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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. Stanje pogajanj z Združenim kraljestvom 

Predloga resolucij: B8-0676/2017, B8-0677/2017 

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

Predlog resolucije B8-0676/2017 

(EFDD) 

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG - 59, 591, 26 

Predlog resolucije B8-0677/2017 

(PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE) 

§ 1 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 537, 78, 66 

po § 1 17 GUE/NGL PG - 108, 458, 123 

§ 2 1 ALDE, PPE, 

S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

po delih   

1/PG + 641, 34, 14 

2 +  

po § 2 18 GUE/NGL  -  

§ 3 8 EFDD PG - 62, 597, 31 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3/PG + 571, 62, 56 

4/PG + 572, 68, 49 

§ 5 10 EFDD PG - 135, 538, 16 

po § 5 9 EFDD PG - 66, 612, 10 

§ 7 § originalno 

besedilo 

PG + 558, 76, 54 

§ 8, alinea 1 12 EFDD PG - 55, 595, 36 

§ 8, alinea 2 § originalno po delih   
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

besedilo 
1 +  

2/PG + 547, 84, 55 

§ 8, alinea 3 13 EFDD PG - 75, 584, 28 

§ 8, alinea 4 14 EFDD PG - 57, 594, 34 

§ 8, alinea 5 § originalno 

besedilo 

PG + 562, 79, 46 

§ 8, alinea 8 16 EFDD PG - 105, 553, 29 

§ 8, po alinei 8 15 EFDD PG - 70, 592, 25 

11 EFDD PG - 69, 594, 24 

§ 10 3 EFDD PG - 65, 500, 121 

§ originalno 

besedilo 

PG + 543, 76, 66 

§ 12 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 562, 70, 54 

§ 13 § originalno 

besedilo 

PG + 565, 65, 58 

§ 14 § originalno 

besedilo 

PG + 559, 70, 57 

po navedbi sklicevanja 

1 

4 EFDD PG - 87, 592, 11 

u.i. C 5 EFDD PG - 59, 604, 24 

u.i. D § originalno 

besedilo 

PG + 573, 54, 61 

u. i. G 6 EFDD PG - 134, 529, 23 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 620, 65, 4 

u.i. I 7 EFDD PG - 101, 551, 34 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

u.i. M § originalno 

besedilo 

PG + 575, 58, 54 

po u.i. O 2 ALDE, PPE, 

S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

 +  

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 556, 62, 68 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

EFDD: predlogi sprememb 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, §§ 3 (3. in 4. del), 7, 

8, alinea 2 (2. del), 10, 12 (2. del), 13, 14, uvodni izjavi D, G (2. del), M, končno 

glasovanje (B8-0677/2017), končno glasovanje (B8-0676/2017) 

GUE/NGL: predlog spremembe 17 

ENF: § 8, alinea 5 

ECR: predlog spremembe 1 (1. del) 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ENF: § 10 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

EFDD: 

§ 1 

1. del: "pozdravlja skupno poročilo o napredku, ki so ga predstavili pogajalci EU in 

Združenega kraljestva, v katerem ugotavljajo, da je bil dosežen zadosten napredek 

pri pogajanjih o sporazumu o izstopu," 

2. del: "in čestita pogajalcu Unije za dosedanje vodenje pogajanj;" 

 
§ 8, alinea 2 

1. del: vse besedilo brez besed "ki ne dopušča pristopa po posameznih sektorjih;" 

2. del: te besede 

 
§ 12 

1. del: vse besedilo brez besed "in jo sestavlja podaljšanje pravnega reda EU, vključno s 

pravicami državljanov, za kar bodo morali v Združenem kraljestvu še naprej veljati 

obstoječi regulativni, proračunski, nadzorni, pravosodni in izvršilni instrumenti in 

strukture Unije;" 

2. del: te besede 

 
u. i. G 

1. del: vse besedilo brez besed "z uskladitvijo predpisov" 

2. del: te besede 

 

ECR: 

predlog spremembe 1 

1. del: vse besedilo brez besed "vendar" in v "drugi fazi napredujejo le, če bo vlada 

Združenega kraljestva v celoti upoštevala zaveze, ki jih je dala v skupnem poročilu, 

in če se bodo te zaveze v celoti prenesle v osnutek sporazuma o izstopu" 

2. del: te besede 

 

EFDD, ENF: 
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§ 3 

1. del: vse besedilo brez besed "ugotavlja, da bo treba sporazum, ko bo dokončan, 

oblikovati v jasno in nedvoumno pravno besedilo", "da bodo v primeru izpodbijanja 

izjav dokazno breme nosili organi Združenega kraljestva" in "da bodo sodbe Sodišča 

Evropske unije v zvezi z razlago določb o pravicah državljanov zavezujoče ter da bo 

vzpostavljen" 

2. del: "ugotavlja, da bo treba sporazum, ko bo dokončan, oblikovati v jasno in nedvoumno 

pravno besedilo" 

3. del: "da bodo v primeru izpodbijanja izjav dokazno breme nosili organi Združenega 

kraljestva" 

4. del: "da bodo sodbe Sodišča Evropske unije v zvezi z razlago določb o pravicah 

državljanov zavezujoče ter da bo vzpostavljen" 
 

 

2. Nasprotovanje izvedbenemu aktu: uporaba fosforjeve kisline – fosfatov – di-, 

tri- in polifosfatov (E 338–452) v zamrznjenih mesnih nabodalih za vertikalno 

pečenje 

Predlog resolucije: B8-0666/2017 (zahtevana kvalificirana večina poslancev Parlamenta za sprejetje 
predloga resolucije) 

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

Predlog resolucije B8-0666/2017  (odbor ENVI) 

po § 4 4 Verts/ALE EG + 365, 298, 8 

po u.i. D 1 Verts/ALE EG + 373, 294, 1 

po u.i. L 2 Verts/ALE  +  

3 Verts/ALE  +  

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG - 373, 272, 30 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ENF, Verts/ALE, S&D, ECR: končno glasovanje 
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3. Osnutek priporočila po preiskavi o pranju denarja, izogibanju davkom in 

davčni utaji 

Osnutek priporočila B8-0660/2017 

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

Osnutek priporočila B8-0660/2017 (Preiskovalni odbor za preučitev domnevnih kršitev in 

nepravilnosti pri uporabi prava Unije, povezanih s pranjem denarja, izogibanjem davkom in davčno 

utajo) 

po § 1 38 GUE/NGL PG - 129, 340, 214 

39 GUE/NGL PG - 73, 523, 83 

40 GUE/NGL PG - 333, 335, 11 

41 GUE/NGL EG - 299, 357, 19 

§ 3 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

po § 3 23 PPE  +  

24 PPE  +  

25 PPE  +  

po § 4 26 PPE  +  

§ 6 § originalno 

besedilo 

PG + 500, 160, 24 

§ 7 § originalno 

besedilo 

loč./EG - 235, 276, 158 

po § 8 42 GUE/NGL EG - 316, 324, 39 

43 GUE/NGL PG + 587, 74, 24 

44 GUE/NGL PG + 520, 151, 12 

§ 12 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 419, 238, 22 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

