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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. Elektronske informacije o prevozu blaga ***II

Priporočilo za drugo obravnavo: Andor Deli (A9-0119/2020)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

odobritev brez glasovanja

2. Imenovanje Helge Berger za članico Računskega sodišča

Poročilo: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020) (tajno glasovanje (člen 191(1) Poslovnika)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Kandidatura TG + 360, 221, 114

3. Imenovanje izvršnega direktorja Evropskega bančnega organa (EBA)

Poročilo: Irene Tinagli (A9-0132/2020) (tajno glasovanje (člen 191(1) Poslovnika)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Imenovanje TG + 343, 296, 56

4. Sprememba Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za posebno dodelitev za pobudo 
za zaposlovanje

mladih ***I

Poročilo: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

eno samo glasovanje PG + 650, 19, 26

5. Sprememba Uredbe (EU) 2017/2454 glede datumov začetka uporabe zaradi krize, 
ki jo je povzročil
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izbruh COVID-19

Poročilo: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

eno samo glasovanje PG + 494, 165, 35

6. Mednarodne in domače starševske ugrabitve otrok iz EU na Japonskem

Predlog resolucije: B9-0205/2020

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog resolucije B9-0205/2020
(odbor PETI)

eno samo glasovanje PG + 686, 1, 8

7. Pravice oseb z motnjami v duševnem razvoju in njihovih družin v času krize 
zaradi COVID-19

Predlog resolucije: B9-0204/2020

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog resolucije B9-0204/2020
(odbor PETI)

eno samo glasovanje PG + 682, 3, 10
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8. Posebna pravila za napotitev voznikov v sektorju cestnega prometa in zahteve za 
izvrševanje ***II

Priporočilo za drugo obravnavo: Kateřina Konečná (A9-0114/2020) (zahtevana kvalificirana večina 
poslancev Parlamenta)

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

predlog zavrnitve stališča Sveta

Predlog zavrnitve 1=
23=

ECR, 
poslanci:

PG - 218, 469, 7

Osnutek zakonodajnega akta

čl. 1, § 2 5 ECR PG - 159, 517, 13

člen 1, § 3, 
alinea 1

28=
6&7=

poslanci
ECR

PG - 171, 515, 3

člen 1, § 3, 
alinea 2

29=
8D,10 
& 11=

poslanci
ECR

PG - 169, 515, 5

člen 1, § 3, 
alinea 3

9D=
30D=

ECR 
poslanci

PG - 169, 515, 5

člen 1, § 3, 
alinea 4

31 poslanci PG - 168, 512, 9

člen 1, § 4, 
alinea 1(a)

12=
32/Rev

=

ECR 
poslanci

PG - 167, 518, 4

člen 1, § 4, 
alinea 1(b)

13=
33=

ECR 
poslanci

PG - 167, 518, 4

člen 1, § 4, 
alinea 1(c)

14=
34=

ECR 
poslanci

PG - 167, 518, 4

35 poslanci PG - 168, 514, 7člen 1, § 4, 
alinea 2

15 ECR PG - 168, 514, 7

36D poslanci PG - 159, 516, 14člen 1, § 4, 
alinea 3

16 ECR PG - 153, 526, 10

37 poslanci PG - 164, 515, 10člen 1, § 8

17 ECR PG - 155, 526, 8
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

člen 1, § 10 18=
38=

ECR 
poslanci

PG - 167, 513, 9

člen 7, po § 1 19=
39=

ECR 
poslanci

PG - 165, 513, 11

člen 9, § 1, uvodni del 20 ECR PG - 160, 520, 9

člen 9, § 1, 
alinea 1

21 ECR PG - 160, 520, 9

22 ECR PG - 161, 519, 9člen 10, § 1

40 poslanci PG - 163, 518, 8

po uvodni izjavi 11 24 poslanci PG - 165, 514, 10

uvodna izjava 12 2=
25=

ECR 
poslanci

PG - 164, 516, 9

uvodna izjava 13 26 poslanci PG - 163, 515, 11

po uvodni izjavi 14 3 ECR PG - 161, 516, 12

uvodna izjava 15 4=
27=

ECR 
poslanci

PG - 162, 515, 12

Razno
Alfred Sant in Leszek Miller sta prav tako individualna podpisnika predlogov sprememb 23 do 40.
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9. Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori ter čas počitka glede določanja 
položaja s tahografi ***II

Priporočilo za drugo obravnavo: Henna Virkkunen (A9-0115/2020) (zahtevana kvalificirana večina 
oslancev Parlamenta)
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

predlog zavrnitve stališča Sveta

Predlog zavrnitve 1=
2=

ECR 
poslanci

PG - 162, 524, 9

Sprememba Uredbe (ES) št. 561/2006

člen 2, § 1, točka a a 10D ECR PG - 157, 522, 10

člen 2, § 3, točka h b 11D ECR PG - 151, 527, 11

člen 8, § 6 4D poslanci PG - 152, 470, 67

člen 8, § 6 a, 
alinea 1

12 ECR PG - 146, 532, 11

člen 8, § 6 b, 
alinea 2

13 ECR PG - 152, 526, 11

člen 8, § 8, 
alinea 1

5 poslanci PG - 173, 508, 8

člen 8, § 8, 
alinea 2

6 poslanci PG - 168, 513, 8

člen 8, § 8 a, 
alinea 1

7 poslanci PG - 167, 508, 14

člen 8 a, § 4 8 poslanci PG - 166, 511, 12

Sprememba Uredbe (EU) št. 165/2014

člen 3, § 4 14 ECR PG - 157, 524, 8

člen 3, § 4 a 15 ECR PG - 156, 523, 10

člen 9, § 2 16 ECR PG - 155, 525, 9

člen 11, § 1, 
alinea 3

17D ECR PG - 144, 533, 12

člen 34, § 7, 
alinea 2

18 ECR PG - 156, 522, 11

Osnutek zakonodajnega akta

19 ECR PG - 159, 521, 9člen 3, § 1

9UD1 poslanci PG - 162, 519, 8
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

člen 3, po § 1 9UD2=
20=

poslanci
ECR

PG - 163, 518, 8

uvodna izjava 15 3 poslanci PG - 172, 509, 8

Razno
Alfred Sant je prav tako individualni podpisnik predlogov sprememb 2 do 9.

10. Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prevoza ***II

Priporočilo za drugo obravnavo: Ismail Ertug (A9-0116/2020) (zahtevana kvalificirana večina 
poslancev Parlamenta)

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

predlog zavrnitve stališča Sveta

Predlog zavrnitve 2=
13=

poslanci
ECR

PG - 174, 513, 8

Sprememba Uredbe (ES) št. 1071/2009

člen 5, § 1(b) 7D=
17D=

poslanci
ECR

PG - 177, 503, 9

člen 5, § 1(g) 8=
18=

poslanci
ECR

PG - 171, 509, 9

Sprememba Uredbe (ES) št. 1072/2009

člen 8, § 2 a 7D=
17D=

poslanci
ECR

PG - 187, 492, 10

člen 8, § 2 b 1 ECR PG - 172, 508, 9

člen 8, § 3 10=
20=

poslanci
ECR

PG - 181, 498, 10

člen 10, § 7 11D=
21D=

poslanci
ECR

PG - 173, 504, 12

Osnutek zakonodajnega akta

22 ECR PG - 166, 514, 9člen 4, § 1

12UD1 poslanci PG - 167, 514, 8
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

člen 4, po § 1 12UD2
=

23=

poslanci
ECR

PG - 168, 513, 8

člen 4, § 2 24 ECR PG - 165, 515, 9

Uvodna izjava 8, § 1 3=
14=

poslanci
ECR

PG - 177, 506, 6

Uvodna izjava 8, § 2 4D poslanci PG - 171, 511, 7

5D poslanci PG - 176, 501, 12uvodna izjava 21

15 ECR PG - 169, 511, 9

uvodna izjava 22 6D=
16D=

poslanci
ECR

PG - 174, 502, 12

Razno
Alfred Sant je prav tako individualni podpisnik predlogov sprememb 2 do 12.

