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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. Uredba o spremembi večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 ***

Predlog uredbe (07170/2020 – C9-0110/2020 – 2020/0055(APP))

Predmet PG, itd. Glasovanje

Postopek odobritve PG +

2. Predlog spremembe proračuna št. 1/2020: pomoč Grčiji v odziv na povečan 
migracijski pritisk – takojšnji ukrepi v okviru izbruha COVID-19 – podpora za 
popotresno obnovo v Albaniji – druge prilagoditve

Predlog uredbe (07250/2020 – C9-0101/2020 – 2020/2052(BUD))

Predmet PG, itd. Glasovanje

eno samo glasovanje PG +

3. Predlog spremembe proračuna št. 2/2020: zagotavljanje nujne pomoči državam 
članicam in dodatna okrepitev mehanizma Unije na področju civilne 
zaščite/rescEU kot odziv na izbruh COVID-19 

Predlog uredbe (07251/2020 – C9-0109/2020 – 2020/2055(BUD))

Predmet PG, itd. Glasovanje

eno samo glasovanje PG +

4. Uporaba instrumenta prilagodljivosti v letu 2020: takojšnji ukrepi v okviru 
izbruha COVID-19 - povečanje sredstev Evropskega javnega tožilstva – 
2020/2053(BUD)

Predlog uredbe (COM(2020)0140 – C9-0092/2020 – 2020/2053(BUD))

Predmet PG, itd. Glasovanje

eno samo glasovanje PG +
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5. Uporaba instrumenta prilagodljivosti v letu 2020: takojšnji ukrepi v okviru 
izbruha COVID-19 - povečanje sredstev Evropskega javnega tožilstva – 
2020/2056(BUD)

Predlog uredbe (COM(2020)0171 – C9-0096/2020 – 2020/2056(BUD))

Predmet PG, itd. Glasovanje

eno samo glasovanje PG +

6. Sprostitev varnostne rezerve v letu 2020: zagotavljanje nujne pomoči državam 
članicam in dodatna okrepitev mehanizma Unije na področju civilne 
zaščite/rescEU kot odziv na izbruh COVID-19

Predlog uredbe (COM(2020)0172 – C9-0097/2020 – 2020/2057(BUD))

Predmet PG, itd. Glasovanje

eno samo glasovanje PG +
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7. Posebni ukrepi za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov v odziv na izbruh COVID-19 ***I

Predlog uredbe (COM(2020)0138 – C9-0095/2020 – 2020/0054(COD))

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje

Člen 1, točka 1
Uredba (EU) 
št. 1303/2013

člen 25a

1 GUE/NGL PG -

Člen 2, po točki 1 
Uredba (EU) 

št. 1301/2013 člen 5, 
točka 8, po točki d

2 GUE/NGL PG -

Člen 2, po točki 1 
Uredba (EU) 

št. 1301/2013 člen 5, 
točka 9, po točki d

3 GUE/NGL PG -

predlog Komisije PG +
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8. Uvedba posebnih ukrepov za reševanje krize zaradi COVID-19 ***I

Predlog uredbe (COM(2020)0141 – C9-0094/2020 – 2020/0058(COD))

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje

Člen 1, pred točko 1, Uredba 
(EU) št. 223/2014

člen 6, po odstavku 4

3 GUE/NGL PG -

Člen 1, točka 5, 
Uredba (EU) št. 223/2014

člen 23, po odstavku 4

2 PPE, S&D, 
Renew, ID, 

Verts/ALE, ECR, 
GUE/NGL

PG +

Člen 1, po točki 6 Uredba 
(EU) št. 223/2014

člen 26, odstavek 4, točka b

4 GUE/NGL PG -

uvodna izjava 5 1 PPE, S&D, 
Renew, ID, 

Verts/ALE, ECR, 
GUE/NGL

PG +

predlog Komisije PG +

9. Posebni ukrepi za ublažitev vpliva izbruha COVID-19 na sektor ribištva in 
akvakulture ***I

Predlog uredbe (COM(2020)0142 – C9-0093/2020 – 2020/0059(COD))

