za človekove pravice po vsem svetu, zlasti 
novinarjev, akademikov, odvetnikov, politikov in aktivistov civilne družbe, vključno 
z zagovorniki pravic žensk, okoljevarstveniki, zagovorniki zemljiških pravic in 
zagovorniki verskih manjšin, zlasti v državah z visoko stopnjo korupcije ter šibko 
pravno državo in slabim sodnim nadzorom; je zlasti zaskrbljen zaradi vse drznejših 
napadov na tujih tleh, v nekaterih primerih s kršitvijo zakonov in običajev v zvezi z 
diplomatskimi privilegiji in imunitetami; zahteva, da se odgovornim na najvišji ravni 
odločanja za te napade sodi in da zanje nosijo odgovornost; ugotavlja, da se vsi 
zagovorniki človekovih pravic, zlasti ženske, soočajo s specifičnimi tveganji in 
potrebujejo ustrezno zaščito;“

2. del: „obsoja dejstvo, da so nekatere vlade sprejele zakonodajo, ki omejuje dejavnosti 
civilne družbe ali družbenih gibanj, vključno s prepovedjo nevladnih organizacij ali 
zamrznitvijo njihovega premoženja;“

3. del: „je zelo zaskrbljen zaradi uporabe represivne zakonodaje s področij kibernetske 
varnosti in boja proti terorizmu za zatiranje zagovornikov človekovih pravic;“

§ 56
1. del: vse besedilo brez besed „ustvarjanju zakonitih poti za migracijo“ in „kjer je to 

mogoče, tudi v skladu z načelom nevračanja“
2. del: „ustvarjanju zakonitih poti za migracijo“
3. del: „kjer je to mogoče, tudi v skladu z načelom nevračanja“
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§ 57
1. del: „poziva k obravnavi zunanje razsežnosti begunske krize, vključno z iskanjem 

trajnostnih rešitev za konflikte preko sodelovanja in partnerstev z zadevnimi tretjimi 
državami; je prepričan, da je osnova sodelovanja s tretjimi državami spoštovanje 
mednarodnega prava o beguncih in človekovih pravicah;“

2. del: „poudarja, da je treba v skladu z globalnima dogovoroma o migracijah in beguncih 
sprejeti konkretne ukrepe za izboljšanje samozadostnosti beguncev, razširitev 
dostopa tudi na rešitve s tretjimi državami, izboljšanje razmer na področju 
človekovih pravic pri obvladovanju migracij, zlasti v izvornih ali tranzitnih državah, 
ter za varno in dostojno vrnitev;“

3. del: „poziva EU in njene države članice, naj zagotovijo popolno preglednost, kar zadeva 
politike sodelovanja in sredstva, ki jih dodelijo tretjim državam za sodelovanje na 
področju migracij; meni, da je treba vire za razvoj in sodelovanje nujno porabiti za 
uresničitev teh ciljev, da ne bodo koristili tistim, ki so odgovorni za kršitve 
človekovih pravic; poziva EU, naj podpre pobudo Urada visokega komisarja 
Združenih narodov za begunce za odpravo apatridnosti zunaj EU in v njej do leta 
2024;“

§ 58
1. del: „je zgrožen nad tem, koliko ljudi je umrlo v Sredozemskem morju, in obsoja zlorabe 

in kršitve, ki so jih utrpeli begunci in migranti;“
2. del: „obsoja tudi napade na nevladne organizacije, ki tem ljudem pomagajo; poziva EU 

in njene države članice, naj povečajo humanitarno pomoč za prisilno razseljene 
osebe; poziva EU in njene države članice, naj skupnostim, ki gostijo begunce, 
zagotovijo podporo; vztraja, da mora izvajanje globalnih dogovorov o migracijah in 
beguncih potekati vzporedno z izvajanjem agende OZN za leto 2030, kakor je 
določeno v ciljih strateškega razvoja, ter s povečanjem naložb v državah v razvoju;“

Renew:
§ 30
1. del: „poziva podpredsednika/visokega predstavnika in Svet, naj posebno pozornost 

namenita položaju človekovih pravic na nezakonito zasedenih ozemljih; ponovno 
poudarja, da je nezakonita zasedba ozemlja ali njegovega dela trajna kršitev 
mednarodnega prava; poudarja, da je okupacijska sila v skladu z mednarodnim 
humanitarnim pravom odgovorna za civilno prebivalstvo;“