11. Evropska državljanska pobuda začasni ukrepi glede rokov za faze zbiranja, 
preverjanja in pregleda zaradi izbruha COVID-19 ***I

Predlog uredbe (COM(2020)0221 – C9-0142/2020 – 2020/0099(COD))

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

Začasni sporazum

Začasni sporazum 15 odbor PG + 684, 7, 3

12. - Sprememba direktiv (EU) 2017/2455 in (EU) 2019/1995 glede datumov prenosa in 
začetka uporabe
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zaradi krize, ki je posledica izbruha COVID-19 *

Poročilo: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

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

Predlog zavrnitve predloga Komisije

Predlog zavrnitve 
predloga Komisije

10=
11=

Verts/ALE
GUE/NGL

PG - 159, 501, 34

Osnutek zakonodajnega akta

predlogi sprememb 
pristojnega odbora – 

glasovanje po sklopih

1-9 odbor PG + 550, 132, 11

predlog Komisije PG + 485, 162, 43

13. Finančne dejavnosti Evropske investicijske banke - letno poročilo za leto 2019

Poročilo: David Cormand (A9-0081/2020)

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

§ 1 4 ID PG - 106, 560, 27

po § 2 15 Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew

PG + 559, 76, 60

po § 6 5 ID PG - 153, 535, 5

§ 11 6 ID PG - 147, 543, 3

po delih

1/PG + 625, 65, 5

§ 32 § originalno 
besedilo

2/PG + 392, 299, 3

§ 35 § originalno 
besedilo

PG + 375, 288, 32

§ 37 1 GUE/NGL PG + 379, 262, 54

po delih§ 38 § originalno 
besedilo

1/PG + 594, 65, 36
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

2/PG + 411, 247, 36

po delih

1/PG + 660, 22, 12

§ 41 § originalno 
besedilo

2/PG + 415, 267, 12

po delih

1/PG + 653, 34, 8

2/PG + 391, 298, 6

po § 48 3 PPE

3/PG + 552, 106, 37

§ 55 § originalno 
besedilo

PG + 434, 197, 64

§ 57 7 ID PG - 85, 605, 3

§ 63 8 ID PG - 106, 542, 45

po § 65 9 ID PG - 134, 553, 6

§ 72 § originalno 
besedilo

PG + 444, 226, 25

§ 73 10 ID PG - 123, 567, 3

po § 76 11 ID PG - 112, 538, 43

§ 80 12 ID PG - 112, 574, 7

§ 82 13 ID PG - 113, 528, 52

po § 83 16 Verts/ALE, 
S&D

PG + 468, 170, 57

§ 84 14 ID PG - 146, 507, 40

§ 89 2 GUE/NGL PG + 391, 248, 54

Resolucija (vse besedilo) PG + 527, 73, 91

Zahteve za ločeno glasovanje
PPE: §§ 35, 55, 72



P9_PV(2020)07.08-10(VOT)_SL.docx 14 PE 655.130

Zahteve za glasovanje po delih
Verts/ALE:
§ 38
1. del: vse besedilo brez besed: „v letalstvu“ in „letalstvo“
2. del: te besede

predlog spremembe 3
1. del: vse besedilo brez besed: „ne glede na“ ter „regenerativno rast in“
2. del: „ne glede na“
3. del: „regenerativno rast in“

PPE:
§ 32
1. del: „pozdravlja revidirano metodologijo EIB za oceno ogljičnega odtisa in poziva k 

njenemu celovitemu izvajanju, pri čemer je treba poseben poudarek dati mejnim in 
posrednim emisijam (t. i. „tip 3“); poziva, naj se projekti ocenjujejo celostno in ne 
zgolj s preprosto analizo njihovih emisij v življenjskem ciklu;“

2. del: „poziva k strogemu podnebnemu računovodenju, zlasti pri ekonomskem in 
finančnem ocenjevanju projektov za sledenje dodeljenim virom in dejanski porabi za 
podnebne namene; v zvezi s tem poziva k posodobitvi ocene izračunov stopenj 
uporabe;“

§ 41
1. del: „pozdravlja smernice za hidroelektrarne, sprejete leta 2018, in poziva k razširitvi 

zahtev po preglednosti na vse infrastrukturne projekte,“
2. del: „tudi tiste, ki jih financirajo finančni posredniki;“

14. Nadzor nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke - letno poročilo 
za leto 2018

Poročilo: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

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

po § 1 7 ID PG - 92, 554, 47

po delih

1/PG + 589, 93, 12

§ 9 § originalno 
besedilo

2/PG + 548, 129, 17
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

§ 11 1 GUE/NGL PG - 305, 334, 56

§ 12 § originalno 
besedilo

PG + 539, 128, 27

§ 15 § originalno 
besedilo

PG + 543, 138, 13

§ 16 § originalno 
besedilo

PG + 548, 94, 53

§ 19 § originalno 
besedilo

PG + 548, 89, 58

po delih

1/PG + 535, 146, 14

§ 20 § originalno 
besedilo

2/PG + 585, 87, 23

2 GUE/NGL PG - 171, 495, 28§ 23

8 PPE PG + 369, 296, 30

po delih

1/PG + 554, 56, 85

2/PG + 382, 305, 8

§ 24 § originalno 
besedilo

3/PG + 559, 79, 57
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

§ 26 10 Verts/ALE PG - 162, 489, 43

§ 28 11 Verts/ALE PG - 288, 399, 8

§ 33 9 PPE PG + 359, 253, 83

§ 35 12 Verts/ALE PG - 337, 346, 12

§ 36 § originalno 
besedilo

PG + 430, 173, 92

§ 42 13 Verts/ALE PG - 289, 368, 38

§ 43 3 GUE/NGL PG - 304, 357, 34

§ 65 4 GUE/NGL PG + 315, 309, 71

po § 71 14 Verts/ALE PG + 471, 166, 58

15 Verts/ALE PG - 306, 325, 64§ 81

5 GUE/NGL PG - 176, 456, 63

uvodna izjava E 6 ID PG - 127, 552, 14

Resolucija (vse besedilo) PG + 531, 80, 80

Zahteve za ločeno glasovanje
ECR: §§ 9, 12, 15, 16, 19, 20
Verts/ALE: § 36

Zahteve za glasovanje po delih
PPE:
§ 24
1. del: „meni, da je nova posojilna politika EIB na področju energije“ ter „velik korak 

naprej“
2. del: „zlasti odločitev, da se do konca leta 2021 prenehajo posojila za energetske projekte 

s fosilnimi gorivi“
3. del: „in zgled, ki ga predstavlja za druge banke;“ „poudarja, da je treba zagotoviti, da bo 

uporaba energetskih virov, kot je zemeljski plin, in njihovo nadaljnje financiranje v 
skladu z doseganjem podnebne nevtralnosti najpozneje do leta 2050; ugotavlja, da 
bo v začetku leta 2022 pregledana posojilna politika na področju energije, in poziva, 
naj se pri tem pregledu politika uskladi z evropsko taksonomijo za trajnostno 
financiranje;“