§ 13 27 PPE EG + 476, 141, 51 

§ originalno 

besedilo 

loč. ↓  

po § 13 9 EFDD PG - 155, 515, 10 

§ 15 28 PPE PG + 474, 177, 33 

§ originalno 

besedilo 

loč. ↓  

§ 19 § originalno 

besedilo 

PG + 355, 316, 13 

§ 21 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 674, 8, 4 

2/PG + 583, 67, 22 

po § 22 10 EFDD PG + 373, 281, 32 

§ 24 § originalno 

besedilo 

loč./EG - 223, 304, 139 

po § 24 45 GUE/NGL  -  

46 GUE/NGL PG + 416, 260, 6 

po § 25 14 S&D po delih   

1/PG + 411, 248, 22 

2/PG + 346, 309, 25 

3/PG - 327, 327, 24 

§ 26 29 PPE EG + 374, 277, 21 

§ originalno 

besedilo 

loč. ↓  

po § 26 58 GUE/NGL  -  

po § 27 47 GUE/NGL  -  

po § 33 48 GUE/NGL  -  

§ 34 § originalno 

besedilo 

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

§ 35 § originalno 

besedilo 

PG - 332, 334, 16 

§ 38 30 PPE EG - 244, 392, 38 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

3/EG - 307, 360, 14 

§ 39 § originalno 

besedilo 

loč. +  

po § 39 49 GUE/NGL  -  

50 GUE/NGL  -  

po § 41 11 EFDD PG + 337, 325, 20 

§ 45 51 GUE/NGL  -  

§ originalno 

besedilo 

loč./EG - 300, 344, 28 

po § 49 6 Verts/ALE PG - 291, 374, 12 

52 GUE/NGL EG + 335, 327, 16 

§ 51 § originalno 

besedilo 

loč./EG - 328, 349, 5 

§ 52 § originalno 

besedilo 

PG + 361, 299, 19 

§ 55 § originalno 

besedilo 

PG - 173, 360, 148 

po § 55 15 ENF  -  

§ 58 31 PPE PG + 500, 176, 9 

§ originalno 

besedilo 

loč. ↓  

§ 63 § originalno 

besedilo 

loč./EG + 397, 265, 12 

po § 66 7 Verts/ALE PG + 425, 233, 21 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

§ 69 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 346, 152, 178 

§ 70 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 72 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 73 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG - 161, 355, 149 

§ 74 § originalno 

besedilo 

loč. -  

§ 78 32 PPE  +  

§ originalno 

besedilo 

loč. ↓  

§ 79 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 589, 87, 3 

2/PG - 243, 260, 176 

§ 80 § originalno 

besedilo 

loč. -  

§ 85 § originalno 

besedilo 

PG - 318, 350, 10 

§ 87 8 Verts/ALE PG - 183, 336, 162 

po § 88 53 GUE/NGL  -  

§ 89 § originalno 

besedilo 

loč. -  

§ 90 § originalno 

besedilo 

loč./EG + 361, 290, 25 

§ 92 § originalno 

besedilo 

PG + 375, 292, 15 

§ 97 16 ENF  -  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

§ 98 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 625, 35, 21 

2/PG - 167, 504, 12 

§ 102 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 579, 94, 9 

2/PG + 632, 45, 3 

§ 108 § originalno 

besedilo 

PG + 631, 48, 6 

po § 110 17 ENF  -  

§ 114 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 115 § originalno 

besedilo 

PG - 173, 341, 172 

§ 120 § originalno 

besedilo 

PG + 577, 44, 60 

§ 122 § originalno 

besedilo 

PG - 320, 333, 27 

§ 127 33 PPE  +  

§ originalno 

besedilo 

loč. ↓  

po § 128 18 ENF PG - 68, 577, 33 

§ 130 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

§ 131 § originalno 

besedilo 

PG + 587, 91, 3 

po § 131 12 EFDD PG + 360, 293, 27 

§ 133 19 ENF PG - 72, 572, 38 

po § 137 20 ENF  -  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

§ 139 § originalno 

besedilo 

loč./EG + 359, 252, 19 

po § 142 54 GUE/NGL  -  

§ 143 § originalno 

besedilo 

PG + 336, 329, 12 

po § 143 55 GUE/NGL EG - 315, 351, 1 

§ 144 § originalno 

besedilo 

loč. -  

§ 145 § originalno 

besedilo 

PG - 308, 366, 10 

§ 146 § originalno 

besedilo 

loč. -  

§ 150 § originalno 

besedilo 

loč. -  

po § 150 34 PPE  +  

§ 153 § originalno 

besedilo 

loč. -  

po § 153 13 S&D EG + 350, 301, 26 

§ 154 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 159 1D EFDD PG - 36, 573, 73 

§ 160 35 PPE EG - 302, 348, 23 

po § 160 36 PPE PG + 499, 134, 44 

po § 170 56 GUE/NGL  -  

§ 176 2 EFDD PG - 13, 656, 8 

§ 180 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

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

§ 186 § originalno 

besedilo 

loč./EG + 356, 309, 9 

po § 186 57 GUE/NGL EG - 276, 355, 44 

§ 187 § originalno 

besedilo 

loč./EG - 141, 365, 144 

§ 188 § originalno 

besedilo 

loč. -  

po § 189 22 ENF PG - 88, 567, 20 

§ 194 § originalno 

besedilo 

PG - 305, 359, 9 

§ 198 3D EFDD PG - 46, 621, 6 

§ 199 4D EFDD PG - 192, 465, 16 

§ 200 § originalno 

besedilo 

loč. -  

§ 201 § originalno 

besedilo 

PG + 376, 288, 12 

po § 201 37 PPE  +  

§ 202 § originalno 

besedilo 

PG + 582, 97, 2 

§ 209 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 359, 311, 2 

§ 210 5D EFDD PG - 169, 493, 12 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 492, 50, 136 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

EFDD: predlogi sprememb 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 

S&D: končno glasovanje 

Verts/ALE: predlogi sprememb 6, 7, 8, 14, 28, §§ 19, 21, 35, 55, 79, 85, 92, 98, 102, 108, 115, 

122, 143, 145, 194, 201 
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GUE/NGL: predlogi sprememb 38, 39, 40, 43, 44, § 6 

PPE: predlogi sprememb 14, 31, 36, § 52 

ENF: predlogi sprememb 7, 10, 11, 18, 19, 22, 46, §§ 120, 131, 143, 202 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ALDE: §§ 7, 13, 24, 26, 34, 35, 38, 39, 45, 51, 52, 55, 58, 69, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 89, 98, 