2. del: „obžaluje vrnitev predstavnikov iz države, ki je zasedla ozemlje druge države, v 
parlamentarno skupščino Sveta Evrope;“

ECR, PPE:
§ 8
1. del: „poudarja pomen spodbujanja enakosti spolov in pravic žensk in deklet po vsem 

svetu; poudarja, da so ženske in dekleta kljub napredku še vedno žrtve 
diskriminacije in nasilja; poudarja, da ima večina družb še vedno težave pri 
zagotavljanju enakih pravic ženskam in dekletom v skladu z zakonom in enakega 
dostopa do izobraževanja, zdravstvenega varstva, dostojnega dela, enakega plačila 
ter političnega in gospodarskega zastopanja; „je zaskrbljen zaradi zelo razširjenih 
nenehnih napadov na pravice žensk“

2. del: „pravice na področju spolnega in reproduktivnega zdravja“
3. del: „in zaradi zakonodaje, ki v številnih delih sveta omejuje te pravice; poudarja, da so 

pohabljanje ženskih spolovil in otroške poroke med najbolj razširjenimi kršitvami 
človekovih pravic; izraža zaskrbljenost, ker so ženske, ki izražajo veroizpoved ali 
prepričanje, dvakratno izpostavljene preganjanju; pozdravlja pobudo EU in OZN 
Spotlight za odpravo nasilja nad ženskami in dekleti ter poziva k njeni okrepitvi;“
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§ 35
1. del: „potrjuje, da je dostop do zdravja človekova pravica, da spolno in reproduktivno 

zdravje in pravice temeljijo na osnovnih človekovih pravicah in so sestavni del 
človekovega dostojanstva; poudarja, da neustrezen dostop do življenjsko 
pomembnih dobrin in socialnih storitev (na primer vode, hrane, zdravja, 
izobraževanja in sanitarne ureditve) ter težave pri dostopu do spolnega in 
reproduktivnega zdravja pomenijo nesprejemljivo kršitev človekovih pravic; obsoja 
kršitve spolnih in reproduktivnih pravic žensk, vključno s prepovedjo dostopa do 
ustreznih storitev; poudarja, da bi bilo treba vsem ženskam zagotoviti ustrezno in 
cenovno sprejemljivo zdravstveno varstvo, tudi na področju duševnega zdravja, na 
primer psihološko podporo, ter splošno spoštovanje spolnih in reproduktivnih pravic 
ter uveljavljanje teh pravic in dostop do izobraževanja, prav tako pa jim je treba 
omogočiti, da se svobodno in odgovorno odločajo o svojem zdravju, vključno s 
spolnim in reproduktivnim zdravjem; dodaja, da so te storitve pomembne za 
reševanje življenj žensk ter zmanjšanje umrljivosti dojenčkov in otrok; meni, da je 
nesprejemljivo, da so spolne in reproduktivne pravice in zdravje žensk in deklet še 
vedno podlaga ideoloških sporov, tudi v večstranskih okvirih;“ brez besed „da 
spolno in reproduktivno zdravje in pravice temeljijo“, „do spolnega in 
reproduktivnega zdravja“, „kršitve spolnih in reproduktivnih pravic žensk, 
vključno“, „splošno spoštovanje spolnih in reproduktivnih pravic ter “, „vključno s 
spolnim in reproduktivnim zdravjem;“ „splošno spoštovanje spolnih in 
reproduktivnih pravic ter“

2. del: besede „da spolno in reproduktivno zdravje in pravice temeljijo“, „kršitve spolnih in 
reproduktivnih pravic žensk, vključno“, „splošno spoštovanje spolnih in 
reproduktivnih pravic ter “ in „splošno spoštovanje spolnih in reproduktivnih pravic 
ter“

3. del: „do spolnega in reproduktivnega zdravja“ in „vključno s spolnim in reproduktivnim 
zdravjem;“