ECR:
§ 9
1. del: vse besedilo brez besed: „oziroma pri tako imenovani „evropski podnebni banki“;“
2. del: te besede
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§ 20
1. del: „poudarja, da ambicija EIB, da postane ključen finančni steber v zelenem dogovoru, 

pomeni, da mora banka okrepiti svoja prizadevanja, da postane „podnebna banka“;“
2. del: „poziva EIB, naj pripravi časovni načrt s specifičnimi, merljivimi, dosegljivimi, 

realističnimi in časovno opredeljenimi cilji, kar zadeva izvajanje Pariškega 
sporazuma; poziva, naj pri teh ciljih upošteva morebitno tveganje povečanja razlik 
med regijami in državami članicami EU; poudarja dejavnosti EIB, s katerimi podpira 
gospodarsko in socialno kohezijo; poudarja, da morajo dejavnosti EIB usklajevati 
podporo gospodarski in socialni koheziji s podnebnimi cilji;“

15. Zaščita finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam – letno poročilo 
za leto 2018

Poročilo: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

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

§ 14 § originalno 
besedilo

PG + 397, 190, 98

po delih

1/PG + 586, 27, 75

§ 18 § originalno 
besedilo

2/PG + 548, 116, 24

§ 23 § originalno 
besedilo

PG + 588, 90, 9

§ 52 § originalno 
besedilo

PG + 562, 45, 81

§ 53 § originalno 
besedilo

PG + 555, 114, 19

§ 57 § originalno 
besedilo

PG + 654, 25, 9

§ 58 § originalno 
besedilo

PG + 603, 42, 43

§ 61 § originalno 
besedilo

PG + 524, 118, 46

§ 62 § originalno 
besedilo

PG + 518, 121, 49

po delih

1/PG + 553, 50, 85

§ 63 § originalno 
besedilo

2/PG + 516, 124, 47
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

§ 64 § originalno 
besedilo

PG + 530, 132, 26

§ 65 § originalno 
besedilo

PG + 552, 46, 90

§ 66 § originalno 
besedilo

PG + 544, 74, 70

§ 69 1 GUE/NGL PG + 536, 109, 43

§ 111 § originalno 
besedilo

PG + 568, 67, 53

Resolucija (vse besedilo) PG + 421, 167, 93

Zahteve za ločeno glasovanje
S&D: § 14
ECR: §§ 53, 61, 62, 64
ID: §§ 18, 23, 52, 57, 58, 61, 64, 65, 66, 111

Zahteve za glasovanje po delih
ECR:
§ 18
1. del: „poudarja, da Evropska komisija trenutno ne sprejema zadostnih ukrepov za boj 

proti tovrstnim goljufijam; poziva Komisijo, naj izvaja učinkovit nadzor v 
kombinaciji z zavezujočimi ukrepi;“

2. del: „ugotavlja, da bi moralo Evropsko javno tožilstvo imeti pomembno vlogo pri 
izvajanju čezmejnih raziskav, odkrivanju goljufij in poročanju o njih ter goljufe 
privesti pred sodišče;“

§ 63
1. del: vse besedilo brez besed: „pozdravlja imenovanje Laure Codruta Kovesi kot prve 

evropske glavne javne tožilke“
2. del: te besede
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16. Humanitarne razmere v Venezueli ter migracijska in begunska kriza

Predlogi resolucij: B9-0211/2020, B9-0212/2020, B9-0213/2020, B9-0214/2020, B9-0215/2020

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

Skupni predlog resolucije RC-B9-0211/2020
 (PPE, S&D, Renew, ECR)

po § 4 1 GUE/NGL PG - 74, 602, 22

po § 10 2 GUE/NGL PG - 63, 567, 68

po § 12 3 GUE/NGL PG - 86, 583, 29

Resolucija (vse besedilo) PG + 487, 119, 79

Predlogi resolucij političnih skupin

B9-0211/2020 PPE PG ↓

B9-0212/2020 GUE/NGL PG ↓

B9-0213/2020 S&D PG ↓

B9-0214/2020 ECR PG ↓

B9-0215/2020 Renew PG ↓

17. Smernice za politike zaposlovanja držav članic *

Poročilo: José Gusmão (A9-0124/2020)

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

Predlogi sprememb 
pristojnega odbora – 

glasovanje po sklopih

1-2
8-10
12-14

16
18-19
21-27
29-32
34-35

odbor PG + 581, 63, 50

po delih

1/PG + 573, 108, 13

3 odbor

2/PG + 555, 89, 50

Predlogi sprememb 
pristojnega odbora – 

ločeno glasovanje

4 odbor po delih
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

1/PG + 611, 70, 13

2/PG + 351, 276, 67

po delih

1/PG + 580, 90, 21

2/PG + 517, 159, 17

5 odbor

3/PG + 374, 283, 36

po delih

1/PG + 576, 104, 14

2/PG + 551, 88, 55

3/PG + 363, 273, 58

6 odbor

4/PG + 419, 184, 91

po delih

1/PG + 637, 28, 29

11 odbor

2/PG + 359, 299, 36

po delih

1/PG + 613, 59, 22

15 odbor

2/PG + 518, 160, 15

po delih

1/PG + 601, 61, 32

17 odbor

2/PG + 658, 11, 25

po delih

1/PG + 552, 91, 50

2/PG + 368, 276, 49

20 odbor

3/PG + 590, 52, 51

po delih33 odbor

1/PG + 549, 61, 84
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

2/PG + 450, 204, 39

36 odbor PG + 604, 49, 41

38 S&D PG + 533, 144, 17priloga I, smernica 7, 
po § 6

28 odbor PG ↓

37 S&D PG + 575, 111, 8uvodna izjava 7

7 odbor PG ↓

predlog Komisije PG + 550, 128, 10

Zahteve za ločeno glasovanje
Renew: predlog spremembe 36
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Zahteve za glasovanje po delih
ECR:
predlog spremembe 17
1. del: „Države članice bi morale spodbujati enake možnosti za vse z odpravo neenakosti v 