115, 122, 127, 143, 144, 145, 146, 153, 187, 188, 194, 200 

GUE/NGL: §§ 6, 114 

PPE: §§ 7, 13, 15, 19, 24, 26, 35, 38, 45, 51, 52, 55, 63, 74, 78, 80, 85, 89, 90, 92, 115, 

122, 127, 130, 139, 143, 144, 145, 146, 150, 153, 186, 187, 188, 194, 199, 200, 201 

ECR: §§ 6, 70 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

GUE/NGL 

§ 3 

1. del: vse besedilo brez besed "ki so sicer zakonita praksa, vendar so v nasprotju z duhom 

zakonodaje" 

2. del: te besede 

 
§ 154 

1. del: vse besedilo brez besed "prihodnjem" in "o prosti trgovini, partnerstvu in 

sodelovanju" 

2. del: te besede 

 
§ 180 

1. del: "je zaskrbljen, da bi pregon žvižgačev, zato da bi ohranili tajnost, lahko odvračal od 

prijavljanja nepravilnosti; poudarja, da bi bilo treba zaščititi tiste, ki delujejo v 

javnem interesu, in se izogibati utišanju žvižgačev" 

2. del: "pri tem pa upoštevati tudi zakonite pravice podjetij" 

 

PPE: 

§ 12 

1. del: "ugotavlja, da bo Komisija boj proti korupciji v prihodnje spremljala v okviru 

evropskega semestra; meni, da bi lahko druge gospodarske in finančne teme v tem 

procesu zasenčile boj proti korupciji;" 

2. del: te besede 

 
§ 21 

1. del: "poziva Komisijo, naj vsako leto objavi javno poročilo o uporabi sredstev EU ter 

prenosu denarja Evropske investicijske banke (EIB) in Evropske banke za obnovo in 

razvoj v off-shore strukture, ki bo vključevalo število in vrsto zaustavljenih 

projektov, pojasnila o razlogih za njihovo zaustavitev in nadaljnje ukrepe" 

2. del: "za preprečitev, da bi sredstva EU neposredno ali posredno prispevala k izogibanju 

davkom in davčnim goljufijam;" 

 
§ 38 

1. del: "spodbuja Komisijo in države članice, naj se lotijo veliko ambicioznejših reform na 

področju obdavčevanja;" 

2. del: "da bi odpravili davčno konkurenco med državami članicami" 
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3. del: "poziva Komisijo in države članice, naj upoštevajo priporočila neodvisne komisije 

za reformo mednarodnega obdavčevanja dohodkov pravnih oseb in se dogovorijo o 

minimalni dejanski stopnji davka od dohodkov pravnih oseb ter zadržano 

dodeljujejo davčne ugodnosti, in to samo za stroške na lokalni ravni v podporo 

novim produktivnim naložbam; poleg tega priporoča, naj vse države članice 

odpravijo posebno davčno obravnavo za tuje in/ali velike družbe in posameznike ter 

objavijo že veljavne sporazume;" 

 
§ 69 

1. del: "je zelo zaskrbljen, ker se število davčnih stališč, ki jih države članice podelijo 

multinacionalnim podjetjem, v zadnjih letih povečuje" 

2. del: "in to kljub družbenemu razburkanju zaradi škandala LuxLeaks;" 

 
§ 73 

1. del: "poudarja, da obvezna avtomatična izmenjava informacij, povezana s potencialnim 

dogovorom o agresivnem davčnem načrtovanju s čezmejno razsežnostjo (DAC6), ne 

sme biti dostopna zgolj davčnim organom" 

2. del: "marveč tudi splošni javnosti;" 

 
§ 79 

1. del: "poziva Komisijo, naj začne postopek ugotavljanja kršitve zoper države članice, ki 

ne spoštujejo prava Unije, kakor se je izkazalo v panamskih dokumentih in drugih 

aferah" 

2. del: "poziva Komisijo, naj poroča, ali je treba nadomestiti direktivo o preprečevanju 

pranja denarja z uredbo, zato da bi vzpostavili eno samo pravno območje in 

odpravili vse pomanjkljivosti pri izvrševanju v državah članicah;" 

 
§ 98 

1. del: "poziva k zaplembi premoženja, pridobljenega s kriminalnimi dejavnostmi; v zvezi s 

tem poziva k hitremu sprejetju uredbe o vzajemnem priznavanju odredb o 

zamrznitvi in zaplembi, kar bi olajšalo čezmejno izterjavo sredstev, pridobljenih s 

kaznivimi dejanji; poudarja, da bo pravni instrument, ki ga predlaga Komisija, 

omogočil boljše sodelovanje in lažje priznavanje takšnih odredb ob upoštevanju 

načela subsidiarnosti;" 

2. del: "poziva Komisijo, naj pripravi zakonodajni predlog za uvedbo omejitev pri plačilu z 

gotovino, da bi spodbujala boj proti pranju denarja, davčni goljufiji in 

organiziranemu kriminalu;" 

 
§ 102 

1. del: "meni, da bi s harmonizacijo statusa in delovanja evropskih finančnoobveščevalnih 

enot okrepili izmenjavo informacij" 

2. del: "poziva Komisijo, naj v okviru platforme finančnoobveščevalnih enot začne izvajati 

projekt, s katerim bi ugotovila, do katerih virov informacij imajo te enote trenutno 

dostop; poziva Komisijo, naj izda smernice o tem, kako bolje zbližati funkcije in 

pooblastila evropskih finančnoobveščevalnih enot, pri tem pa naj opredeli najmanjše 

skupno področje in vsebino finančnih, upravnih in kazenskopravnih informacij, ki bi 

jih morale te enote pridobiti in si jih izmenjavati; meni, da bi morale te smernice 

vključevati tudi razlago za skupni dogovor o funkcijah finančnoobveščevalnih enot 

za strateško analizo;" 

 
§ 130 

1. del: vse besedilo brez besed "tako v kot zunaj EU" 

2. del: te besede 
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§ 209 

1. del: "poziva k znatni okrepitvi sodelovanja v mreži FIU.net v okviru Europola" 

2. del: "in predlaga povezovanje teh dejavnosti s predlaganim centrom za usklajevanje in 

dosledno izvajanje davčne politike Unije v upanju, da bi to pripeljalo do 

vzpostavitve davčnega Europola, ki bi usklajeval davčne politike držav članic in 

okrepil pristojnosti njihovih organov pri preiskovanju in odkrivanju nezakonitih 

mednarodnih davčnih shem;" 

 
§ 210 

1. del: "poziva države članice, naj ob reformi Pogodb podprejo, da se bodo odločitve o 

davčni politiki sprejemale s kvalificirano večino v Svetu" 

2. del: "po rednem zakonodajnem postopku;" 

 

