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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. Večstranski sporazum o vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega prostora 

(ECAA) *** 

Priporočilo: Roberts Zīle (A8-0260/2017) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: odobritev PG + 599, 38, 30 

 

 

 

2. Uvedba nadzornih ukrepov za akriloilfentanil * 

Poročilo: Brice Hortefeux (A8-0284/2017) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 632, 9, 33 

 

 

3. Politični odnosi EU z Indijo 

Poročilo: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 520, 73, 86 

 

 

4. Uporaba Solidarnostnega sklada EU za pomoč Italiji 

Poročilo: Giovanni La Via (A8-0280/2017) (zahtevana kvalificirana večina poslancev Parlamenta in 
3/5 oddanih glasov) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 658, 6, 26 

 

 

5. Predlog spremembe proračuna št. 4/2017, ki spremlja predlog za uporabo 

Solidarnostnega sklada EU za pomoč Italiji 

Poročilo: Jens Geier (A8-0281/2017) 
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Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 660, 6, 27 

 

 

6. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – vloga 

EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 

Poročilo: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017) (zahtevana kvalificirana večina poslancev Parlamenta in 
3/5 oddanih glasov) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 600, 83, 9 

 

 

7. Sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS): ohranjanje obstoječih omejitev 

področja uporabe za letalske dejavnosti in priprave na izvajanje globalnega 

tržnega ukrepa po letu 2021 ***I 

Poročilo: Julie Girling (A8-0258/2017) 

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

p.s. pristojnega odbora 

– glasovanje po 

sklopih 

1-2 

6-12 

14-15 

18-19 

22 

25 

27-29 

33-34 

odbor  +  

predlogi sprememb 

pristojnega odbora - 

ločeno glasovanje 

5 odbor PG + 542, 119, 28 

13 odbor PG + 571, 115, 6 

16 odbor PG + 545, 117, 31 

21 odbor PG + 527, 157, 6 

23 odbor PG + 569, 93, 27 

24 odbor PG + 571, 93, 27 

31 odbor PG + 570, 118, 6 

32 odbor PG - 143, 546, 4 

35 odbor PG + 581, 113, 3 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

člen 3d, §2 36 PPE po delih   

1 +  

2 -  

17 odbor po delih   

1/PG ↓  

2/PG ↓  

člen 3d– odstavek 4 – 

alinea 1 

42 PPE  +  

20 odbor  ↓  

44 več kot 38 

poslancev 

 ↓  

člen 12, po § 3 47 PPE, S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

Člen 28a, § 2, 

pododstavek 1 

26 odbor PG + 547, 118, 23 

45 več kot 38 

poslancev 

 -  

Člen 28b– odstavek 1 30 odbor  +  

46 več kot 38 

poslancev 

 ↓  

člen 28b, po odstavku 

2 

37 PPE  -  

u.i. 3 38 PPE  +  

u.i. 4 39 PPE  +  

3 odbor  ↓  

u.i. 5 40 PPE EG - 255, 431, 7 

4 odbor PG + 544, 110, 35 

po u.i. 6 41 PPE po delih   

1 +  

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

3 -  

4 +  

43 več kot 38 

poslancev 

 -  

glasovanje: predlog Komisije PG + 601, 69, 26 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

poslanci: predlogi sprememb 4, 5, 13, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 31, 32, 35 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

PPE, ECR: predlog spremembe 32 

ALDE: predlog spremembe 21 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

Verts/ALE: 

predlog spremembe 41 

1. del: »Na ravni Unije je bilo sprejetih več zakonodajnih aktov, katerih namen je preprečiti 

razdrobljenost evropskega zračnega prostora, da bi okrepili pretok zračnega prometa 

in nadzor nad uporabo zračnega prostora ter tako zmanjšali emisije.« 

2. del: »Znotraj Unije bi bilo treba sistem CORSIA obravnavati kot del svežnja ukrepov 