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje

1 GUE/NGL PG -Člen 1, točka 1 
Uredba (EU) št. 508/2014

člen 13 9 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

PG +
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje

Člen 1, po točki 5 Uredba 
(EU) št. 508/2014

po členu 29

2 GUE/NGL PG -

Člen 1, točka 6 
Uredba (EU) št. 508/2014

člen 33

10 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

PG +

Člen 1, točka 8 
Uredba (EU) št. 508/2014

člen 55

11 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

PG +

Člen 1, po točki 10 Uredba 
(EU) št. 508/2014

člen 68, po odstavku 2

3 GUE/NGL PG -

Člen 1, po točki 10 Uredba 
(EU) št. 508/2014

člen 69, po odstavku 2

12 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

PG +

Člen 1, po točki 10 Uredba 
(EU) št. 508/2014

člen 70, odstavek 1

13 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

PG +

Člen 1, po točki 10 Uredba 
(EU) št. 508/2014

člen 72, odstavek 2

14 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

PG +

Člen 1, po točki 12 Uredba 
(EU) št. 508/2014

člen 94, po odstavku 4

4 GUE/NGL PG -

Člen 1, po točki 12 Uredba 
(EU) št. 508/2014

člen 95, odstavek 2, točka e

15 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

PG +

uvodna izjava 2 5 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

PG +

uvodna izjava 3 6 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

PG +

uvodna izjava 5 7 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

PG +

po uvodni izjavi 10 8 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

PG +
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje

skupna izjava 16 Verts/ALE PG -

predlog Komisije PG +

10. Medicinski pripomočki ***I

Predlog uredbe (COM(2020)0144 – C9-0098/2020 – 2020/0060(COD))

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje

Člen 1, točka 6, 
po točki a 

Uredba (EU) št. 2017/745
člen 120, odstavek 3, alinea 1

1 PPE, S&D, Renew, 
ID, Verts/ALE, 

ECR, GUE/NGL

PG +

Člen 1, točka 6, točka d 
Uredba (EU) št. 2017/745

člen 120, odstavek 6

2 PPE, S&D, Renew, 
ID, Verts/ALE, 

ECR, GUE/NGL

PG +

Člen 1, točka 6, točka e 
Uredba (EU) št. 2017/745

člen 120, odstavek 10

3 PPE, S&D, Renew, 
ID, Verts/ALE, 

ECR, GUE/NGL

PG +

Člen 1, točka 8, točka b, 
podtočka iii 

Uredba (EU) št. 2017/745
člen 123, odstavek 3, točka f

4D PPE, S&D, Renew, 
ID, Verts/ALE, 

ECR, GUE/NGL

PG +

predlog Komisije PG +
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11. Usklajeno ukrepanje EU za spoprijemanje s pandemijo COVID-19 in njenimi 
posledicami

Predlogi resolucij: B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0145/2020, B9-0146/2020, B9-0147/2020, B9-
0148/2020, B9-0149/2020

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje

Skupni predlog resolucije RC-B9-0143/2020 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)

