
P9_PV(2020)12.14-18(VOT)_SL.docx 1 PE 662.592

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. Okvir za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank ***II

Priporočilo za drugo obravnavo: Marek Belka, Johan Van Overtveldt (A9-0242/2020)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

odobritev brez glasovanja

2. Imenovanje Mareka Opiole za člana Računskega sodišča

poročilo: Matteo Adinolfi (A9-0249/2020) (tajno glasovanje (člen 191(1) Poslovnika)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Imenovanje 
Mareka Opiołe

TG - 156, 536, 3

3. Upravljalni, ohranitveni in nadzorni ukrepi, ki se uporabljajo na območju 
Konvencije o krepitvi Medameriške komisije za tropske tune ***I

poročilo: João Ferreira (A9-0231/2020)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

eno samo glasovanje PG + 663, 17, 15

4. Sklenitev sporazuma med EU in Japonsko o varnosti v civilnem letalstvu ***

Priporočilo: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0239/2020)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Postopek odobritve PG + 678, 7, 10
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5. Sporazum med Evropsko skupnostjo in Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem 
sektorju: podaljšanje Protokola ***

Priporočilo: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Postopek odobritve PG + 570, 38, 87

6. Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Cookovimi otoki: 
podaljšanje Protokola o izvajanju ***

Priporočilo: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Postopek odobritve PG + 639, 29, 27

7. Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi ***II

Priporočilo za drugo obravnavo: Christophe Hansen (A9-0241/2020)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

odobritev brez glasovanja

8. Evropsko leto železnic (2021) ***I

poročilo: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020)

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

Začasni sporazum

Začasni sporazum 40 odbor PG + 684, 9, 2
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9. Pooblastitev Komisije, da glasuje za povečanje kapitala Evropskega investicijskega 
sklada ***I

poročilo: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

eno samo glasovanje PG + 652, 30, 13

10. Predlog spremembe proračuna št. 10/2020: Povečanje odobritev plačil in druge 
prilagoditve odhodkov in prihodkov

poročilo: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

eno samo glasovanje PG + 594, 37, 64

11. Prehodne določbe za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 
2021 in 2022 ***I

poročilo: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

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

Začasni sporazum in izjave

Začasni sporazum 123 odbor PG + 653, 19, 22

Izjave Parlamenta 124 odbor PG + 598, 20, 76

Skupne izjave 125 odbor PG + 596, 24, 74

Izjava Komisije 126 odbor PG + 643, 35, 16

Osnutek zakonodajnega akta

vse besedilo 123UD1 odbor PG ↓

po delih

1/PG ↓

člen 7, točka 12 (člen 
58 a, točka 3)

123UD2 odbor

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

člen 7, točka 12 (člen 
58 a, točka 4)

123UD3 odbor PG ↓

po delih

1/PG ↓

člen 7, točka 12 (člen 
58 a, točka 5)

123UD4 odbor

2/PG ↓

po delih

1/PG ↓

2/PG ↓

uvodna izjava 22 123UD5 odbor

3/PG ↓

Zahteve za ločeno glasovanje
ID: člen 7, točka 12 (člen 58 a, točka 4)

Zahteve za glasovanje po delih
ID:
uvodna izjava 22
1. del: „Države članice zato ne bi smele zmanjšati okoljskih ambicij, ki so si jih zadale v 

obstoječih programih za razvoj podeželja. Tudi za dodatna sredstva bi morale 
zagotoviti enak skupni delež, kot so ga v svojih programih razvoja podeželja v 
okviru prispevka EKSRP rezervirale za ukrepe, ki so posebej koristni za okolje in 
podnebje („načelo o nedopustnosti nazadovanja“).“

2. del: „Poleg tega bi bilo treba vsaj 37 % dodatnih sredstev, ki jih zagotavlja EURI, 
nameniti za ukrepe, ki so posebej koristni za okolje in podnebje, ter za dobrobit 
živali in pristop LEADER. Poleg tega bi bilo treba vsaj 55 % teh dodatnih sredstev 
nameniti za ukrepe, ki spodbujajo gospodarski in socialni razvoj podeželskih 
območij, in sicer za naložbe v osnovna sredstva, razvoj kmetij in podjetij, podporo 
osnovnim storitvam, obnovo vasi na podeželskih območjih ter sodelovanje.“ brez 
besed: „vsaj 37 %“, „nameniti za ukrepe, ki so posebej koristni za okolje in 
podnebje, ter za dobrobit živali in pristop LEADER. Poleg tega” in „teh dodatnih 
sredstev“

3. del: te besede

člen 7, točka 12 (člen 58 a, točka 3)
1. del: „Odstotni pragi skupnega prispevka EKSRP za program razvoja podeželja iz člena 

59(5) in (6) te uredbe se ne uporabljajo za dodatna sredstva iz odstavka 1 tega 
člena.“

2. del: „Vendar države članice zagotovijo, da se v skladu s členom 1(2) Uredbe (EU) .../... 
[te uredbe o spremembi] za ukrepe iz člena 59(6) te uredbe v vsakem programu 
razvoja podeželja rezervira vsaj enak skupni delež prispevka EKSRP, vključno z 
dodatnimi sredstvi iz odstavka 2 tega člena.“
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člen 7, točka 12 (člen 58 a, točka 5)
1. del: Najmanj 55 % dodatnih sredstev iz odstavka 2 tega člena se v vsakem programu 

razvoja podeželja rezervira za ukrepe iz členov 17, 19, 20 in 35, če predvidena 
uporaba teh ukrepov v programih razvoja podeželja spodbuja gospodarski in socialni 
razvoj na podeželskih območjih ter prispeva k odpornemu, trajnostnemu in 
digitalnemu gospodarskemu okrevanju,“

2. del: tudi v skladu s kmetijsko-okoljsko-podnebnimi cilji na podlagi te uredbe, zlasti za: 
a) kratke dobavne verige in lokalne trge; b) učinkovito uporabo virov, tudi precizno 
in pametno kmetovanje, inovacije, digitalizacijo in modernizacijo pridelovalnih 
strojev in opreme; c) varnostne razmere pri delu; d) energijo iz obnovljivih virov, 
krožno gospodarstvo in biogospodarstvo; e) dostop do visokokakovostnih 
informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) na podeželskih območjih. 
Države članice se lahko pri dodeljevanju dodatnih sredstev iz odstavka 2 tega člena 
odločijo za odstopanje od odstotnega praga iz prvega pododstavka tega odstavka, in 
sicer v obsegu, ki je potreben za skladnost z načelom o nedopustnosti nazadovanja iz 
člena 1(2) Uredbe (EU).../... [ta uredba o spremembi]. Kljub temu se lahko države 
članice namesto tega odločijo za odstopanje od tega načela o nedopustnosti 
nazadovanja, in sicer v obsegu, ki je potreben za uskladitev z odstotnim pragom iz 
prvega pododstavka tega odstavka.“

12. Dodatni viri v okviru pandemije COVID-19: REACT-EU ***I

poročilo: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A9-0150/2020)

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

Začasni sporazum

Začasni sporazum 61 odbor PG + 654, 23, 17

13. Zaščita proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom 
pravne države v državah članicah ***II

Priporočilo za drugo obravnavo: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A9-0262/2020)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

odobritev brez glasovanja

14. Uredba Sveta o določitvi večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 ***

Priporočilo: Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0260/2020) (zahtevana večina poslancev 
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Parlamenta)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Postopek odobritve PG + 548, 81, 66

15. Medinstitucionalni sporazum o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih 
zadevah in dobrem finančnem poslovodenju ter novih virih lastnih sredstev, 
vključno s časovnim načrtom za njihovo uvedbo

poročilo: Esteban González Pons (A9-0261/2020)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Sklep PG + 550, 72, 73

16. Nova strategija za evropska mala in srednja podjetja

poročilo: Paolo Borchia (A9-0237/2020)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Resolucija (vse besedilo) PG + 533, 58, 82

17. Večletni finančni okvir, pogojenost v zvezi s pravno državo in lastna sredstva

Predlogi resolucij: B9-0428/2020, B9-0429/2020

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

Predlog resolucije B9-0428/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)

1 GUE/NGL PG - 132, 527, 36

12 ID PG - 100, 570, 23

po delih

1/PG + 501, 80, 113

§ 1

§ originalno 
besedilo

2/PG + 565, 89, 40



P9_PV(2020)12.14-18(VOT)_SL.docx 10 PE 662.592

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

3/PG + 509, 162, 24

8 GUE/NGL PG - 111, 574, 10

9 GUE/NGL PG - 77, 601, 17

po § 1

10 GUE/NGL PG - 123, 545, 27

§ 2 2 GUE/NGL PG - 73, 617, 5

3 GUE/NGL PG - 81, 552, 60po § 2

11 GUE/NGL PG - 113, 558, 24

4 GUE/NGL PG - 107, 520, 66

po delih

1/PG + 537, 149, 9

§ 4

§ originalno 
besedilo

2/PG + 466, 213, 16

5 GUE/NGL PG - 69, 553, 73

6 GUE/NGL PG - 164, 422, 108

po § 4

7 GUE/NGL PG - 169, 450, 76

po delih

1/PG + 530, 151, 14

§ 9 § originalno 
besedilo

2/PG + 518, 149, 28

po delih

1/PG + 516, 174, 5

§ 11 § originalno 
besedilo

2/PG + 472, 214, 9

Resolucija (vse besedilo) PG + 496, 134, 65

Predlog resolucije B9-0429/2020 
(ECR)

Resolucija (vse besedilo) PG ↓

Zahteve za ločeno glasovanje
ID: §§ 4, 11
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Zahteve za glasovanje po delih
PPE:
§ 4
1. del: vse besedilo brez besed: „Svet zaradi pravila o soglasju“
2. del: te besede

§ 11
1. del: vse besedilo brez besed: „vprašanje, kako premostiti“
2. del: te besede

ID:
§ 9
1. del: vse besedilo brez besed: „opozarja, da uporaba te uredbe ne more biti odvisna od 

sprejetja kakršnih koli smernic, saj je dogovorjeno besedilo dovolj jasno, izvedbeni 
instrumenti pa niso predvideni;“

2. del: te besede

GUE/NGL, ID:
§ 1
1. del: vse besedilo brez besed: „Sklad za integrirano upravljanje meja, Frontex“ in „pravno 

zavezujoč“ (dve pojavitvi)
2. del: „Sklad za integrirano upravljanje meja, Frontex“
3. del: „pravno zavezujoč“ (dve pojavitvi)

