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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. Nadaljnji ukrepi glede Konference o prihodnosti Evrop

Predlogi resolucij: B9-0228/2022, B9-0229/2022, B9-0235/2022

predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog resolucije B9-0228/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, poslanci)

§ 1 § originalno 
besedilo

PG + 467, 141, 27

po § 1 1 ECR -

po delih

1/PG + 446, 144, 51

2/PG + 473, 143, 20

§ 2 § originalno 
besedilo

3 +

po delih

1 +

§ 3 § originalno 
besedilo

2/PG + 456, 170, 14

po delih

1 +

§ 5 § originalno 
besedilo

2/PG + 535, 77, 30

po delih

1 +

2/PG + 481, 92, 66

3/PG + 470, 96, 74

§ 7 § originalno 
besedilo

4/PG + 489, 112, 40

§ 8 § originalno 
besedilo

PG + 441, 145, 51

po delih

1/PG + 449, 124, 69

§ 11 § originalno 
besedilo

2/PG + 377, 231, 35

po delih

1 +

§ 12 § originalno 
besedilo

2/PG + 465, 138, 36



P9_PV (2022)05-04(VOT)_SL.docx 5 PE 732.211

predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

3/PG + 482, 107, 54

po delih

1 +

§ 15 § originalno 
besedilo

2/PG + 454, 170, 20

po delih

1 +

2/PG + 480, 78, 84

3/PG + 482, 93, 70

4/PG + 505, 103, 35

5/PG + 491, 111, 36

6/PG + 464, 86, 90

7/PG + 459, 133, 49

8/PG + 500, 88, 55

9/PG + 461, 134, 42

uvodna izjava G § originalno 
besedilo

10/PG + 481, 102, 64

uvodna izjava H § originalno 
besedilo

PG + 464, 148, 33

po delih

1 +

2/PG + 469, 131, 44

uvodna izjava I § originalno 
besedilo

3/PG + 468, 93, 77

predlog resolucije (vse besedilo) +

predlogi resolucij političnih skupin

B9-0229/2022 ECR ↓

B9-0235/2022 ID ↓

zahteve za poimensko glasovanje
ECR: §§ 1, 2 (prvi in drugi del), 3 (drugi del), 5 (drugi delo), 7 (drugi, tretji in četrti del), 

8, 11, 12 (drugi in tretji del), 15 (drugi del); uvodna izjava G (drugi, tretji, četrti, 
peti, šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti del), H, I (drugi in tretji del) 
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zahteve za glasovanje po delih
ECR:
§ 2
1. del: „je zadovoljen z ambicioznimi in konstruktivnimi predlogi konference, ki temeljijo 

na priporočilih in zamislih, na podlagi evropskih in nacionalnih državljanskih 
forumov, Evropske prireditve za mlade in spletne platforme;“

2. del: „pozdravlja dejstvo, da so bili sklepi konference pripravljeni v procesu, ki so ga 
vodili državljani, in“

3. del: „poudarja, kako pomembna je njihova udeležba v evropski demokraciji;“

§ 3
1. del: vse besedilo brez besed: „evropski državljani inovativno in uspešno sodelovali,“
2. del: te besede

§ 5
1. del: vse besedilo brez besed: „vključevanje in“
2. del: te besede

§ 7
1. del: vse besedilo brez besed: „varnostno,“ „obrambno,“ in „in migracijsko“ 
2. del: „varnostno“
3. del: „in obrambno“
4. del: „in migracijsko“

§ 12
1. del: vse besedilo brez besed: „spremembe Pogodb, med drugim v zvezi“ in „ter novim 

razmislekom o pristojnostih EU“
2. del: „spremembe Pogodb, med drugim v zvezi“
3. del: „ter novim razmislekom o pristojnostih EU“

§ 15
1. del: „je pripravljen prevzeti svojo vlogo in poskrbeti za ustrezno nadaljnje ukrepanje na 

podlagi izida konference;“
2. del: „poziva k sklicu konvencije, tako da se sproži postopek za spremembo pogodb iz 

člena 48 Pogodbe o Evropski uniji, in poziva Odbor za ustavne zadeve, naj v 
skladu s tem začne potrebni postopek;“

uvodna izjava G
1. del: vse besedilo brez besed: „varnosti“, „zdravja“, „podnebnih sprememb in okolja“, 

„migracij“, „obrambe“, „obdavčitve“, „boja proti neenakostim“, „in socialnih“ in 
„ter geopolitike“

2. del: „varnosti“
3. del: „zdravja“
4. del: „podnebnih sprememb in okolja“
5. del „migracij“
6. del „obrambe“
7. del „obdavčitve“
8. del „boja proti neenakostim“
9. del „in socialnih“
10. del „ter geopolitike“

uvodna izjava I
1. del: vse besedilo brez besed: „in v nekaterih primerih spremembe Pogodb“ in „odprta 

strateška avtonomija“
2. del: „in v nekaterih primerih spremembe Pogodb“
3. del: „odprta strateška avtonomija“

