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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. Sklepi z izrednega zasedanja Evropskega sveta od 17. do 21. julija 2020

Predlogi resolucij: B9-0229/2020, B9-0230/2020

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

Predlog resolucije B9-0229/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

po delih

1/PG + 676, 1, 4

§ 1 § originalno 
besedilo

2/PG + 612, 28, 41

po delih

1/PG + 570, 71, 40

2/PG + 552, 72, 57

3/PG + 516, 112, 53

§ 2 § originalno 
besedilo

4/PG + 603, 32, 45

2 GUE/NGL PG - 64, 566, 51

3 GUE/NGL PG - 78, 534, 69

4 GUE/NGL PG - 87, 551, 43

po § 2

5 GUE/NGL PG - 113, 537, 31

6 GUE/NGL PG - 160, 466, 55po § 3

7 GUE/NGL PG - 48, 557, 76

§ 4 8 GUE/NGL PG - 124, 516, 41

po delih

1/PG + 541, 80, 60

§ 5 § originalno 
besedilo

2/PG + 456, 202, 23

25 ID PG - 133, 543, 3

10 GUE/NGL PG - 112, 556, 13

11 GUE/NGL PG - 102, 545, 33

po delih

§ 9

§ originalno 
besedilo

1/PG + 501, 151, 28
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

2/PG + 464, 175, 42

po § 9 9 GUE/NGL PG - 148, 405, 128

26 ID PG - 101, 562, 16§ 10

§ originalno 
besedilo

PG + 459, 202, 20

24 poslanci PG - 69, 565, 47po § 10

27 ID PG - 103, 564, 12

28 ID PG - 112, 554, 13

12 GUE/NGL PG - 59, 562, 57

13 GUE/NGL PG - 46, 618, 16

po delih

1/PG + 440, 211, 29

2/PG + 420, 200, 61

§ 11

§ originalno 
besedilo

3/PG + 487, 182, 12

po § 11 29 ID PG - 100, 569, 10

po delih

1/PG + 572, 78, 31

§ 12 § originalno 
besedilo

2/PG + 490, 64, 127

14 GUE/NGL PG - 81, 538, 59

15 GUE/NGL PG - 56, 545, 80

po § 13

16 GUE/NGL PG - 165, 467, 48

17 GUE/NGL PG - 112, 454, 115

po delih

1/PG + 523, 80, 74

§ 14

§ originalno 
besedilo

2/PG + 501, 112, 64

30 ID PG - 97, 560, 22po § 14

31 ID PG - 125, 535, 18
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

18 GUE/NGL PG - 91, 478, 112

po delih

1/PG + 526, 121, 34

§ 15

§ originalno 
besedilo

2/PG + 571, 101, 9

po § 15 19 GUE/NGL PG - 125, 510, 46

§ 16 § originalno 
besedilo

PG + 488, 140, 52

§ 17 32 ID PG - 106, 565, 8

po delih

1/PG + 552, 55, 74

§ 19 § originalno 
besedilo

2/PG + 488, 116, 77

20 GUE/NGL PG - 60, 538, 83po § 19

33 ID PG - 109, 560, 10

§ 20 34 ID PG - 102, 571, 6

po § 20 35 ID PG - 97, 569, 13

§ 23 21 GUE/NGL PG - 188, 485, 8

§ 24 § originalno 
besedilo

PG + 578, 52, 51

22 GUE/NGL PG - 108, 484, 89po § 24

23 GUE/NGL PG - 139, 419, 123

po delih

1/PG + 620, 20, 41

§ 26 § originalno 
besedilo

2/PG + 595, 40, 46

po uvodni izjavi C 1 GUE/NGL PG - 58, 562, 61

Resolucija (vse besedilo) PG + 465, 150, 67

Predlog resolucije B9-0230/2020
(ECR)

Resolucija (vse besedilo) PG ↓
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Zahteve za ločeno glasovanje
ID: §§ 15, 16, 24
Renew: §§ 10, 11, 12

Zahteve za glasovanje po delih
GUE/NGL:
§ 9
1. del: vse besedilo brez besed: „poudarja, da je za uspešen mehanizem potrebno glasovanje 

z obratno kvalificirano večino;“
2. del: te besede

§ 14
1. del: vse besedilo brez besed: „upravljanja meja“, „Integrirani sklad za upravljanje 

meja“ in „Evropski obrambni sklad“
2. del: te besede

§ 15
1. del: vse besedilo brez besede: „postopoma“
2. del: ta beseda

ID:
§ 1
1. del: „žaluje za žrtvami koronavirusa in se želi zahvaliti vsem delavcem, ki se borijo proti 

pandemiji;“
2. del: „meni, da imajo ljudje v EU v takšnih zgodovinskih in izrednih razmerah kolektivno 

dolžnost do solidarnosti;“

§ 5
1. del: „meni, da voditeljem držav in vlad ni uspelo rešiti vprašanja glede načrta za 

odplačilo instrumenta za okrevanje; želi spomniti, da so za to na voljo tri možnosti: 
nadaljnji rezi programov z dodano vrednostjo EU do leta 2058, povečanje 
prispevkov držav članic ali oblikovanje novih lastnih sredstev;“