18. Izvajanje uredbe Dublin III

poročilo: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

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

§ 4 8 GUE/NGL PG - 321, 350, 22

§ 5 1 ID PG - 143, 542, 7

po delih

1/PG + 650, 19, 24

§ 15 § originalno 
besedilo

2/PG + 540, 138, 13

po § 15 2 ID PG - 196, 480, 14

3 ID PG - 135, 522, 37

4 ID PG - 160, 524, 10

5 ID PG - 163, 511, 20

po § 26

6 ID PG - 137, 551, 6
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

§ 39 7 ID PG - 142, 534, 16

§ 43 § originalno 
besedilo

PG + 532, 110, 52

Resolucija (vse besedilo) PG + 448, 98, 149

Zahteve za ločeno glasovanje
ID: § 43

Zahteve za glasovanje po delih
ID:
§ 15
1. del: „poudarja, da mora biti varstvo temeljnih pravic, vključno z zaščito otrok, žrtev 

trgovine z ljudmi, v središču ukrepov, sprejetih za izvajanje uredbe Dublin III;“
2. del: „oseb LGBTI in drugih ranljivih oseb,“ opozarja na človeške stroške, ki jih imajo 

zaradi pomanjkljivosti CEAS prosilci za azil, katerih duševno zdravje že slabijo 
travme, ki so jih doživeli v svoji državi izvora in morebiti vzdolž migracijskih poti;“

19. Izvajanje direktive o vračanju

poročilo: Tineke Strik (A9-0238/2020)

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

§ 3 2 ID PG - 148, 535, 9

po § 9 3 ID PG - 108, 542, 44

4 ID PG - 103, 570, 21

5 ID PG - 168, 502, 24

po § 11

6 ID PG - 145, 539, 10

po § 14 7 ID PG - 152, 537, 5

§ 15 8 ID PG - 139, 547, 6

po § 30 9 ID PG - 159, 519, 16

po § 34 10 ID PG - 106, 549, 39

po navedbi sklicevanja 
38

1 ID PG - 131, 522, 41

Resolucija (vse besedilo) PG + 512, 134, 49
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20. Sodelovanje Evropskega urada za boj proti goljufijam z Evropskim javnim 
tožilstvom in učinkovitost njegovih preiskav ***II

Priporočilo za drugo obravnavo: Marian-Jean Marinescu (A9-0263/2020)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

odobritev brez glasovanja

21. Splošna pravila in načela, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje 
izvedbenih pooblastil Komisije ***I

poročilo: József Szájer (A9-0187/2020)

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovan
je

PG/EG – pripombe

Predlogi sprememb 
pristojnega odbora – 

glasovanje po sklopih

1-15
17-25

odbor PG + 633, 36, 26

Predlogi sprememb 
pristojnega odbora – 

ločeno glasovanje

16 odbor PG + 450, 224, 21

Predlog Komisije PG + 429, 85, 182

Zahteve za ločeno glasovanje
PPE: predlog spremembe 16

22. Nasprotovanje v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika: gensko spremenjena 
soja MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788

Predlog resolucije: B9-0411/2020

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog resolucije B9-0411/2020
(odbor ENVI)

Resolucija (vse besedilo) PG + 472, 194, 30

23. Nasprotovanje v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika: gensko spremenjena 
koruza MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 in gensko 
spremenjena koruza s kombinacijo dveh ali treh transformacij MON 87427, MON 
89034, MIR162 in MON 87411
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Predlog resolucije: B9-0413/2020

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog resolucije B9-0413/2020
(odbor ENVI)

Resolucija (vse besedilo) PG + 488, 186, 22

24. Nasprotovanje v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika: gensko spremenjena 
koruza MIR604 (SYN-IR6Ø4-5)

Predlog resolucije: B9-0414/2020

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog resolucije B9-0414/2020
(odbor ENVI)

Resolucija (vse besedilo) PG + 489, 185, 22

25. Nasprotovanje v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika: gensko spremenjena 
koruza MON 88017 (MON-88Ø17-3)

Predlog resolucije: B9-0415/2020

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog resolucije B9-0415/2020
(odbor ENVI)

Resolucija (vse besedilo) PG + 489, 185, 22

26. Nasprotovanje v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika: gensko spremenjena 
koruza MON 89034 (MON-89Ø34-3)

Predlog resolucije: B9-0416/2020

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog resolucije B9-0416/2020
(odbor ENVI)

Resolucija (vse besedilo) PG + 490, 184, 22
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27. Evropska državljanska pobuda – Zaščita manjšin

Predlogi resolucij: B9-0403/2020, B9-0405/2020

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

Predlog resolucije B9-0403/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 1 6 ID PG - 86, 556, 48

§ 3 14 Verts/ALE PG - 215, 444, 32

§ 4 7 ID PG - 99, 579, 12

§ 5 § originalno 
besedilo

PG + 540, 93, 58

§ 6 8 ID PG - 99, 583, 8

15 Verts/ALE PG - 169, 469, 54§ 7

§ originalno 
besedilo

PG + 515, 132, 45

9 ID PG - 107, 537, 46

po delih

1/PG + 669, 17, 6

§ 9

§ originalno 
besedilo

2/PG + 520, 161, 10

§ 10 1 Verts/ALE, 
GUE/NGL

PG + 310, 304, 78

2 GUE/NGL PG - 234, 387, 70po § 10

16 Verts/ALE PG - 236, 356, 99

10 ID PG - 102, 578, 10§ 11

3 Verts/ALE, 
GUE/NGL

PG - 215, 421, 55

17 Verts/ALE PG - 227, 445, 19

po delih

§ 12

§ originalno 
besedilo

1/PG + 642, 41, 9
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

2/PG + 567, 105, 19

11 ID PG - 119, 558, 13§ 13

§ originalno 
besedilo

PG + 565, 111, 15

§ 15 4 Verts/ALE, 
GUE/NGL

PG - 203, 457, 32

po § 16 12 ID PG - 106, 556, 27

§ 18 18 Verts/ALE PG - 198, 428, 65

13 ID PG - 128, 557, 4

19 Verts/ALE PG - 162, 490, 40

§ 19

§ originalno 
besedilo

PG + 568, 83, 41

po delih

1/PG - 198, 483, 11

5 ECR

2/PG - 184, 485, 21

po delih

1/PG + 591, 41, 60

§ 20

§ originalno 
besedilo

2/PG + 413, 257, 22

po delih

1/PG + 667, 20, 5

§ 21 § originalno 
besedilo

2/PG + 544, 141, 7

navedba sklicevanja 
10

§ originalno 
besedilo

PG + 547, 128, 16

po delih

1/PG + 582, 98, 12

2/PG + 449, 227, 16

3/PG + 644, 29, 19

navedba sklicevanja 
15

§ originalno 
besedilo

4/PG + 444, 231, 17
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

po delih

1/PG + 655, 31, 6

uvodna izjava C § originalno 
besedilo

2/PG + 547, 133, 11

po delih

1/PG + 647, 13, 32

uvodna izjava D § originalno 
besedilo

2/PG + 597, 56, 39

po delih

1/PG + 655, 30, 7

uvodna izjava E § originalno 
besedilo

2/PG + 626, 57, 9

po delih

1/PG + 673, 12, 7

uvodna izjava I § originalno 
besedilo

2/PG + 575, 101, 15

po delih

1/PG + 617, 42, 33

uvodna izjava J § originalno 
besedilo

2/PG + 582, 55, 55

uvodna izjava P § originalno 
besedilo

PG + 577, 29, 85

Resolucija (vse besedilo) PG + 524, 67, 103

Predlog resolucije B9-0405/2020 (ECR)

Resolucija (vse besedilo) PG ↓

Zahteve za ločeno glasovanje
GUE/NGL: § 7
ID: navedba sklicevanja 10 § 5
ECR: uvodna izjava P §§ 13, 19
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Zahteve za glasovanje po delih
PPE:
§ 20
1. del: vse besedilo brez besed: „in predlaga pravne akte“
2. del: te besede

ECR:
uvodna izjava C
1. del: „ker člen 6 PDEU določa, da je EU pristojna za izvajanje ukrepov za podporo, 

uskladitev ali dopolnitev ukrepov držav članic na področju kulture in 
izobraževanja;“

2. del: „ker bi morala Komisija aktivno sodelovati z državami članicami na teh področjih, 
ki so zelo pomembna za pripadnike manjšin;“

u.i. D
1. del: „ker si mora Unija v skladu s členom 10 PDEU pri opredeljevanju in izvajanju 

svojih politik in dejavnosti prizadevati za boj proti diskriminaciji,“
2. del: „med drugim na podlagi rase ali narodnosti;“

uvodna izjava E
1. del: vse besedilo brez besed: „na podlagi spola, rase, barve kože, etničnega ali socialnega 

porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega 
mnenja, pripadnosti narodnostni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti 
ali spolne usmerjenosti;“

2. del: te besede

uvodna izjava I
1. del: vse besedilo brez besed: „ker se za te socialne skupine pogosto uporabljajo 

zamenljivi izrazi, kot so nacionalne manjšine, etnične skupine, tradicionalne ali 
avtohtone manjšine, narodnosti, prebivalci konstitutivnih regij, jezikovne manjšine, 
skupine, ki govorijo manj razširjene jezike, jezikovne skupine itd.;“ 

2. del: te besede

uvodna izjava J
1. del: „ker se večina narodnih in jezikovnih manjšin sooča z vse hitrejšo asimilacijo in 

izgubo jezika, kar vodi k jezikovnem in kulturnem osiromašenju in izgubi 
raznolikosti EU, to pa bi morala EU v okviru Pogodb preprečevati;“

2. del: „ker je izobraževanje glavno orodje za ponovno oživitev in ohranitev manjšinskih 
jezikov;“

§ 9
1. del: vse besedilo brez besed: „ne glede na opredelitev, ter poudarja, da bi opredelitve 

morali uporabljati prožno,“
2. del: te besede

§ 12
1. del: „meni, da se je treba pri ukrepih za ohranjanje kulturne in jezikovne identitete v 

korist narodnostnih in jezikovnih manjšin osredotočiti na pozitivne ukrepe,“
2. del: „tudi na področju izobraževanja, kulture in javnih storitev;“

§ 21
1. del: vse besedilo brez besed: „Agenciji Evropske unije za temeljne pravice“
2. del: te besede
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predlog spremembe 5
1. del: črtanje besed: „in predlaga pravne akte“
2. del: „poudarja, da morajo vse pobude, ki jih Komisija v zvezi s tem sprejme, spoštovati 

načela subsidiarnosti in sorazmernosti in bi morale spoštovati ustavni red in 
ozemeljsko celovitost držav članic;“

PPE, ECR:
navedba sklicevanja 15
1. del: vse besedilo brez besed: „(Zaščita manjšin – milijon podpisov za raznolikost Evrope 

proti Komisiji)“ „in zadeve T-391/17“ „(Romunija proti Komisiji)“
2. del: „(Zaščita manjšin – milijon podpisov za raznolikost Evrope proti Komisiji)“
3. del: „in zadeve T-391/17“
4. del: „(Romunija proti Komisiji)“

