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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 

TG tajno glasovanje 
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1. Odgovorno lastništvo in oskrba enoprstih kopitarjev 

Poročilo: Julie Girling (A8-0014/2017) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 656, 10, 27 

 

 

 

 

2. Živo srebro ***I 

Poročilo: Stefan Eck (A8-0313/2016) 

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

Začasni sporazum 

Začasni sporazum 103 odbor PG + 663, 8, 28 

Izjava 104 odbor  +  

Izjava 105 odbor  +  

Osnutek zakonodajnega akta* 

vse besedilo 103 odbor  ↓  

p.s. pristojnega odbora 

– glasovanje po 

sklopih 

1-58 

62-102 

odbor  ↓  

člen 10, § 1 103UD odbor  ↓  

106 EFDD PG ↓  

59 odbor  ↓  

člen 10, po § 1 107 EFDD PG ↓  

103UD odbor  ↓  

60 odbor  ↓  

108 EFDD PG ↓  

103UD odbor  ↓  

61 odbor  ↓  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: predlog Komisije PG ↓  

 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

EFDD: predlogi sprememb 106, 107, 108 
 

Razno: 

Predlogi sprememb od 109 do 111 so bili razveljavljeni. 

* Politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, lahko predlagajo glasovanje o predlogih 

sprememb k osnutku zakonodajnega akta. Parlament o takem morebitnem predlogu glasuje (člen 59(3) 

in (4) Poslovnika). 
 

 

 

3. Dolgoročno sodelovanje delničarjev in izjava o upravljanju podjetij ***I 

Poročilo: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015) 

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

Začasni sporazum 32 odbor PG + 646, 39, 13 

 

 

Razno: 

Poročilo je bilo zaradi medinstitucionalnih pogajanj 8. julija 2015 vrnjeno v obravnavo odboru. 
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4. Nadzor nabave in posedovanja orožja ***I 

Poročilo: Vicky Ford (A8-0251/2016) 

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

predlog za zavrnitve predloga Komisije 

predlog za zavrnitve 

predloga Komisije 

109= 

122= 

ENF 

EFDD 

PG - 123, 562, 14 

Začasni sporazum 

Začasni sporazum 107 odbor PG + 491, 178, 28 

Skupna izjava 108 rev odbor  +  

Osnutek zakonodajnega akta* 

vse besedilo 107 odbor  ↓  

p.s. pristojnega odbora 

– glasovanje po 

sklopih 

1-8 

11-15 

17 

19 

21 

23-24 

26-40 

42 

44-55 

57-60 

66 

68-74 

76-80 

82-83 

85 

87 

90 

96-98 

100-

106 

odbor  
↓ 

 

člen 2, § 2 41 odbor  
↓ 

 

107UD odbor PG 
↓ 

 

129 EFDD  
↓ 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

člen 4, § 1 141 več kot 38 

poslancev 

 
↓ 

 

člen 4, § 2 107UD odbor PG 
↓ 

 

43 odbor  
↓ 

 

130 EFDD PG 
↓ 

 

člen 4, § 2, po § 4 142 več kot 38 

poslancev 

 
↓ 

 

107UD odbor PG 
↓ 

 

člen 5, §1, uvod 121 EFDD  
↓ 

 

107UD odbor PG 
↓ 

 

člen 5, § 2, § 1 107UD odbor PG 
↓ 

 

143 več kot 38 

poslancev 

 
↓ 

 

56 odbor  
↓ 

 

člen 5, § 3 107UD odbor PG 
↓ 

 

člen 5 b 107UD odbor PG 
↓ 

 

člen 6 107D EFDD PG 
↓ 

 

119 ALDE  
↓ 

 

107UD odbor PG 
↓ 

 

člen 6, § 3 107UD odbor  
↓ 

 

61 odbor  
↓ 

 

62 odbor  
↓ 

 

63 odbor  
↓ 

 

člen 6, po § 3 144 več kot 38 

poslancev 

 
↓ 

 

145 več kot 38 

poslancev 

 
↓ 

 

148 več kot 38 

poslancev 

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

člen 7 149 več kot 38 

poslancev 

 
↓ 

 

107UD odbor PG 
↓ 

 

64-65 odbor  
↓ 

 

člen 10 107UD odbor PG 
↓ 

 

150 več kot 38 

poslancev 

 
↓ 

 

67 odbor  
↓ 

 

člen 10 b, § 2 153 več kot 38 

poslancev 

 
↓ 

 

120+ 

152 

ALDE 

več kot 38 

poslancev 

 
↓ 

 

107UD odbor  
↓ 

 

člen 10 b, § 3 107UD odbor  
↓ 

 

154 več kot 38 

poslancev 

 
↓ 

 

člen 10 c 75 odbor  
↓ 

 

113= 

151+ 

155= 

ALDE 

več kot 38 

poslancev 

 
↓ 

 

člen 12, § 2 156 več kot 38 

poslancev 

 
↓ 

 

107UD odbor PG 
↓ 

 

81 odbor  
↓ 

 

člen 13, § 4 84 odbor  
↓ 

 

157 več kot 38 

poslancev 

 
↓ 

 

107UD odbor PG 
↓ 

 

člen 13 a 131 EFDD  
↓ 

 

107UD odbor PG 
↓ 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

86 odbor  
↓ 

 

člen 16 a 146 EFDD PG 
↓ 

 

88 odbor  
↓ 

 

člen 17 114 ALDE  
↓ 

 

107UD odbor PG 
↓ 

 

89 odbor  
↓ 

 

priloga I, del II, 

kategorija A 

133D EFDD PG 
↓ 

 

priloga I, del II, 

kategorija A, § 6 

107UD odbor PG 
↓ 

 

