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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. Racionalizacija ukrepov za realizacijo vseevropskega 
prometnega omrežja***II

Priporočilo za drugo obravnavo: Dominique Riquet (A9-0223/2021)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

odobritev brez glasovanja

2. Uporaba tehnologij za obdelavo podatkov za namen boja proti 
spolni zlorabi otrok na spletu (začasno odstopanje od 
nekaterih določb Direktive 2002/58/ES)***

Poročilo: Birgit Sippel (A9-0258/2020)

predmet št. 
p.s.

predlagatel
j

PG, 
itd.

glasovanje PG/EG – 
pripombe

začasni sporazum

začasni sporazum 39 odbor PG + 537, 133, 24

3. Priznavanje potrdil tretjih držav na področju plovbe po 
celinskih plovnih poteh ***I

Poročilo: Andris Ameriks (A9-0210/2021)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

eno samo 
glasovanje

PG + 646, 24, 25

4. Predlog spremembe proračuna št. 3/2021: presežek iz 
proračunskega leta 2020

Poročilo: Pierre Larrouturou (A9-0218/2021)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

eno samo 
glasovanje

PG + 641, 36, 18
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5. Agencije Evropske unije za temeljne pravice***

Priporočilo: Lukas Mandl (A9-0227/2021)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

postopek odobritve PG + 546, 69, 79

6. Sporazum Interbus: Protokol o mednarodnih linijskih in 
posebnih linijskih avtobusnih prevozih potnikov

Priporočilo: Maria Grapini (A9-0176/2021)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

postopek odobritve PG + 613, 29, 53

7. Sklad za notranjo varnost***II

Priporočilo za drugo obravnavo: Monika Hohlmeier (A9-0221/2021) (za 
spremembo ali zavrnitev stališča Sveta je zahtevana večina poslancev 
Parlamenta)

predmet št. 
p.s.

predlagatel
j

PG, 
itd.

glasovanje PG/EG – 
pripombe

predlog zavrnitve stališča Sveta

zavrnitev 1=
2=

The Left,
Verts/ALE

PG - 132, 558, 4

8. Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo***II

Priporočilo za drugo obravnavo: Gabriel Mato (A9-0222/2021) (za spremembo ali 



P9_PV(2021)07.06-08(VOT)_SL.docx 6 PE 695.753

zavrnitev stališča Sveta je zahtevana večina poslancev Parlamenta)

predmet št. 
p.s.

predlagatel
j

PG, 
itd.

glasovanje PG/EG – 
pripombe

predlog zavrnitve stališča Sveta

zavrnitev 1 Verts/ALE PG - 143, 516, 35

9. Sklad za azil, migracije in vključevanje 2021-2027***II

Priporočilo za drugo obravnavo: Tanja Fajon (A9-0224/2021)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

odobritev brez glasovanja

10. Varnost in signalizacija v železniškem prometu: ocena razmer 
na področju uvajanja evropskega sistema za upravljanje 
železniškega prometa (ERTMS)

Poročilo: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0181/2021)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

eno samo 
glasovanje

PG + 667, 11, 14

11. Trgovinski vidiki in posledice pandemije covida-19

Poročilo: Kathleen Van Brempt (A9-0190/2021)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

eno samo 
glasovanje

PG + 509, 63, 120
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12. Skupni sistem davka na dodano vrednost: prenos izvedbenih 
pooblastil na Komisijo za opredelitev pomena izrazov, 
uporabljenih v nekaterih določbah *

Poročilo: Irene Tinagli (A9-0201/2021)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

predlog Komisije PG + 561, 43, 88
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13. Spremembe Poslovnika Evropskega parlamenta

Poročilo: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021) (za sprejetje predlogov sprememb je 
zahtevana večina poslancev Parlamenta )

predmet št. 
p.s.

predlagatel
j

PG, 
itd.

glasovanje PG/EG – 
pripombe

predlogi sprememb 
pristojnega odbora 

– glasovanje po 
sklopih

odbor PG + 669, 14, 12

člen 197 3 odbor PG + 480, 180, 35

po 
delih

1/PG + 677, 14, 3

2/PG + 401, 103, 187

člen 213, § 1 4 odbor

3/PG + 360, 129, 202

člen 213, po § 1 19 ID PG - 159, 527, 7

člen 213, po alinei 
3

5 odbor PG - 340, 168, 184

člen 223, § 3 14 odbor PG + 538, 142, 15

predlog sklepa: PG + 353, 125, 211

Zahteve za ločeno glasovanje
ID: predloga sprememb 3, 14
PPE: predloga sprememb 4, 5

Zahteve za glasovanje po delih
PPE:
predlog spremembe 4
1. del: „Predsednik in prvi podpredsednik odbora nista istega spola.“ in 

„Uravnotežena zastopanost spolov velja tudi za druge člane 
predsedstva.“

2. del: „Predsednik in prvi podpredsednik odbora nista istega spola.“
3. del: „Uravnotežena zastopanost spolov velja tudi za druge člane 

predsedstva.“
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14. Finančne dejavnosti Evropske investicijske banke – letno 
poročilo za leto 2020

Poročilo: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021)

predmet št. 
p.s.

predlagatel
j

PG, 
itd.

glasovanje PG/EG – 
pripombe

po 
delih

1/PG + 535, 83, 77

2/PG + 604, 44, 47

3/PG + 536, 148, 11

§ 6 § originalno 
besedilo

4/PG + 681, 4, 10

po 
delih

1/PG + 552, 113, 30

2/PG + 676, 14, 5

§ 8 § originalno 
besedilo

3/PG + 548, 120, 27

§ 9 3 ID PG - 154, 535, 4

po 
delih

1/PG + 659, 26, 10

2/PG + 658, 26, 11

§ 17 § originalno 
besedilo

3/PG + 561, 118, 16

§ 27 4 ID PG - 163, 516, 14

§ 66 § originalno 
besedilo

PG + 593, 59, 43

§ 68 § originalno 
besedilo

PG + 582, 60, 53

po § 76 5 ID PG - 113, 529, 51

po 
delih

§ 85 1 Renew

1/PG + 491, 176, 28
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predmet št. 
p.s.

predlagatel
j

PG, 
itd.

glasovanje PG/EG – 
pripombe

2/PG + 387, 179, 129

po 
delih

1/PG + 545, 53, 97

§ 86 § originalno 
besedilo

2/PG + 544, 51, 100

§ 96 6 ID PG - 135, 544, 13

uvodna izjava C 2 ID PG - 143, 531, 18

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 582, 62, 48

Zahteve za ločeno glasovanje
ID: §§ 66, 68

Zahteve za glasovanje po delih
S&D:
predlog spremembe 1
1. del: vse besedilo brez besed: „opozarja, da je evropska varuhinja 

človekovih pravic ugotovila, da je bila odločitev Evropskega 
bančnega organa, da izvršnemu direktorju ne prepove, da postane 
izvršni direktor lobijev v finančnem sektorju, nepravilna in da bi bila 
prepoved menjave delovnega mesta nujen in sorazmeren ukrep;“

2. del: te besede

§ 86
1. del: „izraža zaskrbljenost, da osem podpredsednikov ob svojih 

sektorskih obveznostih nadzira tako predloge projektov iz svojih 
matičnih držav kot obveznosti drugih držav;“

2. del: „obžaluje, da EIB ni ukrepala v zvezi z zahtevo Parlamenta, da se v 
kodeks ravnanja za člane upravnega odbora vključi določba, ki 
izključuje možnost, da bi lahko člani upravnega odbora nadzorovali 
posojanje ali izvajanje projektov v svojih matičnih državah;“
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ID:
§ 8
1. del: „ugotavlja, da bo morala EU v skladu načrtom Komisije za 

uresničitev podnebnih ciljev do leta 2030 v obdobju 2021–2030 v 
primerjavi z obdobjem 2011–2020 vložiti 350 milijard EUR več 
letno; poudarja, da je za premostitev te vrzeli v naložbah v 
podnebje vloga EIB še večja;“

2. del: „poziva svet guvernerjev EIB, naj izkoristi priložnost ugodnih 
posojilnih pogojev za povečanje izdajanja in zapadlosti obveznic ter 
ohranitev trdnega kapitalskega položaja;“ brez besed: „izkoristi 
priložnost ugodnih posojilnih pogojev za povečanje izdajanja in 
zapadlosti obveznic ter;“

3. del: te besede

§ 17
1. del: „poziva EIB, naj prispeva k odpravi sistemskih pomanjkljivosti, ki 

nekaterim regijam ali državam preprečujejo, da bi v celoti 
izkoristile finančne priložnosti EIB“