4. del: „poudarja, da imajo ženske in dekleta, ki so žrtve oboroženih konfliktov, pravico do 
potrebne zdravniške oskrbe; poudarja vlogo žensk pri preprečevanju in reševanju 
konfliktov, pri operacijah za ohranjanje miru, humanitarni pomoči in obnovi po 
koncu konfliktov ter pri podpori človekovim pravicam in demokratičnih reformah;“

uvodna izjava F
1. del: „ker smo tudi v tem desetletju priča vidnim omejitvam in napadom na enakost 

spolov in pravice žensk na mednarodni ravni;“
2. del: „spolno in reproduktivno zdravje in pravice izhajajo iz“
3. del: „temeljnih človekovih pravic in so bistveni vidiki človekovega dostojanstva“
4. del: „ker je nasilje nad ženskami in dekleti ena najbolj razširjenih oblik kršitev 

človekovih pravic na svetu, ki vpliva na vse ravni družbe in pomeni veliko oviro za 
enakost spolov; ker mora celovita in zavezujoča strategija EU za enakost spolov, kot 
je zahteval Parlament, zagotoviti vključevanje načela enakosti spolov v vse politike 
EU in okrepiti učinek prihodnjega akcijskega načrta EU za enakost spolov III;“
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8. Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike

Poročilo: David McAllister (A9-0054/2019)

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

Nadomestni predlog 
resolucije

3 ID -

6 GUE/NGL -§ 4

§ originalno 
besedilo

loč. +

po § 4 7 GUE/NGL -

po delih

1 +

§ 5 § originalno 
besedilo

2 +

§ 8 8 GUE/NGL -

13 Renew: +

po delih

1 ↓

§ 17

§ originalno 
besedilo

2 ↓

po § 28 9 GUE/NGL -

po § 30 10 GUE/NGL EG - 331, 337, 36

§ 44 § originalno 
besedilo

PG + 426, 225, 50

po delih

1 +

§ 46 § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

§ 56 § originalno 
besedilo

2 +

11 GUE/NGL -po § 57

12 GUE/NGL -
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

§ 64 2 Verts/ALE -

po delih

1 +

§ 70 § originalno 
besedilo

2 +

uvodna izjava E 1 Verts/ALE -

uvodna izjava G 5 GUE/NGL -

po uvodni izjavi J 4 GUE/NGL -

glasovanje: resolucija (vse besedilo)  odbor AFET PG + 454, 148, 102

Zahteve za poimensko glasovanje
PPE: § 44
ECR: § 44

Zahteve za ločeno glasovanje
PPE: § 44
ECR: §§ 4, 44

Zahteve za glasovanje po delih
ECR:
§ 5
1. del: „obžaluje, da se čezatlantsko partnerstvo sooča s številnimi izzivi in motnjam“ 

„vendar ostaja nepogrešljivo za varnost in blaginjo na obeh straneh Atlantika;“
2. del: „obžaluje postopni umik Združenih držav Amerike iz multilateralne svetovne 

ureditve, ki temelji na pravilih;“

§ 46
1. del: vse besedilo brez besed „pozdravlja odločitev predsednice Komisije, da bo v petih 

letih vzpostavila pristno in delujočo evropsko obrambno unijo“ in „v zvezi s tem“
2. del: te besede

§ 56
1. del: vse besedilo brez besed: „je prepričan, da se mora EU še naprej truditi, da bi 

ohranila jedrski dogovor z Iranom pri življenju“ in „ skupnega celovitega načrta 
ukrepanja in“

2. del: te besede

§ 70
1. del: vse besedilo brez besed „ter strateške neodvisnosti EU“
2. del: te besede

Renew:
§ 17
1. del: vse besedilo brez besed: „in se vzdržijo enostranskih ukrepov“
2. del: te besede
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9. Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike

Poročilo: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

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

18 ID -

po delih

1 +

§ 1

§ originalno 
besedilo

2 +

§ 2 19 ID -

§ 3 § originalno 
besedilo

loč. +

po § 3 1 Verts/ALE -

§ 4 20 ID -

§ 5 21 ID PG - 114, 558, 35

§ 6 22 ID -

§ 9 23S ID -

24 ID -§ 10

§ originalno 
besedilo

PG + 555, 98, 52

§ 11 25S ID -

po delih

1 +

2/PG + 441, 239, 22

§ 12 § originalno 
besedilo

3 +

po delih

1/PG - 175, 507, 18

po § 12 2 Verts/ALE

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

§ 14 26 ID -

§ 15 27 ID -

po § 15 3 Verts/ALE -

28 ID -

po delih

1/PG + 582, 80, 45

§ 16

§ originalno 
besedilo

2 +

§ 17 29S ID -

po § 17 4 Verts/ALE PG - 296, 349, 63

30 ID -

po delih

1 +

§ 21

§ originalno 
besedilo

2 +

po § 21 5 Verts/ALE EG - 229, 383, 87

31 ID -

6 Verts/ALE PG - 185, 425, 92

§ 24

§ originalno 
besedilo

loč. +

po § 24 7 Verts/ALE PG - 217, 428, 54

§ 26 § originalno 
besedilo

PG + 422, 205, 74

po § 35 8 Verts/ALE PG + 342, 308, 53

po § 36 9 Verts/ALE -

po delih

1 +

§ 37 § originalno 
besedilo

2/PG + 554, 105, 47
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

po § 39 10 Verts/ALE -

po delih

1 +

§ 43 § originalno 
besedilo

2 +

32 ID -§ 48

§ originalno 
besedilo

PG + 474, 202, 28

po § 48 39 ECR: +

§ 51 11 Verts/ALE PG - 263, 407, 35

po § 52 12 Verts/ALE PG - 184, 467, 41

po § 55 13 Verts/ALE -

§ 64 § originalno 
besedilo

PG + 365, 206, 126

§ 65 33 ID -

§ 66 § originalno 
besedilo

PG + 413, 219, 77

34 ID -§ 68

§ originalno 
besedilo

PG + 382, 241, 71

§ 69 § originalno 
besedilo

PG + 403, 229, 74

po § 69 14 Verts/ALE PG - 271, 372, 56

§ 73 § originalno 
besedilo

loč. +

38 Renew: PG + 470, 113, 121

po delih

1 ↓

2 ↓

§ 75

§ originalno 
besedilo

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

po § 75 15 Verts/ALE PG - 288, 292, 119

§ 91 16 Verts/ALE PG - 299, 365, 42

§ 102 35 ID -

§ 103 17 Verts/ALE -

po delih

1 +

§ 106 § originalno 
besedilo

2 +

§ 107 § originalno 
besedilo

loč. +

po delih

1 +

§ 111 § originalno 
besedilo

2/PG + 405, 286, 15

§ 114 36 ID -

§ 118 37 ID -

resolucija (vse besedilo) PG + 364, 266, 77

Zahteve za poimensko glasovanje
Verts/ALE: predlogi sprememb 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, § 48, 64, 66, 68, 69
ID: §§ 10, 12 (2. del), 16 (1. del), 26, 37 (2. del), 69, 111 (2. del) predloga sprememb 2, 

38
ECR: predlog spremembe 21

Zahteve za ločeno glasovanje
S&D: §§ 24, 64, 66
PPE: § 12
ECR: § 3
Verts/ALE: §§ 73, 75, 106, 107, 111

Zahteve za glasovanje po delih
S&D:
§ 1
1. del: vse besedilo brez besede „džihadistični“
2. del: ta beseda

§ 43
1. del: vse besedilo brez besede „džihadističnega“
2. del: ta beseda
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§ 106
1. del: vse besedilo brez besed „za zaviranje rasti džihadističnih dejavnosti, blažitev 

migracijske krize ter“
2. del: te besede

ECR:
§ 21
1. del: „meni, da je evropska strateška neodvisnost odvisna od sposobnosti Unije, da okrepi 

svojo diskrecijsko pravico, svoje zmogljivosti za samostojno delovanje v obliki 
verodostojnih vojaških sil, svoje industrijske zmogljivosti za proizvodnjo opreme, ki 
jo njene sile potrebujejo, ter svoje politične zmogljivosti za sprejemanje odločitev, 
kadar je to zaradi okoliščin potrebno; meni tudi, da je evropska strateška neodvisnost 
odraz cilja, da bi za to, da bi obvarovala svoje skupne interese in vrednote, prevzela 
večjo odgovornost za evropsko varnost, in sicer skupaj s partnerji, kadar je to 
mogoče, in samostojno, kadar je to potrebno; poudarja, da je zanesljiva oskrba z 
energijo pomemben element pri zagotavljanju strateške neodvisnosti;“