158 več kot 38 

poslancev 

 
↓ 

 

91= 

115= 

odbor 

ALDE 

 
↓ 

 

priloga I, del II, 

kategorija A, po § 6 

92 odbor  
↓ 

 

159 več kot 38 

poslancev 

 
↓ 

 

priloga I, del II, 

kategorija A, § 7 

107UD odbor  
↓ 

 

93+94 odbor  
↓ 

 

160 več kot 38 

poslancev 

 
↓ 

 

116 ALDE  
↓ 

 

priloga I, del II, 

kategorija A, § 8 

107UD odbor  
↓ 

 

95 odbor  
↓ 

 

priloga I, del II, 

kategorija B, § 7 

133D EFDD PG 
↓ 

 

107UD odbor PG 
↓ 

 

161 več kot 38 

poslancev 

PG 
↓ 

 

priloga I, del II, 

kategorija C, § 5 

107UD odbor PG 
↓ 

 

162 več kot 38 

poslancev 

PG 
↓ 

 



P8_PV-(2017)03-14(VOT)_SL.docx 8 PE 601.334 

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

99 odbor  
↓ 

 

priloga I, del II, 

kategorija C, § 6 

117D= 

163D= 

100D= 

ALDE 

več kot 38 

poslancev 

odbor 

PG 
↓ 

 

107UD odbor PG 
↓ 

 

priloga I, del II, 

kategorija D 

107UD odbor PG 
↓ 

 

118 ALDE  
↓ 

 

priloga I, del III 107UD odbor PG 
↓ 

 

164 več kot 38 

poslancev 

PG 
↓ 

 

u.i. 4 9 odbor  
↓ 

 

123 EFDD  
↓ 

 

u.i. 5 124D EFDD PG 
↓ 

 

10 odbor  
↓ 

 

po u.i. 7 16 odbor  
↓ 

 

137 več kot 38 

poslancev 

 
↓ 

 

u.i. 8 125 EFDD  
↓ 

 

107UD odbor PG 
↓ 

 

18 odbor  
↓ 

 

u.i. 9 126D EFDD PG 
↓ 

 

107UD odbor PG 
↓ 

 

138 več kot 38 

poslancev 

 
↓ 

 

139 več kot 38 

poslancev 

 
↓ 

 

u.i. 10 107UD odbor PG 
↓ 

 

127 EFDD PG 
↓ 

 

20 odbor  
↓ 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

u.i. 12 107UD odbor  
↓ 

 

22 odbor  
↓ 

 

§ originalno 

besedilo 

PG 
↓ 

 

po u.i. 13 140 več kot 38 

poslancev 

 
↓ 

 

u.i. 14 107UD odbor PG 
↓ 

 

128 EFDD PG 
↓ 

 

25 odbor  
↓ 

 

u.i. 17 110 EFDD  
↓ 

 

107UD odbor PG 
↓ 

 

glasovanje: predlog Komisije PG ↓  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

EFDD: predlogi sprememb 122, 124, 126, 127, 128, 130, 133, 136, 146, 147 

ENF: predlogi sprememb 94, 107, 109, 122, 160, 164 

več kot 38 

poslancev 

priloga I, del II, kategorija A, točka 8 

 

Zahteve za ločeno glasovanje 

več kot 38 

poslancev 

predlog spremembe 107UD: člen 5, odstavek 3, člen 6, odstavek 3, priloga I, del II, 

kategorija A, § 7  

priloga I, del II, kategorija A, § 8 

ALDE: predlog spremembe 107UD: u.i. 14, člen 5, § 3, člen 5 b 

predlog Komisije: u.i. 12 in člen 6, § 3 (predlog spremembe 63) 
 

Razno: 

Predlogi sprememb 111, 112, 132, 134, 135 so bili razveljavljeni. 

* Politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, lahko predlagajo glasovanje o predlogih 

sprememb k osnutku zakonodajnega akta. Parlament o takem morebitnem predlogu glasuje (člen 59(3) 

in (4) Poslovnika). 
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5. Izrabljena vozila, odpadne baterije in akumulatorji ter odpadna električna in 

elektronska oprema ***I 

Poročilo: Simona Bonafè (A8-0013/2017) 

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

predlog za zavrnitve 

predloga Komisije 

34 ENF  -  

p.s. pristojnega odbora 

– glasovanje po 

sklopih 

1-10 

12-19 

21-24 

27-32 

odbor  +  

predlogi sprememb 

pristojnega odbora - 

ločena glasovanja 

11 odbor po delih   

1 +  

2 +  

20 odbor loč. +  

25 odbor loč. +  

26 odbor loč./EG - 214, 479, 2 

33 odbor loč. +  

glasovanje: predlog Komisije PG + 624, 67, 6 

 

Zahteve za ločeno glasovanje 

PPE: predlog spremembe 26 

ENF: predlogi sprememb 20, 25, 33 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ENF: 

predlog spremembe 11 

1. del: vse besedilo brez besed „bi morali še posebej skrbno zagotoviti, da je pošiljanje 

odpadkov v skladu z načeli in zahtevami okoljske zakonodaje Unije, zlasti z 

načelom bližine, prednosti predelave in samozadostnosti“ in „Države članice bi 

morale sprejeti potrebne ukrepe za preprečevanje nezakonitega pošiljanja 

odpadkov“. 