§ 2 2 S&D PG +

po § 4 55 GUE/NGL PG -

43 GUE/NGL PG -po § 7

56 GUE/NGL PG -

§ 10 57 GUE/NGL PG -

po § 10 44 ECR PG -

29 Verts/ALE PG -§ 11

80 GUE/NGL PG -

po § 12 58 GUE/NGL PG +

§ 13 13 PPE PG -

po § 14 49 ECR PG +

§ 16 59 GUE/NGL PG -

po § 16 60 GUE/NGL PG -

15 Verts/ALE PG -

po delih

1/PG +

§ 17

§ originalno besedilo

2/PG +

3 S&D PG -

32 GUE/NGL PG -

po § 17

61 GUE/NGL PG -
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje

19 Verts/ALE PG -

62 GUE/NGL PG -

po delih

1/PG +

2/PG +

§ 18

§ originalno besedilo

3/PG +

63 GUE/NGL PG -

64 GUE/NGL PG -

po § 18

65 GUE/NGL PG -

§ 19 66 GUE/NGL PG -

33 GUE/NGL PG -

34 GUE/NGL PG -

35 GUE/NGL PG -

36 GUE/NGL PG -

45 ECR PG -

po § 19

46 ECR PG -

67 GUE/NGL PG -

po delih

1/PG +

2/PG +

§ 20

§ originalno besedilo

3/PG +

po § 20 37 GUE/NGL PG -

§ 21 68 GUE/NGL PG -

38 GUE/NGL PG -

39 GUE/NGL PG -

po § 22

40 GUE/NGL PG -
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje

41 GUE/NGL PG -

10 PPE PG -§ 23

§ originalno besedilo PG +

po § 23 42 GUE/NGL PG -

po § 24 11 PPE PG +

§ 26 21 Verts/ALE PG -

po § 26 69 GUE/NGL PG -

§ 28 70 GUE/NGL PG -

po § 28 47 ECR PG +

4 S&D PG +§ 29

71 GUE/NGL PG -

po § 29 12 PPE PG -

5 S&D PG +

26 Verts/ALE PG +

§ 30

72 GUE/NGL PG -

po § 30 27 Verts/ALE PG +

6 S&D PG +§ 31

73 GUE/NGL PG -

23 Verts/ALE PG +po § 31

74 GUE/NGL PG +

po § 32 75 GUE/NGL PG -

po § 33 79 GUE/NGL PG -

7=
14=
28=

S&D
PPE

Verts/ALE

PG +po § 34

20 Verts/ALE PG +
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje

po delih

1/PG +

2/PG +

§ 36 § originalno besedilo

3/PG +

po delih

1/PG +

§ 37 § originalno besedilo

2/PG +

po § 37 50 GUE/NGL, Verts/ALE PG +

16 Verts/ALE PG +§ 39

51 GUE/NGL, Verts/ALE PG -

po § 39 52 GUE/NGL, Verts/ALE PG -

53 GUE/NGL, Verts/ALE PG -

54 GUE/NGL, Verts/ALE PG -

po § 42

76 GUE/NGL PG -

po delih

1/PG +

§ 43 § originalno besedilo

2/PG +

48 ECR PG +po § 43

77 GUE/NGL PG -

po § 44 24 Verts/ALE PG +

§ 45 § originalno besedilo PG +

po § 46 18 Verts/ALE PG -

17 Verts/ALE PG -po § 47

25 Verts/ALE PG +

8 S&D PG +po § 49

9 S&D PG +
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje

78 GUE/NGL PG -
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje

po delih

1/PG +

2/PG +

§ 51 § originalno besedilo

3/PG +

po § 51 30 Verts/ALE PG +

1 ID PG -

po delih

1/PG +

2/PG +

3/PG +

§ 52

§ originalno besedilo

4/PG +

po delih

1/PG +

§ 53 § originalno besedilo

2/PG +

po delih

1/PG +

§ 55 § originalno besedilo

2/PG +

po § 58 22 Verts/ALE PG +

uvodna izjava B § originalno besedilo PG +

po uvodni izjavi E 31 GUE/NGL PG -

Resolucija (vse besedilo) PG +

Predlogi resolucij političnih skupin

B9-0143/2020 Renew PG ↓

B9-0144/2020 PPE PG ↓

B9-0145/2020 ID PG ↓

B9-0146/2020 S&D PG ↓
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje

B9-0147/2020 Verts/ALE PG ↓

B9-0148/2020 GUE/NGL PG ↓

B9-0149/2020 ECR PG ↓

Zahteve za ločeno glasovanje
ECR: uvodna izjava B
GUE/NGL: §§ 23, 45, 52

Zahteve za glasovanje po delih
ECR:
§ 18
1. del: vse besedilo brez „zeleni dogovor in“ in „poudarja, da morajo biti naši odzivi 

usklajeni s ciljem EU o podnebni nevtralnosti;“ 
2. del: „zeleni dogovor in“
3. del: „poudarja, da morajo biti naši odzivi uskaljeni s ciljem EU o podnebni nevtralnosti;“ 

§ 36
1. del: vse besedilo brez „meni, da so odločitve madžarske vlade, s katerimi je za nedoločen 

čas podaljšala izredne razmer in si podelila pooblastila za vladanje z odloki ter 
oslabila parlamentarni nadzor nad kriznimi razmerami,“ in „povsem nezdružljive z 
evropskimi vrednotami;“ ter „ter ukrepi poljske vlade, ki je nasprotju s sodbo 
ustavnega sodišča in predpisi spremenila volilni zakonik in sredi pandemije razpisala 
predsedniške volitve, kar lahko ogrozi življenje poljskih državljanov in je v 
nasprotju konceptom svobodnih, pravičnih, neposrednih in tajnih volitev, kot je 
določen v poljski ustavi,“

2. del: „meni, da so odločitve madžarske vlade, s katerimi je za nedoločen čas podaljšala 
izredne razmer in si podelila pooblastila za vladanje z odloki ter oslabila 
parlamentarni nadzor nad kriznimi razmerami,“ in „povsem nezdružljive z 
evropskimi vrednotami;“

3. del: „ter ukrepi poljske vlade, ki je nasprotju s sodbo ustavnega sodišča in predpisi 
spremenila volilni zakonik in sredi pandemije razpisala predsedniške volitve, kar 
lahko ogrozi življenje poljskih državljanov in je v nasprotju konceptom svobodnih, 
pravičnih, neposrednih in tajnih volitev, kot je določen v poljski ustavi,“
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§ 37
1. del: „zato poziva Komisijo, naj nujno oceni, ali so izredni ukrepi skladni z ustanovnima 

pogodbama, ter naj proti tej resni in trajni kršitev uporabi vsa razpoložljiva orodja in 
sankcije na ravni EU,“

2. del: „ter pri tem znova poudarja, da je nujno potreben mehanizem EU na področju 
demokracije, pravne države in temeljnih pravic; poziva Svet, naj na svoj dnevni red 
znova uvrsti razprave in postopke, povezane s postopkom iz člena 7;“

§ 52
1. del: vse besedilo brez „ter glede izvršilnih in proračunskih pristojnosti Komisije;“, 

