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EVROPSKI PARLAMENT

DELNO ZASEDANJE 2020 - 2021 

Seje od  11. do  13. novembra  2020 

BRUSELJ 

ZAPISNIK 

SREDA, 11. NOVEMBRA 2020

PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI
Predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja
Nadaljevalo se je zasedanje, ki je bilo prekinjeno v petek, 23. oktobra 2020.

2. Otvoritev seje
Seja se je začela ob 15.06.

3. Izjave predsedujočega
Predsednik je podal izjavo o islamističnih terorističnih napadih, v katerih je bilo nedavno ubitih več
ljudi v Dresdnu, Nici in na Dunaju. Spomnil je, da so to napadi na naše temeljne vrednote in da
moramo vsi ostati združeni v boju proti ekstremizmu, nasilju in sovraštvu. 

Parlament je posvetil minuto molka v spomin na žrtve.
⁂

Predsednik je pojasnil, da za zagotovitev enake obravnave poslancev, ki so prisotni v sejni dvorani,
in tistih, ki sodelujejo na daljavo, na plenarnih zasedanjih vprašanja o pravilnosti postopka trenutno
niso dovoljena. Poslance je pozval, naj morebitna takšna vprašanja posredujejo v pisni obliki. 

4. Sprejetje zapisnikov predhodnih sej
Sprejeti so bili zapisniki sej z dne 19. oktobra 2020, 20. oktobra 2020, 21. oktobra 2020, 22.
oktobra 2020 in 23. oktobra 2020.

5. Sestava Parlamenta
Romunski pristojni organi so sporočili, da je bila Clotilde Armand izvoljena za županjo prvega
okrožja Bukarešte.

Parlament se je seznanil, da v skladu s členom 7(3) Akta o volitvah poslancev Evropskega
parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami ta funkcija ni združljiva s funkcijo evropskega
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poslanca in da je njen sedež v Parlamentu prost od 4. novembra 2020.

Pristojni malteški organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Miriam Dalli za poslanca
Evropskega parlamenta imenovan Cyrus Engerer z začetkom veljavnosti dne 5. novembra 2020.

Parlament sprejme na znanje njegovo izvolitev.
Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanca oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v
skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanec Cyrus Engerer polnopravno udeležuje sej Parlamenta in
njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podal izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni
združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.

6. Zahteva za odvzem imunitete
Grški pristojni organi so podali zahtevo za odvzem imunitete Ioannisu Lagosu, da bi se lahko
izvršila sodba višjega sodišča v Atenah z dne 7. oktobra 2020, ki ga je obsodilo na zaporno in
denarno kazen zaradi članstva v kriminalni organizaciji in njenega vodenja ter zaradi kršenja grške
zakonodaje o posedovanju strelnega orožja in o detonatorjih in ognjemetih.

Zahteva je bila v skladu s členom 9(1) Poslovnika posredovana pristojnemu odboru JURI.

7. Sestava odborov in delegacij
Predsednik je od skupine Renew prejel naslednjo odločitev, ki spreminja sestavo odborov in
delegacij:
odbor CULT: Monica Semedo namesto Vlad-Mariusa Botoşa

Ta odločitev začne veljati na današnji dan.

8. Izvolitev podpredsednika Evropskega parlamenta (napoved kandidatur)
Predsednik je obvestil, da bo Parlament jutri, v četrtek, 12. novembra 2020, izvolil novega
podpredsednika, ki bo nadomestil Mairead McGuinness. Sporočil je, da je prejel kandidaturo
Roberte Metsole, ki jo je predlagala skupina PPE.

Kandidatka je sporočila, da kandidaturo sprejema.

V skladu s členom 15 poslovnika in glede na to, da število kandidatov ne presega števila
razpoložljivih mest, bo kandidat izvoljen s ploskanjem, razen če  poslanci ali politična skupina
oziroma skupine, ki dosegajo vsaj visoki prag, zahtevajo tajno glasovanje.

Rok za vložitev zahteve za tajno glasovanje je danes, v sredo, 11. novembra 2020, ob 19.00.

9. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 71 Poslovnika)
Predsednik  je v skladu s členom 71 Poslovnika sporočil odločitve odborov ECON/BUDG, ECON
in CULT za začetek medinstitucionalnih pogajanj na podlagi poročil:

— odbor ECON/BUDG: predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi
mehanizma za okrevanje in odpornost (COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104
(COD)). Poročevalci: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan in Dragoş Pîslaru (A9-
0214/2020);
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— odbor ECON: predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št.
575/2013 v zvezi s prilagoditvami okvira za listinjenje za podporo okrevanju gospodarstva v
odziv na pandemijo COVID-19 (COM(2020)0283 – C9-0208/2020 – 2020/0156(COD)).
Poročevalec: Othmar Karas (A9-0213/2020);

— odbor ECON: predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU)
2017/2402 o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za
enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje kot pomoč pri okrevanju po pandemiji
COVID-19  (COM(2020)0282 – C9-0207/2020 – (COD)). Poročevalec: Paul Tang (A9-
0215/2020);

— odbor CULT: predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št.
445/2014/EU o vzpostavitvi aktivnosti Unije za Evropske prestolnice kulture za leta od 2020
do 2033 (COM(2020)0384 – C9-0275/2020 – 2020/0179(COD)). Poročevalka: Željana Zovko
(A9-0201/2020).

V skladu s členom 71(2) Poslovnika lahko poslanci ali politična skupina oziroma skupine, ki
dosegajo vsaj srednji prag, pisno zahtevajo glasovanje o odločitvah o začetku pogajanj pred
polnočjo naslednjega dne, t.j. četrtka, 12. novembra 2020.

