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PRILOGA

IZIDI GLASOVANJ

Pomen kratic in znakov

+ sprejeto
- zavrnjeno
↓ brezpredmetno
U umaknjeno
PG (..., …, ...) poimensko glasovanje (za, proti, vzdržani)
EG (..., …, ...) elektronsko glasovanje (za, proti, vzdržani)
po delih glasovanje po delih
loč. ločeno glasovanje
p.s. predlog spremembe
SPS sporazumni predlog spremembe
UD ustrezni del
D predlog spremembe, s katerim se predlaga črtanje
= identični predlogi sprememb
§ odstavek
čl. člen
u.i. uvodna izjava
PR predlog resolucije
SPR skupni predlog resolucije
1/20 nizki prag (dvajsetina poslancev)
1/10 srednji prag (desetina poslancev)
1/5 visoki prag (petina poslancev)
TG tajno glasovanje
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1. Parlamentarni koledar delnih zasedanj – 2021

Predlog konference predsednikov

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

7. in 8. april 2D dvajsetina 
poslancev

+

10. in 11. november 1D ID PG - 228, 382, 52

Sprejeto brez glasovanja, kot je bilo spremenjeno

Zahteve za poimensko glasovanje
ID: predlog spremembe 1

2. Parlamentarni koledar delnih zasedanj – 2022

Predlog konference predsednikov

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Sprejeto brez glasovanja

3. Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Poročilo: Lucy Nethsingha (A9-0015/2020)

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

po delih

1 +

§ 3 § originalno 
besedilo

2/EG + 371, 258, 33

po delih

1 +

§ 6 § originalno 
besedilo

2 +

uvodna izjava L § originalno 
besedilo

loč./EG + 334, 248, 81

Sklep (vse besedilo) PG + 523, 6, 135
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Zahteve za ločeno glasovanje
GUE/NGL, PPE: uvodna izjava L

Zahteve za glasovanje po delih
PPE:
§ 3
1. del: „poziva pristojne organe držav članic, naj brez odlašanja preučijo morebitne primere 

izpodbijanja izidov, ki jih obravnavajo, in naj Parlament obvestijo o svojih 
ugotovitvah;“

2. del: „poziva k pregledni oceni izvedbe evropskih volitev;“

§ 6
1. del: vse besedilo brez besed: „poleg tega je zaskrbljen zaradi primerov, ko so državljani 

ovirani pri uveljavljanju svojih glasovalnih pravic zaradi nejasnosti postopkov, 
vključno s pripravo volilnih seznamov ali zahtev glede fizične prisotnosti oziroma 
oteženim dostopom do potrebnih informacij držav članic za uveljavljanje njihovih 
glasovalnih pravic;“

2. del: te besede

Razno
Predsednik je razglasil predloga sprememb 1 in 2 za nedopustna.

4. Imenovanje člana Enotnega odbora za reševanje

Poročilo: Irene Tinagli (A9-0009/2020) (tajno glasovanje (člen 191(1) Poslovnika)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Imenovanje Pedra 
Machada

TG + 441, 171, 53

5. Imenovanje člana Enotnega odbora za reševanje

Poročilo: Irene Tinagli (A9-0011/2020) (tajno glasovanje (člen 191(1) Poslovnika)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Imenovanje Jesúsa 
Saurine

TG + 404, 153, 76
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6. Imenovanje podpredsednika Enotnega odbora za reševanje

Poročilo: Irene Tinagli (A9-0010/2020) (tajno glasovanje (člen 191(1) Poslovnika)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Imenovanje Jana de 
Carpentierja

TG + 414, 186, 55

7. Imenovanje izvršnega direktorja Evropskega bančnega organa

Poročilo: Irene Tinagli (A9-0008/2020) (tajno glasovanje (člen 191(1) Poslovnika)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Imenovanje Gerryja 
Crossa

TG - 272, 336, 48

8. Nasprotovanje v skladu s členom 111(3) Poslovnika: razvrščanje, označevanje in 
pakiranje snovi ter zmesi – titanov dioksid