2. del: „med drugim tako, da si bolj prizadeva za razširitev posojilnih 
dejavnosti z zagotavljanjem tehnične pomoči in svetovanja, zlasti v 
regijah z nizko naložbeno zmogljivostjo, ki med koronavirusno krizo 
zaradi pomanjkanja finančnih zmogljivosti ali manevrskega 
prostora države niso imele večjih koristi od odstopanja od pravil o 
državni pomoči;“ brez besed: „da si bolj prizadeva za razširitev 
posojilnih dejavnosti“

3. del: te besede

Verts/ALE, ID:
§ 6
1. del: „meni, da je EIB institucija z visoko stopnjo finančnih vzvodov;“
2. del: „poziva delničarje EIB, naj preučijo, katera struktura lastniškega 

kapitala bi bila najustreznejša, in dosežejo dogovor o povečanju 
kapitala, tako v gotovini kot na vpoklic; poudarja, da bi moralo biti 
povečanje kapitala povezano z večjo preglednostjo, demokratično 
odgovornostjo, učinkovitostjo strukture upravljanja in okoljsko 
trajnostjo;“ brez besed: „in dosežejo dogovor o povečanju kapitala, 
tako v gotovini kot na vpoklic; „poudarja, da bi moralo biti 
povečanje kapitala povezano z“ in „večjo preglednostjo, 
demokratično odgovornostjo, učinkovitostjo strukture upravljanja in 
okoljsko trajnostjo;“

3. del: „in dosežejo dogovor o povečanju kapitala, tako v gotovini kot na 
vpoklic; „poudarja, da bi moralo biti povečanje kapitala povezano 
z“

4. del: „večjo preglednostjo, demokratično odgovornostjo, učinkovitostjo 
strukture upravljanja in okoljsko trajnostjo;“
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15. Nadzor nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske 
banke - letno poročilo za leto 2019

Poročilo: Bas Eickhout (A9-0215/2021)

predmet št. 
p.s.

predlagatel
j

PG, 
itd.

glasovanje PG/EG – 
pripombe

§ 7 1 PPE PG - 252, 408, 35

§ 11 2 PPE PG - 171, 450, 74

po § 23 3 PPE PG - 319, 347, 29

4D PPE PG - 281, 377, 37§ 25

9 ID PG - 146, 387, 157

§ 30 5 PPE PG - 258, 418, 19

§ 36 10 ID PG - 84, 605, 4

§ 38 11 ID PG - 187, 343, 158

§ 41 6 PPE PG - 197, 493, 4

§ 61 7 PPE PG - 259, 394, 42

§ 62 8 PPE PG - 255, 410, 30

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 542, 82, 68

16. Nasprotovanje v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika: 
gensko spremenjena soja DAS-81419-2

Predlog resolucije: B9-0372/2021

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog resolucije B9-0372/2021 (odbor ENVI)

predlog resolucije 
(vse besedilo)

PG + 470, 199, 23
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17. Nasprotovanje v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika: 
gensko spremenjena soja DAS-81419-2 × DAS–44406–6

Predlog resolucije: B9-0373/2021

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog resolucije B9-0373/2021 (odbor ENVI)

predlog resolucije 
(vse besedilo)

PG + 470, 199, 23

18. Nasprotovanje v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika: 
gensko spremenjena koruza 1507 × MIR162 × MON810 × 
NK603 in gensko spremenjena koruza s kombinacijo dveh ali 
treh transformacij 1507, MIR162, MON810 and NK603

Predlog resolucije: B9-0374/2021

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog resolucije B9-0374/2021 (odbor ENVI)

predlog resolucije 
(vse besedilo)

PG + 470, 200, 22

19. Nasprotovanje v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika: 
gensko spremenjena koruza Bt 11 (SYN-BTØ11-1)

Predlog resolucije: B9-0375/2021

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog resolucije B9-0375/2021 (odbor ENVI)

predlog resolucije 
(vse besedilo)

PG + 470, 200, 22
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20. Zaščita finančnih interesov EU - boj proti goljufijam – letno 
poročilo za leto 2019

Poročilo: Caterina Chinnici (A9-0209/2021)

predmet št. 
p.s.

predlagatel
j

PG, 
itd.

glasovanje PG/EG – 
pripombe

§ 2 3 S&D PG + 653, 4, 38

po 
delih

1/PG + 659, 23, 13

§ 39 § originalno 
besedilo

2/PG + 463, 171, 61

po 
delih

1/PG + 664, 23, 8

§ 40 § originalno 
besedilo

2/PG + 464, 170, 61

po 
delih

1/PG + 648, 26, 21

§ 51 § originalno 
besedilo

2/PG + 391, 192, 112

4 S&D PG + 327, 312, 56

po 
delih

1/PG ↓

§ 64

§ originalno 
besedilo

2/PG ↓

§ 65 § originalno 
besedilo

PG + 427, 146, 120

po 
delih

1/PG + 576, 31, 88

§ 70 § originalno 
besedilo

2/PG + 401, 201, 93
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predmet št. 
p.s.

predlagatel
j

PG, 
itd.

glasovanje PG/EG – 
pripombe

§ 81 2 PPE PG + 646, 29, 20

uvodna izjava I 1 PPE PG + 564, 17, 114

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 534, 34, 124

Zahteve za ločeno glasovanje
S&D: § 65

Zahteve za glasovanje po delih
S&D:
§ 64
1. del: vse besedilo brez besed: „opozarja, da Svet pri kandidatih, ki so jih 

predlagale Belgija, Bolgarija in Portugalska, ni upošteval 
prednostnega vrstnega reda izbirne komisije;“

2. del: te besede

§ 70
1. del: vse besedilo brez besed: „kot so Bolgarija, Hrvaška, Češka, 

Madžarska, Malta in Slovaška;“
2. del: te besede

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

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

§ 51
1. del: „pozdravlja, da je Komisija 29. aprila 2019 sprejela novo strategijo 

za boj proti goljufijam; pozdravlja politiko ničelne tolerance do 
goljufij; pozdravlja, da je Komisija znova uvedla korporativni nadzor 
v zvezi z goljufijami, tako da je urad OLAF dobil močnejšo 
svetovalno in nadzorno vlogo;“

2. del: „opozarja, da strategija predvideva zavezujoč akcijski načrt samo 
za službe Komisije in izvajalske agencije, čeprav imajo večino 
odgovornosti države članice; poziva k enotnemu pristopu, ki bi 
moral vključevati tudi države članice;“



P9_PV(2021)07.06-08(VOT)_SL.docx 16 PE 695.753

21. Vpliv vetrnih elektrarn in drugih sistemov za energijo iz 
obnovljivih virov na morju na ribiški sektor

Poročilo: Peter van Dalen (A9-0184/2021)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

predlog resolucije 
(vse besedilo)

PG + 512, 21, 159

22. Instrument za povezovanje Evrope***II

Priporočilo za drugo obravnavo: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, 
Dominique Riquet (A9-0219/2021) (za zavrnitev ali spremembo stališča Sveta je 
zahtevana večina vseh poslancev Parlamenta)

predmet št. 
p.s.

predlagatel
j

PG, 
itd.

glasovanje PG/EG – 
pripombe

predlog zavrnitve stališča Sveta

zavrnitev 1 Verts/ALE PG - 114, 518, 58

23. Ukrepi za izvajanje Protokola o finančnih posledicah izteka 
Pogodbe o ESPJ in o Raziskovalnem skladu za premog in 
jeklo***

Priporočilo: Johan Van Overtveldt (A9-0229/2021)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

postopek odobritve PG + 627, 40, 29

24. Upravljanje sredstev ESPJ v likvidaciji in sredstev 
Raziskovalnega sklada za premog in jeklo *

Poročilo: Johan Van Overtveldt (A9-0228/2021)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

eno samo glasovanje PG + 600, 42, 54
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25. Vizumski informacijski sistem (VIS): obravnava vizumskih vlog

Priporočilo za drugo obravnavo: Paulo Rangel (A9-0207/2021) (za spremembo ali 
zavrnitev stališča Sveta je zahtevana večina poslancev Parlamenta)

predmet št. 
p.s.

predlagatel
j

PG, 
itd.

glasovanje PG/EG – 
pripombe

predlog zavrnitve stališča Sveta

zavrnitev 1 The Left PG - 114, 578, 4
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26. Vizumski informacijski sistem (VIS): pogoji za dostop do 
drugih informacijskih sistemov EU za VIS***II

Priporočilo za drugo obravnavo: Paulo Rangel (A9-0208/2021) (Majorité des 
membres qui composent le Parlement requise pour modifier ou rejeter la position 
du Conseil)

predmet št. 
p.s.

predlagatel
j

PG, 
itd.

glasovanje PG/EG – 
pripombe

predlog zavrnitve stališča Sveta

zavrnitev 1 The Left PG - 113, 577, 6

27. Sklad za integrirano upravljanje meja: instrument za finančno 
podporo za upravljanje meja in vizume 2021-2027

Priporočilo za drugo obravnavo: Tanja Fajon (A9-0220/2021) (za spremembo ali 
zavrnitev stališča Sveta je zahtevana večina poslancev Parlamenta)

predmet št. 
p.s.