sistemih izobraževanja in usposabljanja, vključno z zagotavljanjem dostopa do 
kakovostne univerzalne vključujoče predšolske vzgoje. Morale bi zvišati ravni 
izobrazbe na splošno, zmanjšati število mladih, ki opustijo šolanje, povečati dostop 
do terciarnega izobraževanja in delež ljudi s terciarno izobrazbo ter povečati 
udeležbo odraslih v nenehnem učenju, predvsem tistih iz prikrajšanih okolij, ki so 
pogosto najmanj kvalificirani. Ob upoštevanju novih zahtev v digitalnih, zelenih in 
starajočih se družbah ter obstoječih spolnih stereotipov bi morale države članice 
okrepiti učenje na delovnem mestu v svojih sistemih poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja (tudi s kakovostnim in učinkovitim vajeništvom) ter ob upoštevanju 
načela uravnotežene zastopanosti spolov povečati število diplomantov s področja 
naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike na srednji poklicni in terciarni 
ravni, ob tem pa ne bi smele podcenjevati pomena stalnega vlaganja v humanistiko. 
Države članice bi morale po potrebi prav tako povečati ustreznost terciarnega 
izobraževanja in raziskav za trg dela, okrepiti dualno in sodelovalno usposabljanje, 
izboljšati spremljanje in napovedovanje spretnosti, povečati preglednost spretnosti in 
primerljivost kvalifikacij, vključno s tistimi, ki so bile pridobljene v tujini, ter 
zagotoviti več priložnosti za priznavanje in uradno vrednotenje spretnosti in 
kompetenc, pridobljenih znotraj in zunaj formalnega izobraževanja in usposabljanja. 
Nadgraditi in povečati bi morale ponudbo prožnejšega in bolj vključujočega 
nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter udeležbo v njem. Države 
članice bi morale vlagati v sisteme socialnega varstva za tiste, ki se ne morejo 
prekvalificirati ter z javnimi storitvami podpirati nizko usposobljene odrasle na poti 
do stabilne in kakovostne zaposlitve, da bi ti ostali ali postali dolgoročno zaposljivi, 
in sicer z okrepitvijo dostopa do kakovostnih izobraževalnih možnosti in udeležbe v 
njih z izvajanjem priporočila o poteh izpopolnjevanja, kar vključuje ocenjevanje 
spretnosti, ponudbo izobraževanja in usposabljanja, usklajeno s priložnostmi na trgu 
dela.“

2. del: „V skladu z ustreznimi konvencijami Mednarodne organizacije dela, ki delavcem 
omogočajo udeležbo v programih usposabljanja med delovnim časom je treba 
spodbujati pravico do plačanega študijskega dopusta. Države članice bi morale 
sprejeti potrebne ukrepe za okrepitev poučevanja in usposabljanja na daljavo, tako 
da bi dostop do njih omogočile vsem, pri čemer bi morale v celoti upoštevati potrebe 
invalidov.“

PPE:
predlog spremembe 20
1. del: vse besedilo brez besed: „med drugim z uvedbo indeksa plačne enakosti med 

spoloma.“ ter „Težiti bi morale k plačanemu materinskemu in starševskemu 
dopustu.“

2. del: „med drugim z uvedbo indeksa plačne enakosti med spoloma.“
3. del: „Težiti bi morale k plačanemu materinskemu in starševskemu dopustu.“

predlog spremembe 33
1. del: vse besedilo brez besed „brezplačnega“ (za „zdravstvenega varstva“)
2. del: „brezplačnega“ (za „zdravstvenega varstva“)

predlog spremembe 5
1. del: vse besedilo brez besed: „Indeks enakosti spolov bi lahko služil kot orodje za 

spremljanje napredka pri doseganju ciljev na področju zaposlovanja in socialnih 
zadev ter za oceno učinkov politike na področju zaposlovanja in socialnih zadev na 
enakost spolov.“
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2. del: „Indeks enakosti spolov bi lahko služil kot orodje za spremljanje napredka pri 
doseganju ciljev na področju zaposlovanja in socialnih zadev ter za oceno učinkov 
politike na področju zaposlovanja in socialnih zadev na enakost spolov.“ brez 
besede: „Indeks“

3. del: „Indeks“

predlog spremembe 11
1. del: „Smernice iz priloge se spremenijo najpozneje eno leto po njihovem sprejetju, da bi 

se upoštevala kriza zaradi covida-19 in njene družbene posledice in vpliv na 
zaposlovanje in da se zagotovi boljši odziv na morebitne podobne krize v 
prihodnosti.“

2. del: „V oblikovanje integriranih smernic za rast in delovna mesta se poleg Sveta vključi 
tudi Evropski parlament, da se zagotovi bolj demokratično odločanje.“

Renew, ECR:
predlog spremembe 3
1. del: „Unija je v skladu s PDEU razvila in uvedla instrumente za usklajevanje 

ekonomskih politik in politik zaposlovanja. V okviru navedenih instrumentov te 
smernice za politike zaposlovanja držav članic skupaj s širšimi smernicami 
ekonomskih politik držav članic in Unije, določenimi v Priporočilu Sveta (EU) 
2015/1184 (5), sestavljajo integrirane smernice. Biti morajo skladne z zelenim 
dogovorom, evropskim stebrom socialnih pravic (stebrom), spremenjeno Evropsko 
socialno listino, Pariškim sporazumom in cilji OZN glede trajnostnega razvoja ter 
države članice in Unijo usmerjati pri izvajanju politik, pri čemer se mora odražati 
soodvisnost držav članic. Nastali sklop usklajenih evropskih in nacionalnih politik in 
reform naj bi zagotovil ustrezno skupno kombinacijo trajnostnih ekonomskih politik 
in politik zaposlovanja, ki naj bi imela pozitivne učinke prelivanja.“

2. del: „ter obenem zaustavil upadanje pokritosti s kolektivnimi pogodbami.“

Renew, PPE:
predlog spremembe 4
1. del: „Smernice za politike zaposlovanja so skladne z veljavno zakonodajo Unije in 

različnimi pobudami Unije, vključno s Priporočilom Sveta z dne 22. aprila 2013 o 
vzpostavitvi jamstva za mladino(6), Priporočilom Sveta z dne 15. februarja 2016 o 
vključevanju dolgotrajno brezposelnih na trg dela(7), Priporočilom Sveta z dne 19. 
decembra 2016 z naslovom Poti izpopolnjevanja: nove priložnosti za odrasle (8), 
Priporočilom Sveta z dne 15. marca 2018 o evropskem okviru za kakovostna in 
učinkovita vajeništva (9), Priporočilom Sveta z dne 22. maja 2018 o ključnih 
kompetencah za vseživljenjsko učenje (10), Priporočilom Sveta z dne 22. maja 2019 
o visokokakovostnih sistemih vzgoje in varstva predšolskih otrok (11) in 
Priporočilom Sveta z dne 8. novembra 2019 o dostopu delavcev in samozaposlenih 
oseb do socialne zaščite (12). V skladu s sklepom Sveta z dne 23. marca 2020 o 
uporabi tako imenovane „splošne odstopne klavzule“ imajo države članice popolno 
prožnost pri spodbujanju in zaščiti kakovostnih delovnih mest in delovnih pogojev 
ter financiranju javnih zdravstvenih in socialnih storitev. Trajanje uporabe „splošne 
odstopne klavzule“ mora upoštevati razsežnost in trajanje krize zaradi covida-19.“

2. del: „Na podlagi javnega posvetovanja Komisije bi bilo treba preučiti, kakšne so 
možnosti za razvoj fiskalnih pravil Unije.“
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predlog spremembe 15
1. del: „Države članice bodo lahko zaprosile za pomoč iz solidarnostnega instrumenta za 

podporo zmanjševanju tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE). 
Države članice bi morale zagotoviti, da se ta finančna pomoč zagotovi le podjetjem, 
ki spoštujejo veljavne kolektivne pogodbe. Prav tako bi morale zagotoviti, da 
podjetja, ki prejemajo pomoč, ne izvajajo ponovnega odkupa delnic oziroma 
delničarjem ne izplačujejo dividend, vodstvenim delavcem pa ne premij“