2. del: „meni, da lahko samo oblikovanje novih lastnih sredstev pripomore k odplačilu 
dolga EU, reši proračun EU in zmanjša davčni pritisk na nacionalne blagajne in 
državljane EU; želi spomniti, da je oblikovanje novih lastnih sredstev edina možnost 
za odplačilo, sprejemljiva za Parlament;“

§ 12
1. del: „ponavlja svoje odločno stališče, da bi bilo treba karseda hitro ukiniti vse rabate in 

korektivne mehanizme; obžaluje, da je Evropski svet ne samo ohranil, pač pa tudi 
povečal rabate v korist nekaterih držav članic;“

2. del: „ponovno poudarja svoje stališče glede stroškov pobiranja carin, ki bi morali znašati 
10 % svoje prvotne stopnje;“
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§ 26
1. del: „vseeno meni, da bi bilo treba morebitni politični dogovor o naslednjem večletnem 

finančnem okviru doseči najpozneje do konca oktobra, da ne bi ogrozili nemotenega 
začetka izvajanja novih programov s 1. januarjem 2021; opozarja, da člen 312(4) 
PDEU določa začasno podaljšanje veljavnosti zgornje meje in drugih določb iz 
zadnjega leta sedanjega okvira, če novi večletni finančni okvir ne bi bil sprejet 
pravočasno;“

2. del: „poudarja, da je varnostni načrt za večletni finančni okvir tako pravno kot politično 
v celoti združljiv z načrtom za okrevanje in sprejetjem novih programov večletnega 
finančnega okvira;“

Renew:
§ 19
1. del: vse besedilo brez „obžaluje veliko zmanjšanje komponente za nepovratna sredstva, s 

katerim se je porušilo ravnovesje med nepovratnimi sredstvi in posojili ter bo 
ogrozilo prizadevanja za okrevanje, zlasti ukinitev inovativnih programov, kot je 
instrument za podporo plačilni sposobnosti; meni, da bosta zaradi teh zmanjšanj 
uplahnila moč instrumenta in njegov transformativni učinek na gospodarstvo; 
obžaluje dejstvo, da so se nekatere države članice ponovno pogajale v duhu 
operativne proračunske bilance, pri čemer so v celoti zanemarile splošne koristi 
članstva v enotnem trgu in EU kot celote;“

2. del: te besede

GUE/NGL, ID:
§ 2
1. del: “pozdravlja dejstvo, da so voditelji držav in vlad EU sprejeli instrument za 

okrevanje, s katerim bi znova zagnali gospodarstvo, kakor ga je maja predlagal 
Parlament; „priznava, da je oblikovanje instrumenta za okrevanje“

2. del: „zgodovinski dosežek za EU;“
3. del: „vendar obžaluje, da je bila v končnem dogovor količina nepovratnih sredstev 

zmanjšana;“
4. del: „želi spomniti, da pravna podlaga za oblikovanje instrumenta za okrevanje ne daje 

formalne vloge izvoljenim poslancem Evropskega parlamenta;“

§ 11
1. del: “zato poudarja, da mora ta reforma vključevati košarico lastnih sredstev, ki bo v 

proračun Unije vključena s 1. januarjem 2021; poudarja, da je prispevek za plastiko 
samo prvi delni korak do izpolnitve pričakovanj Parlamenta; se namerava pogajati o 
pravno zavezujočem koledarju, ki ga bo sprejel proračunski organ za prihodnjo 
uvedbo novih lastnih sredstev v prvi polovici naslednjega večletnega finančnega 
okvira, kot so sistem trgovanja z emisijami (in njegovih prihodkov iz naslova 
morebitne prihodnje širitve), mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah, digitalni 
davek, davek na finančne transakcije in skupna konsolidirana osnovi za davek od 
prihodkov pravnih oseb;“ brez besed: „kot so sistem trgovanja z emisijami (in 
njegovih prihodkov iz naslova morebitne prihodnje širitve),“

2. del: te besede
3. del: „poziva, naj se z vmesnim pregledom večletnega finančnega okvira po potrebi 

dodajo dodatna lastna sredstva v drugi polovici večletnega finančnega okvira za 
obdobje 2021–2027, da ta cilj zagotovo dosežen do konca omenjenega finančnega 
okvira;“


