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PRILOGA

IZIDI GLASOVANJ

Pomen kratic in znakov

+ sprejeto
- zavrnjeno
↓ brezpredmetno
U umaknjeno
PG (..., …, ...) poimensko glasovanje (za, proti, vzdržani)
EG (..., …, ...) elektronsko glasovanje (za, proti, vzdržani)
po delih glasovanje po delih
loč. ločeno glasovanje
p.s. predlog spremembe
SPS sporazumni predlog spremembe
UD ustrezni del
D predlog spremembe, s katerim se predlaga črtanje
= identični predlogi sprememb
§ odstavek
čl. člen
u.i. uvodna izjava
PR predlog resolucije
SPR skupni predlog resolucije
1/20 nizki prag (dvajsetina poslancev)
1/10 srednji prag (desetina poslancev)
1/5 visoki prag (petina poslancev)
TG tajno glasovanje
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1. Zahteva za odvzem imunitete Carlesu Puigdemontu i Casamaju

Poročilo: Angel Dzhambazki (A9-0020/2021) (tajno glasovanje (člen 191 Poslovnika))

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

predlog sklepa: TG + 400, 248, 45

2. Zahteva za odvzem imunitete Antoniju Comínu i Oliveresu

Poročilo: Angel Dzhambazki (A9-0021/2021) (tajno glasovanje (člen 191 Poslovnika))

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

predlog sklepa: TG + 404, 247, 42

3. Zahteva za odvzem imunitete Clari Ponsatí Obiols

Poročilo: Angel Dzhambazki (A9-0022/2021) (tajno glasovanje (člen 191 Poslovnika))

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

predlog sklepa: TG + 404, 247, 42

4. Zahteva za odvzem imunitete Clari Ponsatí Obiols

Poročilo: Andrzej Halicki (A9-0023/2021) (tajno glasovanje (člen 191 Poslovnika)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

predlog sklepa: TG + 658, 26, 13

5. Zahteva za odvzem imunitete Nunu Melu

Poročilo: Manon Aubry (A9-0024/2021) (tajno glasovanje (člen 191 Poslovnika))

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

predlog sklepa: TG + 662, 21, 14
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6. Program InvestEU ***I

Poročilo: José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020)

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

začasni sporazum

začasni sporazum 37 odbor PG + 496, 57, 144

osnutek zakonodajnega akta

vse besedilo 37UD1 odbor PG ↓

40 ID PG ↓člen 3, § 1, točka b

39 ID PG ↓

41D ID PG ↓

42 ID PG ↓

člen 5, § 1, točka b

37UD2 odbor PG ↓

43D ID PG ↓člen 5, § 1, točka c

37UD3 odbor PG ↓

44D ID PG ↓

37UD4 odbor PG ↓

člen 5, § 1, točka d

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

člen 7, § 1, točka b 46 ID PG ↓

člen 7, § 1, točka d 47 ID PG ↓

člen 13, § 2, točka a 48 ID PG ↓

člen 13, § 2, točka b 49D ID PG ↓

člen 13, § 3, uvodni 
del

50 ID PG ↓

člen 13, § 3, točka b 51D ID PG ↓

člen 13, § 3, točka c 52D ID PG ↓

člen 13, § 3, točka d 53D ID PG ↓

uvodna izjava 67 38 ID PG ↓

predlog Komisije PG ↓

7. Program za ukrepe Unije na področju zdravja za obdobje 2021–2027 („Program 
EU za zdravje“) ***I

Poročilo: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

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

začasni sporazum

začasni sporazum 252 odbor PG + 631, 32, 34

8. Vzpostavitev programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine ***II

Priporočilo za drugo obravnavo: Maria Grapini (A9-0038/2021)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

odobritev brez glasovanja
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9. Mehanizem EU za ogljično prilagoditev na mejah, ki bo skladen s pravili Svetovne 
trgovinske organizacije

Poročilo: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

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

po delih

1/PG + 585, 69, 42

§ 5 § originalno 
besedilo

2/PG + 374, 307, 15

2 poslanci PG - 287, 367, 43

po delih

1/PG + 593, 56, 48

§ 12

§ originalno 
besedilo

2/PG + 367, 314, 16

po delih

1/PG + 631, 27, 39

§ 13 § originalno 
besedilo

2/PG + 412, 227, 58

po delih

1/PG + 528, 119, 50

§ 16 § originalno 
besedilo

2/PG + 366, 322, 9

§ 20 § originalno 
besedilo

PG + 339, 320, 38

§ 22 3 poslanci PG + 356, 300, 40

§ 25 § originalno 
besedilo

PG + 393, 223, 81

po delih

1/PG + 426, 245, 26

2/PG + 340, 330, 26

4 poslanci

3/PG + 344, 329, 23

po delih

§ 28

§ originalno 
besedilo

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

2/PG ↓

3/PG ↓

po § 32 1 poslanci PG - 119, 561, 17

po delih

1/PG + 589, 97, 11

2/PG + 540, 122, 35

3/PG + 668, 21, 8

§ 33 § originalno 
besedilo

4/PG + 385, 238, 74

po delih

1/PG + 559, 103, 35

§ 34 § originalno 
besedilo

2/PG - 282, 338, 77

§ 39 § originalno 
besedilo

PG + 358, 316, 23

navedba sklicevanja 
11

§ originalno 
besedilo

PG + 375, 306, 15

po delih

1/PG + 580, 73, 44

uvodna izjava G § originalno 
besedilo

2/PG + 400, 288, 9

uvodna izjava R § originalno 
besedilo

PG + 354, 330, 12

predlog resolucije (besedilo v celoti) PG + 444, 70, 181

Zahteve za ločeno glasovanje
poslanci: §§ 20, 25, 39; navedba sklicevanja 11; uvodna izjava R

Zahteve za glasovanje po delih
poslanci:
§ 5
1. del: „je seznanjen s predlogom Komisije za določitev podnebnega cilja EU za leto 2030 

na „najmanj 55-odstotno zmanjšanje neto emisij“ v primerjavi z ravnmi iz leta 1990“
2. del: „vendar poudarja, da je Parlament sprejel višji cilj, namreč 60 %;“
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§ 12
1. del: „meni, da bi moral mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah zajemati vse 

uvožene izdelke in blago, ki jih zajema sistem EU ETS, tudi kadar so emisije 
umeščene v vmesne ali končne proizvode, da bi preprečili morebitna izkrivljanja na 
notranjem trgu in vzdolž vrednostne verige; meni, da bi se moral mehanizem za 
ogljično prilagoditev na mejah izhodiščno (že od leta 2023 naprej) in po opravljeni 
presoji vpliva uporabljati za elektroenergetski sektor in energetsko intenzivne 
industrijske panoge,“

2. del: „kot so cement, jeklo, aluminij, rafiniranje nafte, papir, steklo, kemikalije in gnojila, 
ki še vedno prejemajo znatne brezplačne dodelitve in še vedno povzročajo 94 % 
industrijskih emisij Unije;“

§ 13
1. del: vse besedilo brez besed: „svetovni“ in „posamezne“ (prvič)
2. del: ti besedi

§ 16
1. del: „meni, da je treba pri določanju plačila za vsebnost ogljika v uvoženih proizvodih 

ustrezno upoštevati stroške ogljika, ki jih plačajo proizvajalci EU, da bi mehanizem 
za ogljično prilagoditev na mejah upošteval morebitno tveganje selitve virov CO2 in 
bi bil hkrati skladen s pravili Svetovne trgovinske organizacije; poudarja, da bi bilo 
treba pri oblikovanju cen ogljika v okviru mehanizma za ogljično prilagoditev na 
mejah upoštevati dinamičen razvoj cen pravic EU v okviru sistema EU ETS, 
obenem pa bi morala biti zagotovljena predvidljivost in manjša nestanovitnost cen 
ogljika; meni, da bi morali uvozniki kupovati pravice iz ločenega nabora kvot 
sistema EU ETS, pri katerem cena ogljika ustreza ceni ogljika na dan transakcije v 
tem sistemu; poudarja, da je uvedba mehanizma za ogljično prilagoditev na mejah 
samo eden od ukrepov v okviru izvajanja ciljev evropskega zelenega dogovora in da 
je treba sprejeti tudi potrebne ukrepe v sektorjih, ki niso vključeni v sistem ETS, 
potrebna pa je tudi ambiciozna reforma sistema EU ETS, da bo zagotovljeno 
smiselno oblikovanje cen ogljika ob doslednem spoštovanju načela „onesnaževalec 
plača“, ter da se prispeva k potrebnemu zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v 
skladu s posodobljenim podnebnim ciljem EU za leto 2030 in ciljem ničelnih neto 
emisij toplogrednih plinov do leta 2050,“ 

2. del: „vključno s prilagoditvijo linearnega faktorja zmanjšanja, določitvijo nove 
izhodiščne zgornje meje in z morebitno potrebo po določitvi najnižje cene ogljika;“

§ 28
1. del: vse besedilo brez besed: „predstavljati alternativo obstoječim ukrepom za boj proti 

selitvi virov CO2 v sektorjih, zajetih v sistem EU ETS, saj bi“ in „tesno povezano z 
vzporednim, postopnim in hitrim opuščanjem ter po možnosti s popolno opustitvijo 
teh ukrepov za zadevne sektorje, da bi“ 

2. del: „predstavljati alternativo obstoječim ukrepom za boj proti selitvi virov CO2 v 
sektorjih, zajetih v sistem EU ETS, saj bi“

3. del: „tesno povezano z vzporednim, postopnim in hitrim opuščanjem ter po možnosti s 
popolno opustitvijo teh ukrepov za zadevne sektorje, da bi“ 

§ 33
1. del: „podpira namero Komisije, da se prihodki, ustvarjeni z mehanizmom za ogljično 

prilagoditev na mejah, uporabijo kot nova lastna sredstva za proračun EU, in jo 
poziva, naj zagotovi, da bo poraba teh prihodkov povsem pregledna;“ 
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2. del: „vendar poudarja, da bi morala biti vloga mehanizma za ogljično prilagoditev na 
mejah v proračunu zgolj stranski učinek instrumenta; meni, da bi morali ti prihodki 
omogočiti večjo podporo ciljem v okviru zelenega dogovora, denimo pravičnemu 
prehodu in razogljičenju evropskega gospodarstva ter povečanju prispevka Unije k 
mednarodnemu financiranju podnebnih ukrepov v korist najmanj razvitih držav in 
majhnih otoških držav v razvoju, ki so najbolj ranljive na podnebne spremembe, 
zlasti da bi jih podprli v procesu industrializacije, ki bo temeljil na čistih in 
razogljičenih tehnologijah;“

3. del: „poziva Komisijo, naj v svojem prihodnjem predlogu upošteva socialne učinke 
mehanizma, da bi se čim bolj zmanjšali;“ 

4. del: „poudarja, da se prihodki iz mehanizma za ogljično prilagoditev na mejah nikakor 
ne bi smeli uporabljati za prikrite subvencije za evropske industrije, ki močno 
onesnažujejo okolje, saj bi utegnil biti zaradi tega v nasprotju s pravili Svetovne 
trgovinske organizacije;“

§ 34
1. del: „želi spomniti, da so Parlament, Svet in Komisija v Medinstitucionalnem sporazumu 

o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem 
poslovodenju ter novih virih lastnih sredstev, vključno s časovnim načrtom za 
uvedbo novih virov lastnih sredstev, dosegli soglasje o uvedbi novih virov lastnih 
sredstev, vključno z mehanizmom za ogljično prilagoditev na mejah, v naslednjem 
večletnem finančnem okviru; poudarja, da bi usmerjanje finančnih tokov iz 
mehanizma za ogljično prilagoditev na mejah v proračun EU pomagalo blažiti 
težave na področju davčne enakosti in pravično razdeliti učinek med državami 
članicami ter zagotoviti poenostavljeno strukturo z minimalnimi upravnimi stroški; 
zato ugotavlja, da bi opredelitev prilivov kot lastnih sredstev EU zmanjšala delež 
prispevkov na podlagi BND pri financiranju proračuna EU in tako pomagala pri 
vzajemnem prevzemanju učinka mehanizma za ogljično prilagoditev na mejah na 
pravičen način v vseh državah članicah; meni, da bodo morebitni prihranki na 
nacionalni ravni zaradi manjših prispevkov na podlagi BND državam članicam 
omogočili večji fiskalni manevrski prostor; “