2. del: „ter da niso registrirana v davčnih oazah.“

Renew, ECR, PPE:
predlog spremembe 6
1. del: „Podnebne spremembe in z okoljem povezani izzivi, globalizacija, digitalizacija in 

demografske spremembe korenito spreminjajo evropska gospodarstva in družbe. 
Unija in njene države članice bi morale sodelovati, da bi se odzvale na te razmere, 
kot jih doslej še ni bilo, in s tem utrdile socialne pravice in si prizadevale za 
zmanjšanje revščine in neenakosti ter po potrebi prilagodile obstoječe sisteme, da bi 
postali bolj odporni in trajnostni, pri čemer je treba priznati, da so gospodarstva in 
trgi dela v državah članicah ter njihove socialne in okoljske politike močno 
soodvisni. Za to so potrebni usklajeni, ambiciozni in učinkoviti ukrepi politike tako 
na ravni Unije kot na nacionalni ravni. Tako ukrepanje bi moralo zajemati 
spodbujanje socialnih in okoljskih naložb, učinkovite dolgoročne ukrepe za blažitev 
posledic krize finančno pomoč za podjetja, neprofitne in dobrodelne organizacije ter  
gospodinjstva, zlasti tista, ki so izpostavljena tveganju revščine in socialne 
izključenosti. Združevati bi moralo ukrepe na strani ponudbe in povpraševanja, pri 
tem bi bilo treba ustrezno pozornost nameniti potrebam trga dela z vidika 
povpraševanj in ponudbe, z uporabo novih tehnologij, hkrati pa upoštevati vplive na 
okolje in zaposlovanje ter socialne učinke.“

2. del: „Države članice in Unija bi morale“ ter „sprejeti dolgoročne instrumente“
3. del: „v zvezi s tem“
4. del: „dobrodošla pa bi bila tudi prizadevanja Komisije za vzpostavitev stalnega 

evropskega sistema pozavarovanja za primer brezposelnosti.“

18. Predlog spremembe proračuna št. 5/2020: nadaljevanje pomoči beguncem in 
gostiteljskim skupnostim v odziv na sirsko krizo v Jordaniji, Libanonu in Turčiji

Poročilo: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

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

§ 3 1 ID PG - 110, 570, 11

Resolucija (vse besedilo) PG + 557, 72, 59
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19. Sprostitev varnostne rezerve v letu 2020 za nadaljnjo humanitarno pomoč 
beguncem v Turčiji

Poročilo: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020) (zahtevana večina poslancev Parlamenta)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Resolucija (vse 
besedilo)

PG + 553, 106, 29

20. Nasprotovanje v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika: nekatere uporabe 
kromovega trioksida

Predlog resolucije: B9-0202/2020

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog resolucije B9-0202/2020
(odbor ENVI)

Resolucija (vse 
besedilo)

PG - 325, 325, 35

21. Nasprotovanje v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika: aktivne snovi, vključno 
s flumioksazinom

Predlog resolucije: B9-0203/2020

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

Predlog resolucije B9-0203/2020
(odbor ENVI)

po uvodni izjavi N 1 GUE/NGL PG + 390, 259, 41

po uvodni izjavi O 2 GUE/NGL PG + 385, 254, 51

uvodna izjava Q 3 GUE/NGL PG + 339, 286, 64

uvodna izjava T § originalno 
besedilo

PG - 157, 524, 9

Resolucija (vse besedilo) PG + 415, 252, 20
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Zahteve za ločeno glasovanje
GUE/NGL: u. i. T

22. Celovit evropski pristop k shranjevanju energije

Poročilo: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Resolucija (vse 
besedilo)

PG + 556, 22, 110

23. Sprememba smernic za vseevropsko energetsko infrastrukturo

Predlog resolucije: B9-0122/2020

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

Predlog resolucije B9-0122/2020 
(odbor ITRE)

po delih

1/PG - 88, 592, 10

pred § 1 1 GUE/NGL

2/PG - 75, 604, 11

§ 2 5 ECR PG - 122, 536, 32

6 ECR PG - 198, 451, 41

7 ECR PG - 172, 474, 44

po § 2

8 ECR PG - 168, 465, 57

9 ECR PG - 131, 515, 43§ 3

§ originalno 
besedilo

PG + 535, 144, 11

10 ECR PG - 131, 539, 19

po delih

1/PG + 561, 126, 3

§ 4

§ originalno 
besedilo

2/PG + 628, 59, 3
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

uvodna izjava H 2 ECR PG - 187, 464, 39

uvodna izjava J 3 ECR PG - 157, 476, 57

po uvodni izjavi L 4 ECR PG - 183, 492, 15

Resolucija (vse besedilo) PG + 548, 100, 40

Predlog resolucije B9-0125/2020/REV (ECR)

Resolucija (vse besedilo) PG ↓

Zahteve za ločeno glasovanje
ECR: § 3

Zahteve za glasovanje po delih
GUE/NGL:
§ 4
1. del: vse besedilo brez besed: „in z vsemi petimi razsežnostmi energetske unije“
2. del: te besede

predlog spremembe 1
1. del: „ponavlja, da je v svoji resoluciji z dne 28. novembra 2019 o izrednih podnebnih in 

okoljskih razmerah pozval k nujnim in konkretnim ukrepom za omejitev teh izrednih 
razmer, preden bo prepozno; poziva Komisijo, naj na podlagi daljnosežne reforme, 
med drugim, svojih energetskih in infrastrukturnih naložbenih politik obravnava 
nedoslednosti sedanjih politik Unije v zvezi s podnebnimi in okoljskimi razmerami;“

2. del: „obžaluje svojo odločitev, da ni nasprotoval četrtemu seznamu projektov skupnega 
interesa, kar je Komisiji omogočilo nadaljevanje dela, in meni, da je to v nasprotju z 
izjavo o izrednih podnebnih in okoljskih razmerah;“

Razno
Ruža Tomašić in Ryszard Czarnecki (skupina ECR) sta prav tako podpisnika predlogov sprememb 
2 do 10.