2. del: te besede 
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6. Odpadki ***I 

Poročilo: Simona Bonafè (A8-0034/2017) 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

predlog za zavrnitve 

predloga Komisije 

243 ENF  -  

p.s. pristojnega odbora 

– glasovanje po 

sklopih 

1-6 

8-13 

16-17 

19-31 

33-34 

37 

40-41 

43-80 

83-97 

99 

101-

103 

105 

108-

119 

121 

124-

126 

147-

154 

156-

162 

164-

165 

167-

168 

170-

173 

175-

182 

186-

197 

199 

201-

211 

214-

220 

222-

223 

225-

230 

232-

233 

odbor  +  

predlogi sprememb 

pristojnega odbora - 

ločena glasovanja 

7 odbor po delih   

1 +  

2 +  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

14 odbor po delih   

1 +  

2 +  

15 odbor loč. +  

32 odbor po delih   

1 +  

2 +  

35 odbor loč. +  

38 odbor loč./EG - 294, 376, 25 

39 odbor loč. +  

82 odbor loč. +  

98 odbor loč. +  

100 odbor loč. -  

104 odbor loč. +  

106 odbor loč. -  

107 odbor loč. +  

120 odbor loč. +  

122 odbor loč. +  

123 odbor loč. +  

127 odbor loč. +  

145 odbor po delih   

1 +  

2 +  

146 odbor po delih   

1 +  

2 +  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

163 odbor loč. -  

166 odbor loč. +  

169 odbor po delih   

1/PG + 596, 91, 11 

2/PG + 351, 329, 13 

174 odbor loč. +  

198 odbor po delih   

1 +  

2 +  

212 odbor loč. +  

213 odbor po delih   

1 +  

2 +  

221 odbor po delih   

1 +  

2 +  

231 odbor loč. +  

člen 3, točka 1 a 247 ENF  -  

člen 3, točka 1 a, prvi 

pododstavek, točka a 

81UD odbor  +  

člen 3, točka 1 a, prvi 

pododstavek, točka b 

81UD odbor EG + 353, 334, 10 

251 PPE PG ↓  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

člen 3, točka 1 a, po 

drugem pododstavku 

81UD odbor  +  

člen 3, točka 20, po 

točki d 

235 Verts/ALE  -  

člen 8 a 252D ECR PG - 135, 561, 1 

127-

137 

139-

144 

odbor  +  

138 odbor  -  

člen 9, § 1, po alineji 4 239 EFDD PG - 121, 532, 46 

240 EFDD PG - 118, 547, 31 

člen 9, po § 3 236 S&D, 

Verts/ALE 

 +  

člen 9 b 155 odbor PG + 599, 91, 8 

člen 11 b 248 ENF  -  

183-

185 

odbor  +  

člen 22, § 1, 

pododstavek 2 

237 Verts/ALE  +  

200 odbor  ↓  

člen 22, po § 2 238 Verts/ALE  +  

242 S&D  +  

člen 38, § 1 252D ENF  -  

224 odbor  +  

pred prilogo I 241 EFDD PG - 280, 398, 20 

234 odbor loč. +  

u.i. 6 244 ENF  -  

18 odbor  +  

u.i. 12 245D ENF  -  

36 odbor  +  



P8_PV-(2017)03-14(VOT)_SL.docx 16 PE 601.334 

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

u.i. 14 42 odbor EG + 402, 289, 5 

250 PPE  ↓  

u.i. 19 246D ENF  -  

glasovanje: predlog Komisije PG + 576, 95, 27 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

PPE: predloga sprememb 169, 251 

ENF: predlog spremembe 155 

EFDD: predlogi sprememb 239, 240 in 241, člen 8 a 

ECR, Verts/ALE: predloga sprememb 169, 252 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ENF: predlogi sprememb 15, 35, 39, 82, 98, 104, 107, 120, 122, 123, 127, 166, 174, 212, 

221, 231, 234 

S&D: predlogi sprememb 100, 106, 163 

PPE: predloga sprememb 38, 138 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

PPE: 

predlog spremembe 221 

1. del: vse besedilo brez besed „(d) predloži celovit pregled zakonodaje o okoljsko primerni 

zasnovi, da se njeno področje uporabe razširi na vse glavne skupine proizvodov, 

vključno s skupinami proizvodov, ki niso povezani z energijo, in se pomembne 

lastnosti za učinkovito rabo virov postopoma vključijo v obvezne zahteve glede 

zasnove proizvodov ter se prilagodijo določbe za okoljsko označevanje.“;“ 

2. del: te besede 

 

ENF: 

predlog spremembe 14 

1. del: vse besedilo brez besed „odpadkov iz komercialnih dejavnosti in industrijskih 

odpadkov“ in „in živilskih odpadkov“ 

2. del: te besede 

 
predlog spremembe 32 

1. del: vse besedilo brez besed „ter si prizadevati za nevezanost nastajanja odpadkov in 

gospodarske rasti.“ 

2. del: te besede 

 
predlog spremembe 145 

1. del: vse besedilo brez besed „(b) prekinitev povezave med nastajanjem odpadkov in 

gospodarsko rastjo;“ in „“  „(d) cilj zmanjšanja živilskih odpadkov v Uniji za 30 % 

do leta 2025 in za 50 % do leta 2030 glede na raven iz leta 2014;“  

2. del: te besede 

 
predlog spremembe 146 

1. del: vse besedilo brez besed „zmanjšujejo skupno nastajanje živilskih odpadkov“ 

2. del: te besede 
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predlog spremembe 198 

1. del: vse besedilo brez besed „pri izvoru“ 

2. del: te besede 

 
predlog spremembe 213 

1. del: „Evropska agencija za okolje vsaki dve leti objavi poročilo, v katerem so opisani 

napredek, dosežen pri oblikovanju in izvajanju programov preprečevanja nastajanja 

odpadkov, ter dosežki pri uresničevanju ciljev iz programov preprečevanja 

nastajanja odpadkov v vsaki državi članici in Uniji kot celoti,“   

2. del: „vključno s prekinitvijo povezave med nastajanjem odpadkov in gospodarsko rastjo 

ter prehodom na krožno gospodarstvo.“;“ 

 