28. Močna socialna Evropa za pravičen prehod

poročilo: Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

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

po delih

1/PG + 554, 85, 56

§ 3 § originalno 
besedilo

2/PG + 362, 305, 27

po delih

1/PG + 550, 88, 57

2/PG + 359, 312, 24

§ 4 § originalno 
besedilo

3/PG + 398, 277, 19

po delih

1/PG + 604, 46, 45

2/PG + 380, 251, 64

3/PG + 352, 319, 23

4/PG + 368, 312, 15

5/PG + 362, 314, 18

§ 5 § originalno 
besedilo

6/PG + 347, 266, 82

1 ID PG - 105, 572, 16§ 6

4 Renew PG - 133, 524, 38
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

§ originalno 
besedilo

PG + 352, 303, 40

po delih

1/PG + 569, 64, 62

2/PG + 569, 72, 54

§ 7 § originalno 
besedilo

3/PG + 359, 283, 53

po delih

1/PG + 548, 116, 30

§ 8 § originalno 
besedilo

2/PG - 305, 315, 75

2 ID PG - 153, 533, 7

po delih

1/PG + 569, 52, 74

§ 9

§ originalno 
besedilo

2/PG + 392, 224, 79

3 ID PG - 151, 526, 16§ 10

§ originalno 
besedilo

PG + 403, 259, 33

po delih

1/PG + 564, 93, 38

§ 11 § originalno 
besedilo

2/PG + 559, 104, 32

po delih

1/PG + 621, 36, 37

2/PG + 461, 166, 68

3/PG + 542, 136, 17

4/PG + 535, 151, 9

§ 15 § originalno 
besedilo

5/PG + 453, 195, 47

po delih§ 18 § originalno 
besedilo

1/PG + 613, 54, 28
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

2/PG + 482, 188, 25

3/PG + 451, 137, 107

4/PG + 470, 126, 99

5/PG + 429, 153, 113

6/PG + 459, 118, 118

po delih

1/PG + 406, 180, 109

§ 19 § originalno 
besedilo

2/PG + 515, 128, 52

5 Renew PG - 164, 483, 48§ 20

§ originalno 
besedilo

PG + 387, 278, 30

po delih

1/PG + 638, 41, 16

2/PG + 516, 106, 73

§ 21 § originalno 
besedilo

3/PG + 454, 176, 65

po delih

1/PG + 576, 37, 82

§ 22 § originalno 
besedilo

2/PG + 430, 239, 26

6 Renew PG - 140, 534, 21

po delih

1/PG + 639, 35, 21

2/PG + 473, 128, 94

§ 24

§ originalno 
besedilo

3/PG + 564, 79, 52

po delih

1/PG + 613, 35, 47

§ 26 § originalno 
besedilo

2/PG + 476, 93, 126
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

7 Renew PG - 123, 503, 69

po delih

1/PG + 473, 135, 87

§ 27

§ originalno 
besedilo

2/PG + 343, 250, 102

§ 28 § originalno 
besedilo

PG + 505, 110, 80

po delih

1/PG + 491, 177, 27

§ 29 § originalno 
besedilo

2/PG + 439, 242, 14

§ 30 § originalno 
besedilo

PG + 486, 167, 42

§ 31 § originalno 
besedilo

PG + 358, 311, 26

po delih

1/PG + 684, 7, 4

§ 34 § originalno 
besedilo

2/PG + 561, 77, 57

po delih

1/PG + 465, 102, 127

§ 35 § originalno 
besedilo

2/PG + 415, 201, 78

po delih

1/PG + 528, 98, 68

§ 36 § originalno 
besedilo

2/PG + 389, 289, 16

po delih

1/PG + 546, 125, 23

§ 38 § originalno 
besedilo

2/PG + 426, 250, 18

po delih

1/PG + 636, 42, 16

§ 44 § originalno 
besedilo

2/PG + 350, 266, 78
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

po delih

1/PG + 658, 11, 25

§ 52 § originalno 
besedilo

2/PG + 611, 61, 22

po delih

1/PG + 585, 67, 42

2/PG + 556, 101, 37

3/PG + 389, 187, 118

4/PG + 582, 60, 52

§ 53 § originalno 
besedilo

5/PG + 479, 145, 70

po delih

1/PG + 611, 43, 40

§ 56 § originalno 
besedilo

2/PG + 513, 170, 11

po delih

1/PG + 515, 101, 78

§ 57 § originalno 
besedilo

2/PG + 366, 289, 39

po delih

1/PG + 674, 9, 11

§ 58 § originalno 
besedilo

2/PG + 496, 128, 70

po delih

1/PG + 570, 80, 44

2/PG + 514, 95, 85

3/PG + 378, 290, 26

4/PG + 402, 248, 44

5/PG + 530, 89, 75

6/PG + 350, 323, 21

§ 59 § originalno 
besedilo

7/PG + 537, 119, 38
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Resolucija (vse besedilo) PG + 380, 219, 97

Zahteve za ločeno glasovanje
Renew, ECR: §§ 10, 36
PPE: §§ 6, 10, 20, 30, 31, 35, 36, 57
ID: §§ 4, 5, 26, 27, 28, 31, 59

Zahteve za glasovanje po delih
Renew:
§ 29
1. del: vse besedilo brez besed: „in učinkovite sankcije v primeru kršitev pravil“
2. del: te besede

§ 38
1. del: vse besedilo brez besed: „na primer kazni in sankcije za delodajalce, ki bodo kršili 

pravico do enakega plačila;“
2. del: te besede

§ 56
1. del: vse besedilo brez besed: „ter zagotovila splošno solidarno odgovornost vzdolž 

celotne podizvajalske verige,“
2. del: te besede

§ 57
1. del: vse besedilo brez besed: „poziva, naj se pri tem pregledu izvzamejo vse socialne 

storitve in storitve socialnega varstva iz obveznosti naročanja ter vzpostavi evropski 
mehanizem izključevanja za izključitev primarnih izvajalcev in podizvajalcev, ki so 
večkrat vpleteni v nelojalno konkurenco in davčne goljufije;“

2. del: ta beseda

PPE:
§ 7
1. del: „poziva države članice, naj v celoti izkoristijo prožnost pri uporabi pravil EU o 

javnih financah in fiskalnih politikah zaradi upoštevanja izredne porabe, da bi 
preprečile in ublažile socialne posledice pandemije covida-19, okrepile sisteme 
socialnega varstva in finančno podprle kakovostna delovna mesta, javne storitve, boj 
proti revščini ter zeleni in digitalni prehod;“

2. del: „pozdravlja instrument EU za okrevanje NextGenerationEU; poudarja, da je 
pravičen zeleni in digitalni prehod mogoče doseči le z ustreznim podpiranjem 
izobraževanja, socialne oskrbe in zdravstvene infrastrukture, s čimer bi zagotovili 
socialno pravičnost, socialno kohezijo in blaginjo za vse; je zaskrbljen, da so sistemi 
socialnega varstva v tej krizi pod največjim pritiskom doslej in da se bodo z njimi 
povezani javnofinančni odhodki eksponentno povečali; poudarja, da odhodki za 
krizne ukrepe ne bi smeli iti na račun najrevnejših, ampak bi morali biti izvedeni 
pravično;“



P9_PV(2020)12.14-18(VOT)_SL.docx 25 PE 662.592

3. del: „zato poudarja, da morajo imeti naložbena prizadevanja EU v okviru načrta za 
okrevanje, da bi spodbudili okrevanje, močno socialno razsežnost za okrepitev 
sistemov socialnega varstva ter naložbe v socialno varnost, dostop do zdravstvenega 
varstva in izobraževanja, cenovno dostopna stanovanja, zaposlovanje, pravosodje in 
socialne storitve za ranljive skupine, da bi se borili proti socialnim posledicam krize; 
meni, da so naložbe v izobraževanje, dobro zasnovani napredni davčni sistemi in 
sistemi socialnih prejemkov, socialne naložbe ter zagotavljanje kakovostnih javnih 
in socialnih storitev ključni vzvodi za preprečevanje prenosa prikrajšanosti iz ene 
generacije v naslednjo; poudarja, da je treba evropski steber socialnih pravic v 
okviru evropskega načrta za okrevanje ter mehanizma za okrevanje in odpornost 
izvajati na enaki ravni kot zeleni dogovor in digitalni prehod; zato poziva, naj se s 
prihodnjimi reformami, povezanimi s svežnjem za gospodarsko okrevanje, navzgor 
usmerjena konvergenca uvrsti med poglavitne cilje nacionalnih programov reform, 
tudi z vidika finančne podpore; v zvezi s tem meni, da bi bilo treba v okviru 
instrumenta za gospodarsko okrevanje skupaj z gospodarskimi in okoljskimi cilji 
podpirati izvajanje novih ciljev agende iz Porta za leto 2030;“

§ 8
1. del: vse besedilo brez besed: „meni, da je takšen znesek, enakovreden naložbam v 

okoljske in digitalne prednostne naloge načrtov za okrevanje in odpornost, namenjen 
izvajanju ciljev EPRS in doseganju ciljev agende iz Porta ter da bi morali posamezni 
načrti za socialni napredek dopolnjevati nacionalne načrte za oživitev in odpornost 
ter nacionalne energetske in podnebne načrte“

2. del: te besede

§ 11
1. del: „pozdravlja vzpostavitev Sklada za pravični prehod; poudarja, da je široka družbena 

sprejemljivost ukrepov za varstvo okolja in podnebnih ukrepov bistvena za njihovo 
učinkovito izvajanje; poziva države članice, naj socialne partnerje, regionalne in 
lokalne organe ter civilno družbo učinkovito vključijo v pripravo območnih načrtov 
za pravični prehod; opozarja, da številne evropske regije in njihovi prebivalci že 
občutijo posledice podnebnih sprememb in z njim povezanih strukturnih sprememb; 
poudarja, da je ustvarjanje zelenih in dostojnih delovnih mest bistveno za doseganje 
vključujočega in uravnoteženega trga dela, ki bo spremljal ustrezen in pravičen 
prehod na z viri zelo gospodarno in energetsko učinkovito, krožno in ogljično 
nevtralno gospodarstvo, ki bo temeljilo na energiji iz obnovljivih virov, ter za 
zagotovitev, da nihče ne bo prezrt; poudarja, da je treba povečati sredstva za Sklad 
za pravični prehod, ki ga je maja 2020 Komisija predlagala v svojem spremenjenem 
predlogu; poziva, naj se skladu namenijo zadostna finančna sredstva za podporo 
regijam v prehodu in za ustvarjanje novih kakovostnih delovnih mest, vodilno 
načelo pri zagotavljanju podpore iz sklada pa mora biti socialna kohezija; poudarja, 
da je prenovljen Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji ključen pri podpiranju 
socialnih načrtov za delavce, ki jih je prizadelo prestrukturiranje, ter poziva 
Komisijo in države članice, naj se dogovorijo o znatno večjih proračunskih sredstvih 
za ta instrument v okviru širše evropske finančne podpore za pravičen prehod; 
poziva k trajnostni in velikopotezni uporabi razpoložljivih sredstev za podporo 
najbolj ranljivim regijam in tistim, ki zaostajajo, pri čemer je treba potrebi uporabiti 
prehodne ukrepe;“

2. del: „poudarja, da morajo biti upravičeni projekti skladni s ciljem glede doseganja 
podnebne nevtralnosti do leta 2050, njegovimi vmesnimi koraki do leta 2030 in 
evropskim stebrom socialnih pravic;“

§ 19
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1. del: „poziva Komisijo in države članice, naj se skupaj s socialnimi partnerji zavežejo, da 
bodo pokritost s kolektivnimi pogajanji v sistemih, ki združujejo zakonsko ureditev 
zaposlovanja in delovnih pogojev ter ureditev zaposlovanja in delovnih pogojev 
socialnih partnerjev, povečale na 90 % do leta 2030;“