The Left:
§ 11
1. del: „meni, da je tesnejše politično povezovanje in resnično demokracijo, kot je 

poudarjeno v sklepih konference, mogoče doseči s pravico Evropskega 
parlamenta do zakonodajne pobude“

2. del: „in odpravo soglasja v Svetu“
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2. Krepitev mandata Europola: sodelovanje z zasebnimi strankami, obdelava 
osebnih podatkov in podpora na področju raziskav in inovacij ***I

Poročilo: Javier Zarzalejos (A9-0290/2021)

predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

začasni sporazum

začasni sporazum 202 odbor PG + 480, 143, 20

osnutek zakonodajne resolucije

izjave Komisije 203 odbor +

Izjava Sveta 204 odbor +

3. Izkrivljajoče tuje subvencije ***I

Poročilo: Christophe Hansen (A9-0135/2022)

predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

predlogi sprememb 
pristojnega odbora – 
glasovanje po sklopih

1-68
70-94

odbor +

95 S&D EG - 258, 372, 16Člen 27, § 2

69 odbor +

predlog Komisije PG + 627, 8, 11
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4. Razrešnica 2020: splošni proračun EU – Komisija in izvajalske agencije

Poročilo: Olivier Chastel (A9-0127/2022)

predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

sklep o razrešnici

predlog sklepa +

predlog resolucije

§ 4 § originalno 
besedilo

loč. +

19 S&D +§ 5

§ originalno 
besedilo

loč. ↓

po § 5 20 S&D +

§ 7 1 PPE +

§ 8 21 S&D +

§ 23 22 S&D -

po § 28 6 The Left -

§ 48 23 S&D +

po § 63 7 The Left EG + 331, 295, 18

§ 71 2 PPE +

po § 71 3 PPE +

§ 73 16 ID -

po § 79 4 PPE +

po § 88 24 S&D -

po § 91 8 The Left EG - 259, 357, 24

po delih

1 +

§ 97 § originalno 
besedilo

2/EG + 379, 259, 7
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predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

§ 112 25D S&D -

§ 113 26D S&D -

§ 114 27D S&D -

§ 115 28D S&D -

§ 116 29D S&D -

po § 127 5 PPE EG + 413, 185, 43

§ 139 30 S&D +

§ 160, točka l 9 The Left -

§ 160, točka m 10D The Left -

§ 160, točka n 31 S&D EG - 302, 325, 17

§ 160, po točki p 38 ECR PG - 281, 342, 13

11 The Left -§ 163

32 S&D +

17 ID PG - 268, 350, 19po § 163

18 ID EG - 287, 348, 6

po § 167 33 S&D -

po § 169 34 S&D -

35 S&D EG - 278, 335, 23

po delih

1/EG + 347, 286, 14

2/EG + 345, 286, 9

3 +

§ 170

§ originalno 
besedilo

4 +

§ 171, po točki e 12 The Left -

§ 173 36 S&D +

§ 179 37 S&D EG - 220, 399, 24

po § 192 13 The Left EG + 322, 268, 56

po delih§ 195 § originalno 
besedilo

1 +
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predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

2 -

po § 196 14 The Left PG - 78, 485, 77

§ 197, po točki n 15 The Left EG + 398, 244, 3

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 451, 175, 17

zahteve za poimensko glasovanje
The Left: predlog spremembe 14
ECR: predlog spremembe 38
ID: predlog spremembe 17

zahteve za ločeno glasovanje
Renew: § 170
ECR: §§ 4, 5

zahteve za glasovanje po delih
Verts/ALE:
§ 170
1. del: „obžaluje, da problematično in sovražno gradivo v palestinskih šolskih učbenikih 

še vedno ni bilo odstranjeno, in“
2. del: „je zaskrbljen, ker se še kar naprej ne ukrepa proti sovražnemu govoru in nasilju v 

šolskih učbenikih, predvsem pa v novih šolskih izkaznicah“
3. del: „ponavlja svoje stališče, da morajo biti vsi učbeniki in gradivo, ki se financirajo iz 

skladov Unije in se uporabljajo v šolah, v skladu s standardi Unesca glede miru, 
strpnosti, soobstoja in nenasilja; vztraja tudi, da je treba plače učiteljev in javnih 
uradnikov v izobraževalnem sektorju, ki se financirajo s sredstvi Unije, kot je 
PEGASE, uporabiti za pripravo in izvajanje učnih programov, ki so v skladu s 
standardi UNESCO glede miru, strpnosti, sobivanja in nenasilja, kot so 
17. marca 2015 v Parizu sklenili izobraževalni ministri Unije, pa tudi s sklepi 
Parlamenta o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za 
proračunska leta 2016, 2018 in 2019;“

4. del: „zato poziva Komisijo, naj natančno preveri, ali bodo Palestinska uprava in 
ustrezni strokovnjaki hitro spremenili učni načrt;“