S&D, PPE 

predlog spremembe 14 

1. del: "ugotavlja, da sta po zadnjih podatkih Organizacije za gospodarsko sodelovanje in 

razvoj (OECD) o neposrednih tujih naložbah Luksemburg in Nizozemska skupaj 

prejela več naložb kot ZDA, od tega veliko večino v subjekte za posebne namene, ki 

ne opravljajo omembe vredne gospodarske dejavnosti, Irska pa je bila prejemnica 

več tujih naložb kot Nemčija ali Francija; poudarja, da po podatkih državnega 

statističnega urada tuje naložbe na Malti predstavljajo 1.474 % celotnega 

gospodarstva te države;" 

2. del: "ugotavlja, da je bilo po raziskavah Univerze v Amsterdamu 23 % vseh naložb 

podjetij, ki so končale v davčnih rajih, posredovanih prek Nizozemske; meni, da ti 

podatki jasno kažejo, da nekatere države članice omogočajo obsežno preusmerjanje 

dobička na račun drugih držav članic;" 

3. del: "zato poziva Komisijo, naj Luksemburg, Nizozemsko, Irsko in Malto obravnava kot 

davčne oaze EU;" 
 

Razno 

Predlog spremembe 21 je bil umaknjen. 
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4. Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike 

Poročilo: Michael Gahler (A8-0351/2017) 

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

§ 3 12 Verts/ALE  -  

§ 4 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 519, 113, 32 

2 +  

§ 6 13 Verts/ALE  -  

§ 8 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 11 14 Verts/ALE  -  

§ 13 5 GUE/NGL PG - 162, 433, 71 

15 Verts/ALE PG - 66, 543, 60 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 386, 252, 27 

§ 16 6 D GUE/NGL PG - 220, 412, 26 

16 Verts/ALE PG - 125, 469, 65 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 355, 233, 78 

§ 18 17 Verts/ALE PG - 80, 497, 77 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

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

§ 19 18 Verts/ALE  -  

§ 20 7D GUE/NGL PG - 174, 455, 37 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 21 19 Verts/ALE PG - 161, 406, 102 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 22 20 Verts/ALE PG - 92, 478, 98 

§ 27 21 Verts/ALE PG - 209, 401, 58 

§ 31 3 PPE  +  

po § 31 8 GUE/NGL PG - 107, 544, 14 

§ 32 22 Verts/ALE PG - 96, 439, 126 

§ 33 4 PPE  +  

§ 34 23 Verts/ALE PG - 86, 532, 45 

po § 36, podnaslov 

Generalni direktorat za 

obrambo 

§ originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 37 § originalno 

besedilo 

PG + 370, 259, 34 

§ 38 § originalno 

besedilo 

PG + 370, 263, 33 

§ 39 § originalno 

besedilo 

PG + 350, 275, 37 

po § 39 9 GUE/NGL PG - 210, 383, 61 

§ 43 24 Verts/ALE  -  

po § 46 10 GUE/NGL PG - 116, 538, 10 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

§ 50 25 Verts/ALE  -  

§ 70 26 Verts/ALE PG - 129, 510, 26 

11 GUE/NGL PG - 157, 489, 18 

navedba sklicevanja 

19 

§ originalno 

besedilo 

loč. +  

po navedbi sklicevanja 

25 

1 PPE  +  

2 PPE  +  

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 368, 237, 61 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

Verts/ALE: predlogi sprememb 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, §§ 37, 38, 39 

GUE/NGL: predlogi sprememb 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

EFDD: §§ 4 (1. del), 13 (2. del), 16 (2. del), 37, 38, 39 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ENF: navedba sklicevanja 19, §§ 8, 16, 37, 38, 39, po § 36, podnaslov Generalni direktorat 

za obrambo 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ENF: 

§ 18 

1. del: "poziva podpredsednico/visoko predstavnico in Komisijo, naj ukrepata v zvezi s 

pozivi Parlamenta k pripravi bele knjige o varnosti in obrambi EU v okviru priprav 

naslednjega večletnega finančnega okvira, kot je zahteval Parlament v svojih 

resolucijah z dne 22. novembra 2016, 23. novembra 2016 in 16. marca 2017;" 

2. del: "meni, da sta vzpostavitev evropske obrambne unije s povezovanjem strateške 

usmeritve in prispevkov EU k razvoju zmogljivosti ter oblikovanje evropskega 

institucionalnega okvira za obrambo elementa, ki morata biti podprta z 

medinstitucionalnim dogovorom; poudarja, da je mogoče s celovitim in zaupanja 

vrednim delom vseh deležnikov razširiti področje uporabe in povečati učinkovitost 

obrambnih odhodkov;" 

3. del: "prav tako poziva k opredelitvi vplivnejše vloge za nevtralne države, kot sta Avstrija 

in Švedska, ne da bi s tem postavili pod vprašaj nevtralnost posameznih držav 

članic;" 

 
§ 20 

1. del: vse besedilo brez točke (e) 

2. del: točka (e) 

 
§ 21 

1. del: "pozdravlja namero Komisije, da bi v okviru naslednjega večletnega finančnega 

okvira predlagala poseben program za raziskave na področju obrambe z namenskim 

proračunom in lastnimi pravili;" 
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2. del: "poudarja, da bi morale države članice zagotoviti dodatna sredstva za ta program, ne 

da bi posegale v obstoječe okvirne programe, s katerimi se financirajo raziskave, 

tehnološki razvoj in inovacije, kot je zahtevano v resoluciji Parlamenta z dne 5. 

julija 2017;" 

3. del: "ponavlja svoje prejšnje pozive Komisiji, naj zagotovi sodelovanje Unije v 

programih za raziskave in razvoj na področju obrambe, ki jih izvajajo države 

članice, ali, kjer je to ustrezno, skupaj z industrijo, kot je navedeno v členih 185 in 

187 PDEU;" 

 

EFDD: 

§ 13 

1. del: "pozdravlja viden napredek, dosežen pri oblikovanju močnejše evropske obrambe, 

odkar je bila junija 2016 sprejeta globalne strategija EU za zunanjo in varnostno 

politiko; pozdravlja zlasti začetek delovanja evropskega obrambnega sklada, 

predlagano širjenje pripravljalnega ukrepa za raziskave na področju obrambe in 

zakonodajni predlog za evropski program za razvoj obrambne industrije (EDIDP);" 

2. del: "poziva države članice, naj v prihodnje povečajo finančne prispevke v proračun EU, 

da bi bilo mogoče pokriti dodatne stroške, ki jih EU prinaša evropski obrambni 

sklad;" 

 
§ 16 

1. del: "poudarja, da so se Komisija in vse več držav članic zavezale k začetku delovanja 

evropske obrambne unije ter da so evropski državljani temu močno naklonjeni; 

poudarja, da je to v skladu z zahtevo državljanov Unije in Parlamenta, zlasti prek 