Predlog resolucije: B9-0071/2020 (potrebna je večina glasov poslancev Parlamenta)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog resolucije B9-0071/2020
(ECR)

Resolucija (vse 
besedilo)

EG - 177, 434, 39
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9. Univerzalni polnilnik za mobilno radijsko opremo

Predlogi resolucij: B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020, B9-
0085/2020

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

Skupni predlog resolucije RC-B9-0070/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

uvodna izjava A § originalno 
besedilo

loč. +

po delih

1 +

uvodna izjava B § originalno 
besedilo

2 +

po uvodni izjavi E 1 GUE/NGL PG - 160, 343, 157

Resolucija (vse besedilo) PG + 582, 40, 37

Predlogi resolucij političnih skupin

B9-0070/2020 PPE ↓

B9-0072/2020 S&D ↓

B9-0074/2020 Verts/ALE ↓

B9-0075/2020 Renew ↓

B9-0076/2020 GUE/NGL ↓

B9-0085/2020 ECR ↓

Zahteve za poimensko glasovanje
GUE/NGL: predlog spremembe 1
PPE, Verts/ALE: končno glasovanje

Zahteve za ločeno glasovanje
GUE/NGL: Uvodna izjava A

Zahteve za glasovanje po delih
GUE/NGL:
uvodna izjava B
1. del: vse besedilo brez besed: „ker enotni trg ne izkorišča v celoti svojega potenciala,“
2. del: te besede
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Razno
Antonio Tajani (skupina PPE) je prav tako podpisnik skupnega predloga resolucije RC-B9-
0070/2020.
Evelyne Gebhardt (skupina S&D) je prav tako podpisnica skupnega predloga resolucije RC-B9-
0070/2020.

10. Razlika med plačami moških in žensk

Predlogi resolucij: B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020

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

Predlog resolucije B9-0069/2020
(ECR)

Resolucija (vse besedilo) PG - 78, 528, 50

Predlog resolucije B9-0073/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)

po § 1 7 GUE/NGL PG - 296, 302, 61

po delih

1 +

§ 2 § originalno 
besedilo

2/EG + 388, 224, 40

po § 2 8 GUE/NGL PG + 284, 279, 98

po § 3 9 GUE/NGL PG + 436, 138, 75

po delih

1/PG + 432, 127, 99

2/PG - 291, 332, 34

3/PG - 306, 321, 31

1 S&D, 
Verts/ALE

4/PG - 298, 314, 44

po delih

1 ↓

2 ↓

§ 4

§ originalno 
besedilo

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

§ 5 2 S&D, 
Verts/ALE

PG + 344, 276, 34

po delih

1 +

§ 6 § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

§ 9 § originalno 
besedilo

2 +

po § 9 10 GUE/NGL +

po delih

1 -

po § 11 11 GUE/NGL

2 -

po delih

1 +

§ 13 § originalno 
besedilo

2 +

po § 13 12 GUE/NGL PG - 306, 318, 34

po § 14 13 GUE/NGL EG + 368, 249, 35

po delih

1/PG - 293, 334, 26

po § 15 14 GUE/NGL

2/PG - 115, 412, 128

po delih

1/PG + 356, 254, 47

po § 16 15 GUE/NGL

2/PG - 125, 501, 29
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

po uvodni izjavi E 3 GUE/NGL -

po uvodni izjavi I 4 GUE/NGL +

po uvodni izjavi J 5 GUE/NGL PG + 304, 295, 59

po uvodni izjavi O 6 GUE/NGL -

Resolucija (vse besedilo) PG + 493, 82, 79

Predlog resolucije B9-0083/2020
(ID)

Resolucija (vse besedilo) ↓

Predlog resolucije B9-0084/2020
(GUE/NGL)

Resolucija (vse besedilo) ↓

Zahteve za poimensko glasovanje
ECR: končno glasovanje B9-0069/2020
Verts/ALE: predlog spremembe 1
GUE/NGL: predlogi sprememb 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15, končno glasovanje B9-0073/2020
S&D: predlog spremembe 2