Renew:
§ 195
1. del: „ponovno izraža zaskrbljenost Parlamenta v zvezi s prekinitvijo pogodbe s 

ponudnikom restavracijskih storitev, zaradi česar je bilo odpuščenih 400 
delavcev;“

2. del: „ponovno poziva Komisijo, naj v smislu dobrega finančnega poslovodenja preuči 
možnost internalizacije gostinskega osebja;“

ECR:
§ 97
1. del: vse besedilo brez besed: „(Češka, Grčija, Madžarska, Poljska, Romunija, 

Slovenija)“, „(Bolgarija, Ciper, Romunija, Slovenija)“ in „(Belgija, Bolgarija, Malta in 
Slovenija)“

2. del: te besede

razno
Popravek: vse jezikovne različice.
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, 
člen 5(1) Poslovnika).
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice se nanaša na Komisijo in na izvajalske agencije 
(Uredba (ES) št. 58/2003, člen 14(3), in Uredba (ES) št. 1653/2004, člen 66(2)).
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5. Razrešnica 2020: splošni proračun EU – Evropski parlament

Poročilo: Daniel Freund (A9-0044/2022)

predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

sklep o razrešnici

predlog sklepa: +

predlog resolucije

§ 1 37 ID -

1 Verts/ALE PG + 420, 202, 15§ 11

§ originalno 
besedilo

loč. ↓

§ 12 26 S&D EG + 322, 257, 58

§ 15 2 Verts/ALE +

§ 20 12 PPE EG + 337, 299, 6

po § 22 38 ID -

§ 25 27 S&D EG - 309, 312, 14

po delih

1 +

§ 28 § originalno 
besedilo

2 +

po § 29 39 ID -

po § 32 28 S&D EG + 354, 256, 30

§ 33 § originalno 
besedilo

loč./EG + 365, 161, 107

§ 34 29 S&D +

po delih

1 +

2 +

§ 50 § originalno 
besedilo

3 +

§ 53 13 PPE -

po § 53 23 The Left PG - 59, 506, 74

po delihpo § 55 3 Verts/ALE

1 +
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predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

2 +

§ 60 § originalno 
besedilo

loč. +

po delih

1 +

§ 61 § originalno 
besedilo

2 +

§ 63 4 Verts/ALE +

5 Verts/ALE EG + 343, 208, 90po § 64

14 PPE -

6 Verts/ALE PG + 307, 264, 69

7 Verts/ALE PG + 337, 204, 97

po § 65

45 ECR PG - 184, 440, 18

30 S&D +

31 S&D -

po § 68

24 The Left EG + 353, 272, 18

§ 69 15D PPE PG - 187, 439, 17

32 S&D +po § 69

33 S&D +

§ 79 34 S&D -

po § 80 35 S&D EG + 329, 246, 67

§ 82 § originalno 
besedilo

PG + 459, 96, 73

po § 83 8 Verts/ALE PG + 430, 166, 46

§ 85 9 Verts/ALE +

§ 86 36 S&D +

po delih

1 +

§ 87 § originalno 
besedilo

2/EG + 362, 225, 49
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predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

po § 87 25 The Left -

16D PPE -§ 100

40 ID PG - 110, 477, 48

§ 101 41 ID -

po § 102 17 PPE EG - 281, 341, 21

§ 105 § originalno 
besedilo

loč./EG + 306, 268, 58

po § 105 18 PPE +

§ 108 42 ID -

po § 108 43 ID PG - 116, 492, 35

§ 109 § originalno 
besedilo

loč. +

§ 110 § originalno 
besedilo

loč./EG + 315, 293, 32

§ 111 § originalno 
besedilo

loč. +

po § 113 10 Verts/ALE +

19 PPE -§ 118

§ originalno 
besedilo

PG + 393, 183, 69

§ 119 20 PPE -

§ 120 § originalno 
besedilo

loč. +

§ 121 21UD PPE -

po § 121 22 PPE EG + 304, 246, 97

po § 135 44 ID PG - 155, 476, 9

§ 139 11 Verts/ALE PG - 268, 322, 51

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 533, 87, 14

zahteve za poimensko glasovanje
The Left: predlog spremembe 23
PPE: predlog spremembe 15
ECR: predlog spremembe 45
ID: predlogi sprememb 40, 43, 44
Verts/ALE: predlogi sprememb 1, 6, 7, 8, 11
S&D: §§ 82, 118
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zahteve za ločeno glasovanje
ID: § 11
Renew: §§ 11, 33, 60, 105, 109, 110, 111, 120

zahteve za glasovanje po delih
PPE:
§ 61
1. del: vse besedilo brez besed: „poziva službe Parlamenta, naj dajo na voljo vse 

predloge sprememb in evidence poimenskega glasovanja o njih; prav tako jih 
poziva, naj objavijo tudi posodobljene urnike in glasovalne sezname, vključno s 
končnimi kompromisi, o katerih so se dogovorili poročevalec in poročevalci v 
senci, kot je priporočila fokusna skupina o povečanju pristojnosti Parlamenta;“