2. del: „je trdno prepričan, da bi moralo biti v okviru evropske strateške neodvisnosti tudi 
možno, da se vojaške sile uporabijo na obrobju EU;“

ID:
§ 16
1. del: „poudarja, da je strateško partnerstvo med EU in Natom ključno za obravnavo 

varnostnih izzivov, s katerimi se soočata EU in njeno sosedstvo;“
2. del: „poudarja, da strateška neodvisnost EU ne ogroža Nata in ne spodkopava sedanje 

varnostne strukture v Evropi; poudarja, da močnejša Evropa krepi Nato in EU 
omogoča, da se skupaj z Natom spoprime z več svetovnimi izzivi;“

§ 37
1. del: „ponovno poudarja strateški pomen Zahodnega Balkana za varnost in stabilnost EU; 

poudarja, da je treba izboljšati delovanje, povezovanje in usklajevanje EU v regiji, 
med drugim s pomočjo mandata misij EU v okviru SVOP;“

2. del: „ponavlja, da je namen politike EU za Zahodni Balkan doseči, da bi države v regiji 
svoj pravni red uskladile s pravnim redom EU, in jim pomagati pri pripravah na 
pristop, s čimer bi se izboljšalo upravljanje miru in stabilnosti v korist celotne 
Evrope;“

§ 111
1. del: vse besedilo brez besede „pozdravlja napoved ustanovitve generalnega direktorata 

Evropske komisije za obrambno in vesoljsko industrijo, ki bo v pristojnosti 
komisarja za notranji trg;“

2. del: te besede

Renew:
§ 75
1. del: „poziva Svet, naj sprejme stališče Parlamenta o členu 5 prihodnje uredbe o 

Evropskem obrambnem skladu; poudarja, je treba postopek vzpostavitve 
Evropskega obrambnega sklada nemudoma dokončati; opozarja, da ta instrument še 
ni dokončno odobren, saj je bil aprila 2019 določen le delni in politični sporazum; 
poudarja, da je pomembno ohraniti stališče Parlamenta glede zneska sklada, 
odprtosti za tretje države in vzpostavitve ustrezne politike intelektualne lastnine, 
povezane z varnostjo in obrambo, da bi zaščitili rezultate raziskav;“

2. del: „poziva Komisijo, naj sodelovanje tretjih držav pogojuje z vzajemnim odprtjem trga 
vojaške opreme;“
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3. del: „v zvezi s tem opozarja na zelo občutljiv in strateški značaj raziskav na področju 
obrambe, tako za industrijsko konkurenčnost kot strateško neodvisnost Unije; poziva 
k ustreznemu upoštevanju prvih izkušenj, pridobljenih pri izvajanju evropskega 
programa za razvoj obrambne industrije, zlasti v zvezi z uporabo izjem za 
upravičene subjekte, pilotnega projekta in pripravljalnega ukrepa v zvezi z 
raziskavami na področju obrambe; poziva države članice, naj bodo v celoti 
vključene v proces odločanja, saj so končne stranke obrambne industrije, da bi 
zagotovili, da bodo vključeni programi izpolnjevali strateške potrebe SVOP in držav 
članic; meni, da je uspeh Evropskega obrambnega sklada odvisen od njegovih 
zmogljivosti za vključevanje specifičnih obrambnih potreb sodelujočih držav, za 
spodbujanje uporabne vojaške opreme in za dodelitev zadostnih proračunskih 
sredstev, ob zagotavljanju, da se industrijska znanja in spretnosti ne bi podvajala, da 
bi se dopolnile nacionalne naložbe v obrambo, da sodelovanje ne bi bilo preveč 
zapleteno in bi temeljilo na skupnem oboroževanju EU ter standardizaciji in 
interoperabilnosti vojaške opreme; meni, da je razvoj evropske obrambne industrije 
z ureditvijo dostopa za subjekte, ki so pod nadzorom tretjih oseb zunaj EU, za 
projekte, ki jih financira sklad, popolnoma v skladu z evropskim ciljem strateške 
neodvisnosti in ne nasprotuje varnostnim in obrambnim interesom EU in njenih 
držav članic;“