24. Sklenitev sporazuma o izmenjavi osebnih podatkov za boj proti hudim kaznivim 
dejanjem in
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terorizmu, o katerem se pogajata EU in Nova Zelandija

Poročilo: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

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

§ 1 2 GUE/NGL PG - 114, 436, 139

navedba sklicevanja 
13

§ originalno 
besedilo

PG + 397, 274, 19

po delih

1/PG + 494, 192, 4

2/PG + 427, 259, 4

uvodna izjava F § originalno 
besedilo

3/PG + 539, 131, 20

1 Verts/ALE PG + 392, 289, 8uvodna izjava H

§ originalno 
besedilo

PG ↓

Resolucija (vse besedilo) PG + 438, 133, 17

Zahteve za ločeno glasovanje
GUE/NGL: navedba sklicevanja 13; uvodni izjavi F, H
S&D: uvodni izjavi F, H

Zahteve za glasovanje po delih
Verts/ALE:
uvodna izjava F
1. del: vse besedilo brez besed: „ker Europol stopnjo ogroženosti zaradi džihadistov 

označuje kot visoko“ ter „ker je število aretacij desničarskih teroristov ostalo na 
razmeroma nizki ravni, vendar se je vseeno že tretje leto zapored povečalo;“

2. del: „ker Europol stopnjo ogroženosti zaradi džihadistov označuje kot visoko“ 
3. del: „ker je število aretacij desničarskih teroristov ostalo na razmeroma nizki ravni, 

vendar se je vseeno že tretje leto zapored povečalo;“
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25. Trajnostna strategija za kemikalije

Predlog resolucije: B9-0222/2020

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

Predlog resolucije B9-0222/2020
(odbor ENVI)

pred § 1 1 GUE/NGL PG - 256, 334, 100

po delih

1/PG + 606, 82, 2

§ 21 § originalno 
besedilo

2/PG + 507, 178, 5

po delih

1/PG + 654, 4, 32

§ 22 § originalno 
besedilo

2/PG + 403, 261, 26

po delih

1/PG + 532, 151, 6

§ 23 § originalno 
besedilo

2/PG + 353, 329, 7

§ 41 § originalno 
besedilo

PG + 401, 270, 19

po § 47 2 GUE/NGL PG + 430, 240, 20

3 GUE/NGL PG - 187, 459, 44po § 48

4 GUE/NGL PG - 146, 474, 70

§ 81 § originalno 
besedilo

PG + 422, 255, 12

po delih

1/PG + 670, 11, 7

§ 82 § originalno 
besedilo

2/PG - 330, 349, 10

po § 84 5 GUE/NGL PG - 307, 339, 44

po delih

1/PG + 676, 8, 4

§ 86 § originalno 
besedilo

2/PG + 405, 267, 17
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

§ 99 6 GUE/NGL PG - 71, 596, 23

7 GUE/NGL PG - 176, 500, 14po § 113

8 GUE/NGL PG - 311, 342, 37

§ 116 § originalno 
besedilo

PG + 401, 280, 8

Resolucija (vse besedilo) PG + 579, 18, 84

Zahteve za ločeno glasovanje
PPE: §§ 23, 41, 116
ECR: § 81

Zahteve za glasovanje po delih
PPE:
§ 22
1. del: „opozarja, da je treba do leta 2020 vse zadevne snovi, ki vzbujajo veliko 

zaskrbljenost, vključno s snovmi z lastnostmi endokrinih motilcev, ki vzbujajo 
enako zaskrbljenost, uvrstiti na seznam kandidatnih snovi iz uredbe REACH; 
poudarja, da bodo po letu 2020 potrebna prizadevanja za odkrivanje morebitnih 
dodatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, in za nadaljnje zagotavljanje 
popolne skladnosti dokumentacije v zvezi z registracijo;“

2. del: „poziva Komisijo, naj hitro postopno odpravi snovi, ki vzbujajo veliko 
zaskrbljenost;“

§ 86
1. del: „poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe za pospešitev razvoja fitofarmacevtskih 

sredstev z nizkim tveganjem“
2. del: „ in določi cilj postopne odprave pesticidov z visokim tveganjem do leta 2030;“

Renew:
§ 21
1. del: „z zaskrbljenostjo ponovno poudarja, da je zakonodaja, ki preprečuje prisotnost 

kemikalij v proizvodih, tudi v uvoženih proizvodih, razdrobljena, da ni sistematična 
niti dosledna in da se uporablja le za nekatere snovi, proizvode in vrste uporabe, pri 
čemer pogosto obstajajo številne izjeme; poziva Komisijo, naj v okviru trajnostne 
strategije za kemikalije predstavi akcijski načrt za odpravo pomanjkljivosti v 
sedanjem pravnem okviru, pri čemer naj se prednostno osredotoči na proizvode, s 
katerimi potrošniki pogosto prihajajo v tesen stik,“

2. del: „kot so tekstilni proizvodi, pohištvo, otroški proizvodi in vpojni higienski 
proizvodi;“

§ 23
1. del: vse besedilo brez besed „potencialno“
2. del: ta beseda

§ 82
1. del: vse besedilo brez besed: „in obravnavani v vsej zakonodaji“
2. del: te besede
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26. Prehodne določbe za obravnavo vpliva krize zaradi COVID-19 (sprememba 
Uredbe (EU)

2016/1628) ***I

Predlog uredbe: (COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD))

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

vse besedilo

vse besedilo 4UD1 PPE, S&D, 
Renew, ID, 
Verts/ALE, 

ECR

PG + 658, 21, 9

Sprememba Uredbe (EU) št. 2016/1628

člen 58, § 5, 
alinea 5 a

3 ID PG - 87, 595, 4

člen 60, § 4 a 1 ECR PG - 142, 537, 9

Osnutek zakonodajnega akta

2 ECR PG - 138, 543, 7člen 2, § 1 a

4UD2 PPE, S&D, 
Renew, ID, 
Verts/ALE, 

ECR

PG + 628, 47, 13

predlog Komisije PG + 653, 17, 11
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27. Izvajanje kliničnih preskušanj zdravil za uporabo v humani medicini za 
zdravljenje ali preprečevanje

koronavirusne bolezni, ki vsebujejo gensko spremenjene organizme ali so iz njih 
sestavljena, in

njihova dobava ***I

Predlog uredbe: (COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD))