2. del: te besede

predlog spremembe 3
1. del: „opozarja, da se v skladu s členom 176(2) Poslovnika Parlamenta kazen, ki jo je 

predsednik izrekel poslancu, potem ko postane dokončna, objavi na vidnem mestu 
na spletnem mestu Parlamenta in ostane na njem ves čas mandata v skladu s 
pravnimi načeli dobrega poteka preiskave, domneve nedolžnosti in varstva 
osebnih pravic;“

2. del: „poziva k razmisleku o tem, ali so kazni trenutno dovolj jasno objavljene;“

S&D:
§ 87
1. del: „pozdravlja, da je Parlament uvedel dnevne solidarnostne obroke, ki so njegovim 

ponudnikom gostinskih storitev in njihovim zaposlenim pomagali zmanjšati 
finančne, ekonomske in socialne posledice pandemije;“

2. del: „ugotavlja, da si Parlament prizadeva ohraniti čim več delovnih mest, ki so z 
vidika zaposlovanja smiselna, pa tudi upravičena v smislu primerne uporabe 
proračuna;“

PPE, Renew:
§ 28
1. del: vse besedilo brez besed: „ugotavlja, da je bilo zaradi odpovedanih zasedanj v 

Strasbourgu po podatkih sekretariata Parlamenta prihranjenih 26.260.608 EUR, 
hkrati pa je bil znatno zmanjšan ogljični odtis Parlamenta;“

2. del: te besede

§ 50
1. del: vse besedilo brez besed: „opozarja, da velika večina poslancev Parlamenta 

podpira enotni sedež, da bi zagotovili učinkovito porabo denarja davkoplačevalcev 
Unije in izpolnili institucionalno odgovornost za zmanjšanje ogljičnega odtisa;“ in 
„opozarja, da je Parlament na plenarnem zasedanju že zahteval razpravo o svoji 
pravici, da sam določi svoj način dela, in se zavezal, da bo začel redni postopek za 
spremembo temeljnih pogodb v skladu s členom 48 Pogodbe o Evropski uniji in 
predlagal spremembe Pogodbe o delovanju Evropske unije in protokola 6, ki so 
potrebne, da bi se lahko odločal o lokaciji svojega sedeža in svoji notranji 
organizaciji;“

2. del: „opozarja, da velika večina poslancev Parlamenta podpira enotni sedež, da bi 
zagotovili učinkovito porabo denarja davkoplačevalcev Unije in izpolnili 
institucionalno odgovornost za zmanjšanje ogljičnega odtisa;“

3. del: „opozarja, da je Parlament na plenarnem zasedanju že zahteval razpravo o svoji 
pravici, da sam določi svoj način dela, in se zavezal, da bo začel redni postopek za 
spremembo temeljnih pogodb v skladu s členom 48 Pogodbe o Evropski uniji in 
predlagal spremembe Pogodbe o delovanju Evropske unije in protokola 6, ki so 
potrebne, da bi se lahko odločal o lokaciji svojega sedeža in svoji notranji 
organizaciji;“

razno
Predlagatelj je iz predloga spremembe 10 umaknil besede „kot se zahteva vsake tri mesece“,
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6. Razrešnica 2020: splošni proračun EU – Svet in Evropski svet

Poročilo: Isabel García Muñoz (A9-0067/2022)

predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice

predlog sklepa: PG + 555, 60, 13

predlog resolucije

§ 15 3 Verts/ALE EG - 204, 395, 31

po § 29 1 ID -

§ 53 2 S&D EG + 512, 120, 12

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 584, 37, 22

zahteve za poimensko glasovanje
S&D: predlog sklepa

razno
Razrešnica se podeli (glej prilogo V, člen 5(1)(b) Poslovnika).

7. Razrešnica 2020: splošni proračun EU – Sodišče Evropske unije

Poročilo: Isabel García Muñoz (A9-0066/2022)

predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

sklep o razrešnici

predlog sklepa: PG + 548, 51, 7

predlog resolucije

po § 50 1 Verts/ALE EG - 280, 313, 47

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 573, 45, 19

zahteve za poimensko glasovanje
S&D: predlog sklepa
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8. Razrešnica 2020: splošni proračun EU – Računsko sodišče