2. del: „poudarja, da bi bilo treba hkrati z izvajanjem mehanizma odpraviti okolju škodljive 
subvencije za energetsko intenzivne industrijske panoge, zlasti davčne oprostitve in 
olajšave za energijo, ki jo uporabljajo energetsko intenzivne panoge;“

uvodna izjava G
1. del: vse besedilo brez besed: „ni“
2. del: ta beseda

predlog spremembe 4
1. del: „enako učinkovitost, kot je določeno v sistemu EU za trgovanje z emisijami“ in 

„uvoženi“
2. del: črtanje besed: „predstavljati alternativo obstoječim ukrepom za boj proti selitvi virov 

CO2 v sektorjih, zajetih v sistem EU ETS, saj bi“
3. del: črtanje besed: „tesno povezano z vzporednim, postopnim in hitrim opuščanjem ter 

po možnosti s popolno opustitvijo teh ukrepov za zadevne sektorje, da bi“

Razno
Tom Vandenkendelaere (skupina PPE) je umaknil svoj podpis k predlogu spremembe 3
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10. Upravno sodelovanje na področju obdavčevanja *

Poročilo: Sven Giegold (A9-0015/2021)

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

predlogi sprememb 
pristojnega odbora – 

glasovanje po sklopih

1-65, 
67-76

odbor PG + 562, 40, 94

§ 5, alinea 1 66 odbor PG + 536, 147, 13

po uvodni izjavi 2 77 ID PG - 87, 584, 23

uvodna izjava 3 78 ID PG - 58, 586, 50

uvodna izjava 8 79 ID PG - 97, 578, 19

uvodna izjava 15 80 ID PG - 94, 589, 11

uvodna izjava 25 81 ID PG - 87, 591, 15

predlog Komisije PG + 568, 63, 64

Zahteve za ločeno glasovanje
ECR: predlog spremembe 66

11. Primerna skrbnost in odgovornost podjetij

Poročilo: Lara Wolters (A9-0018/2021) (zahtevana kvalificirana večina poslancev Parlamenta za 
sprejetje predloga resolucije)

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

predlogi sprememb k odstavkom predloga resolucije

po delih

1/PG + 661, 20, 15

2/PG + 540, 148, 8

§ 1 § originalno 
besedilo

3/PG + 532, 152, 12

po § 1 12 ID PG - 127, 536, 31

§ 6 2 ECR PG - 180, 509, 7

4 ECR PG - 142, 514, 40§ 9

3 ECR PG - 160, 526, 10
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

po delih

1/PG + 666, 14, 16

2/PG + 528, 155, 13

§ originalno 
besedilo

3/PG + 515, 168, 12

5 ECR PG - 168, 511, 16§ 11

13 ID PG - 158, 528, 6

16 PPE, 
Verts/ALE, 

S&D, Renew

PG + 588, 86, 21

po delih

1/PG ↓

§ 16

§ originalno 
besedilo

2/PG ↓

po delih

1/PG + 589, 80, 26

§ 21 § originalno 
besedilo

2/PG + 620, 43, 32

po delih

1/PG + 621, 39, 35

2/PG + 603, 74, 17

§ 26 § originalno 
besedilo

3/PG + 606, 79, 10

§ 29 § originalno 
besedilo

PG - 143, 333, 219

6 ECR PG - 116, 536, 43§ 30

18 S&D, The 
Left, Renew, 
Verts/ALE

PG + 361, 126, 208

po § 34 7 ECR PG - 195, 484, 16

po delih

1/PG + 649, 20, 26

uvodna izjava O § originalno 
besedilo

2/PG + 624, 52, 19
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

po delih

1/PG + 631, 40, 24

uvodna izjava R § originalno 
besedilo

2/PG + 565, 105, 25

po delih

1/PG + 649, 22, 24

uvodna izjava W § originalno 
besedilo

2/PG + 540, 97, 58

predlogi sprememb k prilogi, del I

9D ECR PG - 171, 509, 15

10 ECR PG - 142, 514, 39

člen 2, § 2

15 ID PG - 158, 528, 7

člen 2, po § 3 20 poslanci PG - 224, 460, 10

člen 3, točka 9 21 poslanci PG - 207, 481, 7

po delih

1/PG + 667, 22, 6

člen 4, § 3 § originalno 
besedilo

2/PG + 534, 134, 27

člen 4, § 7 22 poslanci PG - 228, 457, 10

člen 4, § 8 23 poslanci PG - 207, 469, 19

člen 4, § 9 24 poslanci PG - 206, 473, 16

člen 10, § 5 § originalno 
besedilo

PG + 591, 83, 21

člen 15, § 1 27 poslanci PG - 149, 510, 36

11 ECR PG - 168, 524, 3člen 15, § 2

28 poslanci PG - 119, 530, 46

po členu 19 19 S&D, The 
Left, Renew, 
Verts/ALE

PG + 358, 146, 189

po delihuvodna izjava 12 § originalno 
besedilo

1/PG + 634, 23, 38
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

2/PG + 507, 176, 12

po uvodni izjavi 12 26 poslanci PG - 244, 445, 6

14 ID PG - 167, 522, 4

8 ECR PG - 171, 514, 10

25 poslanci PG - 181, 481, 33

po delih

1/PG + 658, 12, 25

uvodna izjava 17

§ originalno 
besedilo

2/PG + 509, 174, 12

po delih

1/PG + 652, 10, 33

uvodna izjava 18 § originalno 
besedilo

2/PG + 520, 147, 28

po delih

1/PG + 674, 8, 13

uvodna izjava 19 § originalno 
besedilo

2/PG + 547, 100, 48

uvodna izjava 20 17 PPE, 
Verts/ALE, 

S&D, Renew

PG + 649, 26, 20

uvodna izjava 25 § originalno 
besedilo

PG + 546, 91, 57

predlogi sprememb k prilogi, del II

po delih

1/PG - 99, 285, 311

2/PG - 74, 288, 333

3/PG - 74, 290, 331

priloga, del II § originalno 
besedilo

4/PG - 72, 290, 333

predlogi sprememb k prilogi, del III

po delihpriloga, del III § originalno 
besedilo

1/PG - 71, 286, 338
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

2/PG - 72, 289, 334

3/PG - 72, 290, 333

predlogi sprememb k uvodnim izjavam predloga resolucije

po uvodni izjavi G 1 ECR PG - 134, 539, 22

predlog resolucije (besedilo v celoti) PG + 504, 79, 112

Zahteve za ločeno glasovanje
PPE: predlog resolucije: § 29 
ECR: predlog resolucije: § 29; priloga, del I: člen 10 § 5, uvodna izjava 25 

Zahteve za glasovanje po delih
ID:
predlog resolucije
§ 9
1. del: vse besedilo brez besed: „obvezen“ in „pa tudi vsa mala in srednja podjetja, ki 

kotirajo na borzi, ter mala in srednja podjetja z visokim tveganjem;“
2. del: „obvezen“
3. del: „pa tudi vsa mala in srednja podjetja, ki kotirajo na borzi, ter mala in srednja 

podjetja z visokim tveganjem;“

priloga, del I
člen 4, odstavek 3
1. del: vse besedilo brez besed: „ali malo ali srednje podjetje“
2. del: te besede

ECR:
predlog resolucije
uvodna izjava O
1. del: vse besedilo brez besed: „razlika v plačilu med spoloma“
2. del: te besede

uvodna izjava R
1. del: vse besedilo brez besede: „omejeno“ 
2. del: ta beseda

uvodna izjava W
1. del: „ker so bili na podlagi te razprave med drugim sprejeti okviri in standardi o primerni 

skrbnosti na ravni OZN, Sveta Evrope, OECD in MOD; ker pa so ti standardi 
prostovoljni in je bila njihova uporaba zato omejena;“

2. del: „ker bi morala zakonodaja Unije postopoma in konstruktivno nadgrajevati te okvirje 
in standarde; ker bi morale Unija in države članice podpirati tekoča pogajanja za 
vzpostavitev pravno zavezujočega instrumenta OZN na področju človekovih pravic 
za nadnacionalne družbe in druga podjetja in sodelovati v njih, Svet pa bi moral 
Komisiji podeliti mandat za aktivno sodelovanje v teh pogajanjih;“

§ 1
1. del: vse besedilo brez besed: „omejeni in“ in „zavezujoče“ 
2. del: „omejeni in“ 
3. del: „zavezujoče“
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§ 21
1. del: „prosi, da se trgovinski instrumenti povežejo s spremljanjem, kako evropska 

podjetja, ki poslujejo zunaj EU, uporabljajo prihodnjo uredbo o primerni skrbnosti, 
in da se vanj aktivno vključijo delegacije EU, vključno z organizacijo smiselnih 
izmenjav mnenj z imetniki pravic, lokalnimi skupnostmi, gospodarskimi zbornicami 
in nacionalnimi institucijami za človekove pravice, akterji civilne družbe in sindikati 
ter podpiranjem navedenih;“ 

2. del: „poziva Komisijo, naj sodeluje z gospodarskimi zbornicami in nacionalnimi 
institucijami držav članic za človekove pravice pri zagotavljanju spletnih orodij in 
informacij v podporo izvajanju prihodnje zakonodaje o primerni skrbnosti;“ 

§ 26
1. del: vse besedilo brez besed: „neenakost med spoloma“ in „ki upošteva vidik spola,“
2. del: „neenakost med spoloma“
3. del: „ki upošteva vidik spola,“
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priloga, del I
uvodna izjava 17
1. del: „Ta direktiva bi se morala uporabljati za vsa velika podjetja, ki jih ureja pravo 

države članice in ki imajo sedež na ozemlju Unije ali delujejo na notranjem trgu, ne 
glede na to, ali gre za zasebna podjetja ali tista v javni lasti in ne glede na 
gospodarski sektor, v katerem delujejo, vključno s finančnim sektorjem.“

2. del: „Ta direktiva bi se morala uporabljati tudi za vsa podjetja, ki kotirajo na borzi, ter za 
mala in srednja podjetja z visokim tveganjem.“

uvodna izjava 19
1. del: „Podjetja, ki so v lasti ali pod nadzorom države, bi za izpolnitev svojih obveznosti 

glede primerne skrbnosti morala zagotoviti, da naročajo storitve od podjetij, ki tudi 
izpolnjujejo obveznosti glede primerne skrbnosti.“

2. del: „Države članice se spodbuja, naj podjetjem, ki ne izpolnjujejo ciljev te direktive, ne 
nudijo državne podpore, tudi ne prek državne pomoči, javnih naročil, izvoznih 
agencij ali posojil, ki jih podpira vlada.“

ID, ECR:
predlog resolucije
§ 16
1. del: „poudarja, da bi bilo treba obveznosti primerne skrbnosti pazljivo oblikovati tako, da 

bi predstavljale neprekinjen in dinamičen proces in ne bi smele pomeniti le formalne 
izpolnitve zahtev, temveč bi morale biti strategije primerne skrbnosti skledne z 
dinamično naravo tveganj; meni, da bi morale te strategije zajemati vse dejanske ali 
morebitne negativne učinke na človekove pravice, okolje ali dobro upravljanje, 
čeprav bi bilo treba pri politiki prednostnega razvrščanja upoštevati resnost in 
verjetnost negativnega učinka; meni, da je v skladu z načelom sorazmernosti 
pomembno čim bolj uskladiti obstoječa orodja in okvire; poudarja, da mora 
Komisija izvesti zanesljivo oceno učinka, da bi opredelila vrste morebitnih ali 
dejanskih negativnih učinkov, preučila posledice za enake konkurenčne pogoje na 
evropski in svetovni ravni, vključno z upravnim bremenom za podjetja in 
pozitivnimi posledicami za človekove pravice, okolje in dobro upravljanje, ter 
oblikovala pravila, ki bodo krepila konkurenčnost ter varstvo deležnikov in okolja 
ter bodo funkcionalna in se bodo uporabljala za vse akterje na notranjem trgu, “

2. del: „vključno z malimi in srednjimi podjetji z visokim tveganjem ter malimi in 
srednjimi podjetji, ki kotirajo na borzi;“

priloga, del I
uvodna izjava 12
1. del: vse besedilo brez besed: „vključno z malimi in srednjimi podjetji z visokim 

tveganjem ter malimi in srednjimi podjetji, ki kotirajo na borzi;“
2. del: te besede

uvodna izjava 18
1. del: vse besedilo brez besed: „ali malo ali srednje podjetje“
2. del: te besede
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PPE, ECR:
priloga, del II
1. del: vse besedilo brez uvodne izjave 6, točk 1 in 2
2. del: uvodna izjava 6 
3. del: točka 1 (po § 5) 
4. del točka 2 (po členu 26a) 

priloga, del III 
1. del: vse besedilo brez uvodne izjave 5 in točke 1 
2. del: uvodna izjava 5 
3. del: točka 1 (člen 6a)

Razno
Popravek: vse jezikovne različice.