predlagatel
j

PG, 
itd.

glasovanje PG/EG – 
pripombe

predlog zavrnitve stališča Sveta

zavrnitev 1 The Left PG - 84, 496, 111

28. Sodelovanje med EU in Natom v okviru čezatlantskih odnosov

Poročilo: Helmut Scholz (A9-0213/2021)

predmet št. 
p.s.

predlagatel
j

PG, 
itd.

glasovanje PG/EG – 
pripombe

§ 3 § originalno 
besedilo

PG + 366, 317, 9

po 
delih

1/PG + 661, 6, 25

§ 4 § originalno 
besedilo

2/PG + 394, 277, 21
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predmet št. 
p.s.

predlagatel
j

PG, 
itd.

glasovanje PG/EG – 
pripombe

1 poslanci PG - 297, 376, 17

po 
delih

1/PG + 574, 78, 38

§ 5

§ originalno 
besedilo

2/PG + 357, 321, 14

2 poslanci PG + 453, 214, 25§ 13

§ originalno 
besedilo

PG ↓

§ 19 3 poslanci PG - 318, 357, 17

po 
delih

1/PG + 536, 144, 12

§ 26 § originalno 
besedilo

2/PG - 336, 339, 17

po 
delih

1/PG + 667, 19, 6

§ 33 § originalno 
besedilo

2/PG + 370, 288, 34

po 
delih

1/PG + 602, 80, 10

§ 34 § originalno 
besedilo

2/PG + 368, 291, 33

po 
delih

1/PG + 577, 103, 12

§ 35 § originalno 
besedilo

2/PG + 368, 310, 14

§ 38 4 poslanci PG + 471, 208, 12

po 
delih

§ 49 § originalno 
besedilo

1/PG + 666, 7, 18
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predmet št. 
p.s.

predlagatel
j

PG, 
itd.

glasovanje PG/EG – 
pripombe

2/PG + 374, 294, 23

§ 51 § originalno 
besedilo

PG + 362, 312, 17

po 
delih

1/PG + 593, 32, 66

§ 54 § originalno 
besedilo

2/PG + 357, 321, 13

§ 55 § originalno 
besedilo

PG + 368, 285, 38

§ 58 § originalno 
besedilo

PG + 357, 314, 20

§ 59 § originalno 
besedilo

PG + 357, 310, 24

§ 62 § originalno 
besedilo

PG + 364, 290, 37

§ 63 5 poslanci PG - 192, 423, 76

po 
delih

1/PG + 665, 18, 8

uvodna izjava B § originalno 
besedilo

2/PG + 459, 177, 55

uvodna izjava J § originalno 
besedilo

PG + 448, 186, 57

po 
delih

1/PG + 571, 107, 13

uvodna izjava R § originalno 
besedilo

2/PG + 427, 244, 20

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 537, 125, 33

Zahteve za ločeno glasovanje
poslanci: §§ 3, 13, 51, 55, 58, 59, 62; uvodna izjava J
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Zahteve za glasovanje po delih
poslanci: 
uvodna izjava B
1. del: „ker je v raziskavi eurobarometra o državljanski udeležbi, 

opravljeni junija 2020, 55 % vprašanih menilo, da je glasovanje na 
evropskih volitvah najučinkovitejši način za zagotovitev, da nosilci 
odločanja na ravni EU slišijo mnenje državljanov; ker je več 
raziskav eurobarometra pokazalo, da državljani niso zadovoljni z 
delovanjem demokracije v EU, čeprav je eden od njenih ciljev prav 
nenehno izboljševanje delovanja demokracije; ker to 
nezadovoljstvo ni bilo zaznano le na ravni EU, temveč tudi na 
nacionalni ravni;“

2. del: „ker velik delež državljanov EU meni, da njihovo mnenje ni 
upoštevano, in dojema EU kot oddaljen subjekt;“

uvodna izjava R
1. del: vse besedilo brez besed: „ker brez preglednosti ni mogoča javna 

razprava o zakonodajnih aktih;“
2. del: te besede

§ 4
1. del: vse besedilo brez besed: „in razviti nove“
2. del: te besede

§ 5
1. del: vse besedilo brez besed: „poziva Komisijo, naj se zaveže, da bo 

predložila zakonodajni predlog, potem ko bo Parlament sprejel 
takšno samoiniciativno poročilo; pri tem predlaga spremembo 
sedanjega okvirnega sporazuma o odnosih med Parlamentom in 
Komisijo;“

2. del: te besede

§ 26
1. del: „predlaga vzpostavitev evropske mreže za državljansko vzgojo kot 

platforme za izmenjavo dobre prakse in znanja o metodah za 
krepitev evropske razsežnosti državljanske vzgoje; poudarja, da so 
potrebni novi modeli in instrumenti državljanske vzgoje,“

2. del: „kot je ustanovitev evropske agencije za državljansko vzgojo;“

§ 33
1. del: vse besedilo brez besed: „v celoti“ in „zato poudarja pomen stalnih 

mehanizmov udeležbe za dodatno lajšanje in spodbujanje 
državljanske udeležbe pri odločanju EU, ki so bolj daljnosežni kot 
glasovanje in drugi obstoječi načini in instrumenti; podpira 
dejavnosti ozaveščanja o teh mehanizmih, da bi čim bolj povečali 
njihov učinek in učinkovitost; poudarja, da so taki mehanizmi 
potrebni na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter da je 
potrebno ustrezno horizontalno in vertikalno usklajevanje med 
institucijami na različnih ravneh;“

2. del: te besede
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§ 34
1. del: vse besedilo brez besed: „vplivanje na letne politične ali 

zakonodajne prednostne naloge“
2. del: te besede

§ 35
1. del: vse besedilo brez besed: „participativno načrtovanje proračuna“
2. del: te besede

§ 49
1. del: „meni, da morajo postopki državljanske udeležbe dosegati najvišjo 

možno raven preglednosti; ugotavlja, da preglednost in odprti 
podatki krepijo zaupanje v javne institucije in s tem v njihovo 
legitimnost; poudarja, da je za spodbujanje demokratične 
legitimnosti institucij EU z udeležbo javnosti potrebno boljše 
razumevanje odločanja EU;“

2. del: „poziva k oblikovanju standarda za odprto upravljanje na ravni EU, 
ki bi lahko služilo kot podlaga za druge ravni upravljanja;“

§ 54
1. del: „se zavezuje, da bo sodeloval z drugimi institucijami EU in deležniki 

pri izboljšanju dodatnih načinov za prispevek državljanov“
2. del: „vključno s širitvijo dialogov z državljani in vzpostavitvijo stalnega 

mehanizma za državljansko udeležbo s formalno zavezujočim 
postopkom nadaljnjega ukrepanja;“

Razno
Loránt Vincze (skupina PPE) je tudi podprl predlog spremembe 5, ne pa 
predlog spremembe 4.
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29. Sodelovanje med EU in Natom v okviru čezatlantskih odnosov

Poročilo: Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021)

predmet št. 
p.s.

predlagatel
j

PG, 
itd.

glasovanje PG/EG – 
pripombe

§ 9 7 poročevale
c

PG + 576, 73, 35

po § 9 8 poročevale
c

PG + 568, 93, 23

§ 10 9 poročevale
c

PG + 565, 79, 40

§ 13 10 poročevale
c

PG + 568, 77, 39

§ 15 11 poročevale
c

PG + 568, 48, 68

§ 16 12 poročevale
c

PG + 584, 83, 17

§ 20 13 poročevale
c

PG + 578, 77, 27

§ 22 14 poročevale
c

PG + 584, 77, 22

§ 33 15 poročevale
c

PG + 567, 80, 36

§ 48 16 poročevale
c

PG + 564, 94, 26

§ 53 17 poročevale
c

PG + 568, 80, 33

1 poročevale
c

PG + 591, 42, 51po navedbi 
sklicevanja 22

2 poročevale
c

PG + 591, 42, 51

3 poročevale
c

PG + 591, 42, 51po navedbi 
sklicevanja 39

4 poročevale
c

PG + 588, 61, 35
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predmet št. 
p.s.

predlagatel
j

PG, 
itd.

glasovanje PG/EG – 
pripombe

5 poročevale
c

PG + 600, 7, 76

uvodna izjava B 6 poročevale
c

PG + 592, 46, 46

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 493, 90, 103

30. Stara celina se stara – možnosti in izzivi politik na področju 
staranja po letu 2020

Poročilo: Beata Szydło (A9-0194/2021)

predmet št. 
p.s.

predlagatel
j

PG, 
itd.