Poročilo: Isabel García Muñoz (A9-0061/2022)

predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice

predlog sklepa: PG - 291, 333, 8

predlog resolucije

§ 11 5 S&D +

§ 16 1 PPE PG - 262, 342, 12

§ 24 6 S&D +

§ 27 7 S&D PG + 382, 245, 14

§ 29 8 S&D PG - 287, 340, 9

po delih

1 +

§ 30 9 S&D

2/EG + 404, 219, 20

po delih

1/PG + 619, 6, 5

po § 30 10 S&D

2/PG + 384, 168, 85

§ 31 11 S&D -

2 PPE +§ 36

12 S&D ↓

§ 37 3 PPE PG - 188, 354, 101

4 PPE PG + 424, 209, 10§ 38

13 S&D PG ↓

§ 39 14 S&D PG + 379, 188, 74

§ 40 15 S&D +

po delih

1/PG + 542, 28, 75

§ 47 16 S&D

2/PG + 514, 98, 16
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predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

po § 53 17 Verts/ALE +

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 361, 240, 46

zahteve za poimensko glasovanje
S&D: predlogi sprememb 1, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 14, 16; predlog sklepa

zahteve za glasovanje po delih
PPE:
predlog spremembe 9
1. del: vse besedilo brez besed: „vseh članov Odbora za proračunski nadzor“
2. del: te besede

predlog spremembe 10
1. del: „želi spomniti, da je bilo Računsko sodišče ustanovljeno s proračunsko pogodbo iz 

leta 1975, da bi revidiralo finance EU, in kot zunanji revizor Unije prispeva k 
izboljšanju finančnega poslovodenja Unije, hkrati pa deluje kot neodvisni varuh 
finančnih interesov državljanov Unije; poudarja, da sta sodelovanje in medsebojno 
zaupanje med Računskim sodiščem in Parlamentom, zlasti Odborom za 
proračunski nadzor, ključna elementa sistema proračunskega nadzora EU“

2. del: „je prepričan, da je treba pomisleke, ki jih je Parlament izrazil v tej in prejšnjih 
resolucijah o razrešnici, obravnavati in tako odpraviti škodo, ki jo je zaradi 
vprašljivih internih praks utrpela verodostojnost Računskega sodišča; ponavlja, da 
je Računsko sodišče pripravljen podpreti v potrebnem procesu reform;“

predlog spremembe 16
1. del: „ker morajo biti člani Računskega sodišča v skladu s členom 286 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije izbrani med posamezniki, ki v svoji državi članici 
pripadajo zunanjim revizijskim organom ali so njihovi nekdanji člani oziroma so 
posebej usposobljeni za zadevno službo in katerih neodvisnost mora biti 
nedvoumno zagotovljena; obžaluje, da Svet vedno znova imenuje člane 
Računskega sodišča, čeprav je Parlament podal negativno mnenje; meni, da bi 
bilo treba postopek imenovanja članov Računskega sodišča iz člena 286(2) PDEU 
preoblikovati in uskladiti s postopkom imenovanja sodnikov Sodišča Evropske 
unije iz člena 255 PDEU, pri katerem odbor poda mnenje o ustreznosti kandidatov; 
poudarja, da bi moral imeti Parlament zavezujočo vlogo pri ocenjevanju 
primernosti kandidatov za Računsko sodišče;“

2. del: „opozarja, da resolucija Parlamenta z dne 4. februarja 2014 o prihodnji vlogi 
Računskega sodišča vsebuje natančno analizo in dragocena priporočila za 
potrebno revizijo postopka o imenovanju članov Računskega sodišča, ki vključuje 
pregled Pogodbe;“

9. Razrešnica 2020: splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor

Poročilo: Isabel García Muñoz (A9-0079/2022)

predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice

predlog sklepa: PG + 429, 158, 46

predlog resolucije

1 The Left +§ 8

6 Verts/ALE +
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predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

§ 12 7 Verts/ALE EG + 322, 305, 14

§ 33 2 S&D EG + 361, 258, 25

§ 35 3 S&D +

§ 36 4 S&D +

§ 45 5 S&D +

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 541, 39, 62

zahteve za poimensko glasovanje
S&D: predlog sklepa

razno
Razrešnica se podeli (glej prilogo V, člen 5(1)(b) Poslovnika).

10. Razrešnica 2020: splošni proračun EU – Odbor regij

Poročilo: Isabel García Muñoz (A9-0063/2022)

predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

sklep o razrešnici

predlog sklepa: PG + 558, 42, 31

predlog resolucije

§ 9 1 The Left -

§ 38 2 Verts/ALE EG + 285, 256, 101

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 557, 50, 26

zahteve za poimensko glasovanje
S&D: predlog sklepa
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11. Razrešnica 2020: splošni proračun EU – Evropski varuh človekovih pravic

Poročilo: Isabel García Muñoz (A9-0068/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

sklep o razrešnici

predlog sklepa: PG + 612, 4, 14

predlog resolucije

predlog resolucije PG + 611, 8, 18

zahteve za poimensko glasovanje
S&D: predlog sklepa

12. Razrešnica 2020: splošni proračun EU – Evropski nadzornik za varstvo 
podatkov

Poročilo: Isabel García Muñoz (A9-0086/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

sklep o razrešnici

predlog sklepa: PG + 589, 11, 42

predlog resolucije

predlog resolucije PG + 577, 17, 44

zahteve za poimensko glasovanje
S&D: predlog sklepa
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13. Razrešnica 2020: splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje 
delovanje