12. Izvajanje uredbe o gradbenih proizvodih

Poročilo: Christian Doleschal (A9-0012/2021)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

predlog resolucije (besedilo v 
celoti)

PG + 686, 4, 5

13. Enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu glede na Konvencijo OZN o 
pravicah invalidov

Poročilo: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

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

nadomestni predlog 
resolucije

1 ID PG - 137, 554, 4

po delih

1/PG + 553, 127, 15

2/PG + 450, 205, 40

§ 7 § originalno 
besedilo

3/PG + 569, 93, 33

po delih

1/PG + 678, 6, 11

2/PG + 359, 303, 33

§ 8 § originalno 
besedilo

3/PG + 543, 103, 49
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

po delih

1/PG + 619, 22, 54

§ 13 § originalno 
besedilo

2/PG + 502, 108, 85

po delih

1/PG + 683, 4, 8

§ 20 § originalno 
besedilo

2/PG + 532, 104, 58

po delih

1/PG + 596, 17, 82

2/PG + 394, 259, 42

§ 35 § originalno 
besedilo

3/PG + 344, 311, 40

po delih

1/PG + 588, 31, 76

§ 39 § originalno 
besedilo

2/PG + 388, 290, 17

§ 45 § originalno 
besedilo

PG + 489, 103, 102

po delih

1/PG + 584, 17, 94

uvodna izjava B § originalno 
besedilo

2/PG + 395, 286, 14

po delih

1/PG + 582, 55, 58

uvodna izjava J § originalno 
besedilo

2/PG + 393, 284, 18

po delih

1/PG + 668, 6, 21

uvodna izjava M § originalno 
besedilo

2/PG + 393, 288, 14

po delih

1/PG + 625, 5, 65

uvodna izjava Q § originalno 
besedilo

2/PG + 395, 286, 14
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

po delih

1/PG + 586, 45, 64

uvodna izjava V § originalno 
besedilo

2/PG + 396, 285, 14

po delih

1/PG + 667, 6, 22

uvodna izjava Y § originalno 
besedilo

2/PG + 394, 285, 16

predlog resolucije (odbora EMPL)
(celotno besedilo)

PG + 578, 65, 51

Zahteve za ločeno glasovanje
PPE: § 45

Zahteve za glasovanje po delih
PPE:
uvodna izjava B
1. del: vse besedilo brez besed:„ “„in presečno“ 
2. del: ti besedi

uvodna izjava J
1. del: vse besedilo brez besed: „ni usmerjena zoper presečno diskriminacijo,“ 
2. del: te besede

uvodna izjava M
1. del: vse besedilo brez besede: „presečno“
2. del: ta beseda

uvodna izjava Q
1. del: vse besedilo brez besed: „in presečno“
2. del: ti besedi

uvodna izjava V
1. del: vse besedilo brez besede: „presečno“
2. del: ta beseda

uvodna izjava Y
1. del: vse besedilo brez besede: „presečno“
2. del: ta beseda

§ 13
1. del: vse besedilo brez besed: „minimalne plače“
2. del: ti besedi
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§ 20
1. del: „poziva države članice, naj sprejmejo aktivne ukrepe, s katerimi bi vsem, tudi 

invalidom, zagotovili nediskriminacijo v skladu s Konvencijo OZN o pravicah 
invalidov, dostopnost delovnih mest, prevoza in grajenega okolja, invalidom 
omogočili primerno prilagoditev v vseh fazah dela, od zaposlitve in poklicnega 
napredovanja do varnih in zdravih delovnih pogojev in zaposlitvene rehabilitacije; 
poziva institucije EU, naj sprejmejo enake ukrepe; poziva države članice, naj 
poskrbijo, da bodo lahko invalidi svoje delavske in sindikalne pravice uveljavljali 
enako kot drugi ter da bodo zaščiteni pred nasiljem, trpinčenjem, spletnim 
ustrahovanjem in nadlegovanjem, tudi pred spolnim nadlegovanjem, ki so mu še 
zlasti izpostavljene invalidke;“

2. del: „zato poziva države članice, naj ratificirajo Istanbulsko konvencijo, ki naj bi imela 
presečni učinek na vso zakonodajo EU, s posebnim poudarkom na invalidkah, ki se 
spoprijemajo z večplastno diskriminacijo in so bolj izpostavljene nadlegovanju na 
delovnem mestu; poziva institucije EU, naj sprejmejo enake ukrepe;“

§ 35
1. del: vse besedilo brez besed: „in presečno“ in „poziva Komisijo, naj prihodnjo strategijo 

o invalidnosti poveže s procesom evropskega semestra;“

2. del: „in presečno“
3. del: „poziva Komisijo, naj prihodnjo strategijo o invalidnosti poveže s procesom 

evropskega semestra;“

§ 39
1. del: vse besedilo brez besede: „presečno“
2. del: ta beseda

Renew, PPE:
§ 7
1. del: „poziva države članice, naj uporabijo obvezne kvote za raznolikost ali preučijo 

njihovo uvedbo, da bi spodbudile vključujoča delovna mesta, in naj uvedejo sankcije 
za njihovo neizpolnjevanje; predlaga, da se prihodki iz teh glob namenijo 
vključevanju; poudarja, da morajo biti ti ukrepi sorazmerni in morajo upoštevati 
male organizacije;“  brez besede: „obvezne“

2. del: „obvezne“
3. del: „poziva države članice, naj javna in zasebna podjetja podprejo z merljivimi cilji in 

rednim ocenjevanjem pri izvajanju letnih načrtov za zagotavljanje raznolikosti, 
delodajalcem pa pomagajo pri zaposlovanju invalidov, na primer z vzpostavitvijo 
prostovoljnega seznama ali enotnega okenca invalidnih kandidatov, s katerega se 
izberejo kandidati za zaposlitev; poziva države članice, naj skupaj s kvotami uvedejo 
usposabljanje za delodajalce o vsebini in področju uporabe veljavnih pravil; poziva 
države članice, naj javnim službam za zaposlovanje naložijo, da pripravijo 
prostovoljni seznam invalidnih iskalcev zaposlitve, da bi delodajalcem pomagale pri 
izpolnjevanju kvot za zagotavljanje raznolikosti;“

§ 8
1. del: vse besedilo brez besed: „tako da določijo kvoto za zagotavljanje raznolikosti in 

posebno kvoto za zagotavljanje raznolikosti, povezano z zaposlovanjem invalidov,“
2. del: „kvoto za zagotavljanje raznolikosti“
3. del: „posebno kvoto za zagotavljanje raznolikosti, povezano z zaposlovanjem invalidov,“ 
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14. Nadzor ribištva ***I

Poročilo: Clara Aguilera (A9-0016/2021)

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

Glas
ovanj

e

PG/EG – 
pripombe

predlogi 
sprememb 

pristojnega odbora 
– glasovanje po 

sklopih

1-7, 10, 13-14, 17-36, 38-
42, 44-48, 50-70, 72-76, 
78-80, 83, 87-94, 96-97, 
101-102, 104-106, 108-
113, 115-119, 128-132, 
137-141, 143-149, 152-
153, 155, 157-161, 163-
170, 172-190, 192-194, 
197-198, 200-202, 204, 
206-219, 221, 223-233, 
236, 239-242, 244-246, 
249, 253-259, 261-276, 

278-298, 300-305

odbor PG + 566, 39, 90

po 
delih

1/PG + 585, 98, 12

9 odbor

2/PG + 381, 274, 40

11 odbor PG - 277, 395, 23

15 odbor PG + 366, 319, 10

po 
delih

1/PG + 602, 87, 6

16 odbor

2/PG + 509, 163, 23

po 
delih

1/PG + 677, 7, 11

37 odbor

2/PG + 581, 102, 12

po 
delih

1/PG + 652, 27, 16

predlogi 
sprememb 

pristojnega odbora 
– ločeno 

glasovanje

49 odbor

2/PG - 118, 562, 15



P9_PV(2021)03.08-11(VOT)_SL.docx 23 PE 690.053

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

Glas
ovanj

e

PG/EG – 
pripombe

71 odbor PG + 557, 117, 21

77 odbor PG + 551, 130, 14

95 odbor PG + 580, 108, 7

98 odbor PG + 610, 40, 45

99 odbor PG + 396, 263, 36

100 odbor PG + 582, 108, 5

103 odbor PG + 541, 138, 16

107 odbor PG + 364, 327, 4

po 
delih

1/PG + 583, 84, 28

2/PG + 541, 147, 7

114 odbor

3/PG + 555, 132, 8

133 odbor PG - 320, 353, 22

135 odbor PG + 363, 318, 14

136 odbor PG + 585, 54, 56

142 odbor PG + 534, 112, 49

po 
delih

1/PG + 603, 87, 5

150 odbor

2/PG + 532, 158, 5

151 odbor PG + 611, 79, 5

154 odbor PG + 383, 305, 7

156 odbor PG + 642, 49, 4

191 odbor PG + 579, 110, 6

195 odbor PG + 550, 138, 7
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, 
itd.

Glas
ovanj

e

PG/EG – 
pripombe

196 odbor PG + 552, 137, 6

199 odbor PG + 412, 275, 8

203 odbor PG + 545, 142, 8

po 
delih

1/PG + 622, 66, 7

205 odbor

2/PG + 425, 261, 9

220 odbor PG + 560, 64, 71

234 odbor PG + 372, 243, 80

po 
delih

1/PG + 683, 2, 10

235 odbor

2/PG + 560, 99, 36

po 
delih

1/PG + 577, 115, 3

237 odbor

2/PG + 634, 59, 2

238 odbor PG + 541, 133, 21

243 odbor PG + 476, 203, 16

247 odbor PG + 422, 232, 41

248 odbor PG + 412, 213, 70

250 odbor PG + 409, 251, 34

251 odbor PG + 605, 60, 29

252 odbor PG + 408, 230, 57

po 
delih

260 odbor

1/PG + 652, 33, 10
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, 
itd.

Glas
ovanj

e

PG/EG – 
pripombe

2/PG + 492, 176, 27

277 odbor PG + 567, 101, 27

predlogi sprememb k členu 1, § 1, točka 1 – člen 4 (Uredba (ES) št. 1224/2009)

320 PPE PG - 242, 412, 41§ 1, točka 20

43 odbor PG + 447, 235, 13

§ 1, 
po točki 34

321 PPE PG - 311, 362, 22

predlogi sprememb k členu 1, § 1, točka 6 – člen 9 (Uredba (ES) št. 1224/2009)

308 The Left PG - 131, 533, 31po § 3

322 PPE PG - 311, 379, 5

predlogi sprememb k členu 1, § 1, točka 10 – člen 13 (Uredba (ES) št. 1224/2009)

člen 13 337 S&D
Verts/ALE

PG - 272, 382, 40

predlogi sprememb k členu 1, § 1, točka 11 – člen 14 (Uredba (ES) št. 1224/2009)

§ 1 309 The Left PG - 310, 382, 3

po § 3 338 S&D
Verts/ALE

PG + 500, 183, 12

339 S&D PG - 168, 473, 54§ 4, alinea 1

81 odbor PG + 354, 326, 15

po 
delih

1/PG + 365, 286, 44

328 Renew

2/PG + 387, 287, 21

po 
delih

1/PG ↓

§ 4, alinea 2

82 odbor

2/PG ↓

predlogi sprememb k členu 1, § 1, točka 12 – člen 15 (Uredba (ES) št. 1224/2009)
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, 
itd.

Glas
ovanj

e

PG/EG – 
pripombe

§ 1, uvodni del 310 The Left PG - 76, 587, 32

84 odbor PG + 563, 118, 14

330 Verts/ALE PG ↓

§ 1, točka a

85 odbor PG + 574, 108, 13

311 The Left PG - 119, 573, 3§ 2

86 odbor PG + 550, 128, 17

predlogi sprememb k členu 1, § 1, točka 21 – člena 23 in 24 (Uredba (ES) št. 1224/2009)

člen 23, § 1 312 The Left PG - 143, 542, 9

člen 24, 
po § 4

313 The Left PG - 108, 556, 31

predlogi sprememb k členu 1, § 1, točka 23 – člen 25a (Uredba (ES) št. 1224/2009)

člen 25a 314D The Left PG - 162, 512, 21

120 odbor PG - 307, 373, 15

325UD Renew PG - 74, 572, 49

306 The Left PG - 122, 549, 24

340 S&D
Verts/ALE

PG + 339, 331, 25

317 ID PG ↓

po 
delih

1/PG ↓

§ 1

§ originalno 
besedilo

2/PG ↓

121D odbor PG + 409, 266, 20§ 2

307 The Left PG ↓

po 
delih

prostovoljno 
opremljena s 

tehnologijo CCTV

341 S&D
Verts/ALE

1/PG + 546, 138, 11
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, 
itd.