2. del: „poudarja, da kolektivna pogajanja prispevajo k socialnemu tržnemu gospodarstvu, 
za katerega si prizadeva Lizbonska pogodba; ponovno poudarja, da je treba zaščititi 
evropske pogodbe, ki izrecno ščitijo avtonomijo socialnih partnerjev, in regulativne 
sisteme v nekaterih državah članicah, da bi lahko socialni partnerji še naprej delovali 
neodvisno, s tem pa se zagotovita visoka raven legitimnosti in napredek pri 
vključevanju v kolektivne pogodbe; poziva države članice, naj odpravijo vsako 
nacionalno zakonodajo, ki ovira kolektivna pogajanja, tudi tako, da zagotovijo 
dostop sindikatov do delovnih mest za namen organizacije; poudarja, da reforme v 
državah članicah ne bi smele negativno vplivati na kolektivna pogajanja in da jih je 
treba spodbujati na sektorski ravni, med drugim s podpiranjem krepitve zmogljivosti 
socialnih partnerjev; poziva Komisijo in države članice, naj socialne partnerje v 
celoti vključijo v oblikovanje evropske politike, tudi v proces evropskega semestra; 
meni, da bi predlagani cilji prispevali k izkoreninjenju revščine zaposlenih in 
zagotovitvi pravičnih plač za evropske delavce;“

§ 22
1. del: vse besedilo brez besed: „poziva Komisijo, naj v proces evropskega semestra in 

pregled socialnih kazalnikov vključi skupni cilj glede dviga kakovosti dela na 
evropski ravni, da bi usmerila in ocenila, kako politike zaposlovanja v državah 
članicah prispevajo k izvajanju ciljev trajnostnega razvoja in stebra socialnih 
pravic;“

2. del: te besede

§ 24
1. del: „je zaskrbljen zaradi povečanja števila delavcev v prekarnih in nestandardnih 

oblikah zaposlitve, navidezno samozaposlenih in delavcev s pogodbami brez 
zagotovljene minimalne delovne obveznosti, tudi v državnih javnih službah;“

2. del: „poziva Komisijo in države članice, naj si prizadevajo za odpravo neprostovoljne 
začasne zaposlitve in zaposlitve za določen čas do leta 2030, da bo 80 % ustvarjenih 
delovnih mest v kategorijah srednje in dobro plačanih delovnih mest ter predvsem v 
trajnostnih sektorjih;“

3. del: „poziva jih tudi, naj odpravijo uporabo pogodb brez zagotovljene minimalne 
delovne obveznosti in navidezno samozaposlitev;“

§ 26
1. del: „poziva Komisijo, naj predstavi strateški načrt EU na področju oskrbe kot dodaten 

korak h kvalitativnemu opolnomočenju zdravstvenega sektorja v EU, tudi delavcev 
na področju osebnih in gospodinjskih storitev; ponavlja, da mora načrt na področju 
oskrbe odražati tudi razmere 100 milijonov neformalnih oskrbovalcev v EU, ki 
zagotavljajo 80 % dolgotrajne oskrbe, vendar se jim to večinoma ne priznava;“

2. del: „poziva Komisijo, naj v sodelovanju z državami članicami razvije regulativni okvir, 
ki bo zagotavljal kakovostne storitve oskrbe, vključno z oceno novih priložnosti v 
zdravstvenem sektorju v korist potrošnikov in pacientov, pri čemer je treba 
spoštovati vlogo javnih in zasebnih institucij pri zagotavljanju storitev za državljane 
in zagotavljati dostojne delovne pogoje za negovalce;“

§ 27
1. del: vse besedilo brez besed: „da bi omogočila kolektivno oblikovanje cen za 

samozaposlene kot prekarne delavce“
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2. del: ta beseda

§ 34
1. del: vse besedilo brez besed: „poziva Komisijo in države članice, naj pospešijo sprejetje 

in izvajanje evropskega jamstva za otroke, da bo do leta 2030 vsak otrok v EU imel 
poln dostop do kakovostnega in brezplačnega zdravstvenega varstva, izobraževanja 
in varstva otrok, da bo imel dostojne bivalne razmere in da se bo ustrezno 
prehranjeval;“

2. del: te besede

§ 44
1. del: „ugotavlja, da so sedanje naložbe v socialno infrastrukturo v EU ocenjene na 

približno 170 milijard EUR na leto in da Komisija potrebe po naložbah ocenjuje na 
192 milijard EUR, pri čemer jih je 62 % potrebnih na področju zdravstvene in 
dolgotrajne oskrbe (cenovno dostopna stanovanja, 57 milijard EUR; zdravje, 70 
milijard EUR; dolgotrajna oskrba, 50 milijard EUR; izobraževanje in vseživljenjsko 
učenje, 15 milijard EUR); “

2. del: „poziva Komisijo in države članice, naj za izvajanje načel evropskega stebra 
socialnih pravic namenijo delež sredstev iz instrumenta za okrevanje in odpornost, ki 
bo enakovreden naložbam v okoljske in digitalne prednostne naloge; vztraja, da je 
treba pri dodeljevanju sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost upoštevati 
enakost spolov;“

§ 52
1. del: „pozdravlja najnovejše poročilo Komisije o vplivu demografskih sprememb na 

različne skupine v družbi ter na nesorazmerno prizadeta območja in regije v Evropi;“
2. del: „poziva Komisijo in države članice, naj več sredstev iz Evropskega sklada za 

regionalni razvoj namenijo za izboljšanje prometne in telekomunikacijske 
infrastrukture na območjih z visoko stopnjo staranja prebivalstva, zlasti na podeželju 
in območjih depopulacije;poziva Komisijo in države članice, naj več sredstev iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj namenijo za izboljšanje prometne in 
telekomunikacijske infrastrukture na območjih z visokim staranjem prebivalstva, 
zlasti na podeželju in območjih depopulacije;“

§ 58
1. del: „je zaskrbljen zaradi visokih zneskov davčnih prihodkov, ki so izpadli zaradi 

obsežnega izogibanja davkom;“
2. del: „poziva Svet, naj pospeši pogajanja o zakonodaji v zvezi z javnim poročanjem po 

državah in skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb ter 
pregleda merila Skupine za kodeks ravnanja pri obdavčitvi podjetij in merila za 
seznam EU z nekooperativnimi jurisdikcijami;“

ID:
§ 35
1. del: „obžaluje, da nekatere vlade pandemijo izkoriščajo kot izgovor za nazadovanje v 

nekaterih temeljnih pravicah delavcev in žensk; opozarja, da je dostop do 
zdravstvene oskrbe neodtujljiva pravica, tako kot tudi pravica do odločanja o 
lastnem telesu; zato poudarja, da je treba zagotavljati pravico do reproduktivnega 
zdravstvenega varstva, kontracepcije in splava, “

2. del: „tudi s podaljšanjem zakonskega roka za splav;“

§ 36
1. del: vse besedilo brez besed: „in predlaga okvir za sisteme minimalnega dohodka,“ „da 

bi morali sistemi minimalnega dohodka veljati za vse v Evropi,“
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2. del: te besede

Renew, PPE:
§ 3
1. del: vse besedilo brez besed: „in zavezujočimi“
2. del: te besede

§ 4
1. del: vse besedilo brez besed: „obvezne“ in „instrumente“
2. del: „obvezne“
3. del: „instrumente“

§ 5
1. del: vse besedilo brez besed: „okrepiti, tako da postanejo obvezni“, „katerih spoštovanje 

je pogoj za črpanje evropskih sredstev;“ “zavezujočih” in „pravno varstvo pa bi 
moralo pomeniti“

2. del: „je treba te cilje okrepiti, tako da postanejo obvezni“ brez besede „obvezni“
3. del: „obvezni“
4. del: „katerih spoštovanje je pogoj za črpanje evropskih sredstev“
5. del „zavezujočih“
6. del „pravno varstvo pa bi moralo pomeniti“

§ 9
1. del: vse besedilo brez besed: „poziva Komisijo, naj pozorno oceni učinkovitost tega 

začasnega instrumenta ter prouči možnost uvedbe tovrstnega stalnega instrumenta, 
ki bo na prošnjo držav članic aktiviran v primeru morebitne krize, ki bi povzročila 
stalno naraščanje odhodkov za sheme skrajšanega delovnega časa in podobne 
ukrepe;“

2. del: te besede

§ 21
1. del: vse besedilo brez besed: „da bi se dolgotrajna brezposelnost in brezposelnost mladih 

do leta 2030 zmanjšala za vsaj 50 %“ in „zavezujoče za vse države članice in“ 
2. del: „da bi se dolgotrajna brezposelnost in brezposelnost mladih do leta 2030 zmanjšala 

za vsaj 50 %“
3. del: „zavezujoče za vse države članice in“ 

§ 53
1. del: „poziva Komisijo, naj pregleda direktivo o agencijah za začasno delo, da bi 

vzpostavila pravni okvir, s katerim bi zagotovili dostojne delovne pogoje in enako 
obravnavo sezonskih delavcev znotraj EU in mobilnih delavcev, ki imajo sklenjene 
pogodbe za določen čas z agencijami za začasno delo in drugimi oblikami 
posrednikov na trgu dela, vključno z agencijami za zaposlovanje; poziva države 
članice, naj okrepijo izvrševanje in boj proti praksam zlonamernih agencij za 
začasno delo; “

2. del: „poudarja, da bi ta pravni okvir lahko vključeval: prepoved posrednikov na trgu 
dela, ki delujejo na enotnem trgu in ne spoštujejo direktive o agencijah za začasno 
delo“

3. del: zajamčeno minimalno plačo po kolektivni pogodbi ali po zakonu, zajamčeno 
minimalno število delovnih ur na teden/mesec, ki jih delodajalec v nobeni postavki 
ne more odšteti od minimalne plače ali plač, ki jih določajo kolektivne pogodbe“
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4. del: „prepoved odbitkov od plače pri pogodbah za krajši delovni čas, zajamčeno enako 
obravnavo za vsako osebo, ki je v zadevni državi članici zaščitena kot delavec, ki 
dela v istem podjetju/sektorju, obveznost, da se vse agencije za začasno delo, ki 
obratujejo na enotnem trgu, prijavijo v evropski register in pridobijo certifikat za 
delovanje na enotnem trgu, sankcije za podjetja, ki uporabljajo goljufive politike 
zaposlovanja in trgovine z ljudmi za izkoriščanje delovne sile ter dostop do 
informacij o pogodbah o zaposlitvi in pravicah delavcev v jeziku, ki ga delavec 
razume“

5. del „poziva Komisijo in države članice, naj ustavijo neposredna plačila v okviru skupne 
kmetijske politike upravičencem, ki ne upoštevajo nacionalnega in evropskega 
delovnega prava, konvencij Mednarodne organizacije dela in veljavnih kolektivnih 
pogodb;“