številnih pozivov, izraženih v njegovih prejšnjih resolucijah; izpostavlja večjo 

učinkovitost ter odpravo podvajanja in zmanjšanje stroškov, ki jih bo prineslo 

močnejše evropsko povezovanje na obrambnem področju; poudarja pa, da 

vzpostavitev dejanske evropske obrambne unije zahteva politično voljo in 

odločnost;" 

2. del: "poziva države članice, naj se zavežejo skupni in avtonomni evropski obrambi ter 

naj si prizadevajo, da bi njihovi nacionalni proračuni za obrambo v desetih letih 

znašali vsaj 2 % njihovega BDP;" 

 

ENF, EFDD: 

§ 4 

1. del: "poudarja, da ruska vojna proti Ukrajini na vzhodu še traja, da se ne izvajajo 

sporazumi iz Minska, brez katerih ni moč rešiti konflikta, ter da se nadaljujejo 

nezakonita priključitev in militarizacija Krima ter vsiljevanje sistemov za 

preprečevanje dostopa in zaseganje območij; izraža veliko zaskrbljenost, da 

pretirane ruske vojaške vaje in dejavnosti, ki potekajo brez mednarodnih 

opazovalcev, in hibridne taktike, vključno s kibernetskim terorizmom, lažnimi 

novicami in kampanjami dezinformiranja, gospodarsko in energetsko izsiljevanje 

povzročajo nestabilnost v državah vzhodnega partnerstva in zahodnega Balkana, 

usmerjajo pa se tudi na zahodne demokracije in povečevanje napetosti znotraj teh 

držav;" 

2. del: "izraža zaskrbljenost, da bo varnostno okolje EU še dolgo zelo nestanovitno; 

poudarja, kako pomemben je zahodni Balkan za varnost in stabilnost EU, in meni, 

da je treba okrepiti politična prizadevanja EU ter se osredotočiti na to regijo, tudi z 

okrepitvijo mandata misij SVOP; je trdno prepričan, da je potrebno več povezovanja 

in usklajevanja, da bi se presegla ranljivost EU;" 
 

 

5. Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike 
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Poročilo: David McAllister (A8-0350/2017) 

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

§ 1 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 7 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 12 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 13 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 17 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 19 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 482, 115, 50 

§ 20 6 ECR  -  

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 544, 80, 22 

2/PG + 477, 122, 31 

§ 21 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

5 +  

§ 22 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 23 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 24 5 S&D  +  

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 ↓  

2 ↓  

§ 25 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 28 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 38 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 39 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 514, 122, 17 

§ 42 1 Verts/ALE  -  

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

besedilo 
1 +  

2/PG + 519, 90, 43 

§ 45 2 Verts/ALE PG - 88, 521, 35 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 394, 176, 72 

§ 46 3 Verts/ALE  -  

§ 47 4 Verts/ALE PG - 130, 482, 33 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 421, 195, 21 

3/PG + 370, 239, 19 

4 +  

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 408, 132, 102 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

Verts/ALE: predloga sprememb 2, 4 

ENF: § 20 

EFDD: §§ 20 (2. del), 39 (2. del), 44 (2. del) 

EFDD, ENF: §§ 19 (2. del), 45 (2. del), 47 (2. in 3. del) 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ENF: § 17 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ALDE: 

§ 13 

1. del: "poziva vse vpletene strani, znotraj in zunaj Libije, naj podprejo tako libijski 

politični sporazum, podpisan 17. decembra 2015, kot tudi na njem temelječ 

predsedniški svet, edino oblast, ki jo priznavajo mednarodna skupnost in OZN;" 

2. del: "poudarja, da je rešitev libijske krize pogoj za stabilnost v Sredozemlju; poudarja 

tudi pomen južnega sosedstva in potrebo po vzpostavitvi evro-sredozemskega 

prostora miru, blaginje, stabilnosti in povezovanja; izraža odločno podporo rešitvi 

izraelsko-palestinskega konflikta, ki predvideva soobstoj dveh držav, z neodvisno, 

demokratično, nedeljivo in uspešno palestinsko državo, ki bo v miru in varnosti 

soobstajala z varno državo Izrael; poudarja, kako pomembno je zagotoviti skladnost 

politike EU v primerih zasedbe ali priključitve ozemlja;" 

 

EFDD: 
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§ 20 

1. del: vse besedilo brez besed "vztraja, da bi morala EU preučiti možnost postopnega 

sprejetja dodatnih sankcij, če bo Rusija še naprej kršila mednarodno pravo;" 

2. del: te besede 

 
§ 38 

1. del: vse besedilo brez besed "poziva države članice, naj uresničijo priporočila Parlamenta 

in sledijo načelu odgovornosti za zaščito;" 

2. del: te besede 

 
§ 39 

1. del: vse besedilo brez besed "prav tako pa zmogljivost EU in njenih partnerskih držav za 

boj proti lažnim novicam in dezinformacijam, naj opredelijo jasna merila za 

odkrivanje lažnih novic, dodelijo več sredstev in projektno skupino za strateško 

komunikacijo preoblikujejo v samostojen oddelek znotraj ESZD; v zvezi s tem 

poziva k oblikovanju skupnih zmogljivosti in metod za celostno analizo tveganja in 

ranljivosti ter h krepitvi odpornosti EU in njene sposobnosti za strateško 

komuniciranje;" in "ter potrebo po krepitvi teh medijev kot vira verodostojnih 

informacij, zlasti v EU in njenem sosedstvu, in opozarja, da je treba izboljšati 

skupne televizijske in radijske postaje EU;" 

2. del: te besede 

 
§ 44 

1. del: "poudarja vlogo neodvisnih medijev pri spodbujanju kulturne raznolikosti in 

medkulturnih kompetenc" 

2. del: "ter potrebo po krepitvi teh medijev kot vira verodostojnih informacij, zlasti v EU in 

njenem sosedstvu, ter nadaljnji krepitvi zmogljivosti EU za boj proti lažnim novicam 

in zavajajočim informacijam; v zvezi s tem poudarja, da je treba na ravni EU razviti 

večjo odpornost proti takim informacijam, ki se širijo prek interneta; poziva 

Komisijo, naj se glede teh vprašanj bolje uskladi z ESZD;" 

 

ENF: 

§ 1 

1. del: "je prepričan, da nobena od držav članic sama ni sposobna premagati izzivov, ki so 

danes pred nami; poudarja, da je skupno ukrepanje EU najučinkovitejši način za 

ohranjanje interesov Evrope, spoštovanje njenih vrednot, njeno delovanje v širšem 

svetu kot enotne in vplivne svetovne akterke ter zaščito njenih državljanov in držav 

članic pred vse večjimi varnostnimi grožnjami, tudi v svetovni digitalni sferi;" 