Glas
ovanj

e

PG/EG – 
pripombe

2/PG + 415, 266, 14

po 
delih

1/PG ↓

124 odbor

2/PG ↓

po 
delih

1/PG + 488, 182, 25

125 odbor

2/PG - 259, 409, 26

319 ID PG ↓

hudih kršitev

325UD Renew PG ↓

123 odbor PG + 568, 93, 34nadzor 
ribolovnega 

orodja 344 ID PG ↓

posnetki CCTV 126 odbor PG + 612, 76, 7

122 odbor PG + 495, 124, 76pregled 
učinkovitosti

326UD Renew PG ↓

klavzula o časovni 
omejitvi 

veljavnosti

326UD Renew PG - 152, 494, 49

127 odbor PG + 548, 136, 11

po 
delih

1/PG ↓

§ 4

§ originalno 
besedilo

2/PG ↓

predlogi sprememb k členu 1, § 1, točka 23 – člen 25b (Uredba (ES) št. 1224/2009)

člen 25b 327 Renew PG + 365, 297, 33

predlogi sprememb k členu 1, § 1, točka 35 – člen 39a (Uredba (ES) št. 1224/2009)

§ 1, točka a 331 Verts/ALE PG - 161, 518, 16
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, 
itd.

Glas
ovanj

e

PG/EG – 
pripombe

134 odbor PG + 344, 324, 27

predlogi sprememb k členu 1, § 1, točka 42 – člen 48 (Uredba (ES) št. 1224/2009)

po § 6 315 The Left PG - 152, 538, 5

predlogi sprememb k členu 1, § 1, točka 44 – člen 55 (Uredba (ES) št. 1224/2009)

po § 3 in § 5, po 
točki a

342 +
343

S&D
Verts/ALE

PG + 547, 111, 37

predlogi sprememb k členu 1, § 1, točka 46 – člena 56 in 58 (Uredba (ES) št. 1224/2009)

332 Verts/ALE PG + 352, 310, 33člen 56, § 1

162 odbor PG ↓

171 odbor PG + 481, 190, 23

po 
delih

1/PG ↓

člen 56a, § 6

§ originalno 
besedilo

2/PG ↓

člen 58, § 7 316 The Left PG - 55, 606, 34

predlogi sprememb k členu 1, § 1, točka 60 – člen 74, § 3, točka f (Uredba (ES) št. 1224/2009)

222 odbor PG + 605, 70, 20

po 
delih

1/PG ↓

člen 74, § 3, točka 
f

§ originalno 
besedilo

2/PG ↓

predlogi sprememb k členu 1, § 1, po točki 81 – člen 113 (Uredba (ES) št. 1224/2009)

§ 2 333 Verts/ALE PG + 410, 257, 28

§ 3 334 Verts/ALE PG + 411, 257, 27

po § 7 335 Verts/ALE PG + 432, 235, 28

predlogi sprememb k členu 6

§ 2 336 Verts/ALE PG - 145, 534, 16
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, 
itd.

Glas
ovanj

e

PG/EG – 
pripombe

299 odbor PG + 569, 107, 19

predlogi sprememb k uvodnim izjavam

uvodna izjava 4 323 PPE PG - 338, 339, 18

324 PPE PG - 312, 367, 16

po 
delih

1/PG + 644, 48, 3

uvodna izjava 12

8 odbor

2/PG - 209, 468, 18

329 Verts/ALE PG - 121, 554, 20uvodna izjava 18

12 odbor PG + 608, 65, 22

predlog Komisije PG + 401, 247, 47

Zahteve za ločeno glasovanje
Renew: predlogi sprememb 11, 16, 98, 150, 151, 154, 156
The Left: predlogi sprememb 81, 82, 107, 120, 121, 122, 124, 125, 134, 135, 136
Verts/ALE: predlogi sprememb 15, 71, 77, 81, 82, 85, 95, 99, 100, 103, 107, 134, 135, 142, 191, 

195, 196, 199, 203
S&D: predlogi sprememb 120, 124, 133, 154
ECR: predlogi sprememb 220, 234, 243, 247, 248, 250, 251, 252, 277
ID: predlog spremembe 238

Zahteve za glasovanje po delih
PPE:
člen 1, § 1, točka 46 predloga Komisije – člen 56a, § 6 (Uredba (ES) št. 1224/2009)
1. del: vse besedilo brez besed: „tarifni številki 1604 in 1605 poglavja 16“
2. del: te besede

Renew:
predlog spremembe 8
1. del: vse besedilo brez besed: „vsaj vsakih 15 minut“
2. del: te besede

predlog spremembe 9
1. del: „Treba bi bilo omogočiti prostovoljno opremljanje ribiških plovil s sistemi CCTV. V 

tem primeru bi morale za ta plovila veljati ustrezne ugodnosti,“
2. del: „na primer črtanje točk.“
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predlog spremembe 82
1. del: „Z odstopanjem od prvega pododstavka se za ribolov malih pelagičnih vrst (skuša, 

sled, šur, sinji mol, merjaščevka, sardon, velika srebrenka, sardela in papalina) ter za 
industrijski ribolov (med drugim kapelan, mala peščenka in norveški molič), pri 
katerih se ulov iztovarja nesortiran, uporabljajo naslednje izjeme: (a) dovoljena 
odstopanja iz tega odstavka se ne uporabljajo za ulov vrst, ki izpolnjujejo enega od 
naslednjih pogojev:  i) predstavljajo manj kot 1% teže vseh iztovorjenih vrst ali  ii) 
njihova skupna teža je manjša od 100kg; (b) za države članice, ki so sprejele načrt 
vzorčenja na podlagi tveganja, ki ga je odobrila Komisija, veljajo za tehtanje 
nesortiranih iztovorov naslednja dovoljena odstopanja:

(i) pri malih pelagičnih vrstah in industrijskem ribolovu je za vsako vrsto dopustno 
odstopanje pri ocenah količin na krovu obdržanih rib v kilogramih, evidentiranih v 
ribolovnem ladijskem dnevniku, 10 % celotne količine vseh vrst, evidentiranih v 
ribolovnem ladijskem dnevniku;

(ii) pri vseh drugih neciljnih vrstah je za vsako vrsto dopustno odstopanje pri ocenah 
količin na krovu obdržanih rib v kilogramih, ki so ali niso evidentirane v ribolovnem 
ladijskem dnevniku, 200 kg ali 1 % celotne količine vseh vrst, evidentiranih v 
ribolovnem ladijskem dnevniku; in (iii) za skupno količino vseh vrst je dopustno 
odstopanje pri ocenah celotne količine na krovu obdržanih rib v kilogramih, 
evidentiranih v ribolovnem ladijskem dnevniku, 10 % celotne količine vseh vrst, 
evidentiranih v ribolovnem ladijskem dnevniku.“

2. del: „Dovoljeno odstopanje v nobenem primeru ne presega 20 % na vrsto.“

predlog spremembe 124
1. del: vse besedilo brez besed: „kot je dvig kvot ulova ali prosta izbira metode pri 

izvajanju ribolova“
2. del: te besede

predlog spremembe 341
1. del: vse besedilo brez besed: „kot so dodatna dodelitev kvot ali črtanje točk “
2. del: te besede

Verts/ALE:
predlog spremembe 114
1. del: „Kapitan ribiškega plovila Unije ali zastopnik kapitana kakor hitro je mogoče, 

najpozneje pa v 24 urah po zaključku pretovarjanja, podatke iz člena 23 v 
elektronski obliki predloži pristojnemu organu svoje države članice zastave ter pri 
tem uporabi enako obliko, usklajeno na ravni Unije za vse države članice.“

2. del: „Pri izračunu roka 24 ur iz prvega pododstavka se ne upoštevajo sobote, nedelje in 
državni prazniki.“

3. del: „Za namene tega člena se v primeru, ko se ribiški proizvodi s kraja iztovarjanja 
odpeljejo pred tehtanjem, šteje, da je postopek iztovarjanja končan, ko so ti ribiški 
proizvodi stehtani.“
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predlog spremembe 205
1. del: „količine posameznih vrst, ki se prevažajo, izražene v kilogramih teže proizvoda in 

razčlenjene glede na vrsto predstavitve proizvoda in po potrebi v številu kosov in po 
potrebi glede na namembne kraje;“

2. del: „Dovoljeno odstopanje je 5 %, če je prevožena razdalja manjša od 500 km ali če 
prevoz traja pet ur ali manj; če sta razdalja in trajanje prevoza večja, je dovoljeno 
odstopanje 15 %;“

predlog spremembe 326
1. del: „Komisija pregleda učinkovitost sistemov za elektronsko spremljanje pri preverjanju 

izpolnjevanja obveznosti iztovarjanja in njihov prispevek k doseganju največjega 
trajnostnega donosa za zadevne staleže ter Svetu in Evropskemu parlamentu do ... 
[sedem let po datumu začetka veljavnosti] predloži poročilo.“ (priloženo kot 
„pregled učinkovitosti“)

2. del: „Določbe tega člena se prenehajo uporabljati ... [deset let po datumu začetka 
veljavnosti].“ (priloženo kot „klavzula o časovni omejitvi veljavnosti“=

S&D:
predlog spremembe 49
1. del: vse besedilo brez besed: „tudi dejavnosti na ladji s skiperjem ali plovilu,“
2. del: te besede

predlog spremembe 125
1. del: vse besedilo brez besede: „začasno“
2. del: ta beseda
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predlog spremembe 328
1. del: „Z odstopanjem od prvega pododstavka se za ribolov malih pelagičnih vrst (skuša, 

sled, šur, sinji mol, merjaščevka, sardon, velika srebrenka, sardela in papalina) ter za 
industrijski ribolov (med drugim kapelan, mala peščenka in norveški molič), pri 
katerih se ulov iztovarja nesortiran, uporabljajo naslednje izjeme: (a) dovoljena 
odstopanja iz tega odstavka se ne uporabljajo za ulov vrst, ki izpolnjujejo enega od 
naslednjih pogojev: i) predstavljajo manj kot 1% teže vseh iztovorjenih vrst ali  ii) 
njihova skupna teža je manjša od 100kg; (b) za države članice, ki so sprejele načrt 
vzorčenja na podlagi tveganja, ki ga je odobrila Komisija, veljajo za tehtanje 
nesortiranih iztovorov naslednja dovoljena odstopanja: (i) pri malih pelagičnih 
vrstah in industrijskem ribolovu je za vsako vrsto dopustno odstopanje pri ocenah 
količin na krovu obdržanih rib v kilogramih, evidentiranih v ribolovnem ladijskem 
dnevniku, 10 % celotne količine vseh vrst, evidentiranih v ribolovnem ladijskem 
dnevniku;

(ii) pri vseh drugih neciljnih vrstah je za vsako vrsto dopustno odstopanje pri ocenah 
količin na krovu obdržanih rib v kilogramih, ki so ali niso evidentirane v ribolovnem 
ladijskem dnevniku, 200 kg ali 1 % celotne količine vseh vrst, evidentiranih v 
ribolovnem ladijskem dnevniku; in (iii) za skupno količino vseh vrst je dopustno 
odstopanje pri ocenah celotne količine na krovu obdržanih rib v kilogramih, 
evidentiranih v ribolovnem ladijskem dnevniku, 10 % celotne količine vseh vrst, 
evidentiranih v ribolovnem ladijskem dnevniku.“

2. del: „Z odstopanjem od prvega odstavka je za ribolov tropskega tuna z zaporno plavarico 
za vrste, za katere se uporablja načrt vzorčenja na podlagi tveganja, ki ga je odobrila 
Komisija, dopustno odstopanje pri oceni celotne količine vseh vrst na krovu 
obdržanih rib v kilogramih, evidentiranih v ribolovnem ladijskem dnevniku, 10 % 
od celotne količine vseh iztovorjenih vrst.“