glasovanje PG/EG – 
pripombe

nadomestni 
predlog resolucije

1 ECR PG - 137, 539, 15

§ 2 5 poslanci PG - 315, 337, 39

po § 2 6 poslanci PG + 389, 287, 15

po § 8 7 poslanci PG + 428, 176, 87

8 poslanci PG + 369, 298, 23

po 
delih

1/PG ↓

§ 13

§ originalno 
besedilo

2/PG ↓

po § 13 9 poslanci PG - 315, 330, 46

§ 17 § originalno 
besedilo

PG + 482, 143, 64

po § 17 10 poslanci PG + 399, 267, 24

po 
delih

1/PG + 656, 14, 21

§ 22 § originalno 
besedilo

2/PG + 510, 93, 88
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predmet št. 
p.s.

predlagatel
j

PG, 
itd.

glasovanje PG/EG – 
pripombe

3/PG + 431, 150, 109

§ 42 11 poslanci PG - 311, 351, 29

po 
delih

1/PG + 501, 86, 104

§ 56 § originalno 
besedilo

2/PG + 341, 328, 22

§ 58 12 poslanci PG + 362, 232, 97

uvodna izjava S 2 poslanci PG + 308, 269, 113

po 
delih

1/PG + 597, 17, 77

2/PG + 490, 116, 83

uvodna izjava AA § originalno 
besedilo

3/PG + 505, 127, 58

po uvodni izjavi 
AA

3 poslanci PG + 381, 289, 20

po 
delih

1/PG + 568, 93, 29

uvodna izjava AB § originalno 
besedilo

2/PG + 496, 120, 74

uvodna izjava BA 4 poslanci PG - 304, 311, 76

Predlog resolucije (odbora EMPL)
(celotno besedilo)

PG + 479, 103, 113

Zahteve za ločeno glasovanje
poslanci: § 17

Zahteve za glasovanje po delih
poslanci:
§ 13
1. del: „poziva Komisijo in države članice, naj pripravijo in sprejmejo 

enotno opredelitev odvisnosti od pomoči drugih, pri čemer je treba 
upoštevati tudi potrebe neformalnih negovalcev; poudarja, da je 
treba za oblikovanje učinkovitega sistema oskrbe vzdrževanih 
oseb, zlasti starejših, sprejeti enotno opredelitev in sistem za 
ocenjevanje stopnje odvisnosti;“
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2. del: „poudarja, da je treba spodbujati strategije za zagotavljanje 
kakovostne individualne pomoči vzdrževanim osebam; poudarja, 
da bi bilo treba upoštevati posebne potrebe oseb z različnimi 
boleznimi, vključno z nevrodegenerativnimi boleznimi, kot sta 
Alzheimerjeva bolezen in demenca, od diagnoze do zdravljenja in 
dolgotrajne oskrbe;“

uvodna izjava AA
1. del: „ker je treba v vseh politikah, s katerimi se obravnavajo 

demografske priložnosti in izzivi, uporabiti vključujoč pristop, ki 
temelji na pravicah in dokazih ter je osredotočen na ljudi, in 
upoštevati načela enakosti, zlasti enakosti spolov in 
nediskriminacije, ter zaščititi pravice žensk,“

2. del: „vključno z njihovimi spolnimi, reproduktivnimi in ekonomskimi 
pravicami; ker spopadanje z demografskimi izzivi nikakor ne sme 
omajati reproduktivne neodvisnosti posameznika;“

3. del: „ker je dostop do storitev na področju spolnega in reproduktivnega 
zdravja ter dobrin bistven za dobro fizično, duševno in socialno 
počutje;“

uvodna izjava AB
1. del: „ker morajo biti ukrepi EU na področju staranja in demografskih 

sprememb v celoti skladni s strategijo EU za enakost spolov za 
obdobje 2020–2025;“

2. del: „ker obstaja tesna povezava med demografskimi izzivi in 
vključevanjem načela enakosti spolov, kar bi se moralo odražati v 
ustreznih političnih odzivih;“

§ 22
1. del: „opozarja, da so za višjo rodnost potrebni dodatne zaposlitvene 

priložnosti, stabilna zaposlitev in stanovanja, dostojni delovni in 
življenjski pogoji, prožna ureditev dela, velikodušna podpora za 
družine in plačan starševski dopust za oba starša, kakovostno 
otroško varstvo od zgodnjih let in enakomerna razdelitev 
neplačanih obveznosti oskrbe in gospodinjskega dela med moškimi 
in ženskami; poudarja, da je glede na demografske spremembe in 
predvideno podaljšanje pričakovane življenjske dobe nujno 
zagotoviti polno udeležbo žensk na trgu dela brez prekinitev 
poklicne poti ali prehodov na delo s krajšim delovnim časom in 
začasno delo, saj se bo tako zmanjšalo tveganje revščine v starosti 
za ženske;“

2. del: „zato poziva države članice, naj čim prej in v celoti prenesejo ter 
izvajajo direktivo o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja“

3. del: „in naj presežejo minimalne standarde, ki jih določa ta direktiva;“

§ 56
1. del: vse besedilo brez besede: „zakonodajni“
2. del: ta beseda

Razno
Eider Gardiazabal Rubial (skupina S&D) je tudi podprla predloga sprememb od 
2 do 12.
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31. Oblikovanje smernic za uporabo splošnega režima pogojenosti 
za zaščito proračuna Unije

Poročilo: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

predmet št. 
p.s.

predlagatel
j

PG, 
itd.

glasovanje PG/EG – 
pripombe

po 
delih

1/PG + 548, 111, 36

§ 7 § originalno 
besedilo

2/PG - 198, 482, 15

po § 27 1 poslanci PG - 308, 349, 37

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 529, 150, 14

Zahteve za glasovanje po delih
poslanci: 
§ 7
1. del: „poziva, naj Komisija Parlamentu redno in proaktivno vsaj dvakrat 

letno poroča o novih in tekočih preiskovanih primerih, začenši s 
prvimi primeri, takoj ko je to mogoče;“

2. del: „poziva Komisijo, naj Parlamentu začne poročati o prvih 
preiskovanih primerih najpozneje oktobra 2021;“

32. Predlogi resolucij - Globalni režim sankcij EU na področju 
človekovih pravic (zakon Magnickega)

Predlog resolucije: B9-0371/2021

predmet št. 
p.s.

predlagatel
j

PG, 
itd.

glasovanje PG/EG – 
pripombe

Predlog resolucije B9-0371/2021
(odbor AFET)

po 
delih

1/PG + 608, 56, 29

§ 1 § originalno 
besedilo

2/PG + 470, 193, 27

po 
delih

§ 7 § originalno 
besedilo

1/PG + 632, 27, 34
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predmet št. 
p.s.

predlagatel
j

PG, 
itd.

glasovanje PG/EG – 
pripombe

2/PG + 588, 79, 26

po 
delih

1/PG + 607, 54, 31

§ 15 § originalno 
besedilo

2/PG + 595, 86, 11

po 
delih

1/PG + 601, 54, 37

§ 18 § originalno 
besedilo

2/PG + 597, 68, 27

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 584, 73, 33

Zahteve za glasovanje po delih
The Left:
§ 7
1. del: vse besedilo brez besed: „je prepričan o učinkovitosti novega 

režima, vključno z njegovimi odvračilnimi učinki;“
2. del: te besede

§ 15
1. del: vse besedilo brez besed: „pa tudi s skupno zunanjo in varnostno 

politiko ter skupno varnostno in obrambno politiko;“
2. del: te besede
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§ 18
1. del: vse besedilo brez besed: „Organizacijo za varnost in sodelovanje v 

Evropi, Natom“
2. del: te besede

ECR, ID:
§ 1
1. del: „pozdravlja sprejetje globalnega režima sankcij EU na področju 

človekovih pravic, ki bistveno dopolnjuje nabor orodij EU za 
človekove pravice in zunanjo politiko, ki krepi vlogo EU kot 
svetovnega akterja na področju človekovih pravic, saj ji omogoča 
sprejemanje omejevalnih ukrepov proti pravnim in fizičnim 
osebam, vpletenim v hude kršitve človekovih pravic po vsem 
svetu; poudarja, da mora biti novi režim del širše, skladne in jasno 
opredeljene strategije, ki upošteva cilje zunanje politike EU; 
poudarja, da bi si morala strategija prizadevati tudi za opredelitev 
posebnih meril uspešnosti, povezanih s cilji, in podrobnosti o tem, 
kako lahko sankcije pripomorejo k izpolnjevanju teh meril 
uspešnosti;“

2. del: „obžaluje pa, da se je Svet pri sprejemanju nove ureditve odločil, 
da namesto glasovanja s kvalificirano večino uporabi soglasje, in 
ponovno poziva k uvedbi glasovanja s kvalificirano večino za 
sprejetje sankcij v okviru globalnega režima sankcij EU na področju 
človekovih pravic;“

33. Letno poročilo o delovanju schengenskega območja

Poročilo: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

predmet št. 
p.s.

predlagatel
j

PG, 
itd.