2. del: "je zaskrbljen, saj je varnostna struktura EU še vedno negotova in razdrobljena 

vpričo starih in novih izzivov, s katerimi se vsakodnevno spopada, njen hibridni mir 

pa je postal nezadovoljiva resničnost; poziva države članice, naj ukrepajo in 

izpolnijo želje tistih evropskih državljanov, ki so že večkrat poudarili, da je zunanja 

in varnostna politika EU, ki temelji na temeljnih vrednotah in človekovih pravicah, 

najpomembnejša in najnujnejša med vsemi politikami EU; meni, da je skrajni čas, da 

države članice začnejo izvajati orodja, instrumente in politike skupne zunanje in 

varnostne politike, da bi se lahko EU odzvala na zunanje konflikte in krize, 

vzpostavila zmogljivosti partnerjev in zaščitila Evropsko unijo;" 

 
§ 7 

1. del: vse besedilo brez besed "kršenje mednarodnega prava s strani Rusije" 

2. del: te besede 

 
§ 12 
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1. del: "pozdravlja strategijo EU za Sirijo, sprejeto aprila 2017, ki sankcije razširja na 

osebe, ki so sodelovale pri razvoju in uporabi kemičnega orožja; se zavzema, da se 

sankcije razširijo tudi na kršitelje človekovih pravic; poudarja, da morajo vsi tisti, 

krivi za kršitve mednarodnega prava, odgovarjati; znova poziva EU in njene države 

članice, naj do uspešne predložitve zadeve Mednarodnemu kazenskemu sodišču s 

partnerji proučijo možnost ustanovitve sodišča za vojne zločine v Siriji;" 

2. del: "poudarja, da mora EU pokazati polno zavezanost zagotavljanju pomoči za obnovo 

Sirije po konfliktu;" 

 
§ 21 

1. del: "obsoja večkratne kršitve mednarodnega prava s strani Rusije ter njeno hibridno 

vojskovanje;" 

2. del: "priznava pa, da sta mogoča utemeljeno in usklajeno selektivno sodelovanje ter 

dialog z Rusijo na področjih skupnega interesa, da se zagotovi odgovornost in 

spoštovanje mednarodnega prava;" brez besede "pa" 

3. del: beseda "pa" 

4. del: "poudarja, da je treba ohraniti in spodbujati možnosti za prihodnje sodelovanje pri 

reševanju svetovnih kriz" 

5. del "če obstaja neposreden ali posreden interes EU ali priložnost za spodbujanje vrednot 

EU;" 
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§ 22 

1. del: "meni, da je normalizacija odnosov nujna tako za EU kot za Rusijo in da mora 

morebitna strategija EU-Rusija poudariti okrepljeno zavezanost in podporo 

vzhodnim partnericam EU; poudarja, da EU ne sme zapreti vrat poglabljanju 

dvostranskih političnih in gospodarskih odnosov z Rusijo" 

2. del: "če bo Rusija spoštovala mednarodno pravo in podpisane sporazume ter opustila vse 

bolj sovražno nastrojenost zoper sosede in Evropo;" 

 
§ 23 

1. del: "znova poudarja, da so suverenost, neodvisnost in mirno reševanje sporov ključna 

načela evropske varnostne ureditve, ki se uporabljajo za vse države;" 

2. del: "odkrito obsoja rusko agresijo v Ukrajini, vključno z nezakonito priključitvijo Krima 

in konfliktom na vzhodu Ukrajine, ki ga plačuje Rusija; poziva EU, njene države 

članice in mednarodno skupnost, naj od Rusije zahtevajo, da konča agresijo in 

izpusti vse politične zapornike; poziva mednarodno skupnost, naj odigra dejavnejšo 

in učinkovitejšo vlogo pri reševanju konflikta ter podpre prizadevanja za trajno 

mirno rešitev, ki bo spoštovala enotnost, suverenost in ozemeljsko celovitost 

Ukrajine, zlasti z napotitvijo misij za vzpostavitev in ohranjanje miru na celotnem 

ozemlju s soglasjem ukrajinskih oblasti;" 

 
§ 24 

1. del: "znova poudarja, da se je treba strateško preusmeriti na zahodni Balkan in da mora 

EU uresničiti svoje cilje v tej regiji, saj bo to dalo nov zagon verodostojni politiki 

širitve EU na osnovi københavnskih meril ter okrepilo vladavino prava in odpornost 

državnih institucij;" 

2. del: "meni tudi, da mora stabilnost zahodnega Balkana ostati glavna prednostna naloga 

Evropske unije; poziva k večjim prizadevanjem za boljše družbene, gospodarske in 

politične razmere v tej regiji; je prepričan, da sta evropsko povezovanje in 

regionalna sprava najboljši sredstvi za spopadanje z nevarnostmi, ki nastajajo zaradi 

tujega vmešavanja in vplivov, ki povzročajo nestabilnost, financiranja velikih 

salafističnih in vahabitskih mrež ter novačenja tujih borcev, organiziranega 

kriminala, hujših sporov med državami, dezinformacij in hibridnih groženj; 

poudarja, da je treba še naprej spodbujati zelo učinkovite politične družbe v tej 

regiji;" 

 
§ 25 

1. del: "poudarja, da bodo vrata EU odprta za nove članice, ko bodo vsa ta merila 

izpolnjena;" 

2. del: "pozdravlja nedavna prizadevanja v berlinskem procesu in na vrhu v Trstu, da bi dali 

nov zagon približevanju držav zahodnega Balkana članstvu v EU; znova poudarja, 

da je treba posebno pozornost in podporo nameniti izvajanju ključnih 

institucionalnih in političnih reform na zahodnem Balkanu," 

3. del: "in poziva Komisijo, naj še enkrat razmisli o dodelitvi dodatnih finančnih sredstev 

za instrument predpristopne pomoči, saj je eno najpomembnejših orodij za pomoč 

pri izvajanju teh reform;" 

 
§ 28 

1. del: vse besedilo brez besede "finančnih" 

2. del: ta beseda 

 

EFDD, ENF: 

§ 19 
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1. del: "trdno verjame, da je potreben nov pristop k odnosom EU z vzhodnimi sosedami; je 

prepričan, da mora biti ena od glavnih prednostnih nalog zunanje politike EU 

podpora državam, ki se želijo tesneje povezati z EU;" 

2. del: "meni, da je podaljšanje sankcij proti posameznikom in subjektom v Rusiji 

neizogibna posledica neizvajanja sporazumov iz Minska, in še naprej meni, da je 

izvajanje te sporazumov s strani vseh podpisnic podlaga za trajnostno politično 

rešitev konflikta v vzhodni Ukrajini;" 