ID:
predlog spremembe 16
1. del: vse besedilo brez besed: „enoten,“ „učinkovit“, „vsem“ in „prek ustreznega sistema 

kazni za neupoštevanje predpisov“
2. del: te besede

predlog spremembe 37
1. del: vse besedilo brez besed: „ali drugih sredstev“
2. del: te besede

predlog spremembe 150
1. del: vse besedilo brez besed: „skupaj z ustreznim sistemom sankcij za neizpolnjevanje 

zahtev, in obvešča vlagatelje za takšna dovoljenja o ohranitvenih ukrepih Unije, ki 
se bodo uporabljali na tem območju, vključno z omejitvami ulova in ureditvami 
glede sankcij“

2. del: te besede

predlog spremembe 235
1. del: vse besedilo brez besed: „ali Komisiji “
2. del: te besede

predlog spremembe 237
1. del: črtanje besed:  „elektronskih naprav za spremljanje,“ 
2. del: dodati besede: „vrsta elektronskih naprav za spremljanje“
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predlog spremembe 260
1. del: vse besedilo brez besed: „sistemov televizije zaprtega kroga (CCTV) za stalno 

snemanje“
2. del: te besede

člen 1, § 1, točka 23 predloga Komisije – člen 25a, § 1 (Uredba (ES) št. 1224/2009)
1. del: vse besedilo brez besed: „minimalni delež“ 
2. del: te besede

člen 1, § 1, točka 23 predloga Komisije – člen 25a, § 4, alinea 1 (Uredba (ES) št. 1224/2009)
1. del: „Komisija lahko z izvedbenimi akti določi podrobna pravila o zahtevah, tehničnih 

specifikacijah, namestitvi in delovanju elektronskih sistemov za spremljanje za 
nadzor obveznosti iztovarjanja,“ 

2. del: „vključno s sistemi CCTV za neprekinjeno snemanje.“

člen 1, § 1, točka 60 predloga Komisije – člen 74, § 3, točka f (Uredba (ES) št. 1224/2009)
1. del: vse besedilo brez besed: „sistema CCTV,“ in „in drugih“
2. del: te besede

Razno
Predlog spremembe 318 je bil razveljavljen.
Manuel Bompard (skupina The Left) je umaknil svoj podpis k predlogu spremembe 339.

15. Enakovrednost gozdnega reprodukcijskega materiala, proizvedenega v 
Združenem kraljestvu ***I

Predlog sklepa (COM(2020)0852 - C9-0430/2020 - 2020/0378(COD))

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

predlog Komisije PG + 617, 1, 77

16. Enakovrednost poljskih pregledov in enakovrednost nadzora nad postopki 
vzdrževanja sort poljščin, ki se izvajajo v Združenem kraljestvu ***I

Predlog sklepa (COM(2020)0853 - C9-0431/2020 - 2020/0379(COD))

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

predlog Komisije PG + 621, 1, 73
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17. Nasprotovanje v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika: aktivne snovi, vključno 
s dimoksistrobinom

Predlog resolucije: B9-0162/2021

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog resolucije B9-0162/2021
(odbor ENVI)

predlog resolucije (besedilo v 
celoti)

PG + 472, 214, 9

18. Nasprotovanje v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika: gensko spremenjeni 
bombaž GHB614 × T304-40 × GHB119

Predlog resolucije: B9-0160/2021

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog resolucije B9-0160/2021
(odbor ENVI)

predlog resolucije (besedilo v 
celoti)

PG + 491, 184, 20

19. Nasprotovanje v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika: gensko spremenjena 
koruza MZIR098 (SYN-ØØØ98-3)

Predlog resolucije: B9-0161/2021

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog resolucije B9-0161/2021
(odbor ENVI)

predlog resolucije (besedilo 
v celoti)

PG + 495, 181, 19
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20. Letno poročilo o dejavnostih evropskega varuha človekovih pravic za leto 2019

Poročilo: Sylvie Guillaume (A9-0013/2021)

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

§ 5 6 Verts/ALE PG + 429, 252, 14

po § 5 8 ECR PG - 121, 535, 39

§ 13 § originalno 
besedilo

PG - 212, 454, 29

po § 16 7 Verts/ALE PG + 383, 281, 31

9 ECR PG - 305, 369, 21

po delih

1/PG + 675, 10, 10

2/PG + 374, 297, 24

§ 17

§ originalno 
besedilo

3/PG + 611, 49, 35

1 The Left PG + 536, 141, 18

po delih

1/PG ↓

2/PG ↓

§ 20

§ originalno 
besedilo

3/PG ↓

po delih

1/PG + 678, 3, 14

§ 22 § originalno 
besedilo

2/PG + 423, 253, 19

§ 23 10 ECR PG - 169, 438, 88

§ 28 11 ECR PG + 426, 258, 11

§ 41 12 ECR PG + 452, 233, 10

po delih

1/PG + 653, 28, 14

§ 45 § originalno 
besedilo

2/PG + 572, 85, 38
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

§ 46 § originalno 
besedilo

PG + 514, 123, 56

§ 47 2 PPE PG + 436, 249, 10

po § 47 13 ECR PG - 114, 545, 36

§ 49 3/rev S&D PG + 653, 7, 35

§ 50 § originalno 
besedilo

PG + 438, 140, 117

§ 51 4/rev S&D PG + 638, 46, 11

uvodna izjava G § originalno 
besedilo

PG + 528, 122, 44

po uvodni izjavi AB 5 Verts/ALE PG + 383, 280, 32

predlog resolucije (besedilo v celoti) PG + 576, 11, 108

Zahteve za ločeno glasovanje
ECR: § 46; uvodna izjava G
Verts/ALE: § 50
S&D: § 13

Zahteve za glasovanje po delih
ECR:
§ 22
1. del: „poudarja, da je treba“ in „učinkovito izboljšati in nadgraditi veljavni kodeks 

dobrega upravnega ravnanja;“
2. del: „s sprejetjem zavezujoče ureditve“
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§ 45
1. del: vse besedilo brez besed: „zlasti v zvezi s kršitvami pravic, ki jih zagotavlja Listina o 

temeljnih pravicah; poziva to mrežo, naj upošteva vlogo, ki bi jo lahko imeli 
nacionalni in regionalni varuhi človekovih pravic pri povečanju udeleženosti 
državljanov EU v postopku odločanja EU;“

2. del: te besede

PPE:
§ 20
1. del: „ugotavlja, da se je Komisija zavezala izvajanju številnih predlogov varuhinje 

človekovih pravic, kot je ta, da bo pozvala posameznike, ki preidejo v zasebni 
sektor, naj zagotovijo dodatne informacije o organizaciji, ki se ji pridružijo, in več 
podrobnosti o vrsti poklicne dejavnosti, ki jo začenjajo opravljati; poudarja, da 
takšnih menjav ne smemo jemati zlahka, saj bi lahko povzročili nasprotja interesov, 
kadar se nekdanji javni uslužbenci zaposlijo v podjetju za lobiranje na področju 
politik, ki so jih prej sprejemali ali izvajali;“

2. del: „je seznanjen nedavnim poročilom, da je Komisija odobrila 99 % prošenj za prehod 
v zasebni sektor, zavrnjenih pa je bilo le 0,62 %, kar kaže, da je treba izboljšati 
nadzor;“

3. del: „opozarja, da etična pravila niso zgolj formalnost in bi jih morale spoštovati vse 
institucije; poziva Komisijo, naj izvede vsa priporočila varuhinje človekovih pravic, 
sprejme odločnejši pristop k pojavu vrtljivih vrat in izpelje druge predlagane ukrepe, 
vključno s prepovedjo opravljanja nove dejavnosti, kadar obstajajo dokazi, da bi bila 
ta dejavnost v nasprotju z legitimnimi interesi Komisije, ter na svoji spletni strani za 
etiko pravočasno objavi vse s tem povezane informacije v vsakem primeru 
nekdanjih višjih uslužbencev, ki so bili ocenjeni z namenom izvajanja enoletne 
prepovedi lobiranja in zagovorništva;“

ECR, PPE:
§ 17
1. del: „pozdravlja dejstvo, da je varuhinja po pritožbi, vloženi leta 2019 v zvezi z uporabo 

pokroviteljstva med romunskim predsedovanjem, zavzela jasno stališče o vprašanja 
pokroviteljstva med predsedovanjem, saj bi lahko vtis, da prihaja do zunanjega 
vpliva, ogrozil celovitost EU kot celote; je seznanjen z ukrepi, ki jih je Svet sprejel v 
odgovor na priporočilo varuhinje človekovih pravic, da je treba državam članicam 
zagotoviti smernice o vprašanju pokroviteljstva predsedovanja; spodbuja ga tudi, naj 
nemudoma ukrepa v zvezi s tem vprašanjem;“ brez besed: „po pritožbi, vloženi leta 
2019 v zvezi z uporabo pokroviteljstva med romunskim predsedovanjem“

2. del: te besede
3. del: „pozdravlja odločitev nemškega predsedstva, da ne bo sprejelo pokroviteljev, in 

spodbuja druge države članice, naj sledijo temu zgledu;“
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21. Evropski semester: letna strategija za trajnostno rast za leto 2021

Poročilo: Markus Ferber (A9-0036/2021)

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

7 The Left PG - 89, 559, 46

23 PPE
S&D

PG + 617, 18, 59

§ 1

35 Verts/ALE PG ↓

36 Verts/ALE PG - 186, 477, 31§ 2

24 PPE
S&D

PG + 631, 40, 23

§ 4 31 Renew PG - 155, 439, 99

po delih

1/PG + 619, 16, 59

§ 6 § originalno 
besedilo

2/PG + 569, 91, 34

§ 7 § originalno 
besedilo

PG + 518, 80, 96

§ 8 25 PPE
S&D

PG + 561, 20, 113

§ 9 8 The Left PG - 313, 356, 25

po § 9 9 The Left PG - 172, 418, 100

po delih

1/PG + 503, 84, 107

§ 10 § originalno 
besedilo

2/PG + 478, 198, 18

1 The Left PG - 102, 555, 37

2 The Left PG - 50, 581, 63

10 The Left PG - 140, 487, 67

po § 10

11 The Left PG - 149, 509, 36

12 The Left PG - 82, 559, 53§ 11

26 PPE
S&D

PG + 491, 128, 75
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

po delih

1/PG ↓

§ originalno 
besedilo

2/PG ↓

13 The Left PG - 104, 547, 43

po delih

1/PG + 597, 45, 52

2/PG + 518, 126, 50

§ 13

§ originalno 
besedilo

3/PG + 490, 186, 18

3 The Left PG - 110, 497, 87

14 The Left PG - 73, 569, 52

15 The Left PG - 76, 499, 119

po § 13

16 The Left PG - 91, 561, 41

po delih

1/PG + 657, 29, 7

§ 16 § originalno 
besedilo

2/PG + 571, 47, 76

po delih

1/PG + 641, 37, 16

§ 17 § originalno 
besedilo

2/PG + 561, 83, 50

po delih

1/PG + 515, 122, 57

2/PG + 516, 123, 55

§ 19 § originalno 
besedilo

3/PG + 603, 79, 12

po delih

1/PG + 619, 40, 35

2/PG + 607, 6, 81

§ 20 § originalno 
besedilo

3/PG + 602, 27, 65
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

17 The Left PG - 207, 475, 12

po delih

1/PG + 566, 74, 54

2/PG + 610, 57, 27

§ 21

§ originalno 
besedilo

3/PG + 486, 156, 52

po § 22 18 The Left PG - 194, 472, 28

27 PPE
S&D

PG + 569, 60, 60§ 23

37 Verts/ALE PG ↓

po § 23 30 Renew PG - 184, 408, 102

28 PPE
S&D

PG + 469, 92, 128

po delih

1/PG ↓

§ 24

§ originalno 
besedilo

2/PG ↓

po § 24 19 The Left PG - 143, 522, 29

§ 25 20 The Left PG - 197, 348, 149

§ 26 32 Renew PG - 236, 391, 67

§ 27 § originalno 
besedilo

PG + 505, 166, 23

po delih

1/PG + 540, 76, 78

§ 28 § originalno 
besedilo

2/PG + 463, 157, 74

po § 28 4 The Left PG - 60, 573, 61

po delih

1/PG + 533, 151, 9

§ 29 § originalno 
besedilo

2/PG + 485, 165, 44
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

29 PPE
S&D

PG + 601, 70, 23

po delih

1/PG ↓

§ 31

§ originalno 
besedilo

2/PG ↓

§ 33 § originalno 
besedilo

PG + 597, 88, 9

§ 34 § originalno 
besedilo

PG + 449, 205, 40

21 The Left PG - 191, 486, 17

po delih

1/PG + 514, 80, 100

§ 35

§ originalno 
besedilo

2/PG + 466, 194, 34

po delih

1/PG + 624, 49, 21

§ 37 § originalno 
besedilo

2/PG + 556, 133, 5

po navedbi sklicevanja 
21

33 Verts/ALE PG - 260, 390, 44

uvodna izjava A 22 ID PG - 132, 557, 3

po uvodni izjavi A 5 The Left PG - 117, 466, 111

uvodna izjava E § originalno 
besedilo

PG + 522, 130, 42

uvodna izjava G 34 Verts/ALE PG - 201, 482, 11

po uvodni izjavi I 6 The Left PG - 203, 480, 11

predlog resolucije (besedilo v celoti) PG + 400, 103, 186

Zahteve za ločeno glasovanje
The Left: §§ 24, 33
ID: §§ 7, 16, 27
Renew: § 34
Verts/ALE: uvodna izjava E



