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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. Sklenitev Sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom ***

Priporočilo: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Postopek odobritve PG + 401, 192, 40

2. Sklenitev Sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom (resolucija)

Poročilo: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

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

§ 5 3 ID -

4 ID -

5 ID -

6 ID -

7 ID -

8 ID -

po § 13

9 ID -

po § 19 10 ID -

14 GUE/NGL PG - 164, 432, 47

15 GUE/NGL PG - 181, 415, 45

po § 21

16 GUE/NGL PG - 273, 346, 28

§ 26 13 ID -

po § 27 11 ID -

§ 31 1 rev 2 Renew PG + 610, 5, 24

§ 32 12 ID -

po uvodni izjavi S 2 ID -

Resolucija (vse besedilo) PG + 416, 187, 44
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Zahteve za poimensko glasovanje
Verts/ALE: predlog spremembe 1
GUE/NGL: predlogi sprememb 14, 15, 16

3. Sporazum o zaščiti naložb med EU in Vietnamom ***

Priporočilo: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Postopek odobritve PG + 407, 188, 53

4. Sporazum o zaščiti naložb med EU in Vietnamom (resolucija)

Poročilo: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

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

§ 2 1 GUE/NGL PG - 178, 439, 28

Resolucija (vse besedilo) PG + 406, 184, 58

Zahteve za poimensko glasovanje
GUE/NGL: predlog spremembe 1

5. Nasprotovanje v skladu s členom 111 Poslovnika: seznam projektov skupnega 
interesa Unije

Predlog resolucije: B9-0091/2020 (zahtevana kvalificirana večina poslancev Parlamenta za sprejetje 
predloga resolucije)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog resolucije B9-0091/2020
(Verts/ALE)

Resolucija (vse 
besedilo)

PG - 169, 443, 36

Zahteve za poimensko glasovanje
Verts/ALE: končno glasovanje
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6. Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: svinec in njegove spojine

Predlog resolucije: B9-0089/2020 (zahtevana kvalificirana večina poslancev Parlamenta za sprejetje 
predloga resolucije)

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

Predlog resolucije B9-0089/2020
(odbor ENVI)

po navedbi sklicevanja 
7

1 Verts/ALE, 
S&D

+

uvodna izjava P 2 Verts/ALE, 
S&D

PG + 389, 116, 143

uvodna izjava Y 3 Verts/ALE, 
S&D

+

Resolucija (vse besedilo) EG + 394, 241, 13

Zahteve za poimensko glasovanje
Verts/ALE: predlog spremembe 2

7. Strategija EU za odpravo pohabljanja ženskih spolovil po svetu

Predlogi resolucij: B9-0090/2020, B9-0092/2020

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

Predlog resolucije B9-0090/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ 4 1 S&D +

po delih

1 +

§ 5 § originalno 
besedilo

2 +

po § 8 3 ID PG - 116, 483, 48

§ 17 4 ID PG - 146, 481, 13

po § 17 5 ID PG - 144, 482, 15

po delih§ 20 § originalno 
besedilo

1 +



P9_PV(2020)02-12(VOT)_SL.docx 6 PE 648.020

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

2 +

po delih

1 +

2 +

§ 21 § originalno 
besedilo

3 +

po delih

1 +

uvodna izjava A § originalno 
besedilo

2 +

po uvodni izjavi A 2 ID PG - 128, 512, 12

po delih

1 +

2 +

uvodna izjava J § originalno 
besedilo

3 +

Resolucija (vse besedilo) PG + 612, 7, 32

Predlog resolucije B9-0092/2020
(ID)

Resolucija (vse besedilo) PG ↓

Zahteve za poimensko glasovanje
Verts/ALE: končno glasovanje B9-0090/2020
ID: predlogi sprememb 2, 3, 4, 5; končno glasovanje B9-0090/2020, končno glasovanje 

B9-0092/2020

Zahteve za glasovanje po delih
ECR:
Uvodna izjava A
1. del: vse besedilo brez „ki ni povezana z nobeno vero ali kulturo“
2. del: te besede
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§ 20
1. del: vse besedilo brez „brez omejitev“
2. del: te besede

ECR, PPE:
uvodna izjava J
1. del: vse besedilo brez „(vključno s celovito spolno vzgojo)“ in „(vključno s storitvami 

na področju spolnega in reproduktivnega zdravja ter spolnih in reproduktivnih 
pravic)“

2. del: „(vključno s celovito spolno vzgojo)“
3. del: „(vključno s storitvami na področju spolnega in reproduktivnega zdravja ter 

spolnih in reproduktivnih pravic)“

§ 5
1. del: vse besedilo brez „ter spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic“
2. del: te besede