Pogajanja se lahko začnejo kadar koli po izteku tega roka, če ni bila v Parlamentu vložena nobena
zahteva za glasovanje o odločitvi o začetku pogajanj.

10. Popravki (člen 241 Poslovnika)
Pristojni odbori so posredovali naslednje popravke besedil, ki jih je sprejel Evropski parlament.

— Popravek P8_TA(2019)0377(COR02) Direktive (EU) 2019/2034 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij ter o spremembi
direktiv 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU in 2014/65/EU (UL L
314, 5.12.2019, str. 64) - (stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi 16. aprila 2019
z namenom sprejetja navedene direktive P8_TA(2019)0377) - (COM(2017)0791 – C8-0452/2017 –
2017/0358(COD)) - odbor ECON;

— Popravek P8_TA(2019)0378(COR02) Uredbe (EU) 2019/2033 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi
uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 806/2014 (UL L 314,
5.12.2019, str. 1) - (stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi 16. aprila 2019 z
namenom sprejetja navedene uredbe P8_TA(2019)0378) - (COM(2017)0790 – C8-0453/2017 –
2017/0359(COD)) - odbor ECON.

V skladu s členom 241(4) Poslovnika se šteje, da so ti popravki sprejeti, če politična skupina ali
poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, najpozneje v štiriindvajsetih urah ne zahtevajo glasovanja o
njih.

11. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom
(člen 79 Poslovnika)
Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta danes podpisal naslednje akte, sprejete v
skladu z rednim zakonodajnim postopkom:
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- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 168/2013 glede posebnih
ukrepov za vozila kategorije L iz zaključka serije kot odziv na pandemijo COVID-19
(00039/2020/LEX - C9-0353/2020 - 2020/0251(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2018/848 o ekološki pridelavi
in označevanju ekoloških proizvodov glede datuma začetka njene uporabe in nekaterih drugih
datumov iz navedene uredbe (00034/2020/LEX - C9-0340/2020 - 2020/0231(COD)).

12. Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
Sporočilo Komisije o nadaljnjem obravnavanju stališč in resolucij, ki jih je Parlament sprejel med
delnim zasedanjem septembra 2020, je na voljo na spletišču Parlamenta.

13. Delegirani akti (člen 111(2) Poslovnika)
Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije (EU) .../.... o spremembi prilog II in III k Uredbi (EU) št. 528/2012
Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (C(2020)
06771 - 2020/2849(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 26. oktobra 2020

posredovano pristojnemu odboru: ENVI, IMCO (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/256 o
vzpostavitvi večletnega tekočega načrtovanja (C(2020)07107 - 2020/2839(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 20. oktobra 2020

posredovano pristojnemu odboru: EMPL

- Delegirana uredba Komisije o popravku češke jezikovne različice Delegirane uredbe (EU)
2015/35 o dopolnitvi Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja
in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (C(2020)07158 - 2020/2848
(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseca od datuma prejetja dne 23. oktobra 2020

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2018/1229 v zvezi z
regulativnimi tehničnimi standardi o disciplini pri poravnavi glede začetka njene veljavnosti (C
(2020)07186 - 2020/2847(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseca od datuma prejetja dne 23. oktobra 2020

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge IV k Uredbi (EU) 2018/841 Evropskega
parlamenta in Sveta glede referenčnih vrednosti za gospodarjenje z gozdovi, ki jih morajo države

P9_PV(2020)11-11 PE 661.163 - 6
SL



članice upoštevati v obdobju 2021–2025 (C(2020)07316 - 2020/2854(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 28. oktobra 2020

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge III k Uredbi (EU) 2018/848 Evropskega
parlamenta in Sveta glede nekaterih informacij, ki jih je treba navesti pri označevanju ekoloških
proizvodov (C(2020)07397 - 2020/2856(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 30. oktobra 2020

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in
Sveta za vključitev citronske kisline kot aktivne snovi v Prilogo I k Uredbi (C(2020)07402 -
2020/2857(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 3. novembra 2020

posredovano pristojnemu odboru: ENVI, IMCO (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2019/2124 glede uradnega
nadzora na mejni kontrolni točki, na kateri blago zapusti Unijo, ter nekaterih določb o tranzitu in
pretovarjanju (C(2020)07418 - 2020/2855(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 29. oktobra 2020

posredovano pristojnemu odboru: ENVI, AGRI (člen 57 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o spremembi delegiranih uredb (EU) št. 532/2014 in (EU) št.
1255/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 223/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Skladu za
evropsko pomoč najbolj ogroženim glede podrobnih minimalnih zahtev za namene revizije ter glede
podatkov, ki jih je treba zajemati in hraniti (C(2020)07504 - 2020/2859(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 4. novembra 2020

posredovano pristojnemu odboru: EMPL

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2019/1122 glede delovanja
registra Unije na podlagi Uredbe (EU) 2018/841 Evropskega parlamenta in Sveta (C(2020)07549 -
2020/2861(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 6. novembra 2020

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

Osnutki delegiranih aktov, za katere se je rok za nasprotovanje podaljšal:
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- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2020/3 glede odstopanja za
najmanjšo referenčno velikost ohranjanja venernic (Venus spp.) v nekaterih italijanskih teritorialnih
vodah (C(2020)05342 – 2020/2751(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 21. avgust 2020

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 2 dodatna meseca na zahtevo Evropskega parlamenta

posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega
parlamenta in Sveta v zvezi z Armenijo in Vietnamom (C(2020)06474 – 2020/2806(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 25. septembra 2020

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 2 dodatna meseca na zahtevo Evropskega parlamenta

posredovano pristojnemu odboru: INTA

14. Izvedbeni ukrepi (člen 112 Poslovnika)
Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek
s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Direktive 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z
nikotinamid ribozid kloridom in magnezijevim citrat malatom, ki se uporabljata pri proizvodnji
prehranskih dopolnil, in v zvezi z mersko enoto, ki se uporablja za baker (D069174/02 - 2020/2860
(RPS) - rok: 5. februarja 2021)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI;

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih
računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta
glede Mednarodnega računovodskega standarda 39 in mednarodnih standardov računovodskega
poročanja 4, 7, 9 in 16 (Besedilo velja za EGP) (D069602/01 - 2020/2851(RPS) - rok: 28. januarja
2021)
posredovano pristojnemu odboru: ECON
mnenje: JURI.

15. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
Naslednje vprašanje za ustni odgovor z razpravo je bilo uvrščeno na dnevni red (člen 136
Poslovnika):

— O-000065/2020 Komisiji, ki ga je v imenu odbora LIBE postavil Juan Fernando López
Aguilar: Vpliv ukrepov proti covidu-19 na demokracijo, pravno državo in temeljne pravice (B9-
0023/2020).

16. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:
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1) od drugih institucij

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in sveta o uvedbi preverjanja državljanov tretjih držav na
zunanjih mejah ter spremembi uredb (ES) št. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 in (EU)
2019/817 (COM(2020)0612 - C9-0307/2020 - 2020/0278(COD))

posredovano pristojni odbor : LIBE
mnenje : AFET, BUDG

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ravnanju v kriznih razmerah in primeru višje
sile na področju migracij in azila (COM(2020)0613 - C9-0308/2020 – 2020/0277(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 145(1) in 146(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z
Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano pristojni odbor : LIBE
mnenje : AFET, BUDG

Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o upravljanju azila in migracij ter spremembi
Direktive Sveta 2003/109/ES in predlagane Uredbe (EU) XXX/XXX [Sklad za azil in migracije]
(COM(2020)0610 - C9-0309/2020 – 2020/0279(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 145(1) in 146(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z
Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano pristojni odbor : LIBE
mnenje : AFET, BUDG, EMPL, JURI

- Spremenjeni predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupnega postopka za
mednarodno zaščito v Uniji in razveljavitvi Direktive 2013/32/EU (COM(2020)0611 - C9-
0312/2020 - 2016/0224(COD))

posredovano pristojni odbor : LIBE
mnenje : AFET, EMPL

- Spremenjeni predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema Eurodac za
primerjavo biometričnih podatkov zaradi učinkovite uporabe Uredbe (EU) XXX/XXX [uredba o
upravljanju azila in migracij] in Uredbe (EU) XXX/XXX [uredba o preselitvi] za ugotavljanje
istovetnosti nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva ter o
zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona
držav članic in Europol za namene kazenskega pregona, ter o spremembi uredb (EU) 2018/1240 in
(EU) 2019/818 (COM(2020)0614 - C9-0313/2020 - 2016/0132(COD))

posredovano pristojni odbor : LIBE
mnenje : AFET, BUDG, JURI (člen 110 Poslovnika)

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o splošnem okoljskem akcijskem programu Unije
do leta 2030 (COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 145(1) in 146(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z
Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano pristojni odbor : ENVI
mnenje : BUDG, ITRE, TRAN, AGRI, PECH

- Predlog uredbe Sveta o ustanovitvi Skupnega podjetja za evropsko visokozmogljivostno
računalništvo (COM(2020)0569 - C9-0335/2020 - 2020/0260(NLE))

posredovano pristojni odbor : ITRE
mnenje : BUDG

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa za dokumentacijo o ulovu
modroplavutega tuna (Thunnus thynnus) in o razveljavitvi Uredbe Sveta (EU) št. 640/2010 (COM
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(2020)0670 - C9-0336/2020 - 2020/0302(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 145(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim
ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano pristojni odbor : PECH

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ustreznih minimalnih plačah v Evropski uniji
(COM(2020)0682 - C9-0337/2020 - 2020/0310(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 145(1) in 146(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z
Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano pristojni odbor : EMPL
mnenje : FEMM

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okolja enotnega okenca Evropske
unije za carino in spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013 (COM(2020)0673 - C9-0338/2020 -
2020/0306(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 145(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim
ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano pristojni odbor : IMCO
mnenje : INTA, BUDG

- Predlog spremembe proračuna št. 9 k splošnemu proračunu za leto 2020, priložen predlogu za
uporabo Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Hrvaški in Poljski v zvezi z naravnimi
nesrečami ter za plačilo predplačil Hrvaški, Nemčiji, Grčiji, Madžarski, Irski, Portugalski in Španiji
v zvezi z izrednimi razmerami v javnem zdravju – stališče Sveta z dne 30. oktobra 2020
(12522/2020 - C9-0341/2020 - 2020/0297(BUD))

posredovano pristojni odbor : BUDG

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 z
izdajo splošnega izvoznega dovoljenja Unije za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo iz Unije v
Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (COM(2020)0692 - C9-0345/2020 -
2020/0313(COD))

posredovano pristojni odbor : INTA
mnenje : AFET

- Delna zamenjava članov Računskega sodišča - poljski kandidat (12496/2020 - C9-0350/2020 -
2020/0806(NLE))

posredovano pristojni odbor : CONT

- Sklep Sveta o sklenitvi sprememb Sporazuma o sodelovanju pri ravnanju v primeru onesnaženja
Severnega morja z nafto in drugimi škodljivimi snovmi (Bonski sporazum) v zvezi z razširitvijo
področja uporabe navedenega sporazuma in o pristopu Kraljevine Španije k navedenemu
sporazumu (11487/2020 - C9-0351/2020 - 2020/0205(NLE))

posredovano pristojni odbor : ENVI
mnenje : TRAN

- Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive Sveta 2006/112/ES glede začasnih ukrepov v zvezi
z davkom na dodano vrednost za cepiva proti COVID-19 ter in vitro diagnostične medicinske
pripomočke za COVID-19 v odziv na pandemijo COVID-19 (COM(2020)0688 - C9-0352/2020 -
2020/0311(CNS))

posredovano pristojni odbor : ECON
mnenje : IMCO

2) od odborov
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- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za
tehnično podporo (COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD)) - odbor BUDG - odbor
ECON - Poročevalka: Alexandra Geese - Poročevalec: Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije,
Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Senegal o
trajnostnem ribolovu (13484/2019 - C9-0178/2019 - 2019/0226(NLE)) - odbor PECH -
Poročevalka: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0180/2020)

- Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o
izvajanju Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Senegal o trajnostnem
ribolovu (2019/0226M(NLE)) - odbor PECH - Poročevalka: Izaskun Bilbao Barandica (A9-
0182/2020)

- Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu
Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko
Sejšeli in njegovega protokola o izvajanju (2020–2026) (2020/0002M(NLE)) - odbor PECH -
Poročevalka: Caroline Roose (A9-0184/2020)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o
partnerstvu o trajnostnem ribištvu in njegovega protokola o izvajanju (2020–2026) med Evropsko
unijo in Republiko Sejšeli (05243/2020 - C9-0073/2020 - 2020/0002(NLE)) - odbor PECH -
Poročevalka: Caroline Roose (A9-0185/2020)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št.
182/2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje
izvedbenih pooblastil Komisije (COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)) - odbor
JURI - Poročevalec: József Szájer (A9-0187/2020)

- ***I Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem letu železnic (2021)
(COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)) - odbor TRAN - Poročevalka: Anna
Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020)

- Poročilo o spremembah Poslovnika, s katerimi se želi zagotoviti delovanje Parlamenta v izrednih
razmerah (2020/2098(REG)) - odbor AFCO - Poročevalka: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o instrumentu za posojila v
javnem sektorju v okviru mehanizma za pravični prehod (COM(2020)0453 - C9-0153/2020 -
2020/0100(COD)) - odbor BUDG - odbor ECON - Poročevalec: Johan Van Overtveldt -
Poročevalka: Henrike Hahn (A9-0195/2020)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za
ukrepe Unije na področju zdravja za obdobje 2021–2027 in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 282/2014
(„Program EU za zdravje“) (COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)) - odbor ENVI -
Poročevalec: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

- Poročilo o novi industrijski strategiji za Evropo (2020/2076(INI)) - odbor ITRE - Poročevalec:
Carlo Calenda (A9-0197/2020)

- Poročilo o naložbenem načrtu za trajnostno Evropo – financiranje zelenega dogovora (2020/2058
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(INI)) - odbor BUDG - odbor ECON - Poročevalec: Siegfried Mureşan - Poročevalec: Paul Tang
(A9-0198/2020)

- *** Priporočilo o predlogu osnutka sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in
Vlado Ljudske republike Kitajske o sodelovanju na področju geografskih označb in njihovi zaščiti
(08359/2020 - C9-0298/2020 - 2020/0089(NLE)) - odbor INTA - Poročevalec: Iuliu Winkler (A9-
0199/2020)

- * Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu
davka na dodano vrednost glede identifikacije davčnih zavezancev na Severnem Irskem (COM
(2020)0360 - C9-0279/2020 - 2020/0165(CNS)) - odbor ECON - Poročevalka: Irene Tinagli (A9-
0200/2020)

- ***I Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št.
445/2014/EU o vzpostavitvi aktivnosti Unije za Evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do
2033 (COM(2020)0384 - C9-0275/2020 - 2020/0179(COD)) - odbor CULT - Poročevalka: Željana
Zovko (A9-0201/2020)

- Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma
med Evropsko unijo in vlado Ljudske republike Kitajske o sodelovanju na področju geografskih
označb in njihovi zaščiti (2020/0089M(NLE)) - odbor INTA - Poročevalec: Iuliu Winkler (A9-
0202/2020)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa
InvestEU (COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)) - odbor BUDG - odbor ECON -
Poročevalec: José Manuel Fernandes - Poročevalka: Irene Tinagli (A9-0203/2020)

- o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2021 (11072/1/2020 - C9-
0314/2020 - 2020/1998(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalke: Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
(A9-0206/2020)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive
2014/65/EU glede zahtev po informacijah, upravljanja produktov in omejitev pozicij za podporo
okrevanju po pandemiji COVID-19 (COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)) - odbor
ECON - Poročevalec: Markus Ferber (A9-0208/2020)

17. Razpored dela
Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za delni zasedanji  novembra I 2020 (PE
659.871/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe:

Predsednik je po posvetovanju s političnimi skupinami predlagal naslednje spremembe (člen 158
Poslovnika):

Sreda

Izjavi Sveta in Komisije o večletnem finančnem okviru (vključno z lastnimi sredstvi), mehanizmu
pogojenosti v zvezi s pravno državo in skladu za okrevanje za Evropo sta dodani kot prva točka
popoldanskega dnevnega reda.

Razpravi o izjavah podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in
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varnostno politiko o:

— boju proti nekaznovanosti za kazniva dejanja proti novinarjem po svetu (točka 33  PDOJ),

— geopolitičnih posledicah Abrahamovega dogovora za Bližnji vzhod (točka 34 PDOJ), 

sta preloženi na drugo novembrsko delno zasedanje 2020.

Razprava o poročilu Siegfrieda Mureşana in Paula Tanga (A9-0198/2020) o naložbenem načrtu za
trajnostno Evropo - financiranje zelenega dogovora (točka 25 PDOJ) je preložena na zadnjo točko
dnevnega reda v četrtek dopoldne.

Seja je podaljšana do 22.30.