P9_PV(2021)03.08-11(VOT)_SL.docx 42 PE 690.053

Zahteve za glasovanje po delih
The Left:
§ 6
1. del: vse besedilo brez besed: „reforme in“
2. del: ti besedi

§ 10
1. del: vse besedilo brez besed: „strukturnih reform“ in „ter strukturnimi reformami“
2. del: te besede

§ 11
1. del: „meni, da je evropski semester 2021 odlična priložnost za izboljšanje nacionalne 

odgovornosti, saj države članice pripravljajo posebej prilagojene načrte za okrevanje 
in odpornost, da bi se odzvale na svoje različne potrebe; glede tega je prepričan, da 
je treba zagotoviti in sčasoma povečati demokratično legitimnost, vključno z 
ustrezno vlogo Evropskega parlamenta pri izvajanju mehanizma za okrevanje in 
odpornost, kot je določeno v uredbi o njegovi vzpostavitvi; poziva države članice, 
naj postavijo potrebne upravne zmogljivosti in zmogljivosti spremljanja in z njimi 
zanesljivo zagotovijo, da se bodo sredstva porabljala ustrezno in učinkovito ter da bo 
absorpcijska zmogljivost dovolj visoka, po potrebi pa naj za to uporabijo instrument 
za tehnično podporo;“

2. del: „želi spomniti, da za načrte za okrevanje in odpornost veljajo zahteve dobrega 
gospodarskega upravljanja in splošni režim pogojenosti za zaščito proračuna Unije;“

§ 16
1. del: vse besedilo brez besed: „odgovornih javnih financ in socialno uravnoteženim 

strukturnim reformam, ki bi izboljšale dolgoročne obete, ter“
2. del: te besede

§ 28
1. del: „se zaveda, da krize zaradi covida-19 ni mogoče rešiti le s sedanjo fiskalno 

naravnanostjo; zato poudarja, da je pomembno izvesti temeljite, uravnotežene in 
trajnostne strukturne reforme in s tem med drugim zagotoviti trajnostno in socialno 
vključujočo rast in delovna mesta, ki lahko učinkovito podprejo okrevanje, pa tudi 
digitalno preobrazbo in zeleni prehod, kakovostno zaposlovanje, zmanjšanje 
revščine in cilje OZN za trajnostni razvoj, ter lahko spodbudijo konkurenčnost in 
enotni trg, s tem pa povečajo konvergenco ter močnejšo in trajnostno rast v Uniji in 
državah članicah; poudarja, da je zlasti potencial gospodarstev držav članic za 
dolgoročno rast mogoče povečati le s strukturnimi izboljšavami; ugotavlja pa, da 
bosta učinkovitost in uspešnost usklajevanja političnih ukrepov držav članic odvisna 
od pregleda Pakta za stabilnost in rast ter njegove prilagoditve,“

2. del: „pa tudi od večje odgovornosti držav članic za izvajanje priporočil za posamezne 
države;“

§ 29
1. del: „poziva Komisijo, naj začne oblikovati nov podnebni kazalnik, s katerim bi lahko 

ocenili odstopanja med strukturo proračuna posameznih držav članic in njihovim 
scenarijem na podlagi Pariškega sporazuma; poudarja, da mora ta kazalnik državam 
članicam pokazati potek njihovih prizadevanj v okviru Pariškega sporazuma, da bi 
Evropa lahko postala prva podnebno nevtralna celina do leta 2050; pričakuje, da bo 
podnebni kazalnik referenca za različne politike EU in se bo zato uporabljal tudi kot 
vodilo za evropski semester,“

2. del: „ne da bi to spodbijalo njegov prvotni namen;“
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§ 31
1. del: vse besedilo brez besed: „ob spoštovanju fiskalne vzdržnosti in trdnih proračunskih 

pravil“
2. del: te besede

§ 35
1. del: vse besedilo brez besed: „je zadovoljen, da bo Komisija še naprej spremljala, kako 

države članice izvajajo reforme, predlagane v priporočilih za posamezne države iz 
prejšnjih let;“

2. del: te besede

ID:
§ 17
1. del: „je zaskrbljen zaradi učinka ukrepov za zajezitev pandemije na nizko rast 

produktivnosti v EU in na izrazito zmanjšano rasti produktivnosti v euroobmočju že 
pred pandemijo; meni, da si je treba prizadevati za uravnoteženo strategijo za 
spodbujanje trajnostne rasti in naložbam prijazno okolje, hkrati pa izboljšati fiskalno 
vzdržnost; poudarja, da bi bilo treba posebno pozornost nameniti naložbam in 
politikam, usmerjenim v prihodnost,“

2. del: „zlasti v državah članicah, ki imajo fiskalni manevrski prostor za naložbe v 
spodbujanje trajnostne in vključujoče rasti;“

§ 19
1. del: „ugotavlja, da je ekonomska in monetarna unija kljub novim izzivom glede 

makroekonomske stabilnosti v veliko boljšem položaju za spoprijemanje s krizami, 
kot je bila med finančno in gospodarsko krizo leta 2008;“

2. del: „je prepričan, da je spodbujanje odpornega in trajnostnega gospodarskega okrevanja 
v skladu s političnimi cilji EU, ki bo osredotočeno na zeleni, pravični in digitalni 
prehod, ena najpomembnejših in najnujnejših prednostnih nalog;“

3. del: „ugotavlja, da je narava orodij za premagovanje sedanje krize takšna, da do 
nadaljnjega terjajo ekspanzivno fiskalno politiko;“

§ 20
1. del: „poudarja, da so tiste države članice, ki so vzpostavile fiskalne blažilnike, lahko 

veliko hitreje mobilizirale svežnje fiskalnih spodbud in pri tem niso imele stroškov 
izposojanja, kar je pomagalo ublažiti negativne socialno-ekonomske posledice 
pandemije; ponovno poudarja, da bo dolgoročno obnavljanje fiskalnih blažilnikov na 
družbeno odgovoren način pomembno za pripravljenost na prihodnje krize;“

2. del: „hkrati pa države članice, Komisijo in Svet poziva, naj v odzivu na gospodarsko 
krizo ne ponavljajo napak iz preteklosti;“

3. del: „se strinja z mnenjem Evropskega fiskalnega odbora, da hitra sprememba fiskalne 
naravnanosti ni priporočljiva za okrevanje;“

Verts/ALE:
§ 24
1. del: vse besedilo brez besed: „poudarja, da ga morajo vse države članice že zdaj 

spoštovati; priznava, da splošna odstopna klavzula ne pomeni začasne prekinitve 
uporabe postopkov Pakta za stabilnost in rast ali fiskalnih pravil EU;“

2. del: te besede
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§ 37
1. del: vse besedilo brez besed: „poudarja, da so javne naložbe omejene, saj se večinoma 

financirajo z davkoplačevalskim denarjem;“
2. del: te besede

The Left, ID:
§ 21
1. del: „pozdravlja dejstvo, da namerava Komisija v letu 2021 predlagati priporočila o 

proračunskem stanju držav članic, kot je predvideno v Paktu za stabilnost in rast; 
poudarja, da bi bilo treba pri okviru gospodarskega upravljanja upoštevati tudi 
aktualne gospodarske razmere in ga uskladiti s prednostnimi nalogami politik EU, 
hkrati pa bi bilo treba pri njem v večji meri upoštevati fiskalna pravila, ki bi morala 
biti poenostavljena, jasna in praktična ter ki bi jih pregledali in v skladu z rezultati 
pregleda ustrezno prilagodili;“

2. del: „poziva k bolj pragmatičnemu pristopu in poudarja, da je treba zagotoviti, da bo v 
ugodnih gospodarskih razmerah okvir strožji, v slabih pa prožnejši;“ brez besed: „v 
ugodnih gospodarskih razmerah“ in „strožji“

3. del: te besede

The Left, Renew:
§ 13
1. del: „poudarja, da se bo zaradi velike recesije leta 2020 in ukrepov, sprejetih v odziv na 

pandemijo, razmerje med javnim dolgom in BDP EU leta 2020 povečalo na najvišjo 
stopnjo doslej, in sicer približno 93,9 % (101,7 % v euroobmočju), leta 2021 pa naj 
bi se še povečalo – na približno 94,6 % (102,3 % v euroobmočju); poudarja, da še 
vlada velika negotovost in da so gospodarski obeti v veliki meri odvisni od tega, 
kako hitro bo mogoče premagati pandemijo; razume tudi, da je te ravni zadolženosti 
mogoče vzdržati z zadostno gospodarsko rastjo;“

2. del: „ponovno poudarja pomen dolgoročne vzdržnosti državnega dolga;“
3. del: „ugotavlja, da so bile številne države članice že pred sedanjo krizo v šibkem 

fiskalnem položaju, ki se zaradi pandemije še poslabšuje;“

22. Evropski semester: vidiki zaposlovanja in socialni vidiki v letni strategiji za 
trajnostno rast za leto 2021

Poročilo: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)

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

nadomestni predlog 
resolucije

8 ID PG - 88, 558, 47

§ 2 § originalno 
besedilo

PG + 342, 313, 40

po § 3 1 The Left PG - 92, 576, 27

po § 4 5 The Left PG - 135, 463, 97

po delih§ 5 § originalno 
besedilo

1/PG + 580, 57, 58
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

2/PG + 348, 323, 24

po delih

1/PG + 525, 63, 107

§ 8 § originalno 
besedilo

2/PG + 396, 226, 73

§ 10 § originalno 
besedilo

PG + 348, 331, 16

po delih

1/PG + 630, 45, 20

§ 12 § originalno 
besedilo

2/PG + 403, 256, 36

po delih

1/PG + 472, 182, 41

§ 15 § originalno 
besedilo

2/PG + 367, 312, 16

§ 19 7 Renew PG - 163, 514, 18

po delih

1/PG + 672, 18, 5

§ 27 § originalno 
besedilo

2/PG + 458, 118, 119

po delih

1/PG + 618, 44, 33

2/PG + 403, 233, 58

§ 28 § originalno 
besedilo

3/PG + 472, 100, 123

po delih

1/PG + 559, 60, 76

2/PG + 363, 283, 49

3/PG + 408, 229, 58

§ 29 § originalno 
besedilo

4/PG + 349, 300, 46
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

po § 29 6 The Left PG - 71, 527, 97

po delih

1/PG + 591, 35, 69

§ 31 § originalno 
besedilo

2/PG + 369, 228, 98

po § 34 2 The Left PG + 291, 195, 204

po delih

1/PG + 611, 60, 23

2/PG + 429, 173, 92

3/PG + 450, 154, 91

§ 35 § originalno 
besedilo

4/PG + 447, 167, 80

§ 36 § originalno 
besedilo

PG + 358, 310, 27

po delih

1/PG + 437, 217, 41

§ 44 § originalno 
besedilo

2/PG + 627, 27, 41

3 The Left PG - 73, 552, 70po uvodni izjavi E

4 The Left PG - 149, 532, 14

po delih

1/PG + 660, 23, 12

uvodna izjava R § originalno 
besedilo

2/PG + 354, 297, 44

po delih

1/PG + 665, 23, 7

2/PG + 373, 250, 72

uvodna izjava V § originalno 
besedilo

3/PG + 607, 39, 49

po delih

1/PG + 657, 18, 18

uvodna izjava Z § originalno 
besedilo

2/PG + 344, 286, 65
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

3/PG + 679, 8, 8

predlog resolucije (odbora EMPL)
(celotno besedilo)

PG + 508, 121, 64

Zahteve za ločeno glasovanje
PPE: §§ 2, 10, 15, 36

Zahteve za glasovanje po delih
Renew:
§ 15
1. del: vse besedilo brez besed: „predlagale potrebne spremembe gospodarskega 

upravljanja, ki bi“ in „pred morebitnimi posledicami prihodnjih programov 
prilagajanja;“