organizacije ICAO, kar vključuje tudi popolno izvajanje zakonodaje o enotnem 

evropskem nebu v državah članicah, SESAR, uporabo GNSS za satelitsko 

navigacijo ter skupne tehnološke pobude, kot sta Čisto nebo I in Čisto nebo II.« 

3. del: »Vse prihodke od prodaje pravic na dražbi v prihodnje bi morali posebej nameniti 

razvoju omenjenih raziskovalnih in razvojnih programov, pa tudi skupnih projektov 

za razvoj temeljnih interoperabilnih zmogljivosti v vseh državah članicah, zlasti 

tistih, ki izboljšujejo infrastrukturo za zračno plovbo, zagotavljanje storitev zračne 

plovbe in uporabo zračnega prostora, saj so potrebne za izvajanje osrednjega 

evropskega načrta za upravljanje zračnega prometa.« 

4. del: »Komisija bi morala Evropskemu parlamentu in Svetu poročati o ukrepih za 

izvajanje globalnega tržnega ukrepa, ki jih države članice sprejmejo, da bi zmanjšale 

emisije toplogrednih plinov iz letalstva, med drugim o informacijah glede porabe 

prihodkov, ki jih države članice predložijo v skladu s členom 17 Uredbe (EU) št. 

525/2013.« 

 

ALDE: 

predlog spremembe 17 

1. del: »Od 1. januarja 2021 se 50 % pravic ponudi na dražbi. Ta odstotek se lahko poveča 

v okviru splošnega pregleda te direktive.« 

2. del: »Preostale brezplačne dodelitve se po potrebi uporabljajo za preprečevanje uporabe 

člena 10a(5) med letoma 2021 in 2030.« 

 
predlog spremembe 36 

1. del: »Od 1. januarja 2021 se 50 % pravic ponudi na dražbi,« 

2. del: »če te niso potrebne za preprečitev uporabe člena 10a(5) med letoma 2021 in 2030, 

sicer se uporabijo v ta namen.« 
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8. Vključitev emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, 

spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do 

leta 2030 *** I 

Poročilo: Norbert Lins (A8-0262/2017) 

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

p.s. pristojnega odbora 

– glasovanje po 

sklopih 

1-23 

25-50 

52-64 

odbor  +  

predlogi sprememb 

pristojnega odbora - 

ločeno glasovanje 

24 odbor po delih   

1/EG + 391, 295, 8 

2 +  

3/EG + 367, 320, 8 

4 +  

člen 8, § 3, 

pododstavek 2 

65 PPE po delih   

1/PG + 365, 310, 17 

2/PG + 345, 330, 13 

3/PG + 569, 64, 61 

51 odbor  ↓  

glasovanje: predlog Komisije PG + 532, 144, 20 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

Verts/ALE: predlog spremembe 65 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

PPE: 

predlog spremembe 24 

1. del: »Povečana trajnostna raba pridobljenih lesnih proizvodov lahko znatno omeji 

emisije z učinkom nadomeščanja (pri čemer je treba upoštevati  energetsko 

intenzivnost in obseg emisij CO2 iz drugih sektorjev, npr. proizvodnja cementa 

obsega približno 8 % svetovnih emisij CO2)« 

2. del: »in poveča odvzem toplogrednih plinov iz ozračja. S pravili za obračunavanje bi bilo 

treba zagotoviti, da države članice v obračunih natančno odrazijo spremembe pri 

zalogi pridobljenih lesnih proizvodov, ko te nastopijo, da bi priznali in spodbudili 

okrepljeno uporabo pridobljenih lesnih proizvodov z dolgim življenjskim ciklom« 

3. del: »namesto uporabe pridobljenih lesnih proizvodov za energetske namene.« 

4. del: »Za nadaljnje spodbujanje in vključevanje pozitivnega učinka substitucije bi morala 