GUE/NGL:
predlog spremembe 2
1. del: vse besedilo brez besed „in vojaških“
2. del: te besede

ECR, ID:
§ 12
1. del: vse besedilo brez besed „poziva Evropski svet, naj bo uporaba glasovanja s 

kvalificirano večino v Svetu na področju skupne varnostne in obrambne politike 
(SVOP) politična prioriteta, kadar PEU to omogoča“ in „poziva države članice, naj 
za reševanje kriz in konfliktov razvijejo učinkovit celosten pristop, pri katerem bodo 
kar najbolje in uravnoteženo kombinirana civilna in vojaška sredstva; meni, da je 
zmogljivost Unije, da se ustrezno odziva na nastajajoče krize in konflikte, odvisna 
tudi od hitrosti sprejemanja odločitev;“

2. del: „poziva Evropski svet, naj bo uporaba glasovanja s kvalificirano večino v Svetu na 
področju skupne varnostne in obrambne politike (SVOP) politična prioriteta, kadar 
PEU to omogoča;“

3. del: „poziva države članice, naj za reševanje kriz in konfliktov razvijejo učinkovit 
celosten pristop, pri katerem bodo kar najbolje in uravnoteženo kombinirana civilna 
in vojaška sredstva; meni, da je zmogljivost Unije, da se ustrezno odziva na 
nastajajoče krize in konflikte, odvisna tudi od hitrosti sprejemanja odločitev;“
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10. Stališče Evropskega parlamenta o konferenci o prihodnosti Evrope