Verts/ALE: 

predlog spremembe 7 

1. del: vse besedilo brez besed „povečanja rabe obnovljive energije“ 

2. del: te besede 

 

ECR, PPE: 

predlog spremembe 169 

1. del: vse besedilo brez besede "70%" 

2. del: ta beseda 
 

 

7. Odlaganje odpadkov na odlagališčih ***I 

Poročilo: Simona Bonafè (A8-0031/2017) 

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

predlog za zavrnitve 

predloga Komisije 

47 ENF  -  

p.s. pristojnega odbora 

– glasovanje po 

sklopih 

1-3 

5-15 

17-21 

23-28 

30-34 

37-40 

42-46 

odbor  +  

predlogi sprememb 

pristojnega odbora - 

ločena glasovanja 

29 odbor PG + 392, 287, 17 

41 odbor loč. +  

člen 1, pred § 1 22 odbor  -  

52 rev PPE  +  

člen 5, po § 6 50 GUE/NGL EG - 108, 585, 4 

člen 5 a 49D ENF  -  

35 odbor  +  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

36 odbor  +  

po u.i. 1 51 PPE  +  

4 odbor  ↓  

u.i. 9 48D ENF  -  

16 odbor  +  

glasovanje: predlog Komisije PG + 583, 95, 18 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

 

Verts/ALE, ECR, PPE:  predlog spremembe 29 

ENF:                              predlog spremembe 47 

 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ENF: predlog spremembe 41 
 

 

8. Embalaža in odpadna embalaža ***I 

Poročilo: Simona Bonafè (A8-0029/2017) 

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

predlog za zavrnitve 

predloga Komisije 

86 ENF  -  

p.s. pristojnega odbora 

– glasovanje po 

sklopih 

1-2 

4-18 

20 

22-26 

28-38 

41-49 

54-56 

58-64 

67 

69-84 

odbor  +  

predlogi sprememb 

pristojnega odbora - 

ločena glasovanja 

3 odbor po delih   

1 +  

2 +  

21 odbor loč. +  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

27 odbor loč. -  

39 odbor po delih   

1 +  

2 +  

40 odbor po delih   

1 +  

2 +  

50 odbor po delih   

1/PG + 599, 45, 54 

2/PG + 358, 304, 31 

51 odbor po delih   

1/PG + 597, 48, 55 

2/PG + 360, 309, 25 

52 odbor po delih   

1/PG + 632, 41, 26 

2/PG + 361, 304, 28 

53 odbor po delih   

1/PG + 621, 51, 25 

2/PG + 359, 300, 28 

57 odbor po delih   

1 +  

2 +  

68 odbor po delih   

1 +  

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

člen 4, § 1, po 

pododstavku 2 

85 Verts/ALE PG - 333, 343, 23 

člen 6 b 88D ENF  -  

65-66 odbor  +  

po u.i. 5 89 PPE  +  

19 odbor  ↓  

u.i. 13 87D ENF  -  

glasovanje: predlog Komisije PG + 582, 88, 28 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ECR: predlogi sprememb 50, 51, 52, 53 

Verts/ALE: predlog spremembe 85 

ENF: predlog spremembe 86 

PPE: predlogi sprememb 50, 51 (2. del), 52, 53 (2. del) 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

S&D: predlog spremembe 27 

ENF: predlog spremembe 21 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ECR, PPE: 

predlog spremembe 50 

1. del: vse besedilo brez besede "70%" 

2. del: ta beseda 

 
predlog spremembe 51 

1. del: uvod 

2. del: točke od i do vi 

 
predlog spremembe 52 

1. del: vse besedilo brez besed: "80%" 

2. del: ta beseda 
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predlog spremembe 53 

1. del: uvod 

2. del: točke od (i) do (iv) + črtanje točke (v) 

 

S&D: 

predlog spremembe 68 

1. del: vse besedilo brez besed „ali katere koli kombinacije iz preostalih odpadkov od 

preostalih odpadkov;“ 

2. del: te besede 

 

Verts/ALE: 

predlog spremembe 3 

1. del: vse besedilo brez besed „povečanja rabe obnovljive energije“ 

2. del: te besede 

 

ENF: 

predlog spremembe 39 

1. del: vse besedilo brez besed „industrijski odpadki ter odpadki iz komercialne dejavnosti“ 

2. del: te besede 

 
predlog spremembe 40 

1. del: „Države članice sprejmejo ukrepe, s katerimi čim bolj zmanjšajo vpliv embalaže na 

okolje in prispevajo k doseganju ciljev glede preprečevanja nastajanja odpadkov, ki 

so določeni v členu 9(-1) Direktive 2008/98/ES.“ „To zajema razširjeno odgovornost 

proizvajalca, kot je opredeljena v tretjem pododstavku člena 8(1), ter spodbude za 

uvajanje embalaže, ki se lahko ponovno uporabi. Države članice sprejmejo ukrepe 

za trajno zmanjšanje porabe embalaže, ki je ni mogoče reciklirati, in prekomerne 

embalaže.“ „Ti ukrepi ne zmanjšujejo higiene ali varnosti hrane. Države članice 

lahko poleg tega po posvetovanju z gospodarskimi subjekti ter potrošniškimi in 

okoljskimi organizacijami sprejmejo druge ukrepe, zasnovane za zbliževanje in 

izkoriščanje številnih pobud za preprečevanje nastajanja odpadkov po državah 

članicah.   