Komisija z delegiranim aktom v izračune za pridobljene lesne proizvode vključiti 

več proizvodov. Komisija bi morala zagotoviti smernice o metodoloških vprašanjih 

za obračunavanje pridobljenih lesnih proizvodov.« 
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S&D: 

predlog spremembe 65 

1. del: »Nacionalni načrt za obračunavanje na področju gozdarstva vsebuje vse elemente iz 

oddelka B Priloge IV in vključuje novo referenčno vrednost za gospodarjenje z 

gozdovi, ki temelji na nadaljevanju sedanjih praks gospodarjenja z gozdovi v skladu 

z najboljšimi dostopnimi podatki, dokumentiranih v obdobju 2000–2012 na vrsto 

gozda in starostni razred nacionalnih gozdov, izraženo v tonah ekvivalenta CO2 na 

leto.« 

2. del: »Povečanje sečnje v državi članici na podlagi trajnostnih praks gospodarjenja z 

gozdovi in nacionalnih politik, sprejetih do datuma predložitve referenčne vrednosti 

za gospodarjenje z gozdovi, upošteva naslednja pogoja:  a) gozdna zemljišča, s 

katerimi se gospodari, ostanejo ponori emisij toplogrednih plinov; in b) metode za 

ohranitev ali povečanje ponorov in zbiralnikov emisij toplogrednih plinov do leta 

2050 z namenom izpolnitve cilja iz člena 4.1 Pariškega sporazuma, tj. doseči 

ravnovesje med emisijami toplogrednih plinov iz antropogenih virov in njihovim 

odstranjevanjem v ponorih v drugi polovici tega stoletja, so opisane v dolgoročni 

strategiji za nižje emisije.« 

3. del: »Komisija lahko dovoli odstopanje od izhodiščnega obdobja 2000–2012, če država 

članica predloži zahtevo, s katero utemelji, da je odstopanje nujno potrebno zaradi 

dostopnosti podatkov, na primer časovne razporeditve popisov gozdov.« 
 

Razno 

Nils Torvalds (skupina ALDE) je tudi podpisnik predloga spremembe 65. 
 

 

9. Enotna oblika dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav ***I 

Poročilo: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017) 

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

Začasni sporazum 

Začasni sporazum 1 odbor PG + 614, 11, 67 

 

 

 

10. Nasprotovanje po členu 105 Poslovnika: delegirana uredba Komisije z dne 2. 

junija 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 

glede posebnih zahtev o sestavi in informacijah za popolne prehranske nadomestke 

za nadzor nad telesno težo 

Predlog resolucije: B8-0497/2017 (zahtevana kvalificirana večina poslancev Parlamenta za sprejetje 
predloga resolucije) 

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

Predlog resolucije B8-0497/2017 

(ECR) 

u.i. I § originalno po delih   
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

besedilo 
1/EG - 319, 349, 23 

2 ↓  

u.i. R § originalno 

besedilo 

loč. -  

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG - 345, 344, 7 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ECR: končno glasovanje 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ECR: u.i. R 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ECR: 

u.i. I 

1. del: vse besedilo brez besed »tako« in »kot z zahtevami glede označevanja« 

2. del: te besede 
 

 

11. Nasprotovanje po členu 106 Poslovnika: osnutek izvedbenega sklepa Komisije o 

odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo DAS- 68416-4, 

so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg 

Predlog resolucije: B8-0498/2017 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Predlog resolucije B8-0498/2017 (odbor ENVI) 

glasovanje: resolucija 

(besedilo v celoti) 

PG + 433, 216, 31 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ENF, Verts/ALE: končno glasovanje 
 

 

12. Nasprotovanje po členu 106 Poslovnika: osnutek izvedbene uredbe Komisije o 

spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/6 o uvedbi posebnih pogojev za 

uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v 

jedrski elektrarni Fukušima 

Predlog resolucije: B8-0502/2017 
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Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Predlog resolucije B8-0502/2017 (odbor ENVI) 

glasovanje: resolucija 

(besedilo v celoti) 