§ 21
1. del: vse besedilo brez „vključno s spolnim in reproduktivnim zdravjem in 

pravicami“ in „vključno s spolno vzgojo“
2. del: „vključno s spolnim in reproduktivnim zdravjem in pravicami“
3. del: „vključno s spolno vzgojo“

Razno
Abir Al-Sahlani (skupina Renew) je tudi podpisnik predloga resolucije B9-0090/2020.
Nicola Procaccini in Jan Zahradil (skupina ECR) sta prav tako podpisnika predloga resolucije B9-
0090/2020.
Miroslav Radačovský (neodvisni poslanec) je tudi podpisnik predloga resolucije B9-0092/2020.

8. Avtomatizirano sprejemanje odločitev: zagotavljanje varstva potrošnikov ter 
prostega pretoka blaga in storitev

Predlog resolucije: B9-0094/2020

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

Predlog resolucije B9-0094/2020
(odbor IMCO)

§ 1 1 Verts/ALE -

2 Verts/ALE -po § 5

3 Verts/ALE PG - 139, 489, 18
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

§ 8 4 Verts/ALE -

§ 14 5 Verts/ALE PG - 179, 437, 26

po § 14 6 Verts/ALE -

po delih

1 +

uvodna izjava D § originalno 
besedilo

2 -

Resolucija (vse besedilo) +

Zahteve za poimensko glasovanje
Verts/ALE: p.s. 3, 5

Zahteve za glasovanje po delih
S&D:
uvodna izjava D
1. del: vse besedilo brez „zakonodajo o varstvu podatkov“
2. del: te besede

9. Predlagani mandat za pogajanja o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom 
Velika Britanija in Severna Irska

Predlogi resolucij: B9-0098/2020, B9-0099/2020

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

Predlog resolucije B9-0098/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

po delih

1 +

§ 2, točka (vi) § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

§ 4 § originalno 
besedilo

2/PG + 570, 70, 9

po delih§ 7 § originalno 
besedilo

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

2/PG + 506, 134, 10

§ 10 § originalno 
besedilo

loč. +

po delih

1 +

§ 14, točka (i) § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

§ 14, točka (vii) § originalno 
besedilo

2 +

§ 14, točka (viii) § originalno 
besedilo

loč. +

po delih

1 +

§ 18 § originalno 
besedilo

2 +

§ 20 § originalno 
besedilo

loč. +

§ 33 1 Verts/ALE -

§ 39 § originalno 
besedilo

loč. +

§ 43 § originalno 
besedilo

loč. +

po delih

1/PG + 549, 100, 1

po § 47 4 GUE/NGL

2/PG + 341, 285, 21

§ 50 ustni p.s. José Gusmão EG - 245, 258, 144

§ 54 3 Verts/ALE -

po delih

1 +

§ 57 § originalno 
besedilo

2/PG + 499, 134, 12
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

po § 66 2 Verts/ALE EG + 482, 94, 54

po delih

1 +

§ 68 § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

§ 77 § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

§ 78 § originalno 
besedilo

2/PG + 555, 56, 39

po delih

1/PG + 555, 57, 36

§ 81 § originalno 
besedilo

2 +

§ 87 § originalno 
besedilo

PG + 580, 48, 18

§ 88 § originalno 
besedilo

PG + 592, 49, 7

po delih

1/PG + 579, 24, 43

2/PG - 282, 357, 6

§ 89 § originalno 
besedilo

3/PG + 550, 63, 32

Resolucija (vse besedilo) PG + 543, 39, 69

Zahteve za poimensko glasovanje
GUE/NGL: predlog spremembe 4, §§ 87, 88, 89; končno glasovanje

Zahteve za ločeno glasovanje
Verts/ALE: § 10
GUE/NGL: §§ 4 (2. del), 7 (2. del), 14 (viii), 20, 39, 43, 57 (2. del), 78 (2. del), 81 (1. del)
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Zahteve za glasovanje po delih
PPE:
predlog spremembe 4
1. del: „poudarja pomen visokih standardov in enakih konkurenčnih pogojev za zaščito 

dobrobiti in zdravja živali v celotni prehranski verigi in zagotavljanje poštene 
konkurence med kmeti v Veliki Britaniji in EU;“

2. del: „izključuje možnost uvoza živih živali, mesa in jajc, ki ni v skladu s standardi EU o 
dobrem počutju živali, v EU;“