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

člen 2, § 1 1 GUE/NGL,
Verts/ALE

PG - 122, 502, 64

člen 3, § 2 2 GUE/NGL,
Verts/ALE

PG - 170, 497, 21

člen 4, § 1 3 GUE/NGL,
Verts/ALE

PG - 165, 502, 21

5 Verts/ALE, 
GUE/NGL

PG - 183, 470, 35po členu 4

6 Verts/ALE, 
GUE/NGL

PG - 183, 470, 35

po uvodni izjavi 26 4 Verts/ALE, 
GUE/NGL

PG - 187, 468, 33

predlog Komisije PG + 505, 67, 109

28. Celovita politika Unije o preprečevanju pranja denarja in boju proti financiranju

terorizma – akcijski načrt Komisije in drugi nedavni dogodki

Predlogi resolucij: B9-0206/2020, B9-0207/2020

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

Predlog resolucije B9-0207/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

po § 1 1 GUE/NGL PG - 60, 571, 67

po delih§ 3 § originalno 
besedilo

1/PG + 598, 75, 26
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

2/PG + 538, 125, 36

3/PG + 536, 125, 38

po delih

1/PG - 307, 367, 25

§ 4 6 GUE/NGL

2/PG - 177, 461, 60

po § 4 14 ID PG - 150, 530, 17

po § 5 15 ID PG - 144, 538, 15

po delih

1/PG + 655, 8, 36

2/PG + 446, 201, 52

§ 6 § originalno 
besedilo

3/PG + 632, 13, 54

po delih

1/PG + 639, 19, 41

§ 8 § originalno 
besedilo

2/PG + 409, 263, 27

§ 9 § originalno 
besedilo

PG + 410, 244, 45

po delih

1/PG + 654, 8, 37

§ 13 § originalno 
besedilo

2/PG + 602, 50, 47

2 GUE/NGL PG + 457, 181, 61po § 17

16 ID PG - 149, 540, 8

§ 18 § originalno 
besedilo

PG + 324, 299, 76

§ 21 7 GUE/NGL PG + 405, 284, 10

po delih

1/PG + 581, 25, 93

§ 23 § originalno 
besedilo

2/PG + 575, 100, 24
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

po § 23 3 GUE/NGL PG - 216, 463, 20

8 GUE/NGL PG - 65, 538, 96

po delih

1/PG + 529, 103, 67

2/PG + 524, 110, 65

§ 24

§ originalno 
besedilo

3/PG + 518, 158, 23

po delih

1/PG + 535, 145, 19

§ 27 § originalno 
besedilo

2/PG + 488, 178, 33

§ 29 9 GUE/NGL PG - 119, 570, 10

po § 29 10 GUE/NGL PG - 336, 352, 9

po delih

1/PG + 600, 18, 81

§ 30 § originalno 
besedilo

2/PG + 613, 74, 12

§ 32 11D GUE/NGL PG - 122, 566, 11

po § 34 12 GUE/NGL PG - 96, 591, 10

po delih

1/PG + 372, 254, 73

13 GUE/NGL

2/PG - 202, 418, 79

po delih

1/PG ↓

2/PG ↓

§ 40

§ originalno 
besedilo

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

po uvodni izjavi F 4 GUE/NGL PG - 53, 617, 29

uvodna izjava K § originalno 
besedilo

PG + 461, 233, 5

po uvodni izjavi L 5 GUE/NGL PG + 354, 283, 62

Resolucija (vse besedilo) PG + 534, 25, 122

Predlog resolucije B9-0206/2020
(ID)

Resolucija (vse besedilo) PG ↓

Zahteve za ločeno glasovanje
PPE: uvodna izjava K §§ 9, 18
ECR: § 27
ID: §§ 3, 27

Zahteve za glasovanje po delih
PPE:
§ 6
1. del: „poziva Komisijo, naj obravnava pomanjkanje zadostnih in točnih podatkov v 

nacionalnih registrih, ki jih je mogoče uporabiti za identifikacijo končnih dejanskih 
lastnikov, zlasti v primerih, ko se uporablja mreža navideznih družb;“

2. del: „zahteva okrepitev standardov preglednosti glede dejanskega lastništva tako na ravni 
EU kot na ravni držav članic, da bi zagotovili mehanizme preverjanja točnosti 
podatkov;“

3. del: „poziva Komisijo, naj okrepi nadzor nadzor nad prenosom določb o vzpostavitvi 
registrov dejanskega lastništva v državah članicah, da bi zagotovili njihovo ustrezno 
delovanje in javni dostop do kakovostnih podatkov;“

§ 8
1. del: „poziva Komisijo, naj pregleda pravila glede količine informacij, ki jih je treba 

zbrati med ustanovitvijo gospodarskih subjektov in drugih pravnih subjektov, 
skladov ter podobnih ureditev,“

2. del: „ter predlaga podrobnejše določbe o skrbnem preverjanju strank pri odpiranju 
finančnih računov, med njimi tudi bančnih računov;“
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GUE/NGL:
§ 27
1. del: vse besedilo brez besed: „ in meni, da bi morale vse države članice, ki še niso 

najavile svoje namere o pridružitvi EJT, to storiti;“
2. del: te besede

ECR:
§ 3
1. del: vse besedilo brez besed: „poziva Komisijo, naj razmisli o vzpostavitvi mehanizma 

EU za usklajevanje in podporo v obliki evropske finančnoobveščevalne enote;“ ter 
„FIU EU“

2. del: „poziva Komisijo, naj razmisli o vzpostavitvi mehanizma EU za usklajevanje in 
podporo v obliki evropske finančnoobveščevalne enote;“

3. del: „FIU EU“

§ 13
1. del: vse besedilo brez besed: „ne zanaša izključno na postopek uvrščanja na seznam 

Projektne skupine za finančno ukrepanje (FATF) in“
2. del: te besede

§ 23
1. del: vse besedilo brez besed: „poziva Komisijo, naj razmisli o vzpostavitvi 

finančnoobveščevalne enote na ravni EU (EU FIU) kot o priložnosti za“
2. del: te besede

ID:
§ 30
1. del: „ponovno poziva države članice, naj čim prej postopno odpravijo vse obstoječe 

programe „državljanstvo za naložbe“ ali „prebivališče za naložbe“,“
2. del: „zlasti v primerih, ko ni zadostnega preverjanja in preglednosti, da bi čim bolj 

zmanjšali pogosto povezano grožnjo pranja denarja ter spodkopavanja vzajemnega 
zaupanja in celovitosti schengenskega območja, poleg drugih političnih, 
gospodarskih in varnostnih tveganj za EU in njene države članice; poziva Komisijo, 
naj čim prej poroča o ukrepih, ki jih namerava sprejeti v zvezi s programi 
„državljanstvo za naložbe“ ali „prebivališče za naložbe“, ter o sklepih svoje 
strokovne skupine, ustanovljene v ta namen; poziva Komisijo, naj nadalje oceni, ali 
so izpolnjeni predpogoji za začetek postopkov za ugotavljanje kršitev proti državam 
članicam zaradi kršitve člena 4(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU);“

S&D:
predlog spremembe 6
1. del: vse besedilo brez besed: „ponovno poziva k strogi uporabi učinkovitih sankcij za 

banke, ki omogočajo odvzem bančne licence finančnim institucijam, spoznanim za 
krive udeležbe pri spodbujanju ali omogočanju pranja denarja;“

2. del: te besede
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predlog spremembe 13
1. del: „je globoko zaskrbljen zaradi pomanjkanja učinkovitega nadzora, kot je razkrilo 

ocenjevanje uspešnosti danskega in estonskega nadzornika v škandalu Danske Bank; 
poleg tega je zaskrbljen zaradi nedavnega škandala Wirecard ter zaradi vloge, ki jo 
je pri tem igral nemški organ za finančni nadzor BaFin, pa tudi zaradi morebitnih 
pomanjkljivosti tega organa; ugotavlja, da je samoregulacija računovodskega 
poklica tudi v tem primeru odpovedala; ugotavlja, da je bila klasifikacija te 
finančno-tehnološke družbe kot „tehnološkega“ podjetja namesto kot ponudnika 
plačilnih storitev med glavnimi razlogi za nezadostno regulacijo;  poziva Komisijo, 
naj nujno obravnava to težavo ter naj zagotovi pravilno klasifikacijo plačilnih 
družb;“

2. del: „priznava, da imata glavno odgovornost za ta regulativni škandal BaFin in 
Bundesbank, ki nista pravilno nadzorovala in regulirala skupine Wirecard, hkrati pa 
ugotavlja, da imajo tudi številne institucije EU nalogo nadzirati in regulirati različne 
akterje, povezane s to zadevo, vključno z ECB, Evropskim organom za vrednostne 
papirje in trge (ESMA), Evropskim organom za zavarovanja in poklicne pokojnine 
(EIOPA) in Evropsko komisijo; poziva EU in nacionalne pristojne organe, naj 
začnejo preiskavo o manjkajočih 1,9 milijarde EUR in o možnih posledicah 
insolventnosti skupine Wirecard za pokojnine v EU; zahteva, da ESMA sproži 
preiskavo o tem, zakaj regulativni organi niso odkrili in ustavili goljufij in tržnih 
manipulacij Wirecarda in njegovih evropskih družb, vključno s podjetji s sedežem v 
Nemčiji in na Irskem;“