 
§ 45 

1. del: "meni, da bi morala Evropa še okrepiti sodelovanje pri skupni obrambi, da bo lahko 

zaščitila skupne vrednote in načela ter strateško avtonomijo; poudarja, kako 

pomembna je povezava med zunanjo in notranjo varnostjo, boljšim izkoristkom 

virov in nadzorom nad tveganji na obrobju Evrope; želi spomniti, da je povezava 

med varnostjo in razvojem eno od ključnih načel, na katerem temelji pristop Unije k 

zunanjim krizam in konfliktom; poziva države članice, naj v celoti izkoristijo 

potencial Lizbonske pogodbe na področju skupne varnostne in obrambne politike, in 

v zvezi s tem pozdravlja izvedbeni načrt za varnost in obrambo; spodbuja pregled 

pristopa EU k civilnim misijam skupne varnostne in obrambne politike, da bi 

zagotovili, da so misije ustrezno zasnovane, izvajane in podprte; meni, da bi bilo 

treba v celoti izkoristiti zmogljivosti Evropske obrambne agencije (EDA), stalno 

strukturno sodelovanje (PESCO) in bojne skupine EU;" 

2. del: "poziva države članice, naj v zvezi s tem zagotovijo dodatno financiranje;" 

 
§ 47 

1. del: "poziva Komisijo, da v predlogu za naslednji večletni finančni okvir dodobra 

upošteva vse večje varnostne izzive; meni, da se morata tako obseg kot 

prilagodljivost proračuna skupne zunanje in varnostne politike skladati s 

pričakovanji državljanov glede tega, da bo EU skrbela za varnost; vztraja, da je 

potrebna celovita vizija za politiko in instrumente EU na področju varnosti, vključno 

s plodnim usklajevanjem s predlaganim evropskim obrambnim skladom" 

2. del: "poziva države članice, naj si prizadevajo 2 % BDP nameniti obrambnim odhodkom 

ter 20 % svojih obrambnih proračunov uporabiti za opremo, ki jo je EDA opredelila 

kot potrebno;" 

3. del: "opozarja tudi, da je treba vsako novo politiko podpreti s financiranjem iz novih 

virov;" 

4. del: "ugotavlja, da ima več držav članic – predvsem zaradi finančnih omejitev – težave z 

vzdrževanjem zelo širokega spektra povsem operativnih obrambnih 

zmogljivosti;zato poziva k okrepljenemu sodelovanju in usklajevanju pri tem, katere 

zmogljivosti ohraniti, da se bodo lahko države članice specializirale za določene 

zmogljivosti in tako učinkoviteje porabile sredstva; meni, da je interoperabilnost 

bistvenega pomena, če naj bodo sile držav članic bolj združljive in povezane; želi 

spomniti, da odobrena sredstva za skupno zunanjo in varnostno politiko 

predstavljajo 3,6 % obveznosti razdelka 4 v letu 2016 in 0,2 % celotnega proračuna 

EU; obžaluje, da obseg in nezadostno izvrševanje ter sistematične prerazporeditve iz 

poglavja skupne zunanje in varnostne politike razkrivajo, da EU kronično 

primanjkuje ambicij, da bi delovala kot svetovni akter;" 
 

 

6. Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2016 in 

politiki EU na tem področju 

Poročilo: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017) 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

§ 8 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 9 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 562, 51, 20 

3 +  

4 +  

5 +  

§ 12 § originalno 

besedilo 

PG + 568, 25, 43 

§ 16 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

po § 16 1 Verts/ALE, 

S&D, 

GUE/NGL 

PG + 445, 134, 47 

2 Verts/ALE, 

S&D, 

GUE/NGL 

PG + 390, 198, 36 

§ 24 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 609, 7, 16 

2 +  

3 +  

4 +  

§ 32 § originalno 

besedilo 

PG + 624, 6, 1 

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

besedilo 
1 +  

2 +  

§ 37 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

6 +  

§ 42 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 51 § originalno 

besedilo 

PG + 507, 99, 22 

§ 56 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 63 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 69 § originalno 

besedilo 

loč. +  

navedba sklicevanja 5 § originalno 

besedilo 

loč. +  

navedba sklicevanja 

10 

§ originalno 

besedilo 

loč. +  

navedba sklicevanja 

23 

§ originalno 

besedilo 

loč. +  

navedba sklicevanja 

26 

§ originalno 

besedilo 

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

navedba sklicevanja 

34 

§ originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. H § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 443, 95, 84 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

Verts/ALE, GUE/NGL predloga sprememb 1, 2 

ENF: §§ 12, 32, 51 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ENF: §§ 63, 69, navedbe sklicevanj 5, 10, 23, 26, 34 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

PPE: 

§ 16 

1. del: "obsoja uporabo spolnega nasilja nad ženskami in dekleti, vključno z množičnim 

posilstvom, spolnim suženjstvom, prisilno prostitucijo, oblikami preganjanja na 

podlagi spola, trgovino z ljudmi, spolnim turizmom in vsemi drugimi oblikami 

fizičnega, spolnega in psihološkega nasilja, kot orožja v vojni; opozarja, da se 

kazniva dejanja na podlagi spola in kazniva dejanja spolnega nasilja v Rimskem 

statutu uvrščajo med vojna hudodelstva, hudodelstva zoper človečnost ali dejanja, ki 

so konstitutivni element genocida ali mučenja; poudarja, kako pomembno je braniti 

pravice žensk" 

2. del: „tudi njihove spolne in reproduktivne pravice“ 

3. del: "prek zakonodaje, izobraževanja in zagotavljanja podpore organizacijam civilne 

družbe; pozdravlja sprejetje akcijskega načrta EU za enakost spolov za obdobje 

2016–2020, ki navaja obsežen seznam ukrepov za izboljšanje položaja žensk glede 

enakih pravic in krepitve njihove vloge; poudarja, da je treba zagotoviti, da se bo 

dejansko izvajal; poleg tega pozdravlja sprejetje strateških prizadevanj za enakost 

spolov 2016–2019, ki spodbujajo enakost spolov in pravice žensk po vsem svetu; 

poudarja pomen ratifikacije in učinkovitega izvajanja Istanbulske konvencije s strani 

vseh držav podpisnic; poudarja, da je izobraževanje najboljše orodje za boj proti 

diskriminaciji in nasilju nad ženskami in otroki; poziva, naj Komisija, ESZD in 

podpredsednica/visoka predstavnica pospešijo izpolnjevanje obveznosti in zavez na 

področju pravic žensk na podlagi konvencije CEDAW, ter spodbuja tretje države, naj 

storijo enako; verjame, da bi morala EU nadaljevati vključevanje podpore za ženske 

v okviru operacij skupne varnostne in obrambne politike (SVOP), preprečevanja 

konfliktov in obnove po konfliktu; znova izraža pomen resolucije Varnostnega sveta 

OZN št. 1325 o ženskah, miru in varnosti; poudarja pomen doslednega, 

enakopravnega, polnega in dejavnega udejstvovanja žensk pri preprečevanju in 

razreševanju konfliktov, spodbujanju človekovih pravic in demokratičnih reform, 

mirovnih operacijah, humanitarni pomoči, obnovi po konfliktih ter procesih 

demokratičnega prehoda, ki vodijo v trajne in stabilne politične rešitve; želi 

spomniti, da je bila nagrada Saharova za leto 2016 dodeljena Nadii Murad in Lamiji 