Verts/ALE, Renew, ECR:
§ 15
1. del: vse besedilo brez besed: „zavezujočem“ in „obsoja prakso neplačanega praktičnega 

usposabljanja, ki ni povezano s pridobitvijo izobraževalnih kvalifikacij, saj gre pri 
tem za izkoriščanje dela mladih delavcev in kršenje njihovih pravic;“ „poziva 
Komisijo, naj predloži pravni okvir za učinkovito in izvršljivo prepoved neplačanega 
praktičnega usposabljanja, pripravništva in vajeništva;“

2. del: „zavezujočega“
3. del: „obsoja prakso neplačanega praktičnega usposabljanja, ki ni povezano s pridobitvijo 

izobraževalnih kvalifikacij, saj gre pri tem za izkoriščanje dela mladih delavcev in 
kršenje njihovih pravic;“ brez besed: „ki ni povezano s pridobitvijo izobraževalnih 
kvalifikacij“

4. del: „ki ni povezano s pridobitvijo izobraževalnih kvalifikacij“
5. del „poziva Komisijo, naj predloži pravni okvir za učinkovito in izvršljivo prepoved 

neplačanega praktičnega usposabljanja, pripravništva in vajeništva;“

Renew, PPE, ID:
§ 18
1. del: vse besedilo brez besed: „in je seznanjen s predlogom direktive o minimalnih plačah 

in kolektivnih pogajanjih; poudarja, da bi morala ta direktiva v skladu z 
nacionalnimi tradicijami ter ob ustreznem upoštevanju avtonomije nacionalnih 
socialnih partnerjev in dobro delujočih modelov kolektivnih pogajanj prispevati k 
odpravi revščine zaposlenih in spodbujati kolektivna pogajanja; jo znova poziva, naj 
izvede študijo o indeksu zajamčenih plač, ki bi lahko bil referenčno orodje za 
socialne partnerje, da se ocenijo življenjski stroški in približen dohodek, potreben za 
zadovoljitev osnovnih potreb gospodinjstev za posamezne države članice in regije; 
vztraja, naj se zakonsko določene minimalne plače določijo na ravni, ki je višja od 
praga dostojnosti, s polno vključenostjo socialnih partnerjev, saj to prispeva k 
odpravljanju revščine zaposlenih in vsakemu delavcu zagotavlja dohodek nad 
pragom revščine, pri čemer se upoštevajo različni življenjski stroški v državah 
članicah;“ in „preprečili začaran krog škodljive konkurence na področju stroškov 
dela“ 

2. del: „in je seznanjen s predlogom direktive o minimalnih plačah in kolektivnih 
pogajanjih;

3. del: poudarja, da bi morala ta direktiva v skladu z nacionalnimi tradicijami ter ob 
ustreznem upoštevanju avtonomije nacionalnih socialnih partnerjev in dobro 
delujočih modelov kolektivnih pogajanj prispevati k odpravi revščine zaposlenih in 
spodbujati kolektivna pogajanja;

4. del: jo znova poziva, naj izvede študijo o indeksu zajamčenih plač, ki bi lahko bil 
referenčno orodje za socialne partnerje, da se ocenijo življenjski stroški in približen 
dohodek, potreben za zadovoljitev osnovnih potreb gospodinjstev za posamezne 
države članice in regije;
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5. del vztraja, naj se zakonsko določene minimalne plače določijo na ravni, ki je višja od 
praga dostojnosti, s polno vključenostjo socialnih partnerjev, saj to prispeva k 
odpravljanju revščine zaposlenih in vsakemu delavcu zagotavlja dohodek nad 
pragom revščine, pri čemer se upoštevajo različni življenjski stroški v državah 
članicah;“

6. del „preprečili začaran krog škodljive konkurence na področju stroškov dela“

ECR, PPE:
§ 59
1. del: „pozdravlja ustanovitev Evropskega organa za delo; poziva, naj Evropski organ za 

delo čim prej začne v celoti delovati;“
2. del: „ga poziva, naj redno izmenjuje informacije o dobrih praksah z ustreznimi organi za 

delo v državah članicah in izvaja preizkusne inšpekcijske preglede; poudarja, da 
mora imeti Evropski organ za delo možnost izvajanja inšpekcijskega nadzora in 
nalaganja kazni podjetjem, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti, da se bo lahko 
učinkovito boril proti nezakonitim praksam ter izkoriščanju in zlorabljanju 
delavcev“ brez besed: „in nalaganja kazni“

3. del: „in nalaganja kazni“
4. del: „poudarja, da je zaradi tega treba tudi razširiti mandat tega organa, da bo zajemal 

zakonodajne akte EU, kot so Direktiva 2008/104/ES o agencijah za začasno delo, 
Direktiva 2014/36/EU o sezonskih delavcih, Direktiva 2009/52/ES o sankcijah zoper 
delodajalce in tudi ustrezna zakonodaja o varnosti in zdravju pri delu“

5. del „meni, da bi bilo treba od Evropskega organa za delo in nacionalnih inšpektoratov 
zahtevati, da izvedejo skupen ali usklajen inšpekcijski pregled, kadar ga nacionalni 
socialni partner opozori na primere zlorabe;“ „zato poziva Komisijo, naj te vidike 
vključi v oceno mandata Evropskega organa za delo, predvidene za leto 2024, in naj 
v delo in ocenjevanje Evropskega organa za delo vključi deležnike s poglobljenim 
znanjem o različnih modelih trga dela“ brez te besede:„ “„zahtevati“

6. del „zahtevati“
7. del „meni tudi, da bi moralo upravljanje Evropskega organa za delo imeti enako 

tristransko strukturo kot druge agencije in omogočati večje zastopanje socialnih 
partnerjev v upravnem odboru, vključno s pravicami do glasovanja;“

29. Trajnostno upravljanje podjetij

poročilo: Pascal Durand (A9-0240/2020)

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

§ 26 1 poslanci PG - 317, 360, 17

§ 27 2 poslanci PG + 353, 324, 17

§ 28 § originalno 
besedilo

PG + 409, 215, 70

Resolucija (vse besedilo) PG + 347, 307, 42

Zahteve za ločeno glasovanje
poslanci: § 28
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30. Priporočilo Sveta o poklicnem izobraževanju in usposabljanju (PIU) za trajnostno 
konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost

Predlog resolucije: B9-0400/2020

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

Predlog resolucije B9-0400/2020
(odbor EMPL)

§ 4 § originalno 
besedilo

PG + 602, 83, 9

po § 16 1 ID PG - 97, 583, 12

po delih

1/PG + 669, 8, 17

§ 39 § originalno 
besedilo

2/PG + 585, 94, 15

po § 55 2 ID PG - 115, 539, 38

Resolucija (vse besedilo) PG + 616, 22, 58

Zahteve za ločeno glasovanje
ID: § 4

Zahteve za glasovanje po delih
ID:
§ 39
1. del: vse besedilo brez besed: „manjšine in etnične skupine, osebe z migrantskim 

ozadjem, begunci“
2. del: te besede

31. Aktivnost Unije za Evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033 ***I

poročilo: Željana Zovko (A9-0201/2020)

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

Začasni sporazum

Začasni sporazum 2 odbor PG + 689, 4, 3

32. Prisilno delo in položaj Ujgurov v avtonomni ujgurski regiji Xinjiang

Predlogi resolucij: B9-0431/2020, B9-0432/2020, B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020, B9-
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0436/2020 

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

Skupni predlog resolucije RC-B9-0432/2020 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

pred § 1 7 GUE/NGL PG - 60, 608, 22

1 GUE/NGL PG - 22, 639, 29

2 GUE/NGL PG - 24, 631, 35

3 GUE/NGL PG - 30, 614, 46

4 GUE/NGL PG - 60, 573, 57

po § 1

8 ID PG - 95, 589, 4

po delih

1/PG + 609, 71, 9

§ 20 § originalno 
besedilo

2/PG + 607, 62, 21

po delih

1/PG + 613, 12, 65

uvodna izjava A § originalno 
besedilo

2/PG + 572, 63, 55

5 GUE/NGL PG - 26, 631, 33po uvodni izjavi A

6 GUE/NGL PG - 24, 632, 34

Resolucija (vse besedilo) PG + 604, 20, 57

Predlogi resolucij političnih skupin

B9-0431/2020 GUE/NGL PG ↓

B9-0432/2020 Verts/ALE PG ↓

B9-0433/2020 S&D PG ↓

B9-0434/2020 ECR PG ↓

B9-0435/2020 Renew PG ↓

B9-0436/2020 PPE PG ↓



P9_PV(2020)12.14-18(VOT)_SL.docx 33 PE 662.592

Zahteve za glasovanje po delih
ECR:
Uvodna izjava A
1. del: „ker bi moralo biti spodbujanje in spoštovanje človekovih pravic, demokracije in 

načela pravne države v središču dolgoročnega odnosa med EU in Kitajsko, v skladu 
z zavezo EU, da pri svojem zunanjem delovanju podpira te vrednote,“

2. del: „in izraženim interesom Kitajske, da te vrednote vključi v svoj razvoj in 
mednarodno sodelovanje;“

GUE/NGL:
§ 20
1. del: „pozdravlja, da je bil 7. decembra 2020 sprejet globalni režim sankcij EU na 

področju človekovih pravic;“ „poziva države članice in visokega predstavnika Unije 
za zunanje zadeve in varnostno politiko, naj hitro ocenijo sprejetje sankcij proti 
kitajskim uradnikom in subjektom pod državnim vodstvom, kot je Xinjiang 
Production and Construction Corporation, ki so odgovorni za oblikovanje in 
izvajanje politike množičnega pridržanja Ujgurov in drugih turško govorečih 
muslimanov v Xinjiangu, za uporabo prisilnega dela ter za hudo zatiranje verske 
svobode, svobode gibanja in drugih osnovnih pravic v tej regiji“

2. del: „in drugje, tudi v Tibetu;“

Razno
Samira Rafaela (skupina Renew) je tudi podpisnica skupnega predloga resolucije RC-B9-
0432/2020.