Ti ukrepi so v skladu s cilji te direktive, kot so opredeljeni v členu 1(1).“  

 

2. del: „Države članice uporabijo ustrezne ekonomske instrumente in druge ukrepe za 

spodbujanje izvajanja hierarhije ravnanja z odpadki.“ „Ti instrumenti in ukrepi lahko 

zajemajo tudi tiste s seznama v Prilogi IVa Direktive 2008/98/ES.“ 

 
predlog spremembe 57 

1. del: vse besedilo brez točke b) 

2. del: točka b) 
 

 

9. Enakost žensk in moških v Evropski uniji v obdobju 2014–2015 

Poročilo: Ernest Urtasun (A8-0046/2017) 

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

§ 4 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

2/PG - 305, 368, 20 

§ 5 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 340, 331, 15 

§ 6 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 357, 313, 20 

§ 7 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 15 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 324, 302, 69 

§ 18 § originalno 

besedilo 

loč./EG + 354, 318, 15 

§ 19 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 339, 305, 44 

§ 20 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 22 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 597, 40, 59 

2/PG + 426, 221, 35 

3/PG + 370, 286, 34 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

§ 23 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

§ 24 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 25 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 31 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 568, 60, 66 

2/PG + 530, 112, 40 

§ 33 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 526, 127, 40 

§ 37 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 38 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 462, 154, 69 

§ 40 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 42 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 355, 309, 29 

3 +  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

§ 46 1 S&D PG + 428, 221, 44 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG ↓  

2/PG ↓  

3/PG ↓  

4/PG ↓  

§ 47 2 ECR PG - 216, 408, 67 

§ originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 48 § originalno 

besedilo 

PG + 454, 125, 100 

§ 50 § originalno 

besedilo 

PG + 471, 160, 57 

§ 60 § originalno 

besedilo 

PG + 356, 273, 54 

u.i. D § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u.i. T § originalno 

besedilo 

loč. +  

u. i. AD § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG - 323, 328, 37 

u.i. AH § originalno 

besedilo 

PG + 388, 255, 51 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 369, 188, 133 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

PPE: u.i. AH, § 46 (3. del), predlog spremembe 1 

ECR: predlog spremembe 2 

S&D: §§ 15 (2. del), 22, 31, 33 (2. del), 46, 48, 60, u.i. AH 

Verts/ALE: §§ 4 (2. del), 22 (3. del), 31 (2. del), 33 (2. del), 38 (2. del), 46, 48, 50, 60, u.i. AH 
 



P8_PV-(2017)03-14(VOT)_SL.docx 25 PE 601.334 

Zahteve za ločeno glasovanje 

PPE: u.i. T, AH, §§ 18, 37, 40, 47, 48, 50, 60 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

PPE: 

u.i. D 

1. del: „ker je leta 2015 stopnja zaposlenosti žensk s 64,5 % dosegla rekordno visoko raven, 

vendar je bila še vedno precej nižja od stopnje zaposlenosti moških, ki je znašala 

75,6 %; ker je žal za ženske v primerjavi z moškimi štirikrat bolj verjetno, da bodo 

dobile in obdržale zaposlitev s krajšim delovnim časom, pogosto neprostovoljno;“ 

2. del: „ker številni mladi kljub temu, da delajo, ostajajo revni, zlasti v Grčiji, Španiji, na 

Hrvaškem, v Italiji ter na Cipru, Portugalskem in Slovaškem;“ 

 
u.i. AD 

1. del: „ker se slabšajo razmere za nekatere skupine žensk, ki se pogosto srečujejo z vrsto 

različnih težav in tveganj ter z visoko stopnjo diskriminacije,“   

2. del: „zlasti invalidke, ženske, ki so odgovorne za vzdrževane družinske člane, starejše 

ženske, pripadnice manjšin in priseljenke, begunke in prosilke za azil, ženske brez 

izobrazbe ali z nizko stopnjo izobrazbe, ženske žrtve nasilja na podlagi spola, ženske 

članice skupnosti LGBTI itd.;“ 

 
§ 4 

1. del: „poziva Komisijo, naj pripravi obsežnejšo oceno učinka zmanjšanja javne porabe za 

pravice žensk in enakost spolov v državah članicah ter sprejme ukrepe za 

obravnavanje tega učinka;“ 

2. del: „močno obžaluje, da se je zaradi varčevalne politike hudo upočasnil napredek pri 

doseganju enakosti spolov in da so posledično ženske v družbi in na delovnem 

mestu vse bolj potisnjene v ozadje;“ 

 
§ 5 

1. del: „obžaluje, da načelo enakosti spolov ni vključeno v strategijo Evropa 2020, in 

poziva, naj se načelo splošno in poudarjeno vključi vanjo, naj obravnava strukturne 

vzroke za revščino žensk,“  

2. del: „zlasti v postopku oblikovanja priporočil za posamezne države v okviru evropskega 

semestra, in naj se v letni pregled rasti vključijo posebne politične smernice za 

zmanjšanje neenakosti spolov;“ 

 
§ 6 

1. del: vse besedilo brez besed „zlasti starejših, samohranilk, žensk žrtev nasilja na podlagi 

spola, invalidk, migrantk, begunk in prosilk za azil ter pripadnic manjšin;“ 

2. del: te besede 

 
§ 7 

1. del: vse besedilo brez besed „vključujoč transspolne in interseksualne osebe,“  

2. del: te besede 
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§ 15 

1. del: „poziva Komisijo naj v tesnem sodelovanju z državami članicami predlaga 

ambiciozen in celovit sveženj zakonodajnih in nezakonodajnih ukrepov o 

usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja kot del programa Komisije za leto 

2017 ob upoštevanju napovedanega evropskega stebra socialnih pravic“  

2. del: „in vključujoč revizijo veljavnih direktiv o materinskem in starševskem dopustu ter 

predloge za direktive o očetovskem dopustu in dopustu za oskrbo, da bi spodbudili 

enako izkoriščanje dopusta s strani moških in žensk v vseh skupinah delavcev;“ 

 
§ 19 

1. del: vse besedilo brez besed „spodbuja Portugalsko, Nizozemsko, Luksemburg, Finsko, 