glasovanje PG/EG – 
pripombe

po 
delih

1/PG + 668, 4, 23

§ 8 § originalno 
besedilo

2/PG + 483, 196, 16

§ 14 § originalno 
besedilo

PG + 525, 148, 22

po 
delih

1/PG + 494, 140, 60

2/PG + 676, 10, 9

§ 17 § originalno 
besedilo

3/PG + 527, 149, 19
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predmet št. 
p.s.

predlagatel
j

PG, 
itd.

glasovanje PG/EG – 
pripombe

po 
delih

1/PG + 368, 312, 15

§ 18 § originalno 
besedilo

2/PG + 553, 130, 12

1 poslanci PG + 279, 252, 164

po 
delih

1/PG ↓

§ 30

§ originalno 
besedilo

2/PG ↓

uvodna izjava I § originalno 
besedilo

PG + 526, 148, 21

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 505, 134, 54

Zahteve za ločeno glasovanje
poslanci: § 14; uvodna izjava I

Zahteve za glasovanje po delih
poslanci:
§ 8
1. del: „meni, da je bistvenega pomena, da je vizumska politika EU 

učinkovita, uporabniku prijazna in varna, ter v zvezi s tem 
pozdravlja namero Komisije, da se vizumski postopek do leta 2025 
digitalizira;“

2. del: „meni, da je vključevanje državljanov tretjih držav, ki dlje časa 
prebivajo v eni od držav članic, ključni element pri spodbujanju 
ekonomske in socialne kohezije, ter zato poziva k razmisleku o 
uskladitvi minimalnih pravil za izdajo vizumov za dolgoročno 
bivanje in dovoljenj za prebivanje;“

§ 17
1. del: „je globoko zaskrbljen zaradi ponavljajočih se in resnih navedb o 

nasilju in zavračanju na zunanjih mejah, tudi iz ene države članice 
v drugo in nato v državo zunaj EU;“

2. del: „ponovno poudarja, da morajo države članice preprečiti 
nedovoljene prehode meje, in opozarja, da ta obveznost ne posega 
v pravice oseb, ki prosijo za mednarodno zaščito;“

3. del: „poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo in izvajajo 
učinkovite, neodvisne in hitre preiskave vseh navedb o zavračanju 
in grdem ravnanju na mejah ter zagotovijo takojšnjo odpravo 
pomanjkljivosti;“
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§ 18
1. del: „ugotavlja, da ni ustreznih mehanizmov spremljanja, s katerimi bi 

zagotovili spoštovanje temeljnih pravic in pravne države pri 
upravljanju zunanjih meja, in meni, da je treba Agenciji Evropske 
unije za temeljne pravice v zvezi s tem dodeliti okrepljeno 
operativno vlogo, tudi v okviru schengenskega ocenjevalnega in 
spremljevalnega mehanizma;“

2. del: „poziva države članice, naj zagotovijo učinkovito vzpostavitev 
nacionalnih organov za spremljanje in da bodo ti sposobni 
opravljati svojo vlogo, in sicer z zadostnimi sredstvi, ustreznim 
mandatom in visoko stopnjo neodvisnosti; spodbuja države članice, 
naj v sodelovanju z agencijo Frontex, Agencijo Evropske unije za 
temeljne pravice, Uradom visokega komisarja Združenih narodov 
za begunce in ustreznimi nevladnimi organizacijami stalno vlagajo 
v strokovnost mejnih organov, vključno z usposabljanjem na 
področju azilnega in begunskega prava;“

§ 30
1. del: vse besedilo brez besed: „in odpravlja ugotovljene pomanjkljivosti, 

zlasti v zvezi z usposobljenostjo zaposlenih, njihovim številom in 
zmogljivostmi za nadzor kopenskih meja;“

2. del: te besede

34. Evropska agencija za zdravila ***I

Poročilo: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

predmet št. p.s. predlagat
elj

PG, 
itd.

glasovanje PG/EG – 
pripombe

Predlogi 
sprememb 
pristojnega 

odbora – 
glasovanje po 

sklopih

4-73, 
75-96, 

98-
125, 
127-
143, 
145-
152

odbor PG + 585, 22, 86

po 
delih

1/PG + 630, 25, 38

člen 9, § 1, točka 
a

74 odbor

2/PG + 425, 260, 8

po 
delih

člen 23, § 1, točka 
a

126 odbor

1/PG + 631, 25, 37
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predmet št. p.s. predlagat
elj

PG, 
itd.

glasovanje PG/EG – 
pripombe

2/PG + 424, 262, 7

po členu 29 144 odbor PG + 560, 121, 12

97 odbor PG + 434, 202, 57po členu 12

154 PPE PG ↓

člen 31, po § 2 155 PPE PG - 274, 411, 8

po 
delih

1/PG + 655, 17, 21

1 odbor

2/PG + 579, 71, 43

po 
delih

1/PG + 656, 7, 30

po uvodni izjavi 1

2 odbor

2/PG + 548, 85, 60

po 
delih

1/PG + 668, 20, 5

uvodna izjava 2 3 odbor

2/PG + 538, 94, 61

po uvodni izjavi 
24

153 PPE PG - 302, 371, 20

predlog Komisije PG + 587, 28, 81

Zahteve za ločeno glasovanje
ECR: predlog spremembe 144

Zahteve za glasovanje po delih
Verts/ALE:
predlog spremembe 74
1. del: vse besedilo brez besed: „z imetniki dovoljenj za promet ter 

drugimi pomembnimi udeleženci v farmacevtski dobavni verigi, pa 
tudi z“

2. del: te besede
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predlog spremembe 126
1. del: vse besedilo brez besed: „s proizvajalci in drugimi pomembnimi 

udeleženci v dobavni verigi medicinskih pripomočkov, pa tudi z“
2. del: te besede

ID:
predlog spremembe 1
1. del: vse besedilo brez besed: „Pandemija COVID-19 je izpostavila 

tveganja za zdravje ljudi, ki jih predstavljata prekomerno 
izkoriščanje prostoživečih vrst in drugih naravnih virov ter 
pospešeno izgubljanje biotske raznovrstnosti na Zemlji.“, „in 
COVID-19“, „kot je koronavirus, ki povzroča COVID-19“ in „Po 
podatkih Medvladne platforme za biotsko raznovrstnost in 
ekosistemske storitve (IPBES) naj bi bilo v gostiteljih – sesalcih in 
ptičih – približno 1,7 milijona še neodkritih virusov. Od tega bi jih 
lahko med 631.000 in 827.000 okužilo ljudi.

2. del: te besede

predlog spremembe 2
1. del: vse besedilo brez besed: „Pandemija COVID-19 jasno kaže, da je 

treba okrepiti“
2. del: te besede

predlog spremembe 3
1. del: vse besedilo brez besed: „okrepiti vlogo Unije, da bi bila“, 

„usklajeno“ in „neustreznih pooblastil in virov njenih zdravstvenih 
agencij,“

2. del: te besede
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35. Splošni okoljski akcijski program Unije do leta 2030***I

Poročilo: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

predmet št. p.s. predlagate
lj

PG, 
itd.

glasova
nje

PG/EG – 
pripombe

Predlogi 
sprememb 
pristojnega 

odbora – 
glasovanje po 

sklopih

1, 6, 8 
10, 12-
15, 17-
24, 26-
34, 36-
50, 52, 
54-56, 
66-68, 
70-72, 
74-90, 
92-94, 
96-98, 

100-107, 
109-120

odbor PG + 551, 94, 48

po 
delih

1/PG + 565, 46, 81

2 odbor

2/PG + 546, 134, 12

4 odbor PG + 548, 139, 5

po 
delih

1/PG + 612, 22, 59

2/PG + 551, 129, 13

3/PG + 541, 68, 83

4/PG + 593, 51, 49

5 odbor

5/PG + 373, 306, 14

7 odbor PG + 546, 111, 36

9 odbor PG + 536, 138, 19

po 
delih

predlogi 
sprememb 
pristojnega 

odbora – 
ločeno glasovanje

11 odbor

1/PG + 556, 87, 50
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predmet št. p.s. predlagate
lj

PG, 
itd.

glasova
nje

PG/EG – 
pripombe

2/PG + 577, 56, 60

16 odbor PG + 515, 162, 15

25 odbor PG + 540, 101, 51

po 
delih

1/PG + 608, 49, 36

35 odbor

2/PG + 548, 140, 5

po 
delih

1/PG + 614, 72, 7

51 odbor

2/PG + 525, 140, 28

po 
delih

1/PG + 555, 56, 82

53 odbor

2/PG + 378, 287, 28

po 
delih

1/PG + 551, 87, 55

57 odbor

2/PG + 602, 79, 12

po 
delih

1/PG + 663, 26, 4

58 odbor

2/PG + 533, 127, 32

po 
delih

1/PG + 500, 139, 53

60 odbor

2/PG + 345, 327, 20

61 odbor po 
delih
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predmet št. p.s. predlagate
lj