GUE/NGL:
§ 2, točka (vi)
1. del: „enaki konkurenčni pogoji, ki zagotavljajo enakovredne standarde na področju 

socialne, delovne in okoljske politike ter politike konkurence in državne pomoči“
2. del: „vključno s trdnim in celovitim okvirom za nadzor nad konkurenco in državno 

pomočjo;“

§ 4
1. del: vse besedilo brez „in njegov status stalne članice varnostnega sveta OZN in članice 

Organizacije Severnoatlantske pogodbe (NATO)“
2. del: te besede

§ 7
1. del: „meni, da mora EU pri pogajanjih z Združenim kraljestvom storiti vse, kar je v njeni 

moči, da bi zagotovila interese EU in poskrbela, da se ves čas ohrani vzvod EU in 
zagotovi enotnost, kot je bilo med pogajanji o pogojih izstopa Združenega kraljestva 
iz EU; vztraja, da je treba to enotnost ohraniti za pogajanja o prihodnjem 
partnerstvu, in zato opozarja kako pomembno je, da je Komisija edini pogajalec EU 
med pogajanji,“

2. del: „in da zato države članice ne smejo začeti dvostranskih pogajanj;“

§ 14, točka (i)
1. del: vse besedilo brez besed: „o konkurenci in državni pomoči“
2. del: te besede

§ 14, točka (vii)
1. del: vse besedilo brez besed: „cilj zavez glede storitev bi moral biti zagotoviti raven 

liberalizacije trgovine s storitvami, ki bi znatno presegala zaveze strani v okviru 
STO, pri čemer bi bilo treba izhajati iz nedavnih prostotrgovinskih sporazumov EU“

2. del: te besede

§ 18
1. del: vse besedilo brez „ter politik državne pomoči“
2. del: te besede

§ 57
1. del: „meni, da mora ureditev mobilnosti temeljiti na nediskriminaciji in popolni 

vzajemnosti;“
2. del: „opozarja, da se po sprejetju pogajalskega mandata države članice ne morejo 

pogajati o dvostranskih sporazumih;“

§ 68
1. del: vse besedilo brez „državni pomoči“
2. del: te besede
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§ 77
1. del: vse besedilo brez „intenzivno sodelovanje na področju zunanje in varnostne politike, 

saj imata tako EU kot Združeno kraljestvo veliko skupnih interesov in izkušenj ter se 
zavzemata za številne skupne vrednote; poudarja, da je v interesu obeh strani, da se 
ohrani sodelovanje“

2. del: te besede

§ 78
1. del: „opozarja, da lahko skupna stališča in ukrepe EU na področju skupne zunanje in 

varnostne politike (SZVP) sprejemajo le države članice EU; vendar poudarja, da to 
ne izključuje mehanizmov posvetovanja, ki bi Združenemu kraljestvu omogočili 
usklajevanje z zunanjepolitičnimi stališči in skupnimi ukrepi EU, zlasti kar zadeva 
varovanje svetovnega reda, ki temelji na pravilih, večstranskega sodelovanja in 
človekovih pravic, še posebej v okviru OZN,“

2. del: „Nata, Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) ter Sveta Evrope; 
podpira posvetovanje in usklajevanje politike sankcij z možnostjo sprejemanja 
sankcij, ki bodo vzajemno krepile obe strani, ko bodo njuni zunanjepolitični cilji 
usklajeni; poudarja dodano vrednost tesnega sodelovanja na področju SZVP, glede 
na to, da je Združeno kraljestvo pomemben varnostni akter;“

§ 81
1. del: „poudarja, da bi tako sodelovanje okrepilo obe strani, saj bi omogočilo ohranitev 

strokovnega znanja in zmogljivosti Združenega kraljestva v misijah in operacijah 
SVOP; odločno spodbuja Združeno kraljestvo, naj prispeva k civilnim in vojaškim 
misijam in operacijam SVOP;“

2. del: „poudarja, da Združeno kraljestvo kot tretja država in na podlagi politične izjave, ki 
določa okvir za prihodnje odnose med EU in to državo, ne bo moglo sodelovati pri 
načrtovanju misij in operacij EU in njihovemu poveljevanju ter da morajo biti 
njegove zmogljivosti in raven sodelovanja pri načrtovanju ali 
poveljevanju/sodelovanju v misijah in operacijah EU ter pri izmenjavi informacij in 
interakciji z EU sorazmerni s prispevkom Združenega kraljestva za vsako misijo ali 
operacijo;“

PPE, GUE/NGL:
§ 89
1. del: „poudarja strateško razsežnost vesoljskega sektorja za Evropo, meni, da lahko 

ambiciozna vesoljska politika učinkovito prispeva k okrepitvi zunanjega delovanja 
EU,“