Poročilo: Isabel García Muñoz (A9-0065/2022)

predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

sklep o razrešnici

predlog sklepa: PG + 555, 83, 6

predlog resolucije

po § 6 1 ID -

po § 11 2 ID PG - 97, 476, 56

po § 61 3 ID PG - 100, 474, 49

§ 80 4 S&D EG - 203, 410, 33

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 545, 84, 12

zahteve za poimensko glasovanje
ID: predloga sprememb 2, 3
S&D: predlog sklepa

14. Razrešnica 2020: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja 
(Cedefop)

Poročilo: Tomáš Zdechovský (A9-0125/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

sklep o razrešnici

predlog sklepa +

predlog resolucije

predlog resolucije PG + 542, 74, 10

razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, 
člen 5(1) Poslovnika).
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15. Razrešnica 2020: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih 
razmer (Eurofound)

Poročilo: Tomáš Zdechovský (A9-0109/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

sklep o razrešnici

predlog sklepa +

predlog resolucije

predlog resolucije PG + 544, 78, 8

razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, 
člen 5(1) Poslovnika).

16. Razrešnica 2020: Agencije Evropske unije za temeljne pravice***

Poročilo: Tomáš Zdechovský (A9-0111/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

sklep o razrešnici

predlog sklepa +

predlog resolucije

predlog resolucije PG + 515, 87, 36

razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, 
člen 5(1) Poslovnika).

17. Razrešnica 2020: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z 
drogami

Poročilo: Tomáš Zdechovský (A9-0118/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

sklep o razrešnici

predlog sklepa +

predlog resolucije

predlog resolucije PG + 569, 47, 22
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razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, 
člen 5(1) Poslovnika).

18. Razrešnica 2020: Evropska agencija za okolje

Poročilo: Tomáš Zdechovský (A9-0113/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

sklep o razrešnici

predlog sklepa +

predlog resolucije

predlog resolucije PG + 549, 76, 9

razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, 
člen 5(1) Poslovnika).

19. Razrešnica 2020: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-
OSHA)

Poročilo: Tomáš Zdechovský (A9-0106/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

sklep o razrešnici

predlog sklepa +

predlog resolucije

predlog resolucije PG + 559, 56, 25

razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, 
člen 5(1) Poslovnika).
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20. Razrešnica 2020: Prevajalski center za organe Evropske unije

Poročilo: Tomáš Zdechovský (A9-0095/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

sklep o razrešnici

predlog sklepa +

predlog resolucije

predlog resolucije PG + 580, 52, 8

razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, 
člen 5(1) Poslovnika).

21. Razrešnica 2020: Evropska agencija za zdravila

Poročilo: Tomáš Zdechovský (A9-0103/2022)

predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

sklep o razrešnici

predlog sklepa +

predlog resolucije

po § 5 1 ID -

po § 26 2 ID -

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 559, 55, 27

razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, 
člen 5(1) Poslovnika).
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22. Razrešnica 2020: Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v 
kazenskih zadevah (Eurojust) 

Poročilo: Tomáš Zdechovský (A9-0102/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

sklep o razrešnici

predlog sklepa +

predlog resolucije

predlog resolucije PG + 571, 26, 36

razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, 
člen 5(1) Poslovnika).

23. Razrešnica 2020: Evropska fundacija za usposabljanje

Poročilo: Tomáš Zdechovský (A9-0105/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

sklep o razrešnici

predlog sklepa +

predlog resolucije

predlog resolucije PG + 550, 54, 33

razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, 
člen 5(1) Poslovnika).

24. Razrešnica 2020: Evropska agencija za pomorsko varnost

Poročilo: Lefteris Christoforou (A9-0100/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

sklep o razrešnici

predlog sklepa +

predlog resolucije

predlog resolucije PG + 559, 73, 11
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razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, 
člen 5(1) Poslovnika).

25. Razrešnica 2020: Evropska agencija za varnost v letalstvu

Poročilo: Lefteris Christoforou (A9-0122/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

sklep o razrešnici

predlog sklepa +

predlog resolucije

predlog resolucije PG + 560, 19, 46

razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, 
člen 5(1) Poslovnika).

26. Razrešnica 2020: Evropska agencija za varnost hrane

Poročilo: Tomáš Zdechovský (A9-0115/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

sklep o razrešnici

predlog sklepa +

predlog resolucije

predlog resolucije PG + 544, 63, 34

razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, 
člen 5(1) Poslovnika).



P9_PV (2022)05-04(VOT)_SL.docx 26 PE 732.211

27. Razrešnica 2020: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje 
bolezni

Poročilo: Tomáš Zdechovský (A9-0099/2022)

predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

sklep o razrešnici

predlog sklepa +

predlog resolucije

po § 3 1 ID -

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 564, 75, 2

razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, 
člen 5(1) Poslovnika).