33. Iran, zlasti primer dobitnice nagrade Saharova leta 2012 Nasrin Sotudeh

Predlogi resolucij: B9-0438/2020, B9-0439/2020, B9-0440/2020, B9-0441/2020, B9-0443/2020, B9-
0444/2020, B9-0445/2020 

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

Skupni predlog resolucije RC-B9-0440/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

2 GUE/NGL PG - 156, 489, 51

3 GUE/NGL PG - 56, 532, 108

po § 9

4 GUE/NGL PG - 83, 535, 78
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

po uvodni izjavi T 1 GUE/NGL PG - 80, 533, 83

Resolucija (vse besedilo) + 614, 12, 63

Predlogi resolucij političnih skupin

B9-0438/2020 ID ↓

B9-0439/2020 GUE/NGL ↓

B9-0440/2020 Verts/ALE ↓

B9-0441/2020 S&D ↓

B9-0443/2020 Renew ↓

B9-0444/2020 ECR ↓

B9-0445/2020 PPE ↓

34. Izvajanje zakonodaje EU o vodah

Predlog resolucije: B9-0401/2020

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

Predlog resolucije B9-0401/2020
(odbor ENVI)

po § 1 11 GUE/NGL PG + 345, 336, 14

1 GUE/NGL PG - 309, 346, 40po § 4

12 GUE/NGL PG - 276, 341, 78

po delih

1/PG + 632, 48, 15

§ 6 § originalno 
besedilo

2/PG + 407, 280, 8

§ 11 2 GUE/NGL PG - 70, 552, 73

po § 11 3 GUE/NGL PG - 136, 542, 17

po delih§ 12 § originalno 
besedilo

1/PG + 544, 100, 51
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

2/PG + 535, 145, 15

po delih

1/PG + 647, 13, 35

2/PG + 593, 89, 12

§ 19 § originalno 
besedilo

3/PG + 567, 110, 17

po § 20 4 GUE/NGL PG - 310, 330, 54

po delih

1/PG + 650, 36, 9

2/PG + 406, 231, 58

§ 23 § originalno 
besedilo

3/PG + 613, 25, 57

po delih

1/PG + 640, 11, 44

2/PG + 594, 89, 12

3/PG + 621, 61, 13

§ 24 § originalno 
besedilo

4/PG + 563, 122, 10

7 Verts/ALE PG + 354, 303, 38§ 28

§ originalno 
besedilo

PG ↓

po delih

1/PG + 528, 160, 7

§ 30 § originalno 
besedilo

2/PG + 669, 16, 10

po delih

1/PG + 588, 71, 36

§ 35 § originalno 
besedilo

2/PG + 538, 145, 12

9 PPE PG - 331, 338, 26

po delih

§ 36

§ originalno 
besedilo

1/PG + 595, 45, 54
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

2/PG + 520, 158, 16

§ 37 10rev PPE PG + 367, 272, 56

po § 37 8 Verts/ALE PG + 661, 25, 9

po delih

1/PG + 642, 45, 8

§ 40 § originalno 
besedilo

2/PG + 357, 326, 12

§ 47 § originalno 
besedilo

PG + 415, 266, 14

§ 49 5 GUE/NGL PG - 181, 464, 50

po delih

1/PG + 378, 275, 42

6 Verts/ALE

2/PG + 615, 41, 39

uvodna izjava V

§ originalno 
besedilo

PG ↓

uvodna izjava Y § originalno 
besedilo

PG + 430, 253, 12

po delih

1/PG + 644, 18, 33

uvodna izjava Z § originalno 
besedilo

2/PG - 306, 354, 35

Resolucija (vse besedilo) PG + 622, 23, 43

Zahteve za ločeno glasovanje
PPE, ECR: uvodna izjava Y § 47
GUE/NGL: uvodna izjava V § 28

Zahteve za glasovanje po delih
PPE:
uvodna izjava Z
1. del: vse besedilo brez besed: „k odpravi liberalizacije storitev za rabo vode“
2. del: te besede

§ 40
1. del: vse besedilo brez besede: „le“
2. del: ta beseda

predlog spremembe 6
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1. del: „ker lahko vodna energija do neke mere pripomore k razogljičenju proizvodnje 
električne energije in torej prispeva k doseganju podnebnih in energetskih ciljev EU 
v skladu s Pariškim sporazumom; ker je treba vodno energijo obravnavati celostno 
in upoštevati tudi vpliv hidroelektrarn na hidromorfološke razmere in habitate;; ker 
je nestanovitnost pri proizvodnji vodne energije manjša kot pri vetrni in sončni 
energiji, zato vodna energija zagotavlja stalno oskrbo z električno energijo in 
stabilnost omrežja; ker črpalne hidroelektrarne predstavljajo več kot 90 % 
zmogljivosti za shranjevanje energije v EU;“

2. del: „ker bi morala Evropska unija države članice podpirati pri izvajanju okolju prijaznih 
projektov v zvezi z vodno energijo, ki obenem ne ogrožajo zdravja lokalnih 
skupnosti;“

S&D:
§ 30
1. del: „ugotavlja, da se v vodnem sektorju porabi veliko energije;“
2. del: „poziva Komisijo, naj razmisli o energetsko učinkovitih ukrepih in možnosti 

uporabe očiščene odpadne vode kot vira obnovljive energije na kraju samem; poziva 
Komisijo, naj spodbuja energetsko učinkovite izboljšave čistilnih naprav, da bi se 
prepoznali in izkoristili potencialni prihranki energije v sektorju; poudarja, da po 
oceni direktive o čiščenju komunalne odpadne vode, ki jo je izvedla Komisija, 
potencialni prihranki energije znašajo med 5.500 GWh in 13.000 GWh letno;“

GUE/NGL:
§ 23
1. del: vse besedilo brez besed: „ter da vodna energija in majhne hidroelektrarne 

proizvedejo največji delež energije iz obnovljivih virov v EU;“ ter „in potencialnih 
novih hidroelektrarnah“

2. del: „ter da vodna energija in majhne hidroelektrarne proizvedejo največji delež energije 
iz obnovljivih virov v EU;“

3. del: „in potencialnih novih hidroelektrarnah“

ECR:
§ 12
1. del: „poziva Komisijo, naj v primeru kršitev držav članic nemudoma sprejme stroge 

ukrepe, da bi čim prej in najpozneje do leta 2027 zagotovila, da vse države članice v 
celoti spoštujejo zakonodajo o vodah, predvsem okvirno direktivo o vodah; odločno 
poziva Komisijo, naj prav tako nemudoma sprejme stroge ukrepe, da bi zaključila 
odprte postopke za ugotavljanje sistemskih kršitev zakonodaje EU o vodah;“

2. del: „poziva Komisijo, naj poveča sredstva, ki so v splošnem namenjena postopkom za 
ugotavljanje kršitev, predvsem v zvezi z okoljsko zakonodajo EU;“

§ 35
1. del: vse besedilo brez besed: „poziva komisijo, naj v priporočilih državam članicam v 

zvezi s skupno kmetijsko politiko prednostno obravnava onesnaževanje sladke vode 
in prekomerno črpanje;“

2. del: te besede

§ 36
1. del: vse besedilo brez besed: „za zmanjšanje uporabe in tveganja pesticidov za 50 % do 

leta 2030 ter“
2. del: te besede

GUE/NGL, Verts/ALE:
§ 6
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1. del: vse besedilo brez besed: „pri čemer je treba ustrezno upoštevati javno-zasebna 
partnerstva;“

2. del: te besede

GUE/NGL, ECR:
§ 19
1. del: vse besedilo brez besed: „nebistvenih načinov uporabe“ ter „za vse druge“
2. del: „nebistvenih načinov uporabe“
3. del: „za vse druge“

§ 24
1. del: „poziva države članice in Komisijo, naj sprejmejo vse potrebne ukrepe za 

zmanjšanje pritiskov na telesa površinske vode, da bi se obnovile naravne funkcije 
rek in zaščitili ekosistemi;“

2. del: „poziva države članice, naj na zaščitenih območjih ne gradijo hidroelektrarn, 
preprečijo pa naj tudi izvedbo drugih projektov, ki bi povzročili znatne 
hidromorfološke pritiske na vodo;“ brez besed „na zaščitenih območjih“

3. del: „na zaščitenih območjih“
4. del: „meni, da bi bilo treba subvencije EU in javno financiranje za območja, ki niso 

zaščitena, dodeliti samo novim hidroelektrarnam, pri katerih skupne koristi očitno 
presegajo splošne negativne vplive;“

35. Strategija EU za varnostno unijo

Predlog resolucije: B9-0421/2020

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

Predlog resolucije B9-0421/2020
(odbor LIBE)

§ 2 § originalno 
besedilo

PG + 594, 40, 61

§ 3 9 PPE PG + 485, 140, 70

po § 3 1 ID PG - 116, 554, 23

§ 5 14 ECR PG - 311, 364, 21

2 ID PG - 120, 531, 42

10 PPE PG + 519, 126, 50

15 ECR PG ↓

po delih

1/PG ↓

§ 6

§ originalno 
besedilo

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

§ 7 3 ID PG - 306, 381, 6

4 ID PG - 161, 519, 13po § 7

5 ID PG - 148, 526, 19

po delih

1/PG + 624, 20, 51

§ 11 § originalno 
besedilo

2/PG + 573, 95, 27

po delih

1/PG + 676, 3, 16

2/PG + 452, 226, 17

3/PG + 446, 194, 55

§ 16 § originalno 
besedilo

4/PG + 551, 87, 57

16 ECR PG - 215, 460, 20§ 17

§ originalno 
besedilo

PG + 527, 87, 81

§ 18 § originalno 
besedilo

PG + 528, 139, 28

6 ID PG - 138, 548, 7

11 PPE PG + 435, 241, 19

po delih

1/PG ↓

§ 21

§ originalno 
besedilo

2/PG ↓

po delih

1/PG + 681, 6, 8

§ 22 § originalno 
besedilo

2/PG + 636, 46, 13

§ 26 12 PPE PG + 570, 86, 39

po delih§ 27 § originalno 
besedilo

1/PG + 673, 19, 3
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

2/PG + 627, 64, 4

po delih

1/PG + 626, 44, 25

§ 28 § originalno 
besedilo

2/PG + 622, 20, 53

§ 29 § originalno 
besedilo

PG + 633, 36, 26

po delih

1/PG + 686, 7, 2

§ 32 § originalno 
besedilo

2/PG + 539, 121, 35

§ 33 7 ID PG - 130, 511, 52

po delih

1/PG + 539, 126, 29

§ 34 § originalno 
besedilo

2/PG + 504, 142, 49

po delih

1/PG + 587, 24, 84

§ 37 § originalno 
besedilo

2/PG + 534, 132, 28

po delih

1/PG + 412, 221, 62

§ 38 § originalno 
besedilo

2/PG + 521, 136, 38

po delih

1/PG + 681, 4, 10

2/PG + 392, 252, 51

§ 39 § originalno 
besedilo

3/PG + 391, 266, 38

13 PPE PG - 325, 362, 8

po delih

1/PG + 639, 27, 29

§ 40

§ originalno 
besedilo

2/PG + 376, 293, 26
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

§ 41 § originalno 
besedilo

PG + 544, 50, 101

po navedbi sklicevanja 
6

8 PPE PG + 592, 81, 22

po delih

1/PG + 624, 30, 41

uvodna izjava C § originalno 
besedilo

2/PG + 629, 61, 4

po delih

1/PG + 672, 7, 16

uvodna izjava K § originalno 
besedilo

2/PG + 498, 174, 23

Resolucija (vse besedilo) PG + 543, 64, 82

Zahteve za ločeno glasovanje
ECR: § 41
GUE/NGL: §§ 18, 29
ID: §§ 2, 17, 34

Zahteve za glasovanje po delih
ECR:
§ 11
1. del: vse besedilo brez besed: „prepovedala ali“
2. del: te besede

§ 21
1. del: vse besedilo brez besede: „kriminalno“ (dve pojavitvi)
2. del: ta beseda

§ 32
1. del: „opozarja, da je treba izboljšati pravosodno sodelovanje med državami članicami in 

vzajemno priznavanje sodnih odločb in sodb, tudi s pravočasnim in pravilnim 
izvajanjem instrumentov pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah;“