PG, 
itd.

glasova
nje

PG/EG – 
pripombe

1/PG + 610, 30, 53

2/PG + 515, 161, 16

3/PG + 523, 133, 36

po 
delih

1/PG + 554, 127, 11

62 odbor

2/PG + 359, 311, 22

63 odbor PG + 549, 132, 12

64 odbor PG + 579, 94, 20

65 odbor PG + 539, 99, 54

69 odbor PG + 547, 109, 37

po 
delih

1/PG + 643, 36, 14

73 odbor

2/PG + 361, 315, 16

po 
delih

1/PG + 538, 149, 6

91 odbor

2/PG + 417, 246, 30

po 
delih

1/PG + 606, 58, 29

2/PG + 560, 105, 28

3/PG + 547, 138, 7

4/PG + 532, 141, 20

95 odbor

5/PG + 594, 87, 12

99 odbor po 
delih
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predmet št. p.s. predlagate
lj

PG, 
itd.

glasova
nje

PG/EG – 
pripombe

1/PG + 562, 18, 113

2/PG + 550, 137, 6

po 
delih

1/PG + 619, 20, 54

108 odbor

2/PG + 547, 137, 8

predlogi sprememb k členu 3

§ 1, po točki a 121 ECR PG - 334, 349, 9

§ 1, po alinei 4 122 ECR PG - 174, 511, 8

§ 1, po točki d 123 ECR PG - 169, 504, 20

po 
delih

1/PG + 506, 167, 19

59 odbor

2/PG + 342, 322, 27

§ 1, točka e

§ originalno 
besedilo

PG ↓

§ 1, po točki h 124 ECR PG - 316, 362, 15

§ 1, točka i 125 ECR PG - 129, 549, 15

predlogi sprememb k členu 4

po § 2 126 ECR PG - 111, 553, 29

uvodne izjave

3 odbor PG + 550, 68, 75

po 
delih

1/PG ↓

uvodna izjava 5

§ originalno 
besedilo

2/PG ↓

predlog Komisije PG + 518, 130, 47
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Zahteve za ločeno glasovanje
ID: predlogi sprememb 4, 7, 16, 25, 59, 60, 64, 65, 73 člen 3, § 1, 

točka e
ECR: predlogi sprememb 9, 16, 53, 59, 60, 62, 63, 69

Zahteve za glasovanje po delih
PPE:
predlog spremembe 53
1. del: „sprejeti pristop „najprej pomisli na trajnostnost“ v smernicah in 

zbirki orodij za boljše pravno urejanje,“
2. del: „tudi z vključevanjem in izvajanjem načela, da se ne škoduje 

bistveno, iz člena 17 uredbe o taksonomiji“

predlog spremembe 59
1. del: vse besedilo brez besed: „najkasneje do leta 2025“
2. del: te besede

predlog spremembe 60
1. del: vse besedilo brez besed: „najkasneje do leta 2027“
2. del: te besede

predlog spremembe 62
1. del: vse besedilo brez besed: „da bi te cilje v naslednjem večletnem 

finančnem okviru postopoma zvišali“
2. del: te besede

predlog spremembe 73
1. del: vse besedilo brez besed: „pravni okvir na ravni Unije“
2. del: te besede

predlog spremembe 91
1. del: „spodbujanjem trajnostnega upravljanja podjetij in določitvijo 

obveznih zahtev glede potrebne skrbnosti na ravni Unije“
2. del: „ter upoštevanjem teh zahtev pri izvajanju trgovinske politike 

Unije, tudi v zvezi z ratifikacijo trgovinskih in naložbenih 
sporazumov“

The Left:
predlog spremembe 57
1. del: vse besedilo brez besed: „brez poseganja v evropski semester,“
2. del: te besede

ID:
predlog spremembe 2
1. del: vse besedilo brez besed: „Potrebni pa so tudi sistemski, dolgoročni 

okviri z zavezami za doseganje podnebnih in okoljskih ciljev.“
2. del: te besede
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uvodna izjava 5
1. del: „Evropska komisija se je na izzive, opredeljene v SOER 2020, 

odzvala s sprejetjem evropskega zelenega dogovora: nove 
strategije za rast za dvojno zeleno in digitalno preobrazbo, katere 
cilj je preobraziti Unijo v pravično in uspešno družbo s 
konkurenčnim, podnebno nevtralnim in z viri gospodarnim 
gospodarstvom.“

2. del: „Uredba (EU) Evropskega parlamenta in Sveta vključuje cilj 
doseganja podnebne nevtralnosti do leta 2050 v pravo EU.“

predlog spremembe 11
1. del: „8. OAP kot splošni okoljski akcijski program Unije bi moral 

nadgrajevati in spodbujati doseganje ciljev okoljskih in podnebnih 
ukrepov evropskega zelenega dogovora v skladu z dolgoročnim 
ciljem „dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega 
planeta“ najpozneje do leta 2050, v skladu z že dorečenim v 7. 
OAP. Prav tako bi ga bilo treba v celoti uskladiti z agendo 
Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030 in njenimi cilji 
trajnostnega razvoja, ki so integrirani in nedeljivi, spodbujati 
njihovo izvajanje in doseganje, uskladiti pa bi ga bilo treba tudi s 
cilji Pariškega sporazuma, Konvencije OZN o biološki raznovrstnosti 
in drugih ustreznih mednarodnih sporazumov.“

2. del: „8. OAP bi moral omogočiti sistemsko spremembo gospodarstva 
Unije, ki bo zagotavljalo blaginjo v okviru omejitev zmogljivosti 
planeta in v katerem bo rast obnovljiva, ter zagotoviti, da se bo 
okoljski in podnebni prehod izvedel na pravičen in vključujoč način, 
hkrati pa prispeval k zmanjšanju neenakosti.“

predlog spremembe 35
1. del: „Ta sklep določa splošni akcijski program na področju okolja za 

obdobje do 31. decembra 2030 (v nadaljnjem besedilu: 8. okoljski 
akcijski program oziroma 8. OAP). Določa njegove prednostne cilje, 
opredeljuje pogoje, ki omogočajo njihovo uresničitev, ter ukrepe, s 
katerimi bi te pogoje dosegli. Določa okvir za spremljanje merjenja 
in ocenjevanja napredka Unije in njenih držav članic pri doseganju 
prednostnih ciljev.“

2. del: „Vzpostavlja tudi mehanizem upravljanja za zagotovitev, da bodo 
prednostni cilji v celoti doseženi.“

predlog spremembe 99
1. del: „Kazalniki, okvir za spremljanje“
2. del: „in upravljanje“

ECR:
predlog spremembe 51
1. del: vse besedilo brez besed: „tudi v skladu s členom 17 Uredbe o 

taksonomiji;“
2. del: te besede
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predlog spremembe 58
1. del: vse besedilo brez besed: „skladno s strategijo Unije za trajnostno 

financiranje, vključno z ukrepi, določenimi v Uredbi o taksonomiji in 
njenim načelom, da se ne škoduje bistveno,“

2. del: te besede

predlog spremembe 108
1. del: vse besedilo brez besed: „tudi v zvezi z merjenjem sistemskih 

sprememb;“
2. del: te besede

PPE, ID:
predlog spremembe 5
1. del: „Človek v EU ter drugod po svetu s svojimi dejavnostmi še vedno 

uničuje zemljišča in tla, denimo s slabim upravljanjem zemljišč, 
spremembo rabe zemljišč, z netrajnostnimi kmetijskimi praksami, 
opuščanjem zemljišč, onesnaževanjem, netrajnostnimi gozdarskimi 
praksami in pozidavo tal, izgubo biotske raznovrstnosti ter 
podnebnimi spremembami, k temu pa pogosto prispevajo tudi 
drugi dejavniki, kar zmanjšuje njihove zmogljivosti za zagotavljanje 
ekosistemskih storitev in funkcij. Kljub temu Unija in države članice 
trenutno niso na dobri poti, da bi izpolnile svoje mednarodne in 
evropske zaveze glede tal in zemljišč, vključno z obveznostmi iz 
Konvencije Združenih narodov o boju proti dezertifikaciji za boj 
proti dezertifikaciji, obnovitev degradiranih zemljišč in tal“ brez 
besed: „z netrajnostnimi kmetijskimi praksami“

2. del: te besede
3. del: „ter prizadevanja za nevtralnost degradacije tal do leta 2030“
4. del: „V skladu z resolucijo Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2021 

o varstvu tal bi morala Unija vzpostaviti skupni pravni okvir za 
varstvo in trajnostno rabo tal, ki bo v celoti spoštoval načelo 
subsidiarnosti in obravnaval vse večje dejavnike, ki ogrožajo tla. Ta 
okvir bi moral med drugim vključevati enotno opredelitev tal in 
njihovih funkcij ter meril za doseganje dobrega stanja in trajnostne 
rabe, pa tudi vmesne in končne cilje skupaj z usklajenimi kazalniki 
ter metodologijo spremljanja in poročanja.“ brez besed: „skupni 
pravni okvir“