„meni, da je to nujno, ker je treba dokončno vzpostaviti ekonomsko in monetarno 
unijo,“ in „uporabiti splošno premostitveno klavzulo, s čimer bi olajšali odločanje v 
vseh zadevah, ki bi lahko pomagale reševati problematiko, ki jo odpirajo aktualne 
zdravstvene razmere;“

2. del: „ter glede izvršilnih in proračunskih pristojnosti Komisije;“
3. del: „meni, da je to nujno, ker je treba dokončno vzpostaviti ekonomsko in monetarno 

unijo,“
4. del: „uporabiti splošno premostitveno klavzulo, s čimer bi olajšali odločanje v vseh 

zadevah, ki bi lahko pomagale reševati problematiko, ki jo odpirajo aktualne 
zdravstvene razmere;“

§ 53
1. del: „poziva države članice, naj pozabijo na medsebojne razlike in v tem trenutku 

solidarno ukrepajo v skupno dobro;“
2. del: „poziva jih, naj nemudoma uporabijo izrecne določbe iz primarnih pogodb in 

ustrezno ukrepajo;“

§ 55
1. del: „poudarja, da mora Unija globoko razmisliti o tem, kako naj postane učinkovitejša in 

bolj demokratična, kajti kriza nam kaže, da je to neodložljivo;“
2. del: „meni, da je ustrezno mesto za to načrtovana konferenca o prihodnosti Evrope; zato 

zagovarja, da jo je treba čim prej sklicati in da mora pripraviti jasne predloge za 
temeljito reformo Evropske unije ter k temu pritegniti tudi državljane, tako da bo 
Unija postala učinkovitejša, enotnejša, bolj demokratična, suverena in odporna;“

GUE/NGL:
§ 17
1. del: „poziva Evropsko komisijo, naj v sklopu večletnega finančnega okvira predlaga 

obsežen sveženj ukrepov za oživitev in obnovo, da bi po krizi podprli evropsko 
gospodarstvo z naložbami, in sicer še v večji meri, kot že zdaj omogočajo evropski 
mehanizem za stabilnost, Evropska investicijska banka in Evropska centralna banka; 
meni, da bi moral biti ta sveženj na voljo toliko časa, kot bodo trajale gospodarske 
motnje zaradi te krize; potrebne naložbe naj bi se financirale iz povečanega 
večletnega finančnega okvira, že obstoječih skladov in finančnih instrumentov EU 
ter iz obveznic za obnovo, zagotovljenih v proračunu EU;“

2. del: „sveženj ne bi smel zahtevati vzajemnega prevzemanja aktualnega dolga, pač pa bi 
moral biti usmerjen v prihodnje naložbe;“

ECR, GUE/NGL:
§ 20
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1. del: „zato vztraja pri sprejetju ambicioznega večletnega finančnega okvira, ki bo imel 
več proračunskih sredstev glede na cilje Unije, predvideni vpliv te krize na 
gospodarstva v EU in glede na pričakovanja državljanov, kar zadeva evropsko 
dodano vrednost, ki bo tudi prožnejši in bo omogočal enostavnejše načine za 
uporabo teh sredstev pri odzivanju na krizo ter bo vključeval potrebno prožnost; 
poleg tega poziva k spremembi predloga Komisije o reformi sistema za vire lastnih 
sredstev, da bi pridobili dovolj fiskalnega manevrskega prostora in zagotovili večjo 
predvidljivost, zmogljivosti za ukrepanje in manjšo izpostavljenost tveganjem v 
posameznih državah;“

2. del: „poudarja, da v proračunu EU potrebujemo nove vire lastnih sredstev, če želimo 
zagotoviti sveženj za okrevanje in obnovo;“ brez besede „lastnih“

3. del: „lastnih“

§ 51
1. del: vse besedilo brez „vključevala predlog večjih pooblastil za Unijo, da bi lahko 

ukrepala“, „v primeru čezmejne nevarnosti za zdravje“, „z“ in „novimi in 
okrepljenimi“

2. del: „vključevala predlog večjih pooblastil za Unijo, da bi lahko ukrepala“ in „z“
3. del: „v primeru čezmejne nevarnosti za zdravje“ in „novimi in okrepljenimi“

Verts/ALE, GUE/NGL:
§ 43
1. del: „poudarja, da so eden od večjih problemov v javnem zdravstvu dezinformacije o 

bolezni covid-19; poziva EU, naj vzpostavi evropski vir informacij v vseh uradnih 
jezikih in tako državljanom zagotovi dostop do točnih in preverjenih informacij; 
meni, da bi moral podatke držav članic koordinirati in usklajevati Evropski center za 
preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) ter tako pomagati izboljšati njihovo 
kakovost in primerljivost;“

2. del: „poziva ponudnike družbenih medijev, naj proaktivno sprejmejo potrebne ukrepe za 
preprečevanje dezinformacij in sovražnega govora v zvezi s koronavirusom;“