Zahteve za glasovanje po delih
Renew:
predlog spremembe 1
1. del: vse besedilo brez besed „in sankcije“, „uvede“ ter „obvezne“
2. del: „in sankcije“
3. del: „uvede“
4. del: „obvezne“

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

§ 4
1. del: vse besedilo brez besed: „zavezujoče ukrepe za preglednost plač;“ ter „meni, da bi se 

morala prihodnja direktiva uporabljati za zasebni in za javni sektor ter za celoten 
sveženj prejemkov, vključno z vsemi njihovimi sestavnimi deli, in da bi morala 
imeti široko področje uporabe ter ustrezno upoštevati posebnosti malih in srednjih 
podjetij (MSP);“

2. del: „zavezujoče ukrepe za preglednost plač;“
3. del: „meni, da bi se morala prihodnja direktiva uporabljati za zasebni in za javni sektor 

ter za celoten sveženj prejemkov, vključno z vsemi njihovimi sestavnimi deli, in da 
bi morala imeti široko področje uporabe ter ustrezno upoštevati posebnosti malih in 
srednjih podjetij (MSP);“
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§ 6
1. del: „poziva Komisijo, naj sedanji pregled delovanja in izvajanja zakonodaje EU o 

enakem plačilu in načelo enakega plačila uporabi kot podlago za njeno ukrepanje ter 
naj pravočasno predloži revizijo Direktive 2006/54/ES, da bi posodobila in 
izboljšala obstoječo zakonodajo o načelu enakega plačila v praksi, izboljšala 
izvrševanje v skladu s sodno prakso Sodišča Evropske unije in vključila prepoved 
kakršne koli diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete ali 
spremembe spola;“

2. del: „poziva k boljšemu dostopu do pravnega varstva in uvedbi strožjih postopkovnih 
pravic za boj proti diskriminaciji pri plačilu;“

§ 9
1. del: vse besedilo brez besed: „sprejetjem zakonodaje“
2. del: te besede

§ 13
1. del: „je seznanjen z učinkom, ki ga ima premajhna zastopanost žensk na vodstvenih 

položajih na razliko v plačah med spoloma, in poudarja, da je nujno treba spodbujati 
enakost med moškimi in ženskami na vseh ravneh odločanja v podjetništvu in 
upravljanju;“

2. del: „poziva države članice, naj v Svetu končajo z blokado pogajanj o predlagani 
direktivi o zastopanosti žensk v upravnih odborih, saj bi lahko pripomogla k odpravi 
„steklenega stropa“;“

S&D:
predlog spremembe 11
1. del: vse besedilo brez besed: „neoliberalne politike, ki jih vsiljuje EU, v številnih 

državah članicah dolgoročno negativno vplivajo na krepitev ekonomskega položaja 
žensk in doseganje enakosti med spoloma“

2. del: te besede

predlog spremembe 14
1. del: „poziva države članice, naj povečajo zmogljivost javnih organov za delo, zlasti ko 

gre za človeške vire ter tehnične in strukturne zmogljivosti, da bi zagotovili 
izvajanje ustreznih ukrepov za uveljavljanje pravic delavcev, določenih v zakonodaji 
ali kolektivni pogodbi, vključno s sankcijami za podjetja, ki jih ne spoštujejo;“

2. del: „poleg tega poziva, naj se oceni možnost, da bi bilo financiranje EU za podjetja 
pogojeno z uveljavljanjem visokih delovnih standardov in nediskriminacijo žensk;“

predlog spremembe 15
1. del: vse besedilo brez besed: „zavrača izvajanje prožnih delovnih ureditev kot orodja za 

deregulacijo trga dela in slabitev pravic delavcev;“
2. del: te besede

Razno
Susana Solís Pérez (skupina Renew) je prav tako podpisnica predloga resolucije B9-0073/2020.