PG + 543, 100, 43 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ECR, EFDD: končno glasovanje 
 

 

13. Predlog spremembe proračuna št. 3/2017: proračunska sredstva pobude za 

zaposlovanje mladih; kadrovski načrti agencije ACER in skupnega podjetja 

SESAR2 

Poročilo: Jens Geier (A8-0282/2017) 

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

§ 1 1 ENF PG - 113, 555, 21 

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 574, 113, 2 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ENL: predlog spremembe 1 
 

 

14. Izvoz orožja: izvajanje Skupnega stališča 2008/944/SZVP 

Poročilo: Bodil Valero (A8-0264/2017) 

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

§ 18 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

§ 29 § originalno 

besedilo 

PG + 351, 297, 38 

§ 34 § originalno 

besedilo 

PG + 377, 295, 16 

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 386, 107, 198 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

Verts/ALE: §§ 29, 34 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 
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PPE: §§ 29, 34 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

S&D: 

§ 18 

1. del: »na podlagi letnih poročil ugotavlja, da je bilo merilo 3 za zavrnitev v letu 2014 

uporabljeno 99-krat in 139-krat v letu 2015; poudarja, da je treba v okviru merila 3 

oceniti, ali so države članice nedavno prenesle orožje nedržavnim akterjem, vključno 

z zagotavljanjem tehnične pomoči in usposabljanja, glede na Skupni ukrep 

2002/589/SZVP o prispevku Evropske unije k boju proti destabilizirajočemu 

kopičenju in razširjanju orožja malega kalibra in lahkega strelnega orožja iz leta 

2002;« 

2. del: »opozarja, da ta skupni ukrep določa, da države članice ne prenašajo orožja malega 

kalibra in lahkega strelnega orožja nedržavnim akterjem;« 
 

 

15. Politični odnosi EU z Latinsko Ameriko 

Poročilo: Javi López (A8-0268/2017) 

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

§ 24 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 59 3 poročevalec  +  

1 več kot 76 

poslancev 

 ↓  

§ 60 2 več kot 76 

poslancev 

EG + 354, 289, 36 

4 poročevalec  ↓  

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 526, 96, 59 
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Zahteve za glasovanje po delih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
poslanci: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
§ 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. del: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»poziva k učinkovitemu izvajanju enakosti spolov in povečanju vloge žensk ter 

politikam za vključevanje žensk v vse vidike političnega, gospodarskega in 

družabnega življenja, da se poveča njihova aktivna udeležba v družbi, odločno 

preprečujejo feminicidi ter zagotovijo fizična in psihološka varnost, olajšajo dostop 

do trga dela, zaposlitev in lastništvo zemlje« 
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2. del: 

 

 

 

 

 

»ter zagotovi njihovo spolno in reproduktivno zdravje in pravice;« 

3. del: »poudarja, kako pomembno je izboljšati življenja deklet in žensk; poudarja, da je 

dostop do izobraževanja zato ključnega pomena ter lahko vodi do socialne in 

gospodarske preobrazbe; v zvezi s tem pozdravlja medameriško konvencijo o 

preprečevanju, kaznovanju in izkoreninjenju nasilja nad ženskami (Convención de 

Belém do Pará) iz leta 1994 in poziva, naj se njenemu sekretariatu mehanizma za 

spremljanje dodeli pomembnejša vloga; pozdravlja začetek veljavnosti carigrajske 

konvencije Sveta Evrope leta 2016 in poziva države iz obeh regij, ki je še niso 

podpisale, da to storijo;« 
 

Razno 

Javier Nart (skupina ALDE) je umaknil svoj podpis k predlogu spremembe 2. 
 

 

16. Korupcija in človekove pravice v tretjih državah 

Poročilo: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017) 

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

po § 78 1 več kot 76 

poslancev 

PG + 349, 290, 42 

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 578, 19, 68 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

poslanci: predlog spremembe 1 

 