2. del: „poudarja, da nekatere spremembe razmer na področju pravne države v več državah 
članicah vplivajo na to izmenjavo, pa tudi na policijsko in pravosodno sodelovanje 
na splošno; v zvezi s tem poudarja, da je vzajemno zaupanje odvisno od skupnega 
razumevanja vrednot EU, kot so navedene v členu 2 PEU, vključno s pravno državo, 
katere bistvena elementa sta neodvisnost sodstva in boj proti korupciji;“
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§ 34
1. del: „pozdravlja ustanovitev Evropskega javnega tožilstva (EJT); poziva k ohranitvi 

njegove neodvisnosti in zagotavljanju njegovega učinkovitega delovanja v 
nacionalnih sodnih postopkih; izraža zaskrbljenost zaradi pomembne vrzeli pri 
krepitvi naše varnostne unije, in sicer Komisija ni upoštevala vloge EJT v zvezi s 
tem;“

2. del: „poziva k oceni morebitne razširitve pristojnosti EJT v skladu s členom 83 PDEU, 
ko bo EJT povsem operativno;“

§ 38
1. del: „obžaluje, da se varnostni ukrepi EU v državah članicah sistematično ne izvajajo v 

celoti in pravočasno; meni, da se morajo ukrepi izvajati ne le v skladu s črko zakona, 
temveč tudi z njegovim duhom;“

2. del: „ugotavlja, de bi varnostni ukrepi, če se sistematično ne izvajajo v celoti in 
pravočasno, lahko postali neučinkoviti in ne bi zagotavljali dodatne varnosti ter zato 
ne bi več izpolnjevali zahtev nujnosti in sorazmernosti; poziva Komisijo, naj začne 
postopke za ugotavljanje kršitev takoj po izteku roka za prenos ali po ugotovljeni 
kršitvi;“

GUE/NGL:
uvodna izjava C
1. del: vse besedilo brez besed: „ker se v nekaterih državah še naprej kaže nevarnost 

levičarskega terorizma;“
2. del: te besede

uvodna izjava K
1. del: vse besedilo brez besed: „zaradi neučinkovitosti obstoječih instrumentov, kot so 

sporazumi o vzajemni pravni pomoči in evropski preiskovalni nalog;“
2. del: te besede

§ 6
1. del: „ponovno poudarja, da so se spletne teroristične vsebine, čeprav niso edini dejavnik, 

izkazale za katalizator za radikalizacijo posameznikov in zlasti mladih, med katerimi 
so nekateri storili teroristična kazniva dejanja, kot so opredeljena v Direktivi 
(EU) 2017/541; meni, da je boj proti socialni neenakosti ključnega pomena za 
odpravljanje glavnih vzrokov za radikalizacijo; poudarja, da je treba hitro prepoznati 
in v celoti odstraniti spletne teroristične vsebine na podlagi jasnih pravnih določb, 
vključno s človeškim pregledom ter primernimi in zanesljivimi zaščitnimi ukrepi za 
zagotovitev polnega spoštovanja temeljnih pravic in ustavnih standardov; poudarja, 
da je kljub napredku, ki je bil dosežen na tem področju, potrebno veliko večje 
vključevanje podjetij v ta proces; poziva, naj se vzpostavijo pregledni mehanizmi, ki 
bodo omogočali hitro prepoznavanje in poročanje o terorističnih spletnih vsebinah 
ter državljanom omogočili, da takšno vsebino naznanijo;“

2. del: „poudarja, da je treba okrepiti zmogljivosti Europolove enote za prijavljanje 
internetnih vsebin (EU IRU);“

§ 22
1. del: vse besedilo brez besed: „hkrati pa krepi sodelovanje z državami na Bližnjem 

vzhodu in v severni Afriki;“
2. del: te besede
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§ 27
1. del: vse besedilo brez besed: „in ki bi morala pokazati, ali bi samodejna izmenjava 

podatkov prinesla dodano vrednost ter ali so potrebne dodatne kategorije 
biometričnih podatkov;“

2. del: te besede
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§ 28
1. del: „poudarja, da je direktiva o obveznosti prevoznikov, da sporočajo podatke o 

potnikih (predhodne informacije o potniku), prispevala k učinkovitejšemu nadzoru 
meja in prepoznavanju oseb, ki pomenijo varnostna tveganja;“

2. del: „je seznanjen z namero Komisije, da bo predlagala novo različico direktive o 
predhodnih informacijah o potnikih, ki bo skladna z Lizbonsko pogodbo in pravnim 
redom na področju varstva podatkov; pričakuje, da bo revizijo spremljala temeljita 
ocena učinka, tudi posledic za temeljne pravice;“

PPE:
§ 37
1. del: „poudarja, da je enakost spolov ključni vidik za boj proti radikalizaciji, zmanjšanje 

nasilja v družini ter preprečevanje spolne zlorabe in zlorabe otrok; poziva Komisijo, 
naj vključi ukrepe za podporo enakosti spolov kot pomemben preventivni del svoje 
varnostne strategije, in poziva Svet, naj aktivira premostitveno klavzulo, tako da 
soglasno sprejme sklep o opredelitvi nasilja nad ženskami in dekleti (in drugih oblik 
nasilja na podlagi spola) kot enega od področij kriminala, ki so našteta v členu 83(1) 
PDEU; poziva Komisijo in države članice, naj prednostno obravnavajo boj proti 
nasilju v družini, tako da zagotovijo podporne storitve ter ustanovijo specializirane 
enote organov kazenskega pregona in preganjajo ta kazniva dejanja; poziva 
Komisijo in države članice, naj zagotovijo posodobljene podatke o tem;“

2. del: „poziva EU in države članice, naj ratificirajo Istanbulsko konvencijo;“

ECR, GUE/NGL:
§ 16
1. del: „poudarja, da šifriranje od konca do konca prispeva k zasebnosti državljanov, 

vključno z zaščito otrok na spletu, in varnosti sistemov IT ter je nepogrešljivo med 
drugim za preiskovalne novinarje in žvižgače, ki želijo prijaviti kršitve; poudarja, da 
bi stranska vrata lahko resno ogrozila trdnost in učinkovitost šifriranja in da jih 
lahko storilci kaznivih dejanj in zunanji državni akterji zunaj EU zlorabijo za 
destabilizacijo naše družbe; opozarja, da se storilci kaznivih dejanj hitro prilagajajo 
razvoju in izkoriščajo nove tehnologije za nezakonite namene; zato poziva države 
članice in Agencijo Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL), naj organom kazenskega 
pregona zagotovijo visokokakovostno usposabljanje na zadevnih področjih;“ brez 
besed: „od konca do konca“ ter „poudarja, da bi stranska vrata lahko resno ogrozila 
trdnost in učinkovitost šifriranja in da jih lahko storilci kaznivih dejanj in zunanji 
državni akterji zunaj EU zlorabijo za destabilizacijo naše družbe;“

2. del: „od konca do konca“
3. del: „poudarja, da bi stranska vrata lahko resno ogrozila trdnost in učinkovitost šifriranja 

in da jih lahko storilci kaznivih dejanj in zunanji državni akterji zunaj EU zlorabijo 
za destabilizacijo naše družbe;“

4. del: „poziva Komisijo, naj oceni, ali je mogoče najti regulativno rešitev, ki bo organom 
kazenskega pregona omogočila zakonit in ciljno usmerjen dostop do podatkov, ki bo 
v skladu s temeljnimi pravicami;“

ECR, PPE:
§ 39
1. del: „poudarja, kako pomembni so dokazi o učinkovitosti veljavnih varnostnih ukrepov 

EU; poudarja, da je obseg, v katerem se omejevanje temeljnih pravic lahko šteje za 
potrebno in sorazmerno, odvisen od učinkovitosti teh politik,“

2. del: „ki mora biti dokazana z javno dostopnimi količinskimi in kvalitativnimi dokazi;“
3. del: „obžaluje dejstvo, da je Komisija doslej zagotovila le posamične nepotrjene dokaze 

o varnostnih ukrepih, ne pa tudi količinskih dokazov;“
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§ 40
1. del: „poziva Komisijo, naj redno ocenjuje sedanje varnostne politike in sporazume ter jih 

po potrebi uskladi s sodno prakso Sodišča;“
2. del: „meni, da je treba nujno spremeniti sporazume o evidenci podatkov o potnikih z 

ZDA in Avstralijo, tako da bodo skladni s sodno prakso Sodišča, in da zavrnitev 
Komisije, da to stori, pomeni resno opustitev;“

36. Potrebna je namenska sestava Sveta za enakost spolov

Predlogi resolucij: B9-0402/2020, B9-0404/2020

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

Predlog resolucije B9-0402/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

po § 1 3 S&D PG - 295, 388, 11

§ 5 4 S&D PG - 300, 378, 16

po navedbi sklicevanja 
11

1 S&D PG + 525, 143, 26

po uvodni izjavi E 2 S&D PG - 293, 388, 13

uvodna izjava N § originalno 
besedilo

PG + 486, 138, 70

po delih

1/PG + 552, 98, 44

uvodna izjava O § originalno 
besedilo

2/PG + 493, 162, 39

Resolucija (vse besedilo) PG + 505, 146, 37

Predlog resolucije B9-0404/2020 
(ECR)

Resolucija (vse besedilo) PG ↓

Zahteve za ločeno glasovanje
PPE: uvodna izjava N

Zahteve za glasovanje po delih
PPE:
uvodna izjava O
1. del: vse besedilo brez besed: „in pravic“
2. del: te besede
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37. Spremembe Poslovnika, s katerimi se želi zagotoviti delovanje Parlamenta v 
izrednih razmerah

poročilo: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020) (za besedilo uredbe je potrebna večina vseh poslancev 
Parlamenta, za pojasnila in predlog sklepa pa je potrebna navadna večina)

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

Poslovnik

Predlogi sprememb 
pristojnega odbora – 

glasovanje po sklopih

odbor PG + 609, 21, 66

6 Verts/ALE PG - 159, 466, 71

2 odbor PG + 601, 73, 22

7 Verts/ALE PG - 162, 502, 32

po členu 237

4 odbor PG + 660, 17, 18

Predlog sklepa:

§ 6 8 S&D, PPE, 
Renew, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL

PG + 655, 38, 3

§ 7 9 S&D, PPE, 
Renew, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL

PG + 602, 35, 59

Predlog sklepa: PG + 598, 58, 33

38. Nekateri vidiki varnosti na železnici in železniške povezljivosti v zvezi s predorom 
pod Rokavskim prelivom ***I

Predlog uredbe (COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD))

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog Komisije PG + 684, 3, 2
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39. Strategija EU za prilagajanje podnebnim spremembam