5. del te besede

The Left, ECR:
predlog spremembe 61
1. del: vse besedilo brez besed: „okoljsko obdavčevanje in tržne 

instrumente, pa tudi zeleni proračun in“
2. del: „okoljsko obdavčevanje in tržne instrumente“
3. del: „zeleni proračun“

predlog spremembe 95
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1. del: vse besedilo brez besed: „(a) do 30. junija 2022 izboljša in razširi 
svojo obstoječo javno zbirko podatkov o sklepih o kršitvah ter jo 
nato posodablja, tako da bo mogoče na jasen, razumljiv in 
dostopen način spremljati ukrepe, ki jih sprejmejo države članice in 
Komisija v zvezi z vsemi postopki za ugotavljanje kršitev na 
področju okolja in podnebja;“, „(b) redno ocenjuje skladnost 
ukrepov in politik Unije s prednostnimi cilji iz člena 2(1) in (2) ter te 
ocene izvaja tudi za osnutke in obstoječe ukrepe in politike Unije; 
kadar se ugotovijo nedoslednosti, osnutek ukrepa ali politike še 
pred objavo uskladi s temi prednostnimi cilji ali, v primeru že 
obstoječih ukrepov in politik Unije, s predlaganimi ukrepi za 
odpravo neskladnosti;“, „neskladja med strukturo proračunov 
držav članic in njihovim scenarijem za nacionalni proračun na 
podlagi Pariškega sporazuma, s čimer bi državam članicam izdali 
priporočila o“ in „brez poseganja v evropski semester;“

2. del: „(a) do 30. junija 2022 izboljša in razširi svojo obstoječo javno 
zbirko podatkov o sklepih o kršitvah ter jo nato posodablja, tako da 
bo mogoče na jasen, razumljiv in dostopen način spremljati ukrepe, 
ki jih sprejmejo države članice in Komisija v zvezi z vsemi postopki 
za ugotavljanje kršitev na področju okolja in podnebja;“,

3. del: „(b) redno ocenjuje skladnost ukrepov in politik Unije s 
prednostnimi cilji iz člena 2(1) in (2) ter te ocene izvaja tudi za 
osnutke in obstoječe ukrepe in politike Unije; kadar se ugotovijo 
nedoslednosti, osnutek ukrepa ali politike še pred objavo uskladi s 
temi prednostnimi cilji ali, v primeru že obstoječih ukrepov in politik 
Unije, s predlaganimi ukrepi za odpravo neskladnosti;“,

4. del: „neskladja med strukturo proračunov držav članic in njihovim 
scenarijem za nacionalni proračun na podlagi Pariškega 
sporazuma, s čimer bi državam članicam izdali priporočila“

5. del „brez poseganja v evropski semester;“

36. Predlogi resolucij – Novi ERP za raziskave in inovacije

Predlog resolucije: B9-0370/2021

predmet št. 
p.s.

predlagatel
j

PG, 
itd.

glasovanje PG/EG – 
pripombe

Predlog resolucije B9-0370/2021 
(odbor ITRE)

po § 2 1 The Left PG - 167, 467, 58

2 The Left PG - 154, 531, 7po § 13

3 The Left PG - 144, 466, 82

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 634, 5, 57
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37. Številčna sestava posebnih odborov in preiskovalnega odbora

Predlog sklepa: B9-0414/2021

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog sklepa B9-0414/2021
(konferenca predsednikov)

Predlog resolucije 
(vse besedilo)

PG + 680, 3, 5
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38. Primer Ahmadreza Džalalija v Iranu

Predloga resolucij: B9-0381/2021, B9-0382/2021, B9-0383/2021, B9-0386/2021, 
B9-0387/2021, B9-0395/2021, B9-0399/2021

predmet št. 
p.s.

predlagatel
j

PG, 
itd.

glasovanje PG/EG – 
pripombe

Skupni predlog resolucije RC-B9-0382/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, poslanci)

§ 1 1 The Left PG - 336, 353, 7

§ 5 § originalno 
besedilo

PG + 622, 27, 47

§ 8 3 ECR PG - 305, 345, 46

§ 9 2 ID PG - 176, 496, 21

4 ECR PG + 336, 271, 89po § 9

5 ECR PG - 326, 329, 41

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 666, 5, 16

predlogi resolucij političnih skupin

B9-0381/2021 ID PG ↓

B9-0382/2021 The Left PG ↓

B9-0383/2021 Verts/ALE PG ↓

B9-0386/2021 Renew PG ↓

B9-0387/2021 S&D PG ↓

B9-0395/2021 ECR PG ↓

B9-0399/2021 PPE PG ↓

Zahteve za ločeno glasovanje
The Left § 5
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39. Hongkong, zlasti primer časopisa Apple Daily

Predloga resolucij: B9-0384/2021, B9-0385/2021, B9-0388/2021, B9-0389/2021, 
B9-0390/2021, B9-0391/2021

predmet št. 
p.s.

predlagatel
j

PG, 
itd.

glasovanje PG/EG – 
pripombe

Skupni predlog resolucije RC-B9-0385/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, poslanci)

1 The Left PG - 22, 616, 53po § 1

2 The Left PG - 27, 616, 47

§ 13 3 The Left PG - 139, 453, 99

po § 16 4 The Left PG - 102, 505, 84

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 578, 29, 73

predlogi resolucij političnih skupin

B9-0384/2021 The Left PG ↓

B9-0385/2021 Verts/ALE PG ↓

B9-0388/2021 Renew PG ↓

B9-0389/2021 S&D PG ↓

B9-0390/2021 ECR PG ↓

B9-0391/2021 PPE PG ↓

Razno
Yannick Jadot (skupina Verts/ALE) in Moritz Körner (skupina Renew) sta tudi 
podprla skupni predlog resolucije RC-B9-0385/2021.
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40. Smrtna kazen v Savdski Arabiji, zlasti primera Mustafe 
Hašema Al Darviša in Abdulaha Al Hovajtija

Predloga resolucij: B9-0392/2021, B9-0393/2021, B9-0394/2021, B9-0396/2021, 
B9-0397/2021, B9-0398/2021

predmet št. 
p.s.

predlagatel
j

PG, 
itd.

glasovanje PG/EG – 
pripombe

Skupni predlog resolucije RC-B9-0392/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, poslanci)

po 
delih

1/PG + 422, 217, 56

§ 8 § originalno 
besedilo

2/PG + 623, 36, 36

po 
delih

1/PG + 593, 12, 88

§ 17 § originalno 
besedilo

2/PG + 620, 2, 71

po 
delih

1/PG + 673, 2, 20

§ 20 § originalno 
besedilo

2/PG + 619, 41, 35

po 
delih

1/PG + 638, 26, 31

§ 21 § originalno 
besedilo

2/PG + 416, 260, 19

po 
delih

1/PG + 616, 7, 72

§ 22 § originalno 
besedilo

2/PG + 384, 285, 26

po 
delih

1/PG + 638, 45, 12

§ 23 § originalno 
besedilo

2/PG + 547, 63, 83
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predmet št. 
p.s.

predlagatel
j

PG, 
itd.

glasovanje PG/EG – 
pripombe

uvodna izjava G 1 ECR PG - 285, 398, 12

po 
delih

1/PG + 639, 3, 51

uvodna izjava P § originalno 
besedilo

2/PG + 387, 293, 13

po uvodni izjavi S 2 ECR PG - 293, 394, 8

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 661, 3, 23

predlogi resolucij političnih skupin

B9-0392/2021 The Left PG ↓

B9-0393/2021 Verts/ALE PG ↓

B9-0394/2021 Renew PG ↓

B9-0396/2021 S&D PG ↓

B9-0397/2021 ECR PG ↓

B9-0398/2021 PPE PG ↓

Zahteve za glasovanje po delih
The Left
§ 20
1. del: vse besedilo brez besed: „odločno podpira uporabo globalnega 

mehanizma sankcij na področju človekovih pravic za vse, ki so 
odgovorni za hude kršitve človekovih pravic v Savdski Arabiji, tudi 
za umor novinarja Džamala Hašodžija“

2. del: te besede

ECR:
uvodna izjava P
1. del: „ker zakon o boju proti terorizmu in njegovemu financiranju iz leta 

2017 ohlapno opredeljuje terorizem“
2. del: „in ne zahteva uporabe nasilja, da bi dejanje veljalo za 

teroristično;“
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§ 8
1. del: „poziva Svet, naj ustavi izvoz tehnologije za množični nadzor in 

drugega blaga z dvojno rabo, ki bi se lahko uporabilo za 
spodbujanje notranje represije in utišanje civilne družbe, iz EU v 
Savdsko Arabijo;“