Četrtek

Neposredno so bo glasovalo o naslednjih priporočilih in poročilih, predvidenih za skupno razpravo
o sporazumih o partnerstvu v ribiškem sektorju s Senegalom in Sejšeli:

— priporočilu Izaskun Bilbao Barandica o sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju
EU/Senegal: izvajanje Sporazuma. Protokol (resolucija)(A9-0180/2020) (točka 17 PDOJ),

— poročilu Izaskun Bilbao Barandica o sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju EU/Senegal:
izvajanje Sporazuma. Protokol (resolucija)(A9-0182/2020) (točka 16 PDOJ),

— priporočilu Caroline Roose o sporazumu o partnerstvu o trajnostnem ribištvu EU/Sejšeli in
njegovo izvajanje. Protokol (2020-2026) (A9-0185/2020) (točka 13 PDOJ),

— poročilu Caroline Roose o sporazumu o partnerstvu o trajnostnem ribištvu EU/Sejšeli in njegovo
izvajanje. Protokol (2020–2026) (resolucija) (A9-0184/2020) (točka 14 PDOJ).

Neposredno se bo glasovalo o naslednjem priporočilu in poročilu za skupno razpravo o sporazumu
med Evropsko unijo in vlado Ljudske republike Kitajske:

— priporočilu Iulia Winklerja o sporazumu EU/Kitajska: sodelovanje na področju geografskih
označb in njihova zaščita (A9-0199/2020) (točka 30 PDOJ),

— poročilu Iulia Winklerja o sporazumu EU/Kitajska: sodelovanje na področju geografskih označb
in njihova zaščita (resolucija) (A9-0202/2020) (točka 39 PDOJ).

Časovni blok od 15.00 do 16.30 se zato črta. 

Poleg tega se bo neposredno glasovalo o naslednjih točkah: 

— poročilu Joséja Manuela Fernandesa in Irene Tinagli  o programu InvestEU (A9-0203/2020),

— nasprotovanju v skladu s členom 112 Poslovnika: gensko spremenjena koruza MON 87427 ×
MON 89034 × MIR162 × NK603 in gensko spremenjena koruza s kombinacijo dveh ali treh
transformacij MON 87427, MON 89034, MIR162 in NK603 (B9-0346/2020),

— nasprotovanju v skladu s členom 112 Poslovnika: gensko spremenjena soja SYHT0H2 (SYN-
ØØØH2-5(B9-0349/2020),

— nasprotovanju v skladu s členom 112 Poslovnika: gensko spremenjena koruza MON 87427 ×
MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 in gensko spremenjena koruza s kombinacijo
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dveh, treh ali štirih transformacij MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 in NK603 (B9-
0347/2020).

Predsednik je na koncu dejal, da so bili glasovi razdeljeni po posameznih glasovanjih na podlagi
števila predlogov sprememb. Informacije o razdelitvi glasov po posameznih glasovanjih bodo na
voljo na spletnem mestu Parlamenta pod naslovom „Informacije in prednostni dokumenti“. Ta
razdelitev glasov se lahko še vedno spremeni glede na končno število predlogov sprememb in
število zahtev za glasovanje po delih in ločeno glasovanje. 

Parlament se je strinjal s temi predlogi.

Govoril je Markus Ferber o tem, da njegovo poročilo o trgih finančnih instrumentov (A9-
0208/2020) ni bilo vključeno na dnevni red, nato o organizaciji delnega zasedanja (predsednik je
predstavil podrobnosti).

S tem je bil določen razpored dela.

18. Večletni finančni okvir (vključno z lastnimi sredstvi), mehanizem
pogojenosti v zvezi s pravno državo in sklad za okrevanje za Evropo
(razprava) 
Izjavi Sveta in Komisije: Večletni finančni okvir (vključno z lastnimi sredstvi), mehanizem
pogojenosti v zvezi s pravno državo in sklad za okrevanje za Evropo (2020/2858(RSP))

Johannes Hahn (član Komisije) je podal izjavo.

Govorila sta Jan Olbrycht v imenu skupine PPE in Iratxe García Pérezv imenu skupine S&D.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorili so Dacian Cioloş v imenu skupine Renew, Jean-Lin Lacapelle v imenu skupine ID,
Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Johan Van Overtveldt v imenu skupije ECR,
samostojni poslanec Fabio Massimo Castaldo, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial,
Valérie Hayer, Rasmus Andresen, Roberts Zīle, Younous Omarjee, Siegfried Mureşan, Margarida
Marques, Moritz Körner, Jordi Solé, Bogdan Rzońca, José Gusmão, Petri Sarvamaa, Simona
Bonafè, Katalin Cseh, David Cormand, Derk Jan Eppink, Sira Rego, Esther de Lange, Kati Piri,
Guy Verhofstadt in Terry Reintke.

(Nadaljevanje razprave: točka 20 zapisnika z dne 11.11.2020)

PREDSEDSTVO: Pedro SILVA PEREIRA
podpredsednik

19. Glasovanje
Parlament bo glasoval z enim samim glasovanjem:

— Uvedba izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so
povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št.
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1215/2009 o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so
povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije [COM(2020)0135 - C9-
0099/2020 - 2020/0051(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Emmanuel Maurel
(A9-0175/2020);

— Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: gensko spremenjena koruza MON
87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 in gensko spremenjena koruza s kombinacijo dveh
ali treh transformacij MON 87427, MON 89034, MIR162 in NK603
Predlog resolucije, vložene v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika, o osnutku izvedbenega
sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MON
87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 in gensko spremenjeno koruzo s kombinacijo dveh ali
treh transformacij MON 87427, MON 89034, MIR162 in NK603, so iz nje sestavljeni ali
proizvedeni, na trg in razveljavitvi Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1111 v skladu z Uredbo
(ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (D068777/01 - 2020/2836(RSP)) (B9-
0346/2020) - odbor ENVI. Pristojni poslanci:  Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora
Evi in Sirpa Pietikäinen;

— Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: gensko spremenjena soja SYHT0H2
(SYN-ØØØH2-5)
Predlog resolucije, vložene v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika, o osnutku izvedbenega
sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo SYHT0H2
(SYN-ØØØH2-5), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003
Evropskega parlamenta in Sveta (D068779/01 - 2020/2838(RSP)) (B9-0349/2020) - odbor ENVI.
Pristojni poslanci: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi in Sirpa Pietikäinen;

— Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: gensko spremenjena koruza MON
87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 in gensko spremenjena koruza s
kombinacijo dveh, treh ali štirih transformacij MON 87427, MON 87460, MON 89034,
MIR162 in NK603
Predlog resolucije, vložene v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika, o osnutku izvedbenega
sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo MON
87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 in gensko spremenjeno koruzo s
kombinacijo dveh, treh ali štirih transformacij MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 in
NK603, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003
Evropskega parlamenta in Sveta (D068778/01 - 2020/2837(RSP)) (B9-0347/2020) - odbor ENVI.
Pristojni poslanci: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi in Sirpa Pietikäinen;

— Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Senegalom: izvajanje
Sporazuma. Protokol ***
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Protokola o izvajanju Sporazuma o
partnerstvu med Republiko Senegal in Evropsko unijo o trajnostnem ribolovu [13484/2019 - C9-
0178/2019 - 2019/0226(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Izaskun Bilbao Barandica (A9-
0180/2020);

— Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Senegalom: izvajanje
Sporazuma. Protokol (resolucija)
Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o
izvajanju Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Senegal o trajnostnem
ribolovu [2019/0226M(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Izaskun Bilbao Barandica (A9-
0182/2020);
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— Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Sejšeli in njegovo izvajanje.
Protokol (2020–2026) ***
Poročilo o osnutku sklepa sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu o
trajnostnem ribištvu in njegovega protokola o izvajanju (2020-2026) med Evropsko unijo in
Republiko Sejšeli [05243/2020 - C9-0073/2020 - 2020/0002(NLE)] - Odbor za ribištvo.
Poročevalka: Caroline Roose (A9-0185/2020);

— Sporazum med EU in Kitajsko: sodelovanje na področju geografskih označb in njihova
zaščita ***
Priporočilo o predlogu osnutka sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Vlado
Ljudske republike Kitajske o sodelovanju na področju geografskih označb in njihovi zaščiti
[08359/2020 - C9-0298/2020 - 2020/0089(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec:
Iuliu Winkler (A9-0199/2020);

— Sporazum med EU in Kitajsko: sodelovanje na področju geografskih označb in njihova
zaščita (resolucija)
Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med
Evropsko unijo in vlado Ljudske republike Kitajske o sodelovanju na področju geografskih označb
in njihovi zaščiti [2020/0089M(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Iuliu Winkler
(A9-0202/2020);

— Skupni sistem davka na dodano vrednost: identifikacija davčnih zavezancev na
Severnem Irskem *
Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka
na dodano vrednost glede identifikacije davčnih zavezancev na Severnem Irskem [COM(2020)0360
- C9-0279/2020 - 2020/0165(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka:
Irene Tinagli (A9-0200/2020).

— Uvedba omejitev zmogljivosti za trsko iz vzhodnega Baltskega morja, zbiranje podatkov
in nadzorni ukrepi v Baltskem morju ter trajno prenehanje ribolova trske iz vzhodnega
Baltskega morja ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1139 v
zvezi z uvedbo omejitev zmogljivosti za trsko iz vzhodnega Baltskega morja, zbiranjem podatkov
in nadzornimi ukrepi v Baltskem morju ter Uredbe (EU) št. 508/2014 v zvezi s trajnim prenehanjem
ribolova trske iz vzhodnega Baltskega morja [COM(2019)0564 - C9-0161/2019 - 2019/0246
(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Niclas Herbst (A9-0093/2020);

— Boljše sodelovanje med javnimi zavodi za zaposlovanje (JZZ) ***I
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 573/2014/EU o
boljšem sodelovanju med javnimi zavodi za zaposlovanje (JZZ) [COM(2019)0620 - C9-0117/2019
- 2019/0188(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Manuel Pizarro (A9-
0128/2020).

Glasovanje je odprto do 18.15.

Glasovanje se je začelo.
Rezultati glasovanja bodo objavljeni ob 21.00.
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20. Večletni finančni okvir (vključno z lastnimi sredstvi), mehanizem
pogojenosti v zvezi s pravno državo in sklad za okrevanje za Evropo
(nadaljevanje razprave) 
Izjavi Sveta in Komisije: Večletni finančni okvir (vključno z lastnimi sredstvi), mehanizem
pogojenosti v zvezi s pravno državo in sklad za okrevanje za Evropo (2020/2858(RSP))

(Začetek razprave: točka 18 zapisnika z dne 11.11.2020)

Govorili so Esteban González Pons, Elisabetta Gualmini, Sophia in 't Veld, Daniel Freund, Jessica
Stegrud, Eugen Jurzyca, Markus Ferber, Katarina Barley, Sandro Gozi, Ernest Urtasun, Angel
Dzhambazki, Daniel Caspary, Eero Heinäluoma, Ramona Strugariu, Alexandra Geese, Patryk Jaki,
Kris Peeters, Juan Fernando López Aguilar, Charles Goerens, Sylwia Spurek, Niclas Herbst, Leszek
Miller, Marie Toussaint, Andreas Schwab, Kathleen Van Brempt, Tonino Picula, Udo Bullmann,
Victor Negrescu, Brando Benifei, Csaba Molnár, Marc Angel in Petar Vitanov.