Predlog resolucije: B9-0422/2020

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

Predlog resolucije B9-0422/2020
(odbor ENVI)

po delih

1/PG + 615, 35, 46

§ 1 § originalno 
besedilo

2/PG + 551, 140, 5

§ 9 1 Verts/ALE, 
GUE/NGL

PG + 354, 333, 9

po delih

1/PG + 680, 12, 4

§ 14 § originalno 
besedilo

2/PG + 565, 122, 9

po delih

1/PG + 616, 45, 35

§ 21 § originalno 
besedilo

2/PG + 537, 143, 16

po § 21 2 Verts/ALE, 
GUE/NGL

PG - 284, 327, 81

po delih

1/PG + 405, 240, 50

§ 39 § originalno 
besedilo

2/PG + 601, 58, 37

po delih

1/PG + 605, 88, 3

§ 41 § originalno 
besedilo

2/PG + 551, 141, 4

§ 42 § originalno 
besedilo

PG + 529, 141, 26

po delih

1/PG + 629, 58, 9

§ 46 § originalno 
besedilo

2/PG + 383, 307, 6
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

§ 54 § originalno 
besedilo

PG + 542, 137, 17

po § 56 3 Verts/ALE, 
GUE/NGL

PG - 266, 394, 36

po delih

1/PG + 665, 24, 7

§ 57 § originalno 
besedilo

2/PG + 552, 130, 13

po delih

1/PG + 670, 8, 18

§ 67 § originalno 
besedilo

2/PG + 561, 131, 4

navedba sklicevanja 
18

§ originalno 
besedilo

PG + 540, 146, 9

po delih

1/PG + 602, 45, 49

uvodna izjava I § originalno 
besedilo

2/PG + 537, 143, 16

Resolucija (vse besedilo) PG + 550, 80, 59

Zahteve za ločeno glasovanje
ECR: §§ 42, 54; navedba sklicevanja 18

Zahteve za glasovanje po delih
ECR:
§ 1
1. del: vse besedilo brez besed: „glede na temperature iz predindustrijskega obdobja zajezi 

pod 1,5 °C“
2. del: te besede

§ 14
1. del: vse besedilo brez besed: „in pri hitrem odzivanju na podnebne nesreče;“
2. del: te besede

§ 21
1. del: vse besedilo brez besed: „na razseljevanje zaradi podnebnih sprememb, in priznava, 

da je treba sprejeti ustrezne ukrepe“
2. del: te besede
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§ 41
1. del: „poziva Komisijo, naj temeljito oceni podnebni in okoljski vpliv vseh ustreznih 

zakonodajnih in proračunskih predlogov ter“
2. del: „zagotovi, da bodo popolnoma usklajeni s ciljem omejitve globalnega segrevanja na 

manj kot 1,5 °C;“

§ 57
1. del: vse besedilo brez besed: „meni, da bi moralo biti načelo neškodovanja izrecno 

navedeno v prihodnji strategiji prilagajanja, zlasti zato,“
2. del: te besede

§ 67
1. del: vse besedilo brez besed: „podnebnih nesreč, kot so“
2. del: te besede

uvodna izjava I
1. del: vse besedilo brez besed: „razseljevanje“
2. del: ta beseda

S&D:
§ 39
1. del: „ugotavlja, da se v vodnem sektorju porabi veliko energije;“
2. del: „poziva Komisijo, naj razmisli o energetsko učinkovitih ukrepih in možnosti 

uporabe očiščene odpadne vode kot vira obnovljive energije na kraju samem; 
ugotavlja, da sedanja direktiva o čiščenju komunalne odpadne vode ni bila 
pregledana od sprejetja leta 1991; poziva Komisijo, naj pregleda direktivo o čiščenju 
komunalne odpadne vode, da bi zagotovila, da pozitivno prispeva k podnebnim in 
okoljskim ciljem Unije;“

PPE, ECR:
§ 46
1. del: vse besedilo brez besed: „zlasti, da je treba izboljšati pravni okvir EU za varstvo tal“
2. del: te besede

40. Razprave v Odboru za peticije v letu 2019

poročilo: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

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

po delih

1/PG + 646, 9, 41

§ 11 § originalno 
besedilo

2/PG + 566, 83, 47

§ 19 § originalno 
besedilo

PG + 531, 119, 46

po delih§ 29 § originalno 
besedilo

1/PG + 647, 10, 39
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

2/PG + 352, 278, 66

Resolucija (vse besedilo) PG + 619, 11, 59

Zahteve za ločeno glasovanje
ID: § 19

Zahteve za glasovanje po delih
ECR:
§ 11
1. del: „ugotavlja, da Odbor za peticije pogosto prejme pritožbe nekaterih organov o 

kršitvah pravne države; opozarja, da je učinkovita, enoznačna in enotna uporaba 
prava EU bistvenega pomena za spoštovanje načela pravne države, ki je ena od 
temeljnih vrednot Unije in njenih držav članic v skladu s členom 2 PEU;“

2. del: „ob spoštovanju načela subsidiarnosti poziva Komisijo, naj spoštuje zaveze iz 
svojega sporočila z dne 17. julija 2019 z naslovom Krepitev pravne države v Uniji – 
načrt za ukrepanje (COM(2019)0343), da bi spodbudili kulturo spoštovanja pravne 
države, okrepili sodelovanje z nacionalnimi organi in zagotovili učinkovit skupen 
odziv na dejanske grožnje v Uniji;“

PPE, S&D:
§ 29

1. del: „meni, da je bistvenega pomena, da lahko državljani neposredno sodelujejo pri 
pripravi zakonodajnih predlogov; poudarja, da je evropska državljanska pobuda 
temeljen instrument aktivnega državljanstva in udeležbe javnosti; pozdravlja, da so 
bila 17. aprila 2019 sprejeta nova pravila za evropsko državljansko pobudo, ki 
prinašajo številne strukturne in tehnične izboljšave, da bo ta instrument uporabniku 
bolj prijazen in dostopen, hkrati pa bo olajšal večjo udeležbo državljanov EU v 
demokratičnem postopku Unije; je seznanjen, da je Komisija v letu 2019 registrirala 
veliko število novih državljanskih pobud, kar kaže, da državljani izkoriščajo 
možnost uporabe participativnih instrumentov, prek katerih lahko imajo besedo pri 
oblikovanju politike in pripravi zakonodaje; poziva k več kampanjam za razširjanje 
informacij o vlogi evropske državljanske pobude, da bi evropske državljane 
spodbudili k uporabi tega sredstva; obžaluje, da se večina uspešnih evropskih 
državljanskih pobud doslej ni končala z zakonodajnim predlogom Komisije; 
spodbuja Komisijo, naj evropske državljanske pobude obravnava čim bolj odprto in 
odzivno, da bo ta instrument v očeh državljanov postal resničen uspeh evropske 
participativne demokracije;“

2. del: „zato poziva Komisijo, naj pripravi zakonodajni predlog na podlagi uspešne 
evropske državljanske pobude, ki jo je podprl Evropski parlament;“

41. Zaostritev razmer na področju človekovih pravic v Egiptu, zlasti primer aktivistov 
Egiptovske pobude za osebne pravice

Predlogi resolucij: B9-0424/2020, B9-0425/2020, B9-0426/2020, B9-0427/2020, B9-0430/2020, B9-
0437/2020, B9-0442/2020,
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Predlogi resolucij političnih skupin

B9-0424/2020 GUE/NGL PG - 61, 609, 24

B9-0425/2020 ID PG - 89, 576, 21

Skupni predlog resolucije RC-B9-0426/2020 

(S&D, Renew, Verts/ALE)

§ 2 § originalno 
besedilo

PG + 629, 30, 27

§ 3 § originalno 
besedilo

PG + 633, 6, 46

§ 4 § originalno 
besedilo

PG + 632, 27, 27

§ 8 § originalno 
besedilo

PG + 643, 8, 35

§ 10 § originalno 
besedilo

PG + 676, 3, 7

§ 11 § originalno 
besedilo

PG + 674, 4, 8

§ 12 § originalno 
besedilo

PG + 622, 5, 58

§ 13 § originalno 
besedilo

PG + 630, 26, 29

§ 14 § originalno 
besedilo

PG + 630, 11, 45

po delih

1/PG + 531, 80, 74

2/PG + 556, 71, 58

§ 15 § originalno 
besedilo

3/PG + 474, 147, 64

§ 17 § originalno 
besedilo

PG + 594, 49, 41

uvodna izjava B § originalno 
besedilo

PG + 647, 26, 13
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

uvodna izjava C § originalno 
besedilo

PG + 647, 26, 13

uvodna izjava D § originalno 
besedilo

PG + 601, 28, 57

uvodna izjava F § originalno 
besedilo

PG + 624, 3, 59

uvodna izjava H § originalno 
besedilo

PG + 635, 5, 46

uvodna izjava K § originalno 
besedilo

PG + 603, 16, 67

uvodna izjava M § originalno 
besedilo

PG + 672, 4, 10

uvodna izjava N § originalno 
besedilo

PG + 665, 7, 13

Resolucija (vse besedilo) PG + 434, 49, 202

Predlogi resolucij političnih skupin

B9-0426/2020 Verts/ALE PG ↓

B9-0427/2020 S&D PG ↓

B9-0430/2020 Renew PG ↓

B9-0437/2020 ECR PG ↓

B9-0442/2020 PPE PG ↓

Zahteve za ločeno glasovanje
PPE: §§ 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17; uvodne izjave B, C, D, F, H, K, M, N

Zahteve za glasovanje po delih
GUE/NGL:
§ 15
1. del: vse besedilo brez besed: „pozdravlja dejstvo, da je Svet sprejel globalni sistem 

sankcij na področju človekovih pravic“ ter „akt EU Magnickega“
2. del: „pozdravlja dejstvo, da je Svet sprejel globalni sistem sankcij na področju 

človekovih pravic“
3. del: „akt EU Magnickega“
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42. Novi splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2021

poročilo: Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0267/2020)

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

§ 2 1 GUE/NGL PG - 203, 404, 79

§ 4 2 GUE/NGL PG - 120, 544, 22

7 ID PG - 106, 522, 55po § 4

8 ID PG - 87, 541, 56

po § 7 4 ID PG - 112, 555, 16

§ 8 3 GUE/NGL PG - 264, 365, 57

po § 8 5 ID PG - 100, 570, 12

po § 12 6 ID PG - 97, 579, 8

Resolucija (vse besedilo) PG + 540, 77, 70

43. Osnovna povezljivost cestnega prevoza blaga in potnikov po koncu prehodnega 
obdobja pri izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije ***I

Predlog uredbe (COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD))

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

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

ECR, 
GUE/NGL

PG + 680, 1, 5

Predlog Komisije PG + 680, 4, 3
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44. Letalska povezljivost po koncu prehodnega obdobja pri izstopu Združenega 
kraljestva iz Evropske unije ***I

Predlog uredbe (COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD))

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

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

ECR, 
GUE/NGL

PG + 678, 1, 6

Predlog Komisije PG + 680, 3, 4

45. Varnost v letalstvu ob koncu prehodnega obdobja pri izstopu Združenega 
kraljestva iz Evropske unije ***I

Predlog uredbe (COM(2020)0828 - C9-0397/2020 - 2020/0364(COD))

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

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

ECR, 
GUE/NGL

PG + 680, 1, 5

Predlog Komisije PG + 680, 3, 4

46. Dovoljenja za ribolov za ribiška plovila Unije v vodah Združenega kraljestva in 
ribolovnih operacij ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije ***I

Predlog uredbe (COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD))

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

člen 1, točka 1 1 ID PG - 105, 568, 9

Predlog Komisije PG + 677, 4, 6