Italijo, Malto in Estonijo, naj dosežejo še drugi cilj, ter poziva Poljsko, Hrvaško in 

Romunijo, ki so še daleč od doseganja obeh ciljev, naj si bolj prizadevajo za 

zagotavljanje formalnega otroškega varstva, da bi pripomogle k boljšemu 

usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja delavcev;“ 

2. del: te besede 

 
§ 20 

1. del: vse besedilo brez besed „Komisijo in“ in „evropsko“ (ne zadeva slovenske različice) 

2. del: "Komisijo in" 

3. del: „evropsko“ (ne zadeva slovenske različice) 

 
§ 22 

1. del: vse besedilo brez besed „in delo enake vrednosti;“ „ter naj podjetja pozivajo k 

uvedbi notranjih mehanizmov za ugotavljanje razlik v plačilu;“ 

2. del: „in delo enake vrednosti;“ 

3. del: „ter naj podjetja pozivajo k uvedbi notranjih mehanizmov za ugotavljanje razlik v 

plačilu;“ 

 
§ 23 

1. del: vse besedilo brez besed „meni, da je treba na ravni EU nujno opredeliti načelo 

enakega plačila za enako delo ali delo enake vrednosti,“ 

2. del: „meni, da je treba na ravni EU nujno opredeliti načelo enakega plačila za enako delo 

ali delo enake vrednosti,“ 

 
§ 24 

1. del: „obsoja, da se je razlika v pokojninah med spoloma v več kot polovici držav članic 

povečala;“ 

2. del: „spodbuja Ciper, Nemčijo in Nizozemsko, naj zmanjšajo skoraj 50-odstotno razliko 

med pokojninami moških in žensk; poziva Malto, Španijo, Belgijo, Irsko, Grčijo, 

Italijo in Avstrijo, naj odpravijo razliko med spoloma glede pokojninskega 

zavarovanja, saj od 11 % do 36 % žensk v teh državah nima dostopa do pokojnine;“ 
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§ 25 

1. del: „čestita vladi Švedske, ker je dosegla enako zastopanost spolov, ter Sloveniji in 

Franciji, ker sta dosegli tako rekoč enako zastopanost, ter spodbuja Madžarsko, 

Slovaško in Grčijo, ki so sestavile vlade brez žensk, naj zagotovijo ustrezno 

zastopanost žensk na vseh ravneh političnega in gospodarskega odločanja;“ 

2. del: „poziva države članice, naj zagotovijo enako zastopanost spolov na visokih 

položajih v vladi, javnih institucijah in organih ter na volilnih seznamih ter s tem 

enako zastopanost v lokalnih svetih in v regionalnih in nacionalnih parlamentih, pa 

tudi v Evropskem parlamentu;“ 

3. del: „poudarja, da je iz različnih študij razvidno, da bi se lahko z ustreznimi 

zakonodajnimi ukrepi hitro spremenila zastopanost spolov na političnem prizorišču; 

se strinja z mnenjem Komisije, da mora kvotam, če naj bodo te učinkovite, slediti 

zakonodaja v zvezi z vrstnim redom na seznamih kandidatov in ustrezne sankcije v 

primeru kršitev;“ 

 
§ 31 

1. del: vse besedilo brez besed „poziva Svet, naj uporabi premostitveno klavzulo in 

soglasno sprejme sklep o vključitvi nasilja na podlagi spola med področja kaznivih 

dejanj iz člena 83(1) PDEU;“ 

2. del: te besede 

 
§ 33 

1. del: „pozdravlja napredek držav članic pri podpisu konvencije o preprečevanju nasilja 

nad ženskami in nasilja v družini ter boju proti njima (Istanbulska konvencija), ki je 

prvi pravno zavezujoč instrument s tega področja na mednarodni ravni; in poziva 14 

držav članic, ki te konvencije še niso ratificirale, naj to nemudoma storijo; 

pozdravlja predlog Komisije iz marca 2016 o pristopu EU h tej konvenciji; poziva 

Svet in Komisijo, naj pospešita pogajanja o podpisu in sklenitvi Istanbulske 

konvencije, in podpira pristop k njej brez zadržkov in na široki podlagi; poleg tega 

poziva Komisijo, naj sprejme opredelitev nasilja na podlagi spola v skladu z 

določbami Direktive 2012/29/EU in čim prej predstavi celovito evropsko strategijo 

za preprečevanje nasilja na podlagi spola“ 

2. del: „in boj proti njemu, ki naj vsebuje zavezujoč zakonodajni akt;“ 

 
§ 38 

1. del: „poziva Komisijo in države članice, naj vključijo ukrepe za zaščito žensk in oseb 

LGBTI pred nadlegovanjem na delovnem mestu;“ 

2. del: “poziva Komisijo, naj revidira veljavni okvirni sklep Sveta o boju proti nekaterim 

oblikam in izrazom rasizma in ksenofobije s kazenskopravnimi sredstvi, da bo 

vključeval seksizem, kazniva dejanja iz sovraštva in spodbujanje k sovraštvu zaradi 

spolne usmerjenosti, spolne identitete in spolnih značilnosti;“ 

 
§ 42 

1. del: vse besedilo brez besed „takoj“ in „in takojšnjim priznanjem njihove spolne 

identitete skozi ves azilni postopek kot ukrep za preprečevanje nasilja;“ 

2. del: "takoj" 

3. del: „in takojšnjim priznanjem njihove spolne identitete skozi ves azilni postopek kot 

ukrep za preprečevanje nasilja;“ 
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§ 46 