28. Razrešnica 2020: Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost (ENISA)

Poročilo: Lefteris Christoforou (A9-0119/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

sklep o razrešnici

predlog sklepa +

predlog resolucije

predlog resolucije PG + 560, 47, 34

razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, 
člen 5(1) Poslovnika).

29. Razrešnica 2020: Agencija Evropske unije za železnic

Poročilo: Lefteris Christoforou (A9-0120/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

sklep o razrešnici

predlog sklepa +

predlog resolucije

predlog resolucije PG + 578, 53, 13
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razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, 
člen 5(1) Poslovnika).

30. Razrešnica 2020: Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL)

Poročilo: Tomáš Zdechovský (A9-0093/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

sklep o razrešnici

predlog sklepa +

predlog resolucije

predlog resolucije PG + 577, 59, 10

razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, 
člen 5(1) Poslovnika).

31. Razrešnica 2020: Evropska agencija za mejno in obalno stražo

Poročilo: Tomáš Zdechovský (A9-0110/2022)

predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice

predlog sklepa +

predlog resolucije

§ 10 1 The Left -

§ 11 2 The Left -

§ 12 3 The Left -

po § 12 4 The Left -

po § 14 5 The Left -

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 492, 145, 8

razno
Podelitev razrešnice in zaključek poslovnih knjig sta odložena (glej Prilogo IV, člen 5(1)(b) 
Poslovnika).
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32. Razrešnica 2020: Agencija za evropski GNSS (od 1. januarja 2021 Agencija 
Evropske unije za vesoljski program)

Poročilo: Lefteris Christoforou (A9-0117/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

sklep o razrešnici

predlog sklepa +

predlog resolucije

predlog resolucije PG + 584, 15, 44

razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, 
člen 5(1) Poslovnika).

33. Razrešnica 2020: Evropska agencija za nadzor ribištva

Poročilo: Tomáš Zdechovský (A9-0114/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

sklep o razrešnici

predlog sklepa +

predlog resolucije

predlog resolucije PG + 545, 78, 14

razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, 
člen 5(1) Poslovnika).

34. Razrešnica 2020: Evropsko agencijo za kemikalije

Poročilo: Tomáš Zdechovský (A9-0112/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

sklep o razrešnici

predlog sklepa +

predlog resolucije

predlog resolucije PG + 552, 68, 18
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razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, 
člen 5(1) Poslovnika).

35. Razrešnica 2020: Agencija za oskrbo Euratom

Poročilo: Lefteris Christoforou (A9-0121/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

sklep o razrešnici

predlog sklepa +

predlog resolucije

predlog resolucije PG + 529, 27, 10

razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, 
člen 5(1) Poslovnika).

36. Razrešnica 2020: (Europol)

Poročilo: Tomáš Zdechovský (A9-0090/2022)

predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

sklep o razrešnici

predlog sklepa +

predlog resolucije

§ 8 1 Verts/ALE -

§ 9 2 Verts/ALE EG - 281, 302, 62

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 506, 27, 94

razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, 
člen 5(1) Poslovnika).
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37. Razrešnica 2020: Evropski inštitut za enakost spolov

Poročilo: Tomáš Zdechovský (A9-0091/2022)

predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

sklep o razrešnici

predlog sklepa +

predlog resolucije

po § 2 1 ID -

2 ID -po § 12

3 ID PG - 139, 482, 15

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 504, 78, 57

zahteve za poimensko glasovanje
ID: predlog spremembe 3

razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, 
člen 5(1) Poslovnika).

38. Razrešnica 2020: Evropski bančni organ

Poročilo: Lefteris Christoforou (A9-0098/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

sklep o razrešnici

predlog sklepa +

predlog resolucije

predlog resolucije PG + 556, 52, 34

razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, 
člen 5(1) Poslovnika).
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39. Razrešnica 2020: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine

Poročilo: Lefteris Christoforou (A9-0101/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

sklep o razrešnici

predlog sklepa +

predlog resolucije

predlog resolucije PG + 547, 48, 35

razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, 
člen 5(1) Poslovnika).

40. Razrešnica 2020: Evropski organ za vrednostne papirje in trge

Poročilo: Lefteris Christoforou (A9-0108/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

sklep o razrešnici

predlog sklepa +

predlog resolucije

predlog resolucije PG + 558, 50, 35

razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, 
člen 5(1) Poslovnika).

41. Razrešnica 2020:  Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih 
regulatorjev

Poročilo: Lefteris Christoforou (A9-0097/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

sklep o razrešnici

predlog sklepa +

predlog resolucije

predlog resolucije PG + 550, 51, 36
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razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, 
člen 5(1) Poslovnika).