2. del: „poudarja, da imajo podjetja za informacijsko varnost in nacionalne 
obveščevalne službe, ki delujejo v EU, izrecno odgovornost, pa tudi 
moralno in pravno obveznost, da se izogibajo situacijam, ko bi 
njihovi sedanji ali nekdanji uslužbenci Savdski Arabiji pomagali pri 
zatiranju lastnega prebivalstva, tako da bi posredno ali neposredno 
delali za savdske oblasti pri zatiranju notranjega nasprotovanja in 
svobode govora;“

§ 17
1. del: „je zelo zaskrbljen zaradi ohlapne opredelitve terorizma v 

državnem protiterorističnem zakonu;“
2. del: „obsoja, da se specializirano kazensko sodišče, ki je namenjeno 

obravnavi terorizma, uporablja kot orodje za kaznovanje 
zagovornikov človekovih pravic;“

§ 21
1. del: vse besedilo brez besed: „obžaluje zadržani diplomatski pristop EU 

do Savdske Arabije na področju človekovih pravic;“
2. del: te besede

§ 22
1. del: vse besedilo brez besede: „vse“
2. del: ta beseda

§ 23
1. del: „poziva delegacijo EU in predstavništva držav članic v državi, naj 

pri stikih s savdskimi oblastmi okrepijo podporo civilni družbi in naj 
z vsemi razpoložljivimi instrumenti še bolj podprejo delo 
zagovornikov človekovih pravic“

2. del: „ter po potrebi olajšajo izdajo nujnih vizumov in jim zagotovijo 
začasno zatočišče v državah članicah EU;“
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41. Pregled makroekonomskega zakonodajnega okvira

Poročilo: Margarida Marques (A9-0212/2021)

predmet št. 
p.s.

predlagatel
j

PG, 
itd.

glasovanje PG/EG – 
pripombe

§ 45 1 poslanci PG - 133, 419, 142

§ 50 2 poslanci PG - 128, 505, 62

po § 73 3 poslanci PG - 148, 477, 70

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 461, 94, 133

Razno
Napaka: EN
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42. Razmere v Nikaragvi

Predloga resolucij: B9-0400/2021, B9-0401/2021, B9-0402/2021, B9-0403/2021, 
B9-0404/2021, B9-0405/2021

predmet št. 
p.s.

predlagatel
j

PG, 
itd.

glasovanje PG/EG – 
pripombe

Skupni predlog resolucije RC-B9-0400/2021/REV
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, poslanci)

§ 2 2 The Left PG - 56, 603, 37

§ 4 3 The Left PG - 120, 559, 17

po 
delih

1/PG + 624, 52, 20

2/PG + 618, 39, 39

3/PG + 616, 41, 39

§ 5 § originalno 
besedilo

4/PG + 618, 39, 39

§ 15 1 ID PG - 129, 555, 10

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 629, 19, 40

predlogi resolucij političnih skupin

B9-0400/2021 PPE PG ↓

B9-0401/2021 S&D PG ↓

B9-0402/2021 The Left PG ↓

B9-0403/2021 ECR PG ↓

B9-0404/2021 Verts/ALE PG ↓

B9-0405/2021 Renew PG ↓

Zahteve za glasovanje po delih
The Left:
§ 5
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1. del: „poziva nikaragovske oblasti, naj spremenijo volilno zakonodajo v 
skladu z mednarodnimi parametri, ki jih je Organizacija ameriških 
držav zahtevala v resoluciji z dne 21. oktobra 2020, v različne 
volilne strukture imenujejo nepristranske ljudi, povrnejo pravni 
status strankam, ki jim je bil odvzet, spoštujejo pravico 
Nikaragovcev, da volijo in so izvoljeni, ter zagotovijo neomejeno 
prisotnost nacionalnih in mednarodnih organov za opazovanje 
volitve, hkrati pa se zavežejo k političnemu soobstoju po 
volitvah;“ brez besed: „ki jih je Organizacija ameriških držav 
zahtevala v resoluciji z dne 21. oktobra 2020,“

2. del: te besede
3. del: „poudarja, da je treba, če se želi, da bodo volitve in iz njih 

izhajajoča vlada priznane, izvesti spremembe, ki jih zahteva 
Organizacija ameriških držav in mednarodne organizacije, 
predvsem ponovno vzpostavitev pravic in svoboščin, ki omogočajo 
svoboden, verodostojen in pravičen volilni proces;“ brez besed: 
„Organizacija ameriških držav in“

4. del: te besede

43. Represija nad opozicijo v Turčiji, zlasti nad Ljudsko 
demokratsko stranko (HDP)

Predloga resolucij: B9-0406/2021, B9-0407/2021, B9-0408/2021, B9-0409/2021, 
B9-0410/2021, B9-0411/2021

predmet št. 
p.s.

predlagatel
j

PG, 
itd.

glasovanje PG/EG – 
pripombe

Skupni predlog resolucije RC-B9-0406/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, poslanci)

3 ID PG - 177, 489, 11po § 15

2 ID PG - 100, 558, 21

po uvodni izjavi O 1 ID PG - 134, 534, 10

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 603, 2, 67
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predmet št. 
p.s.

predlagatel
j

PG, 
itd.

glasovanje PG/EG – 
pripombe

predlogi resolucij političnih skupin

B9-0406/2021 S&D PG ↓

B9-0407/2021 The Left PG ↓

B9-0408/2021 ECR PG ↓

B9-0409/2021 Verts/ALE PG ↓

B9-0410/2021 Renew PG ↓

B9-0411/2021 PPE PG ↓
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44. Vzpostavitev morskih zavarovanih območij na Antarktiki in 
ohranitev biotske raznovrstnosti v Antarktičnem oceanu

Predlog resolucije: B9-0369/2021

predmet št. 
p.s.

predlagatel
j

PG, 
itd.

glasovanje PG/EG – 
pripombe

Predlog resolucije B9-0369/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

§ 3 2 ECR PG - 309, 370, 16

3 ECR PG - 136, 540, 19

po 
delih

1/PG + 619, 15, 62

§ 4

§ originalno 
besedilo

2/PG + 548, 75, 72

§ 12 4 ECR PG - 108, 568, 19

uvodna izjava K 1 ECR PG - 150, 530, 15

po 
delih

1/PG + 626, 12, 58

uvodna izjava O § originalno 
besedilo

2/PG + 584, 50, 62

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 588, 21, 79

Zahteve za glasovanje po delih
ID:
uvodna izjava O
1. del: vse besedilo brez besed: „ki bo presegal nacionalne jurisdikcije“ in 

„na naslednjem zasedanju medvladne konference o biotski 
raznovrstnosti na območjih zunaj nacionalne jurisdikcije prizadeva 
za sprejetje ambicioznega svetovnega sporazuma o oceanih, s 
katerim bi po vsem svetu zaščitili morsko biotsko raznovrstnost na 
območjih zunaj nacionalne jurisdikcije;“

2. del: te besede

§ 4
1. del: vse besedilo brez besed: „to pa bi moralo vključevati pravno 

zavezujoče svetovne cilje za obnovo in zaščito vsaj 30 % do leta 
2030“

2. del: te besede
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45. Kršitve prava EU in pravic državljanov LGBTIQ na Madžarskem 
zaradi sprejetih zakonodajnih sprememb v madžarskem 
parlamentu

Predloga resolucij: B9-0412/2021, B9-0413/2021

predmet št. 
p.s.

predlagatel
j

PG, 
itd.

glasovanje PG/EG – 
pripombe

Predlog resolucije B9-0412/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

§ 8 1 Renew PG - 261, 304, 121

§ 21 § originalno 
besedilo

PG + 460, 152, 72

po 
delih

1/PG + 515, 140, 27

§ 27 § originalno 
besedilo

2/PG + 478, 164, 35

navedba 
sklicevanja 16

§ originalno 
besedilo

PG + 364, 297, 19

po uvodni izjavi C 2 The Left, 
Verts/ALE

PG + 357, 311, 15

uvodna izjava D § originalno 
besedilo

PG + 518, 142, 20

po uvodni izjavi E 3 The Left, 
Verts/ALE

PG + 364, 306, 14

uvodna izjava O § originalno 
besedilo

PG + 481, 152, 44

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 459, 147, 58

Predlog resolucije B9-0413/2021
(ECR)

B9-0413/2021 ECR PG ↓

Zahteve za ločeno glasovanje
ECR: uvodna izjava D
PPE: § 21; navedba sklicevanja 16; uvodna izjava O

Zahteve za glasovanje po delih
PPE:
§ 27
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1. del: vse besedilo brez besed: „ter naj zagotovijo dostop do celovite 
vzgoje o spolnosti in odnosih, ki je znanstveno natančna, temelji na 
dokazih, je primerna starosti in brez predsodkov;“

2. del: te besede

Razno
Hermann Tertsch (skupina ECR) je tudi podprl predlog resolucije B9-0413/2021.