1. del: „ponavlja, da morajo imeti ženske nadzor nad svojim spolnim in reproduktivnim 

zdravjem in pravicami;“ 

2. del: „poziva države članice, naj ženskam zagotovi enostaven dostop do prostovoljnega 

načrtovanja družine in celotnega sklopa storitev na področju reproduktivnega in 

spolnega zdravja, vključno s kontracepcijo“ 

3. del:  „in splavom;“ 

4. del: „poziva države članice in Komisijo, naj sprejmejo ukrepe za ozaveščanje javnosti, 

da bodo moški in ženske povsem seznanjeni s svojimi pravicami in odgovornostjo, 

kar zadeva spolne in reproduktivne zadeve;“ 
 

 

10. Enako obravnavanje moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z 

njimi 

Poročilo: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017) 

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

§ 10 § originalno 

besedilo 

PG + 470, 147, 69 

§ 23 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 34 § originalno 

besedilo 

PG + 381, 258, 46 

§ 38 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 39 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 343, 333, 17 

navedba sklicevanja 8 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 573, 73, 42 

2/PG + 392, 223, 68 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

navedba sklicevanja 

15 

§ originalno 

besedilo 

PG + 401, 252, 32 

u.i. I § originalno 

besedilo 

loč. -  

u.i. J § originalno 

besedilo 

loč. -  

u. i. L § originalno 

besedilo 

PG + 390, 259, 43 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 499, 104, 81 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

S&D: navedbe sklicevanj 8, 15, §§ 10, 34, u.i. L 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

PPE: navedba sklicevanja 15, u.i. I, J, L, §§ 10, 34 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

PPE: 

navedba sklicevanja 8 

1. del: „“ob upoštevanju Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in 

nasilja v družini ter o boju proti njima,“ 

2. del: „zlasti njenega člena 3, v katerem je „spol“ opredeljen kot „družbeno oblikovane 

vloge, vedenje, dejavnosti in lastnosti, ki v posamezni družbi veljajo kot primerni za 

ženske in moške,“ 

 
§ 23 

1. del: vse besedilo brez besed „brezplačnih javnih“ 

2. del: te besede 

 
§ 38 

1. del: vse besedilo brez besede „brezplačne“ 

2. del: ta beseda 

 
§ 39 

1. del: vse besedilo brez besed „vključno z odvračilnimi sankcijami;“ 

2. del: te besede 
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11. Sredstva EU za enakost spolov 

Poročilo: Clare Moody (A8-0033/2017) 

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

§ 13 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 17 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 20 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG - 282, 380, 25 

§ 35 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 453, 172, 56 

§ 52 § originalno 

besedilo 

PG - 327, 333, 22 

§ 55 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 480, 116, 87 

po § 55 2 več kot 76 

poslancev 

PG + 430, 179, 67 

§ 56 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 425, 176, 78 

3/PG + 407, 203, 59 

§ 62 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 356, 289, 40 

3/PG + 440, 170, 73 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

§ 67 § originalno 

besedilo 

PG - 325, 328, 25 

§ 69 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

§ 78 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 609, 50, 24 

2/PG + 352, 306, 16 

§ 79 § originalno 

besedilo 

PG - 310, 318, 56 

§ 80 1 poročevalec PG + 332, 305, 51 

§ originalno 

besedilo 

PG ↓  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 437, 166, 80 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ECR: predlog spremembe 1 

PPE: predlog spremembe 2 

več kot 76 

poslancev 

§§ 35 (2. del), 55 (2. del), 56 (2. del), 79, 80 

Verts/ALE: predlog spremembe 2, §§ 52, 67, 56 (3. del), 62 (2. in 3. del) 

S&D: §§ 67, 78, predlog spremembe 2 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

več kot 76 

poslancev 

§§ 13, 52, 67, 79, 80, 

 

Zahteve za glasovanje po delih 

več kot 76 poslancev 

§ 20 

1. del: vse besedilo brez besed „je neplačano delo pomemben element ekonomske 

učinkovitosti in da“  

2. del: te besede 

 
§ 17 

1. del: vse besedilo brez besede „obvezen“ 

2. del: ta beseda 

 
§ 35 

1. del: vse besedilo brez besed "vključno s spolnim in reproduktivnim zdravjem;" 

2. del: te besede 
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§ 55 

1. del: vse besedilo brez besed „vključno z dostopom do kontracepcije, nujne kontracepcije 

in splava;“ 

2. del: te besede 

 
§ 56 

1. del: vse besedilo brez besed „povezane s spolnim in reproduktivnim zdravjem“ in „kot so 

ženske, ki so žrtve nasilja, tudi spolnega nasilja, mladoletniki brez spremstva in 

druge ogrožene skupine, vključno z LGBTI;“ 

2. del: „povezane s spolnim in reproduktivnim zdravjem“  

3. del: „kot so ženske, ki so žrtve nasilja, tudi spolnega nasilja, mladoletniki brez spremstva 

in druge ogrožene skupine, vključno z LGBTI;“ 

 
§ 62 

1. del: vse besedilo brez besed „migrantk“ in „pa tudi oseb LGBTI;“ 

2. del: „migrantk“ 

3. del: "pa tudi oseb LGBTI;" 

 
§ 69 

1. del: „meni, da je znesek sredstev EU v višini 6,17 milijarde EUR, ki je v večletnem 

finančnem okviru dodeljen za doseganje ciljev tega strateškega prizadevanja za 

enakost spolov, prvi korak,“ 

2. del: „in poziva, naj se ta znesek v naslednjem večletnem finančnem okviru poveča;“ 