2. del: te besede

§ 27
1. del: „poziva Komisijo in Svet, naj storita vse, kar je v njuni moči, za boj proti davčnim 

goljufijam in izogibanju davkom“
2. del: „ter za učinkovito preprečevanje škodljivih davčnih praks, ki jih uporabljajo 

nekatere države članice;“

PPE:
§ 5
1. del: „poudarja, da bi moral biti bolj vključen v proces evropskega semestra, tudi v 

priporočila za posamezne države; poudarja pomembno vlogo bolj vključujočega 
socialnega dialoga s socialnimi partnerji, civilno družbo, mladinskimi 
organizacijami ter lokalnimi in regionalnimi organi pri oblikovanju evropskega 
semestra;“

2. del: „poudarja, da bo učinkovita, pregledna, celovita, v rezultate usmerjena in na 
uspešnosti temelječa metodologija, ki bo razvita za mehanizem za okrevanje in 
odpornost, izboljšala evropski semester, saj bo bolje odražala socialne in okoljske 
izzive ter izzive, povezane s spolom, in jih bo obravnavala na enaki ravni kot 
fiskalno usklajevanje, ter se bo na primer bolj posvetila agresivnemu davčnemu 
načrtovanju, zmanjšanju revščine, enakosti spolov, socialni pravičnosti, socialni 
koheziji in navzgor usmerjeni konvergenci;“

§ 8
1. del: „razume, da morajo države članice v svoje nacionalne načrte za okrevanje vključiti 

ukrepe za socialno in teritorialno kohezijo, otroke in mlade, da bi lahko dostopale do 
sklada; ugotavlja, da socialni mejniki in cilji v uredbi o mehanizmu za okrevanje in 
odpornost niso bili niti izrecno opredeljeni niti določeni, da pa bi morala Komisija v 
skladu s sprejeto uredbo določiti skupne kazalnike, ki se bodo uporabljali za 
poročanje o napredku in spremljanje in ocenjevanje mehanizma, ter opredeliti 
metodologijo za poročanje o socialnih izdatkih v okviru mehanizma, tudi za otroke 
in mlade; opozarja na velik pomen kazalnikov, povezanih z izvajanjem načel EPRS, 
kakovostnega zaposlovanja, navzgor usmerjene socialne konvergence, enakosti in 
dostopa do priložnosti in socialne zaščite, izobraževanja in spretnosti ter naložb v 
dostop in priložnosti za otroke in mlade v zvezi z izobraževanjem, zdravjem, 
prehrano, delovnimi mesti in dostopom do stanovanj, kar je v skladu s cilji jamstva 
za otroke in jamstva za mlade;“
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2. del: „poziva Komisijo, naj v okviru dialoga o okrevanju in odpornosti sodeluje z 
Evropskim parlamentom, socialnimi partnerji in civilno družbo, da bi te kazalnike 
opredelili v skladu s kazalniki iz resolucije Evropskega parlamenta o močni socialni 
Evropi za pravičen prehod, da bi lahko ocenjevali naložbe v nacionalne načrte za 
okrevanje in odpornost in njihove reforme ter predlagane ukrepe za zagotovitev 
napredka pri doseganju teh ciljev;“

§ 12
1. del: vse besedilo brez besede: „brezplačnega“
2. del: ta beseda

§ 28
1. del: vse besedilo brez besed: „indeks enakosti spolov vključijo med orodja evropskega 

semestra in“ in „poziva Komisijo, naj okrepi izvajanje protidiskriminacijske 
zakonodaje, politike in prakse, da bi se učinkovito borili proti vsem oblikam 
diskriminacije, vključno z anticiganizmom, ter v ukrepih za okrevanje ohranili 
socialno, duševno, kulturno in fizično dobrobit;“

2. del: „indeks enakosti spolov vključijo med orodja evropskega semestra in“
3. del: „poziva Komisijo, naj okrepi izvajanje protidiskriminacijske zakonodaje, politike in 

prakse, da bi se učinkovito borili proti vsem oblikam diskriminacije, vključno z 
anticiganizmom, ter v ukrepih za okrevanje ohranili socialno, duševno, kulturno in 
fizično dobrobit;“

§ 29
1. del: vse besedilo brez besed: „vključno zakonodajnimi pobudami“, „pravici do 

odklopa“ in „ter ukrepov za zagotavljanje stabilnih pogodb, dostojnih plač, 
pokritosti s kolektivnimi pogajanji in minimalne ravni socialne zaščite, vključno z 
dostojnimi pokojninami, ki morajo biti nad pragom revščine; poziva Komisijo, naj te 
kazalnike vključi v smernice za ocenjevanje družbenega napredka v nacionalnih 
načrtih za okrevanje in odpornost; poudarja, da morajo biti reforme trga dela, ki se 
izvajajo v nacionalnih načrtih za okrevanje in odpornost, v skladu z doseganjem teh 
ciljev;“

2. del: „vključno zakonodajnimi pobudami“
3. del: „pravici do odklopa“
4. del: „ter ukrepov za zagotavljanje stabilnih pogodb, dostojnih plač, pokritosti s 

kolektivnimi pogajanji in minimalne ravni socialne zaščite, vključno z dostojnimi 
pokojninami, ki morajo biti nad pragom revščine; poziva Komisijo, naj te kazalnike 
vključi v smernice za ocenjevanje družbenega napredka v nacionalnih načrtih za 
okrevanje in odpornost; poudarja, da morajo biti reforme trga dela, ki se izvajajo v 
nacionalnih načrtih za okrevanje in odpornost, v skladu z doseganjem teh ciljev;“

§ 35
1. del: vse besedilo brez besed: „z vključevanjem vidika spola“, „pozdravlja namero 

Komisije, da uvede zavezujoče ukrepe za preglednost plač, vključno z indeksom 
plačne enakosti med moškimi in ženskami;“ in „poziva države članice, naj v Svetu 
nadaljujejo pogajanja za direktivo o zastopanosti žensk v upravnih odborih družb;“

2. del: „z vključevanjem vidika spola“
3. del: „pozdravlja namero Komisije, da uvede zavezujoče ukrepe za preglednost plač, 

vključno z indeksom plačne enakosti med moškimi in ženskami;“
4. del: „poziva države članice, naj v Svetu nadaljujejo pogajanja za direktivo o zastopanosti 

žensk v upravnih odborih družb;“
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uvodna izjava R
1. del: „ker so posledice pandemije covida-19 še večje zaradi že obstoječih neenakosti, ki 

so v zadnjem desetletju stopnjevale,“
2. del: „zaradi zmanjšanja naložb v javne storitve po svetovni finančni krizi pa so se 

povečale neenakosti glede zdravstvenih potreb;“

uvodna izjava V
1. del: „ker je dohodkovna neenakost v EU še naprej velika;“
2. del: „ker konkurenca na področju davkov in stroškov dela škoduje enotnemu trgu in 

povezanosti med državami članicami;“
3. del: „ker so 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;“

uvodna izjava Z
1. del: „ker smo v prelomnem obdobju zgodovine,“
2. del: „ko se v veliki meri izpodbija prepričanje, da gospodarska rast samodejno koristi 

vsem sektorjem družbe; ker se srednji razred krči, delovni pogoji za proizvodne, 
nizkokvalificirane in platformne delavce so vse bolj prekarni ter jih potiskajo v 
revščino, vse večja pa je tudi polarizacija na podlagi prihodkov in bogastva;“

3. del: „ker so ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa ekonomsko močno prizadeli 
ustvarjalne in turistične sektorje, vključno z organizacijo prireditev in predstav, 
kulturnim turizmom in nesnovno kulturno dediščino, kot tudi mala in srednja 
podjetja, samozaposlene, lokalna in družinska podjetja;“

Renew, PPE:
§ 31
1. del: „poudarja, da so socialni dialog in kolektivna pogajanja najpomembnejši instrument 

za delodajalce in sindikate, saj jim pomagajo pri določanju poštenih plač in delovnih 
pogojev, ter da močni sistemi kolektivnih pogajanj krepijo odpornost držav članic v 
času gospodarskih kriz; je trdno prepričan, da bi moralo demokratično, odporno in 
socialno pravično okrevanje temeljiti na socialnem dialogu in kolektivnih 
pogajanjih; znova poudarja, da bi morale države članice sprejeti ukrepe, s katerimi bi 
spodbudile intenzivno prisotnost sindikatov in zaobrnile trend krčenja kolektivnih 
pogajanj; poudarja, da je pomembno zagotoviti, da so delavci v EU zaščiteni z 
ustreznimi minimalnimi plačami, zakonodajo ali kolektivnimi pogodbami, s čimer se 
jim zagotovi dostojen življenjski standard ne glede na to, kje delajo;“

2. del: „v zvezi s tem pozdravlja predlog Komisije za direktivo o ustreznih minimalnih 
plačah v Evropski uniji, s katero želi povečati obseg kolektivnih pogajanj in 
zagotoviti, da bodo delavci v Evropski uniji zaščiteni z ustrezno visoko minimalno 
plačo;“
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§ 44
1. del: „poziva Komisijo, naj predstavi instrument za dolgoročno učinkovito blaženje 

posledic asimetričnih pretresov, na primer ustrezen in izvedljiv sistem 
(po)zavarovanja za primer brezposelnosti, s katerim bi lahko podprli nacionalne 
sheme, kadar bi del EU doživel začasen gospodarski pretres;“

2. del: „poudarja, da je izjemno pomembno podpirati naložbe in dostop do financiranja v 
EU, da bi pomagali malim in srednjim podjetjem, ki imajo težave s plačilno 
sposobnostjo, odpirali kakovostna delovna mesta v strateških sektorjih ter spodbujali 
teritorialno, gospodarsko in socialno kohezijo v EU; poudarja, da bi lahko za 
zmanjšanje posledic koronavirusne krize na področju zaposlovanja uporabili novi 
Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji za presežne delavce; poziva države 
članice, naj Komisiji hitro pošljejo zahtevke za financiranje, da bi delavce v EU, ki 
so zaradi covida-19 izgubili zaposlitev, podprle pri preusposabljanju, prekvalifikaciji 
in ponovni vključitvi na trg dela;“

Razno
Popravek: vse jezikovne različice.

23. Razmere na vzhodu Demokratične republike Kongo ter uboj italijanskega 
veleposlanika Luce Attanasia in njegovega spremstva

Predlogi resolucij: B9-0173/2021, B9-0174/2021, B9-0196/2021, B9-0198/2021, 
B9-0199/2021, B9-0200/2021, B9-0201/2021

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

Skupni predlog resolucije RC-B9-0173/2021
(PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left, poslanci)

po § 18 4 ECR PG - 172, 441, 83

po delih

1/PG + 657, 13, 25

§ 19 § originalno 
besedilo

2/PG + 601, 39, 56
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

uvodna izjava C 1 ECR PG - 152, 525, 19

uvodna izjava D 2 ECR PG - 148, 531, 17

uvodna izjava E 3 ECR PG - 160, 518, 18

predlog resolucije (besedilo v celoti) PG + 669, 4, 17

predlogi resolucij političnih skupin

B9-0173/2021 The Left PG ↓

B9-0174/2021 ID PG ↓

B9-0196/2021 Verts/ALE PG ↓

B9-0198/2021 Renew PG ↓

B9-0199/2021 PPE PG ↓

B9-0200/2021 S&D PG ↓

B9-0201/2021 ECR PG ↓

Zahteve za glasovanje po delih
The Left
§ 19
1. del: vse besedilo brez besed: „poziva, naj se pri boju proti korupciji uporabi mehanizem 

sankcij EU;“
2. del: te besede

Razno
Brando Benifei (sklupina S&D) je tudi podprl skupni predlog resolucije RC-B9-0173/2021.