2. del: „ki potrebuje napredno tehnološko znanje in podporo iz Združenega kraljestva in 
drugih partnerjev,“ 

3. del: „ter poudarja potrebo po napredovanju na področju razvoja tehnologij, ki se lahko 
uporabljajo tako na civilnem kot na vojaškem področju in s katerimi se lahko 
zagotovi evropska strateška neodvisnost;“
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10. Evropska centralna banka – letno poročilo za leto 2018

Poročilo: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

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

po delih

1 +

§ 2 § originalno 
besedilo

2/PG + 451, 117, 77

po delih

1 +

§ 3 § originalno 
besedilo

2 -

po § 3 19 GUE/NGL PG - 94, 456, 100

§ 6 § originalno 
besedilo

loč./EG + 350, 256, 31

§ 7, alinea 1 9 S&D PG + 318, 303, 22

§ 8 § originalno 
besedilo

loč. +

§ 12 § originalno 
besedilo

loč./EG + 379, 218, 51

po § 14 7 ID -

po § 18 28 Verts/ALE PG - 287, 307, 56

8 ID -§ 19

§ originalno 
besedilo

loč. +

po delih

1/PG + 508, 106, 33

§ 22 § originalno 
besedilo

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

§ 23 27 Verts/ALE PG - 281, 358, 10

§ 26 20 GUE/NGL -

po § 27 21 GUE/NGL PG - 177, 316, 155

§ 30 11 S&D +

§ 32 22 GUE/NGL PG - 255, 369, 26

po § 34 2 PPE EG - 250, 376, 18

po § 36 23 GUE/NGL PG - 244, 372, 28

§ 38 3 PPE PG + 315, 288, 39

naslov pred § 40 12 S&D +

13 S&D +

17 Verts/ALE PG + 353, 216, 77

§ 42

24 GUE/NGL PG - 295, 335, 11

18 Verts/ALE PG - 231, 396, 19po § 42

25 GUE/NGL PG - 233, 402, 6

4 PPE EG - 266, 302, 74

14 S&D +

15D S&D EG + 399, 243, 2

16D S&D +

§ 44

26 GUE/NGL PG - 265, 374, 9

uvodna izjava C 1 PPE +

po uvodni izjavi C 5 ID -

po uvodni izjavi M 6 ID -

Resolucija (vse besedilo) PG + 452, 142, 53

Zahteve za poimensko glasovanje
GUE/NGL: predlogi sprememb 3, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Verts/ALE: predlogi sprememb 17, 18, 27, 28
ECR: predlog spremembe 9; §§ 2 (2. del), 22 (1. del)
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Zahteve za ločeno glasovanje
PPE: § 12
ECR: §§ 6, 8, 19

Zahteve za glasovanje po delih
PPE:
§ 3
1. del: vse besedilo razen prve navedbe besed: „euroobmočja“
2. del: te besede

ECR:
§ 2
1. del: vse besedilo brez „ponovno poudarja nepreklicnost enotne valute;“
2. del: te besede

§ 22
1. del: „predlaga, naj ECB prednostno razišče, kako lahko centralne banke in nadzorniki 

prispevajo h trajnostnemu gospodarstvu in boju proti podnebnim spremembam;“
2. del: „predlaga, naj ECB v ta namen sodeluje z NGFS in z drugimi mednarodnimi 

mrežami, predvsem z mrežo trajnostnega bančništva in s pobudo OZN o načelih za 
odgovorno bančništvo;“

11. Nezakonita trgovina s hišnimi živalmi v EU

Predlog resolucije: B9-0088/2020

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

Predlog resolucije B9-0088/2020
(odbor ENVI)

po delih

1 +

§ 2 § originalno 
besedilo

2 +

§ 10 7 GUE/NGL PG + 602, 3, 29

§ 36 1 S&D EG + 421, 202, 3

po uvodni izjavi D 5 GUE/NGL EG + 387, 204, 46

uvodna izjava M 6 GUE/NGL EG + 405, 202, 30

Resolucija (vse besedilo) PG + 607, 3, 19

Zahteve za poimensko glasovanje
GUE/NGL: predlog spremembe 7, končno glasovanje
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Zahteve za glasovanje po delih
ID:
§ 2
1. del: vse besedilo brez „vseevropski harmonizirani sistem“
2. del: te besede

Razno
Predlogi sprememb od 2 do 4 so bili razveljavljeni.
Tilly Metz (skupina Verts/ALE) je tudi podpisnica predloga resolucije B9-0088/2020.