 
§ 78 

1. del: „ponovno izraža zaskrbljenost zaradi očitnega neravnovesja v zastopanosti spolov 

med člani Evropskega računskega sodišča, ki je daleč največje od vseh institucij EU, 

saj ima zdaj 28 moških in le 3 ženske (dve manj kot na začetku leta 2016);“ 

2. del: „poziva Svet, naj v prihodnje, dokler ne bo dosežena ustrezna uravnotežena 

zastopanost, Parlamentu predlaga dva kandidata, in sicer eno žensko in enega 

moškega za vsako prihodnje imenovanje;“ 
 

 

12. Posledice velepodatkov za temeljne pravice 

Poročilo: Ana Gomes (A8-0044/2017) 

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

§ 3 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 4 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

§ 13 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 14 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 16 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 364, 253, 63 

3 +  

§ 20 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 27 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 28 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 31 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

u.i. K § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

u.i. O § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 561, 71, 49 

 

Zahteve za ločeno glasovanje 

več kot 76 

poslancev 

§§ 3, 13, 14, 20, 27, 28 
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Zahteve za glasovanje po delih 

več kot 76 poslancev 

u.i. K 

1. del: “ker se sektor velepodatkov vsako leto poveča za 40 %, torej raste sedemkrat hitreje 

kot trg informacijskih tehnologij; ker zgoščenost obsežnih naborov podatkov, ki jih 

proizvajajo nove tehnologije, zagotavlja bistvene informacije velikim korporacijam, 

kar povzroča spremembe v uravnoteženosti moči med državljani, vladami in 

zasebnimi subjekti, kot jih doslej še ni bilo;“ 

2. del: „ker bi lahko takšna zgoščenost moči v rokah korporacij utrdila monopole in zlorabe 

ter ogrozila pravice potrošnikov in pošteno konkurenco na trgu;“ 

3. del: „ker bi bilo treba v okviru združevanja velepodatkov dodatno preučiti interese 

posameznikov in varstvo temeljnih pravic;“ 

 
u.i. O 

1. del: „ker analiza podatkov in algoritmi čedalje bolj vplivajo na informacije, dostopne 

državljanom;“ 

2. del: „ker je sistem javne radiodifuzije v državah članicah neposredno vezan na 

demokratične, družbene in kulturne potrebe v posameznih družbah ter na potrebo po 

zagotavljanju pluralnosti medijev, kot je opredeljeno v Protokolu o sistemu javne 

radiodifuzije v državah članicah k Amsterdamski pogodbi (11997D/PRO/09);“ 

 
§ 4 

1. del: „poudarja, da je nenačrtovana uporaba osebnih podatkov mogoča, ker posamezniki 

slabo poznajo in razumejo naravo velepodatkov;“ 

2. del: „ugotavlja, da je v EU nadvse pomembno izobraževanje in ozaveščanje o temeljnih 

pravicah;“ 

3. del: „poziva institucije EU in države članice, naj vlagajo v digitalno pismenost 

državljanov, tudi otrok, in njihovo ozaveščanje o digitalnih pravicah, zasebnosti in 

varstvu podatkov; poudarja, da bi moralo tako izobraževanje vključevati tudi 

razumevanje načel/logike, kako algoritmi in postopki avtomatiziranega sprejemanja 

odločitev delujejo, in kako jih smiselno razlagati; poudarja tudi, da je treba z 

izobraževanjem spodbuditi razumevanje, kje in kako se zajema podatkovni tok (npr. 

spletno žetje, povezovanje podatkov iz pretoka s podatki s socialnih omrežij in 

povezanih naprav ter njihovo združevanje v nov podatkovni tok);“ 

 
§ 16 

1. del: „meni, da bi bilo treba spodbujati (....) uporabo šifriranja od konca do konca,“ 

2. del: „in po potrebi zahtevati“ 

3. del: „v skladu z načelom vgrajenega varstva podatkov; priporoča, naj morebiten 

prihodnji zakonodajni okvir v zvezi s tem ponudnikom šifriranja, ponudnikom 

komunikacijskih storitev in vsem drugim organizacijam (na vseh ravneh dobavne 

verige) izrecno prepove omogočanje ali dopuščanje „stranskih vrat“;“ 
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§ 31 

1. del: „opozarja, da je zaradi poseganja odločitev in ukrepov, ki jih sprejmejo organi 

kazenskega pregona med drugim z obdelavo in analitiko podatkov, v življenja in 

pravice državljanov potrebna največja previdnost, da bi preprečili nezakonito 

diskriminacijo in ciljno usmerjenost na nekatere posameznike ali skupine ljudi, 

opredeljene glede na raso, barvo, etnično ali socialno poreklo, genetske značilnosti, 

jezik, vero ali prepričanje, politično ali drugo mnenje, lastnino, rojstvo, invalidnost, 

starost, spol, spolno izražanje ali identiteto, spolno usmerjenost, status bivanja, 

zdravstveno stanje ali pripadnost narodnostni manjšini,“ 

2. del: „ki so pogosto tarča etničnega profiliranja ali intenzivnejšega nadzora s strani 

organov kazenskega pregona, ter posameznike, ki so opredeljeni na podlagi neke 

značilnosti;“ 

3. del: „poziva k ustreznemu usposabljanju za izpostavljene zbiratelje podatkov in 

uporabnike informacij, pridobljenih z analizo podatkov;“ 
 

 

13. Minimalni standardi za zaščito gojenih kuncev 

Poročilo: Stefan Eck (A8-0011/2017) 

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

Nadomestni predlog 

resolucije 

1 PPE PG - 235, 388, 62 

§ 34, po alinei 2 3 več kot 76 

poslancev 

PG + 356, 254, 71 

u.i. H 2 poročevalec  +  

glasovanje: resolucija (vse besedilo)  odbor 

AGRI 

PG + 410, 205, 59 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

GUE/NGL: predloga spremembe 1, 3 

 