42. Razrešnica 2020: Agencija za podporo BEREC-u (Urad BEREC)

Poročilo: Lefteris Christoforou (A9-0123/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

sklep o razrešnici

predlog sklepa +

predlog resolucije

predlog resolucije PG + 561, 71, 10

razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, 
člen 5(1) Poslovnika).

43. Razrešnica 2020: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo

Poročilo: Lefteris Christoforou (A9-0094/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

sklep o razrešnici

predlog sklepa +

predlog resolucije

predlog resolucije PG + 570, 32, 31

razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, 
člen 5(1) Poslovnika).
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44. Razrešnica 2020: Evropski azilni podporni urad

Poročilo: Tomáš Zdechovský (A9-0107/2022)

predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

sklep o razrešnici

predlog sklepa +

predlog resolucije

§ 5 1 Verts/ALE +

§ 7 2 Verts/ALE +

§ 15 3 Verts/ALE +

§ 18 4 Verts/ALE +

§ 30 5 Verts/ALE +

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 503, 85, 53

razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, 
člen 5(1) Poslovnika).

45. Razrešnica 2020: Agencija Evropske unije za operativno upravljanje 
obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice 
(eu-LISA)

Poročilo: Tomáš Zdechovský (A9-0116/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

sklep o razrešnici

predlog sklepa +

predlog resolucije

predlog resolucije PG + 581, 20, 41

razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, 
člen 5(1) Poslovnika).
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46. Razrešnica 2020: Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske 
energije

Poročilo: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

sklep o razrešnici

predlog sklepa +

predlog resolucije

predlog resolucije PG + 596, 36, 10

razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, 
člen 5(1) Poslovnika).

47. Razrešnica 2020: Skupno podjetje SESAR

Poročilo: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

sklep o razrešnici

predlog sklepa +

predlog resolucije

predlog resolucije PG + 547, 84, 6

razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, 
člen 5(1) Poslovnika).

48. Razrešnica 2020: Skupno podjetje Čisto nebo 2

Poročilo: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

sklep o razrešnici

predlog sklepa +

predlog resolucije

predlog resolucije PG + 572, 53, 14
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razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, 
člen 5(1) Poslovnika).

49. Razrešnica 2020: Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na 
rabi biomase

Poročilo: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0074/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

sklep o razrešnici

predlog sklepa +

predlog resolucije

predlog resolucije PG + 569, 67, 5

razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, 
člen 5(1) Poslovnika).

50. Razrešnica 2020: Pobuda za inovativna zdravila 2 Skupno podjetje

Poročilo: Ryszard Czarnecki (A9-0072/2022)

predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

sklep o razrešnici

predlog sklepa +

predlog resolucije

po § 5 1 The Left -

2 The Left -

3 The Left -

po § 10

4 The Left -

po § 14 5 The Left -

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 572, 37, 32

razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, 
člen 5(1) Poslovnika).
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51. Razrešnica 2020: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2

Poročilo: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

sklep o razrešnici

predlog sklepa +

predlog resolucije

predlog resolucije PG + 574, 22, 40

razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, 
člen 5(1) Poslovnika).

52. Razrešnica 2020: Skupno podjetje Shift2Rail

Poročilo: Ryszard Czarnecki (A9-0069/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

sklep o razrešnici

predlog sklepa +

predlog resolucije

predlog resolucije PG + 557, 47, 35

razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, 
člen 5(1) Poslovnika).

53. Razrešnica 2020: Skupno podjetje ECSEL

Poročilo: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

sklep o razrešnici

predlog sklepa +

predlog resolucije

predlog resolucije PG + 576, 62, 3
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razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, 
člen 5(1) Poslovnika).

54. Razrešnica 2020: Skupno podjetje za evropsko visokozmogljivostno 
računalništvo

Poročilo: Ryszard Czarnecki (A9-0078/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

sklep o razrešnici

predlog sklepa +

predlog resolucije

predlog resolucije PG + 554, 18, 62

razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, 
člen 5(1) Poslovnika).

55. Razrešnica 2020: Splošni proračun EU – ERS (8., 9., 10. in 11.)

Poročilo: Younous Omarjee (A9-0124/2022)

predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

sklep o razrešnici

predlog sklepa +

predlog resolucije

§ 50 § originalno 
besedilo

loč. +

po delih

1 +

2 -

§ 64 § originalno 
besedilo

3 -

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 546, 79, 11

zahteve za ločeno glasovanje
PPE: § 50
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zahteve za glasovanje po delih
PPE:
§ 64
1. del: vse besedilo brez besed: „zlasti“ in „za omejevanje mobilnosti in nadzor meja“
2. del: „zlasti“
3. del: „za omejevanje mobilnosti in nadzor meja“

razno
Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, 
člen 5(1) Poslovnika).

56. Razrešnica 2020: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU

Poročilo: Tomáš Zdechovský (A9-0104/2022)

predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

predlog resolucije

po § 3 1 The Left -

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 499, 67, 5