24. Stanje človekovih pravic v Kraljevini Bahrajn, zlasti primeri obsojenih na smrt in 
zagovornikov človekovih pravic

Predlogi resolucij: B9-0190/2021, B9-0191/2021, B9-0192/2021, B9-0193/2021, 



P9_PV(2021)03.08-11(VOT)_SL.docx 52 PE 690.053

B9-0194/2021, B9-0195/2021, B9-0197/2021

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

Skupni predlog resolucije RC-B9-0190/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, poslanci)

§ 19 2 ECR PG - 317, 373, 6

po uvodni izjavi N 1 The Left PG - 179, 495, 21

predlog resolucije (besedilo v celoti) PG + 633, 11, 45

Predlogi resolucij političnih skupin

B9-0190/2021 The Left PG ↓

B9-0191/2021 Verts/ALE PG ↓

B9-0192/2021 S&D PG ↓

B9-0193/2021 Renew PG ↓

B9-0194/2021 PPE PG ↓

B9-0195/2021 ECR PG ↓

B9-0197/2021 ID PG ↓
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25. Množični sodni postopki proti opoziciji in civilni družbi v Kambodži

Predlogi resolucij: B9-0182/2021, B9-0183/2021, B9-0184/2021, B9-0185/2021, 
B9-0186/2021, B9-0187/2021, B9-0188/2021

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

Skupni predlog resolucije RC-B9-0183/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, poslanci)

po § 2 1 The Left PG - 101, 546, 47

po delih

1/PG + 642, 13, 39

§ 6 § originalno 
besedilo

2/PG + 461, 197, 36

po § 14 5 The Left PG - 46, 617, 33

§ 15 2 PPE PG - 280, 364, 52

po delih

1/PG + 389, 230, 77

§ 16 § originalno 
besedilo

2/PG + 346, 287, 63

po § 16 6 The Left PG - 85, 575, 36

po delih

1/PG + 632, 21, 43

§ 17 § originalno 
besedilo

2/PG + 457, 227, 12

po § 17 4 The Left PG - 40, 609, 47

§ 21 § originalno 
besedilo

PG + 359, 240, 97

po § 21 3 The Left PG - 94, 572, 30

predlog resolucije (besedilo v celoti) PG + 610, 43, 37

predlogi resolucij političnih skupin

B9-0182/2021 ID PG ↓

B9-0183/2021 Verts/ALE PG ↓

B9-0184/2021 The Left PG ↓

B9-0185/2021 S&D PG ↓
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

B9-0186/2021 Renew PG ↓

B9-0187/2021 PPE PG ↓

B9-0188/2021 ECR PG ↓

Zahteve za ločeno glasovanje
PPE: §§ 16, 21

Zahteve za glasovanje po delih
The Left:
§ 16
1. del: „poziva države članice, naj začasno ustavijo finančno podporo kamboški vladi in se 

namesto tega raje osredotočijo na organizacije civilne družbe“
2. del: „in opozicijske stranke;“

PPE:
§ 6
1. del: „poziva kamboško vlado, naj razveljavi vse represivne zakone, tudi nedavne odloke 

in predloge zakonov o digitalnem okolju in vladnih pooblastilih za strožji spletni 
nadzor, cenzuro in nadzor nad internetom,“

2. del: „pa tudi vse nedavne spremembe ustave, kazenskega zakonika, zakonov o političnih 
strankah, sindikatih in nevladnih organizacijah ter vse druge zakonodajne akte, ki 
omejujejo svobodo govora in politične svoboščine in ki ne ustrezajo povsem 
obveznostim Kambodže in mednarodnim standardom;“

§ 17
1. del: „poziva ESZD in države članice, naj spremljajo stanje človekovih pravic v 

Kambodži in ukrepajo povsem v skladu z akcijskim načrtom EU za človekove 
pravice in demokracijo ter smernicami EU o zagovornikih človekovih pravic;“

2. del: „poziva delegacijo EU v Phnom Penhu in veleposlaništva držav članic, naj 
spremljajo sojenje in obiskujejo zapore;“
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26. Sirski konflikt - deset let po vstaji

Predlogi resolucij: B9-0175/2021, B9-0176/2021, B9-0177/2021, B9-0178/2021, 
B9-0179/2021, B9-0180/2021, B9-0181/2021

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

Skupni predlog resolucije RC-B9-0177/2021
(PPE, S&D, Renew, ECR, poslanci)

po § 3 2 The Left PG - 85, 565, 40

po § 4 3 The Left PG - 88, 558, 44

po § 5 4 The Left PG - 56, 597, 37

po § 6 5 The Left PG - 41, 587, 62

§ 7 10 The Left PG + 417, 263, 9

po § 7 6 ID PG - 110, 559, 19

po § 8 11 The Left PG - 242, 313, 133

po § 10 12 The Left PG - 62, 582, 46

po § 11 13 The Left PG - 123, 514, 53

po § 12 14 The Left PG - 146, 467, 75

po § 13 15 The Left PG - 87, 449, 154

§ 33 16 The Left PG - 85, 543, 60

po § 37 17 The Left PG - 77, 594, 19

§ 39 7 ID PG - 112, 561, 15

po § 41 18 The Left PG - 246, 376, 66

§ 43 8 Verts/ALE PG + 472, 140, 75

po uvodni izjavi M 1 The Left PG - 83, 588, 19

po uvodni izjavi V 9 The Left PG - 185, 484, 21

uvodna izjava Y § originalno 
besedilo

PG + 357, 285, 47

predlog resolucije (besedilo v celoti) PG + 568, 79, 37

predlogi resolucij političnih skupin

B9-0175/2021 ID PG ↓
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

B9-0176/2021 Verts/ALE PG ↓

B9-0177/2021 S&D PG ↓

B9-0178/2021 ECR PG ↓

B9-0179/2021 Renew PG ↓

B9-0180/2021 The Left PG ↓

B9-0181/2021 PPE PG ↓

Zahteve za ločeno glasovanje
ECR, PPE: uvodna izjava Y

Razno
Moritz Körner (skupina Renew) je umaknil svoj podpis k predlogu resolucije B9-0179/2021.

27. Razglasitev EU kot svobodnega območja za osebe LGBTIQ

Predlogi resolucij: B9-0166/2021, B9-0167/2021

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

Predlog resolucije B9-0166/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

§ 1 43 ECR PG - 129, 517, 15

5 ID PG + 238, 110, 182

6 ID PG - 154, 514, 17

po § 1

7 ID PG - 120, 523, 42

navedba sklicevanja 
10

8D ECR PG - 118, 528, 13

navedba sklicevanja 
11

9D ECR PG - 115, 528, 17

navedba sklicevanja 
12

10D ECR PG - 104, 531, 26

navedba sklicevanja 
13

11D ECR PG - 109, 538, 14
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

navedba sklicevanja 
14

12D ECR PG - 110, 537, 14

navedba sklicevanja 
15

13D ECR PG - 124, 522, 14

navedba sklicevanja 
16

14D ECR PG - 120, 523, 17

navedba sklicevanja 
17

15D ECR PG - 105, 540, 16

navedba sklicevanja 
18

16D ECR PG - 109, 525, 27

navedba sklicevanja 
19

17D ECR PG - 110, 522, 27

uvodna izjava A 18D ECR PG - 72, 564, 23

uvodna izjava C 19D ECR PG - 108, 522, 30

uvodna izjava D 20D ECR PG - 79, 524, 57

uvodna izjava E 21D ECR PG - 80, 526, 54

uvodna izjava F 22D ECR PG - 104, 527, 29

uvodna izjava G 23D ECR PG - 108, 523, 29

uvodna izjava H 24D ECR PG - 109, 519, 32

uvodna izjava I 25D ECR PG - 101, 527, 32

uvodna izjava J 26D ECR PG - 109, 525, 26

uvodna izjava K 27D ECR PG - 69, 536, 55

uvodna izjava L 28D ECR PG - 115, 518, 25

uvodna izjava M 29D ECR PG - 120, 517, 23

30D ECR PG - 120, 514, 24

po delih

1/PG + 513, 120, 28

uvodna izjava N

§ originalno 
besedilo

2/PG + 508, 129, 26
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

31D ECR PG - 84, 521, 54uvodna izjava O

2 Verts/ALE
The Left

PG + 520, 75, 65

uvodna izjava P 32D ECR PG - 107, 523, 27

po uvodni izjavi P 3 Verts/ALE
The Left

PG + 531, 93, 36

uvodna izjava Q 33D ECR PG - 122, 512, 25

po uvodni izjavi Q 4 Verts/ALE
The Left

PG + 474, 96, 91

uvodna izjava R 34D ECR PG - 73, 521, 66

uvodna izjava S 35D ECR PG - 116, 513, 30

uvodna izjava T 36D ECR PG - 114, 521, 25

uvodna izjava U 37D ECR PG - 243, 390, 26

38D ECR PG - 115, 515, 30uvodna izjava V

1 S&D
Verts/ALE
The Left

PG + 520, 107, 35

uvodna izjava W 39D ECR PG - 111, 524, 24

uvodna izjava X 40D ECR PG - 85, 522, 53

uvodna izjava Y 41D ECR PG - 105, 528, 25

uvodna izjava Z 42D ECR PG - 71, 537, 50

predlog resolucije (besedilo v celoti) PG + 492, 141, 46

Predlog resolucije B9-0167/2021 (ID)

predlog resolucije (besedilo v celoti) PG ↓

Zahteve za glasovanje po delih
PPE:
uvodna izjava N
1. del: vse besedilo brez besed: „in nedavno sprejeto uredbo o zaščiti proračuna Unije v 

primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah 
članicah,“

2. del: te besede

Razno
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Magdalena Adamowicz (skupina PPE) je tudi podprla predlog resolucije B9-0166/2021.

28. Otrokove pravice

Predlog resolucije: B9-0164/2021

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

Predlog resolucije B9-0164/2021
(odbor LIBE)

po delih

1/PG + 680, 3, 8

§ 2 § originalno 
besedilo

2/PG + 583, 94, 15

3 ECR PG - 179, 495, 18po § 2

10 ECR PG - 187, 429, 70

§ 4 11D ECR PG - 117, 547, 29

§ 7 12 ECR PG - 136, 550, 7

§ 9 § originalno 
besedilo

PG + 519, 126, 46

po § 10 4 ECR PG - 183, 490, 20

po § 11 14 ECR PG - 224, 344, 120

po delih

1/PG + 676, 6, 11

§ 13 § originalno 
besedilo

2/PG + 580, 76, 37

po delih

1/PG + 661, 7, 25

§ 14 § originalno 
besedilo

2/PG + 556, 84, 52

§ 15 13 ECR PG - 107, 539, 46

15 ECR PG - 136, 528, 28

po delih

§ 23

§ originalno 
besedilo

1/PG + 585, 24, 83
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

2/PG + 547, 100, 43

3/PG + 445, 185, 61

§ 25 16 ECR PG - 136, 509, 46

§ 27 2 ID PG - 101, 568, 21

§ 30 17 ECR PG - 119, 540, 32

uvodna izjava B 1 ID PG - 155, 527, 9

po uvodni izjavi B 5 ECR PG - 300, 357, 36

po uvodni izjavi K 7 ECR PG - 152, 526, 15

8 ECR PG + 366, 246, 81uvodna izjava O

§ originalno 
besedilo

PG ↓

po uvodni izjavi O 9 ECR PG - 175, 395, 119

uvodna izjava P 6 ECR PG + 360, 324, 9

predlog resolucije (besedilo v celoti) PG + 545, 24, 119

Zahteve za ločeno glasovanje
PPE, ECR: § 9
ID: uvodna izjava O; § 9

Zahteve za glasovanje po delih
Verts/ALE:
§ 13
1. del: vse besedilo brez besed: „pozdravlja namero Komisije, da bo v prvi polovici leta 

2021 predlagala dolgotrajnejši zakonodajni okvir za boj proti spolni zlorabi otrok;“
2. del: te besede

§ 14
1. del: vse besedilo brez besed: „in ne bi bili le zaščiteni pred udeležbo v nezakonitih 

vsebinah in pred škodljivimi vsebinami;“
2. del: te besede

ID:
§ 2
1. del: vse besedilo brez besed: „ne glede na njegovo etnično pripadnost, spol, narodnost ali 

socialno in ekonomsko ozadje, sposobnosti ali status migranta ali rezidenta“
2. del: te besede
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PPE, ID:
§ 23
1. del: „poziva EU, njene agencije in države članice, naj odpravijo apatridnost otrok v EU 

in zunaj nje, vključno z izboljšanjem zmogljivosti bistvenih uradnikov, da 
prepoznajo in zabeležijo apatridnost v okviru migracij in azila ter se ustrezno 
odzovejo,“

2. del: „spodbujanjem in zagotavljanjem splošnega dostopa do registracije rojstev in izdaje 
rojstnih listov ne glede na status staršev, tudi za družine LGBTQI+, uvedbo, 
izboljšanjem in izvajanjem pravnih zaščitnih ukrepov za preprečevanje apatridnosti 
otrok ter uvedbo in izboljšanjem postopkov za ugotavljanje apatridnosti otrok, ki 
temeljijo na pravicah otrok, da bi izpolnili mednarodne obveznosti do apatridnih 
oseb v okviru migracij v skladu s koristmi otroka in njegovo pravico do pridobitve 
državljanstva;“ brez besed: „tudi za družine LGBTQI+,“

3. del: te besede