Predlogi resolucij: B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020

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

Predlog resolucije B9-0036/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

naslov 6 GUE/NGL PG - 75, 558, 60

17 GUE/NGL PG - 140, 490, 66§ 1

36 ECR PG - 176, 493, 31

16 GUE/NGL -

37 ECR PG - 169, 512, 26

38 ECR -

po § 1

39 ECR -

1 ID PG - 160, 523, 18§ 2

40 ECR -

19 GUE/NGL PG - 208, 474, 21

20 GUE/NGL -

po § 2

41 ECR PG - 157, 526, 17

§ 3 18 GUE/NGL +

§ 5 42 ECR -

po § 5 21 GUE/NGL -

§ 6 43 ECR -

44 ECR -

23 GUE/NGL -

2 ID -

po delih

1 +

§ 7

§ originalno 
besedilo

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

45 ECR: -§ 8

§ originalno 
besedilo

PG + 460, 196, 48

po § 8 3 ID PG - 166, 516, 18

46 ECR PG - 156, 520, 21

po delih

1 +

§ 9

§ originalno 
besedilo

2 +

po § 9 22 GUE/NGL -

47 ECR -§ 10

§ originalno 
besedilo

PG + 543, 126, 37

48 ECR -§ 11

71 Renew, 
Verts/ALE

PG + 338, 286, 73

§ 12 49S ECR PG - 143, 524, 23

50 ECR -§ 13

75 Renew PG + 564, 52, 85

4 ID -

51 ECR -

69 S&D EG + 382, 304, 15

72 Verts/ALE PG - 286, 375, 36

po delih

1 ↓

§ 14

§ originalno 
besedilo

2 ↓

po § 14 52 ECR PG - 188, 488, 19

74 Verts/ALE PG - 257, 398, 46§ 15

70 S&D, PPE PG + 438, 217, 42
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

§ originalno 
besedilo

PG ↓

53 ECR -§ 16

73 Renew, 
Verts/ALE

PG - 254, 394, 53

54 ECR PG - 193, 484, 22§ 17

76 Renew PG - 265, 307, 104

55 ECR -

po delih

1/PG + 536, 129, 33

§ 18

§ originalno 
besedilo

2 +

§ 21 56 ECR -

57 ECR -

po delih

1 -

§ 22

24 GUE/NGL

2 -

§ 23 58 ECR -

po § 23 59 ECR -

§ 24 60S ECR PG - 156, 511, 33

§ 26 61 ECR -

§ 27 62 ECR -

po § 27 63 ECR PG - 341, 342, 15

§ 29 64 ECR -

25 GUE/NGL PG - 105, 561, 34po § 29

65 ECR PG - 182, 492, 16
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

§ 31 66S ECR -

5 ID PG - 125, 557, 14

26 GUE/NGL PG - 233, 436, 21

27 GUE/NGL -

po § 31

67 ECR: PG - 320, 354, 21

navedba sklicevanja 1 28S ECR -

po navedbi sklicevanja 
3

29 ECR PG - 197, 485, 14

navedba sklicevanja 4 30S ECR -

navedba sklicevanja 5 31S ECR -

po navedbi sklicevanja 
5

7 GUE/NGL PG - 195, 477, 21

8 GUE/NGL -uvodna izjava A

32 ECR -

uvodna izjava B 9 GUE/NGL PG - 120, 486, 93

10S GUE/NGL -uvodna izjava C

33 ECR PG - 164, 519, 16

po uvodni izjavi C 11 GUE/NGL PG - 196, 481, 20

12 GUE/NGL -

13 GUE/NGL PG - 267, 399, 28

po uvodni izjavi D

14 GUE/NGL -

15 GUE/NGL -uvodna izjava E

34 ECR PG - 320, 349, 28
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

uvodna izjava F 35 ECR PG - 159, 511, 22

Resolucija (vse besedilo) PG + 494, 147, 49

Predlogi resolucij političnih skupin

B9-0037/2020 ID ↓

B9-0038/2020 ECR ↓

Zahteve za poimensko glasovanje
ECR: predlogi sprememb 29, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 46, 52, 54, 63, 65, 67
ID: predlogi sprememb 1, 3, 5, 7, 34, 49, 60, 63 §§ 8, 10, 18 (1. del)
GUE/NGL: predlogi sprememb 6, 9, 11, 13, 17, 19, 25, 26 § 15
PPE: predlog spremembe 70; končno glasovanje
Renew: predlogi sprememb: 71, 73, 74, 75 končno glasovanje
Verts/ALE: predlogi sprememb 72, 74, 76

Zahteve za glasovanje po delih
Renew:
§ 7
1. del: „predlaga, da bi moralo plenarno zasedanje konference omogočati odprt forum za 

razprave med različnimi udeleženci brez vnaprej določenega rezultata in brez 
omejevanja na vnaprej določena politična področja ali načine vključevanja; 
predlaga, da se nemara vnaprej določijo prednostne naloge politike, vendar seznam 
ne bi smel biti izčrpen:“

2. del: „na primer:  evropske vrednote, temeljne pravice in svoboščine, demokratični in 
institucionalni vidiki EU, okoljski izzivi in podnebna kriza, socialna pravičnost in 
enakost, gospodarska in zaposlitvena vprašanja, vključno z obdavčevanjem, 
digitalna preobrazba, varnost in vloga EU v svetu; poudarja, da je to neizčrpen 
seznam politik, ki bi lahko služil kot vodilo za konferenco; predlaga, da se v pomoč 
pri določanju dnevnega reda in razprav v okviru procesa konference uporabijo 
posebne raziskave Eurobarometra;“

ECR:
§ 14
1. del: vse besedilo brez besed „socialni partnerji na ravni EU s po dvema članoma;“
2. del: te besede

ID:
§ 9
1. del: vse besedilo brez besed „agore državljanov, agore mladih, usmerjevalni odbor in 

izvršni koordinacijski odbor“
2. del: te besede
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§ 18
1. del: „poudarja, da je treba zagotoviti podporo, in sicer izvesti pripravljalna srečanja ter 

urediti sodelovanje uveljavljenih in izkušenih organizacij civilne družbe in drugih 
strokovnjakov;“

2. del: „priznava pomen strokovnega znanja nevladnih organizacij, univerz, raziskovalnih 
središč in možganskih trustov v Evropi ter jih poziva, naj podprejo proces 
konference na različnih ravneh in zagotovijo podporo različnim organom;“

Verts/ALE:
predlog spremembe 24
1. del: črtanje besed „predstavniki Komisije (trije pristojni komisarji);“
2. del: dodane besede „predstavniki nacionalnih in regionalnih parlamentov, predstavniki 

agor državljanov“

Razno
Predlog spremembe 68 je bil razveljavljen.
Dragoş Pîslaru (skupina Renew) je tudi podpisnik predloga resolucije B9-0036/2020.