Govoril je Johannes Hahn (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

21. Izid predsedniških volitev v ZDA (razprava)
Izid predsedniških volitev v ZDA

Govoril je Josep Borrell Fontelles (podpredsednik Komisije/visoki predstavnik Unije za zunanje
zadeve in varnostno politiko).

Govorili so Michael Gahler v imenu skupine PPE, Kati Piri v imenu skupine S&D, Hilde Vautmans
v imenu skupine Renew, Mara Bizzotto v imenu skupine ID, Ska Keller v imenu skupine
Verts/ALE, Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR, Martin Schirdewan v imenu skupine
GUE/NGL in samostojni poslanec Fabio Massimo Castaldo.

Razprava se je zaključila.

22. Boj proti terorizmu in pravica do svobode izražanja in svobode
izobraževanja (razprava) 
Izjavi Sveta in Komisije: Boj proti terorizmu in pravica do svobode izražanja in svobode
izobraževanja (2020/2841(RSP))

Ylva Johansson (članica Komisije) je podala izjavo.

PREDSEDSTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredsednik

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez v imenu skupine S&D, Maite
Pagazaurtundúa v imenu skupine Renew, Nicolas Bay v imenu skupine ID, Salima Yenbou v imenu
skupine Verts/ALE, Nicola Procaccini v imenu skupine ECR, Manon Aubry v imenu skupine
GUE/NGL, in Laura Ferrara (samostojna poslanka).

Govorila je Ylva Johansson.
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Razprava se je zaključila.

23. Sestava odborov in delegacij
Predsednik je od skupine S&D prejel naslednjo odločitev, ki spreminja sestavo odborov in
delegacij:
Delegacija za odnose z Bosno in Hercegovino ter Kosovom: Andreas Schieder

Ta odločitev začne veljati na današnji dan.

(Seja je bila prekinjena ob 19.25.)

PREDSEDSTVO: Katarina BARLEY
podpredsednica

24. Nadaljevanje seje
Seja se je nadaljevala ob 19.56.

25. Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2021 – vsi
oddelki (razprava)
Poročilo o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2021
[11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Pierre
Larrouturou in Olivier Chastel (A9-0206/2020)

Pierre Larrouturou in Olivier Chastel sta predstavila poročilo.

Govoril je Johannes Hahn (član Komisije).

Govorili so Nikos Androulakis (pripravljavec mnenja odbora AFET), Charles Goerens
(pripravljavec mnenja odbora DEVE), Margarida Marques (pripravljavka mnenja odbora ECON),
Cristian-Silviu Buşoi (pripravljavec mnenja odbora ITRE), Leszek Miller (pripravljavec mnenja
odbora IMCO), Markus Ferber (pripravljavec mnenja odbora TRAN), Younous Omarjee
(pripravljavec mnenja odbora REGI), Martin Hlaváček (pripravljavec mnenja odbora PECH),
Romeo Franz (pripravljavec mnenja odbora CULT), Antonio Tajani (pripravljavec mnenja odbora
AFCO) in Robert Biedroń (pripravljavec mnenja odbora FEMM).

PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

Govorili so Angelika Winzig v imenu skupine PPE, Nils Ušakovs v imenu skupine S&D, Valérie
Hayer v imenu skupine Renew, Joachim Kuhs v imenu skupine ID, David Cormand v imenu
skupine Verts/ALE, Bogdan Rzońca v imenu skupine ECR, Dimitrios Papadimoulis v imenu
skupine GUE/NGL, samostojni poslanec Ivan Vilibor Sinčić, José Manuel Fernandes in Carmen
Avram.

(Nadaljevanje razprave: točka 27 zapisnika z dne 11.11.2020)

26. Razglasitev izidov glasovanja
Predsednik je prebral izide glasovanja:
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Uvedba izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s
stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št.
1215/2009 o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so
povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije [COM(2020)0135 - C9-
0099/2020 - 2020/0051(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Emmanuel Maurel
(A9-0175/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB 

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2020)0290)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 11., 12. in 13. novembra 2020, točka 1)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: gensko spremenjena koruza MON 87427 ×
MON 89034 × MIR162 × NK603 in gensko spremenjena koruza s kombinacijo dveh ali treh
transformacij MON 87427, MON 89034, MIR162 in NK603
Predlog resolucije B9-0346/2020

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0291)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 11., 12. in 13. novembra 2020, točka 2)

Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: gensko spremenjena soja SYHT0H2 (SYN-
ØØØH2-5)
Predlog resolucije B9-0349/2020

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0292)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 11., 12. in 13. novembra 2020, točka 3)

Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: gensko spremenjena koruza MON 87427 ×
MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 in gensko spremenjena koruza s kombinacijo
dveh, treh ali štirih transformacij MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 in NK603
Predlog resolucije B9-0347/2020

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0293)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 11., 12. in 13. novembra 2020, točka 4)

Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Senegalom: izvajanje Sporazuma.
Protokol ***
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Protokola o izvajanju Sporazuma o
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partnerstvu med Republiko Senegal in Evropsko unijo o trajnostnem ribolovu [13484/2019 - C9-
0178/2019 - 2019/0226(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Izaskun Bilbao Barandica (A9-
0180/2020)

(potrebna navadna večina)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Odobreno (P9_TA(2020)0294)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 11., 12. in 13. novembra 2020, točka 5)

Parlament je odobril sklenitev protokola.

Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Senegalom: izvajanje Sporazuma.
Protokol (resolucija)
Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o
izvajanju Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Senegal o trajnostnem
ribolovu [2019/0226M(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Izaskun Bilbao Barandica (A9-
0182/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2020)0295)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 11., 12. in 13. novembra 2020, točka 6)

Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Sejšeli in njegovo izvajanje.
Protokol (2020–2026) ***
Poročilo o osnutku sklepa sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu o
trajnostnem ribištvu in njegovega protokola o izvajanju (2020-2026) med Evropsko unijo in
Republiko Sejšeli [05243/2020 - C9-0073/2020 - 2020/0002(NLE)] - Odbor za ribištvo.
Poročevalka: Caroline Roose (A9-0185/2020)

(potrebna navadna večina)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Odobreno (P9_TA(2020)0296)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 11., 12. in 13. novembra 2020, točka 7)

Parlement je odobril sklenitev protokola.

Sporazum med EU in Kitajsko: sodelovanje na področju geografskih označb in njihova
zaščita ***
Priporočilo o predlogu osnutka sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Vlado
Ljudske republike Kitajske o sodelovanju na področju geografskih označb in njihovi zaščiti
[08359/2020 - C9-0298/2020 - 2020/0089(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec:
Iuliu Winkler (A9-0199/2020)

(potrebna navadna večina)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Odobreno (P9_TA(2020)0297)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 11., 12. in 13. novembra 2020, točka 8)
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Parlament je odobril sklenitev sporazuma.
Sporazum med EU in Kitajsko: sodelovanje na področju geografskih označb in njihova
zaščita (resolucija)
Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med
Evropsko unijo in vlado Ljudske republike Kitajske o sodelovanju na področju geografskih označb
in njihovi zaščiti [2020/0089M(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Iuliu Winkler
(A9-0202/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2020)0298)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 11., 12. in 13. novembra 2020, točka 9)

Skupni sistem davka na dodano vrednost: identifikacija davčnih zavezancev na Severnem
Irskem *
Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka
na dodano vrednost glede identifikacije davčnih zavezancev na Severnem Irskem [COM(2020)0360
- C9-0279/2020 - 2020/0165(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka:
Irene Tinagli (A9-0200/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG KOMISIJE

Odobreno z enim glasovanjem (P9_TA(2020)0299)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 11., 12. in 13. novembra 2020, točka 10)

Uvedba omejitev zmogljivosti za trsko iz vzhodnega Baltskega morja, zbiranje podatkov in
nadzorni ukrepi v Baltskem morju ter trajno prenehanje ribolova trske iz vzhodnega
Baltskega morja ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1139 v
zvezi z uvedbo omejitev zmogljivosti za trsko iz vzhodnega Baltskega morja, zbiranjem podatkov
in nadzornimi ukrepi v Baltskem morju ter Uredbe (EU) št. 508/2014 v zvezi s trajnim prenehanjem
ribolova trske iz vzhodnega Baltskega morja [COM(2019)0564 - C9-0161/2019 - 2019/0246
(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Niclas Herbst (A9-0093/2020)

(potrebna navadna večina)

ZAČASNI SPORAZUM

Sprejeto (P9_TA(2020)0300)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 11., 12. in 13. novembra 2020, točka 11)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Boljše sodelovanje med javnimi zavodi za zaposlovanje (JZZ) ***I
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 573/2014/EU o
boljšem sodelovanju med javnimi zavodi za zaposlovanje (JZZ) [COM(2019)0620 - C9-0117/2019
- 2019/0188(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Manuel Pizarro (A9-
0128/2020)

(potrebna navadna večina)
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ZAČASNI SPORAZUM

Sprejeto (P9_TA(2020)0301)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 11., 12. in 13. novembra 2020, točka 12)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

27. Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2021 – vsi
oddelki (nadaljevanje razprave)
Poročilo o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2021
[11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Pierre
Larrouturou in Olivier Chastel (A9-0206/2020)

(Začetek razprave: točka 25 zapisnika z dne 11.11.2020)

Govorili so Maxette Pirbakas, Eugen Jurzyca, Sandra Pereira, Tamás Deutsch, Mónica Silvana
González, Roman Haider, Pernille Weiss, Eero Heinäluoma in Angelo Ciocca.

Govoril je Johannes Hahn (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11 zapisnika z dne 12.11.2020 (predlogi sprememb); točka 19 zapisnika z dne
12.11.2020 (končno glasovanje).

28. Obrazložitve glasovanja
Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja so v skladu s členom 194 Poslovnika na voljo na spletnem mestu
Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.
Izjemoma bodo sprejete obrazložitve glasovanja, ki niso daljše kot 400 besed.

29. Popravki in namere glasovanj
Popravki in namere glasovanj se nahajajo v dokumentu “Izidi poimenskega glasovanja”, ki je
priložen zapisniku zasedanja, in so na voljo na spletišču Parlamenta. Navedeni so samo
informativno in ne spreminjajo izida glasovanja, ki je razglašen na plenarni seji.
Dokument se redno posodablja največ dva tedna po zadnjem dnevu delnega zasedanja.
Po tem roku je seznam popravkov in namer glasovanja dokončen in se predloži v prevajanje in
objavo v Uradnem listu.

30. Dnevni red naslednje seje
Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 659.871/OJJE).

31. Zaključek seje
Seja se je zaključila ob 21.30.

P9_PV(2020)11-11 PE 661.163 - 22
SL



Klaus Welle David Maria Sassoli
generalni sekretar predsednik
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SEZNAM NAVZOČIH

11.11.2020

Zaradi pandemije covida-19 to delno zasedanje poteka na daljavo, zato seznam prisotnosti za podpis
poslancev ni na voljo.

⁂

Zaradi  pandemije  COVID-19  je  bil  vzpostavljen  sistem  glasovanja  na  daljavo  (glej  sklep
predsedstva z dne 20. marca 2020, ki je dopolnil sklep z dne 3. maja 2004 o pravilih glasovanja).
Imena poslancev, ki so sodelovali  pri  glasovanju,  so navedena v dokumentu "Izidi poimenskega
glasovanja", ki je priložen zapisniku seje in je na voljo na spletnem mestu Parlamenta.
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