PPE, ID:
§ 40
1. del: „je globoko zaskrbljen zaradi pomanjkanja učinkovitega nadzora, kot je razkrilo 

ocenjevanje uspešnosti danskega in estonskega nadzornika v škandalu Danske Bank; 
poleg tega je zaskrbljen zaradi nedavnega škandala Wirecard ter zaradi vloge, ki jo 
je pri tem igral nemški organ za finančni nadzor BaFin, pa tudi zaradi morebitnih 
pomanjkljivosti tega organa; poziva EU in nacionalne pristojne organe, naj začnejo 
preiskavo o manjkajočih 1,9 milijarde EUR“

2. del: „in poziva Komisijo, naj preuči načine za izboljšanje delovanja računovodskega 
sektorja,“

3. del: „tudi s skupnimi revizijami;“

ECR, ID:
§ 24
1. del: vse besedilo brez besed: „npr. razširitev“, „Evropskega javnega tožilstva“ ter 

„Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) in Eurojust;“

2. del: „npr. razširitev“ ter „Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) in Eurojust;“

3. del: „Evropskega javnega tožilstva“ 

Razno
Dragoş Pîslaru in Moritz Körner (skupina Renew) sta prav tako podpisnika predloga resolucije 
B9-0207/2020.
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29. Strategija EU na področju javnega zdravja po pandemiji COVID–19

Predlogi resolucij: B9-0216/2020, B9-0217/2020, B9-0218/2020, B9-0219/2020, B9-0220/2020, B9-
0221/2020

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

Skupni predlog resolucije RC-B9-0216/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

pred § 1 11 GUE/NGL PG - 176, 463, 55

po delih

1/PG + 662, 17, 15

§ 1 § originalno 
besedilo

2/PG + 515, 165, 14

po § 1 1 GUE/NGL PG - 122, 497, 75

§ 2 § originalno 
besedilo

PG + 607, 66, 21

po § 2 2 GUE/NGL PG - 64, 561, 68

§ 4 7 ID PG - 148, 540, 4

§ 5 12 GUE/NGL PG - 240, 388, 66

po § 5 13 GUE/NGL PG - 236, 420, 37

§ 6 14 GUE/NGL PG - 153, 528, 12

po § 6 15 GUE/NGL PG - 163, 480, 50

po delih

1/PG + 674, 14, 6

§ 9 § originalno 
besedilo

2/PG + 546, 67, 81

§ 10 § originalno 
besedilo

PG + 375, 305, 14

3 GUE/NGL PG - 116, 501, 77po § 10

16 GUE/NGL PG - 139, 475, 80
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

§ 11 § originalno 
besedilo

PG + 517, 114, 62

po § 11 17 GUE/NGL PG - 120, 541, 33

§ 12 § originalno 
besedilo

PG + 576, 68, 50

§ 13 § originalno 
besedilo

PG + 601, 51, 42

§ 14 § originalno 
besedilo

PG + 601, 55, 38

§ 23 25 PPE, ECR PG + 403, 265, 26

22 Renew PG + 421, 224, 45

po delih

1/PG ↓

§ 25

§ originalno 
besedilo

2/PG ↓

po § 25 18 GUE/NGL PG + 380, 294, 14

§ 28 § originalno 
besedilo

PG + 523, 152, 19

po § 29 19 GUE/NGL PG + 582, 24, 88

po delih

1/PG + 658, 12, 24

§ 31 § originalno 
besedilo

2/PG + 608, 71, 15

§ 32 § originalno 
besedilo

PG + 576, 56, 62

po § 32 23 Renew PG + 549, 97, 48

po delih

1/PG + 606, 31, 57

§ 34 § originalno 
besedilo

2/PG + 550, 91, 53

24 Renew PG + 608, 53, 33po § 36

26 PPE PG + 640, 34, 20
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

§ 38 20 GUE/NGL PG - 295, 377, 22

po delih

1/PG + 573, 66, 55

§ 40 § originalno 
besedilo

2/PG + 520, 89, 85

§ 42 § originalno 
besedilo

PG + 606, 59, 29

navedba sklicevanja 5 § originalno 
besedilo

PG + 552, 86, 56

uvodna izjava A 4 ID PG - 126, 556, 10

uvodna izjava B § originalno 
besedilo

PG + 554, 84, 56

uvodna izjava V 5 ID PG - 106, 546, 40

6 ID PG - 124, 555, 11uvodna izjava W

21 Renew PG + 411, 269, 13

uvodna izjava JJ 9 GUE/NGL PG - 255, 386, 53

po uvodni izjavi KK 10 GUE/NGL PG - 142, 516, 35

po uvodni izjavi LL 8 GUE/NGL PG - 145, 469 79

Resolucija (vse besedilo) PG + 526, 105, 50

Predlogi resolucij političnih skupin

B9-0216/2020 GUE/NGL PG ↓

B9-0217/2020 ECR PG ↓

B9-0218/2020 S&D PG ↓

B9-0219/2020 Renew PG ↓

B9-0220/2020 Verts/ALE PG ↓

B9-0221/2020 PPE PG ↓

Zahteve za ločeno glasovanje
ID: navedba sklicevanja 5; uvodna izjava B §§ 2, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 28, 32
GUE/NGL: §§ 11, 28, 42
PPE: § 10
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Zahteve za glasovanje po delih
ID:
§ 9
1. del: „poziva države članice, naj nemudoma opravijo stresne teste svojih zdravstvenih 

sistemov, da bi identificirale pomanjkljivosti in se prepričale, ali so pripravljene na 
morebitni drugi val novega koronavirusa in druge zdravstvene krize, ki se lahko 
pojavijo v prihodnosti;“

2. del: „poziva Komisijo, naj to delo usklajuje in določi skupne parametre;“

§ 31
1. del: vse besedilo brez besede: „nujne“
2. del: ta beseda

§ 34
1. del: „poziva k sprejetju akcijskega načrta EU za preglednost podatkov o zdravju“
2. del: „in za boj proti dezinformacijam;“

§ 40
1. del: „toplo pozdravlja korenito povečanje predlaganega proračuna za novi program EU 

za zdravje; poudarja pa, da povečanje proračuna EU za zdravstvo ne bi smelo biti 
omejeno na novi večletni finančni okvir, temveč da so potrebne dolgoročne naložbe 
in zaveze;“

2. del: „zahteva uvedbo posebnega sklada EU za nadgradnjo bolnišnične infrastrukture in 
zdravstvenih storitev ob upoštevanju jasnih meril;“

PPE:
§ 25
1. del: vse besedilo brez besed: „varnega splava“
2. del: ti besedi

ID, GUE/NGL:
§ 1
1. del: „poziva evropske institucije in države članice, naj pridobijo prave izkušnje iz krize 

zaradi covida-19 in vzpostavijo veliko tesnejše sodelovanje na področju zdravja;“
2. del: „zato poziva k številnim ukrepom za oblikovanje evropske zdravstvene unije;“