Adži Bašar, ki sta preživeli spolno suženjstvo s strani ISIS-a/Daiša;" 
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ENF: 

§ 8 

1. del: "izraža resno zaskrbljenost zaradi naraščajočega števila napadov na verske manjšine, 

ki jih pogosto zagrešijo nedržavni akterji, npr. ISIS/Daiš; obžaluje, da v številnih 

državah veljajo zakoni o spreobrnitvi in bogokletstvu, ki se tudi izvršujejo in 

dejansko verskim manjšinam in ateistom omejujejo svobode veroizpovedi ali 

prepričanja ali jim ti svobodi v celoti odvzemajo; poziva h konkretnim ukrepom za 

varstvo verskih manjšin, neverujočih in ateistov, ki so žrtve zakonov o bogokletstvu, 

ter poziva EU in države članice, naj sodelujejo v političnih razpravah o odpravi 

takšne zakonodaje; poziva EU in države članice, naj okrepijo prizadevanja za 

izboljšanje spoštovanja svobode misli, vesti, veroizpovedi in prepričanja ter naj v 

odnosih s tretjimi državami spodbujajo medkulturni in medverski dialog; zahteva 

konkreten premik k dejanskemu izvajanju smernic EU o spodbujanju in varstvu 

svobode veroizpovedi ali prepričanja, vključno z zagotavljanjem sistematičnega in 

skladnega usposabljanja osebja EU na uradnih sedežih in v delegacijah;" 

2. del: "v celoti podpira prakso, da EU prevzema vodilno vlogo pri tematskih resolucijah o 

svobodi veroizpovedi in prepričanja v Svetu za človekove pravice in Generalni 

skupščini OZN; v celoti podpira delo posebnega odposlanca EU za spodbujanje 

svobode veroizpovedi ali prepričanja zunaj EU Jána Figela;" 
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§ 9 

1. del: "znova poudarja dejstvo, da je svoboda izražanja v spletu in drugje ključni element 

vsake demokratične družbe, saj omogoča razvoj kulture pluralizma, v kateri imajo 

civilna družba in državljani moč, da od svojih vlad in odločevalcev zahtevajo 

odgovornost, in spodbuja spoštovanje pravne države; poudarja, da je omejevanje 

svobode izražanja v spletu ali drugje, na primer z odstranjevanjem spletne vsebine, 

dovoljeno zgolj v izjemnih primerih, kadar to določa zakonodaja in je to upravičeno 

z legitimnim ciljem; zato poudarja, da bi morala EU okrepiti prizadevanja za 

spodbujanje svobode izražanja prek svojih zunanjih politik in instrumentov; znova 

poziva, naj EU in države članice pozorneje spremljajo vse vrste omejitev svobode 

izražanja in medijev v tretjih državah ter naj jih hitro in sistematično obsodijo ter 

uporabijo vsa diplomatska sredstva in instrumente, da bodo odpravljene;" 

2. del: "poudarja, kako pomembno je zagotoviti dejansko izvajanje smernic EU o svobodi 

izražanja na spletu in drugje ter redno spremljati njihov učinek;" 

3. del: "obsoja usmrtitev in zaprtje številnih novinarjev in blogerjev leta 2016 ter poziva 

EU, naj jih učinkovito zaščiti;" 

4. del: "pozdravlja novi evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR), 

uveden leta 2016, ki je posebno osredotočen na usposabljanje delegacij EU in 

medijskih akterjev v tretjih državah o izvajanju smernic;" 

5. del "poudarja, kako pomembno je razkriti in obsoditi sovražni govor in napeljevanje k 

nasilju na internetu in drugje, saj ogrožata pravno državo in vrednote, na katerih 

temeljijo človekove pravice;" 

 
§ 24 

1. del: "poudarja, da trgovina z ljudmi vključuje novačenje, prevoz, premestitev, dajanje 

zatočišča ali sprejemanje oseb z zagroženo ali dejansko uporabo sile ali drugih oblik 

prisile, ugrabitve, goljufije, prevare, zlorabe moči ali ranljivega položaja oziroma z 

dajanjem ali sprejemanjem plačila ali drugih koristi za soglasje osebe, ki izvaja 

nadzor nad drugo osebo, za namene izkoriščanja;" 

2. del: "poziva EU in države članice, naj sprejmejo ukrepe, s katerimi bi ustavili 

povpraševanje, ki spodbuja vse vrste izkoriščanja ljudi, zlasti žensk in otrok, in vodi 

v trgovino z njimi, njihov pristop pa naj temelji na človekovih pravicah in bo 

usmerjen k žrtvam;" 

3. del: "poudarja, da morajo vse države članice izvajati strategijo EU za izkoreninjenje 

trgovine z ljudmi in Direktivo 2011/36/EU v zvezi s tem;" 

4. del: "izraža resno zaskrbljenost, saj so migranti in begunci zelo izpostavljeni 

izkoriščanju, tihotapljenju in trgovini z ljudmi; poudarja, da je treba ohraniti 

razlikovanje med pojmoma trgovina z ljudmi in tihotapljenje migrantov;" 

 
§ 33 

1. del: vse besedilo brez besed "in države članice" in "če tega še niso storile" 

2. del: te besede 
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§ 37 

1. del: "izraža globoko zaskrbljenost in solidarnost z velikim številom migrantov, beguncev 

in prosilcev za azil, tudi vedno večjim številom žensk, ki so žrtve konfliktov, nasilja, 

preganjanja, napak pri upravljanju, revščine, nedovoljenih migracij, trgovine z 

ljudmi ter mrež, ki se ukvarjajo s tihotapstvom;" brez besed "migrantov, beguncev in 

prosilcev za azil" in "tudi vedno večjim številom žensk" in "nedovoljenih migracij" 

2. del: "migrantov, beguncev in prosilcev za azil", "tudi vedno večjim številom žensk" in 

"nedovoljenih migracij" 

3. del: "poudarja, da je treba nujno sprejeti pristne ukrepe za odpravo temeljnih vzrokov 

migracijskih tokov in poiskati dolgoročne rešitve na podlagi spoštovanja človekovih 

pravic in dostojanstva, torej da je treba obravnavati zunanjo razsežnost begunske 

krize, med drugim z iskanjem trajnostnih rešitev za konflikte v našem sosedstvu, na 

primer z razvijanjem sodelovanja in partnerstva z vpletenimi tretjimi državami, ki 

spoštujejo mednarodno pravo, ter zagotoviti spoštovanje človekovih pravic v teh 

državah; izraža globoko zaskrbljenost zaradi nasilja nad otroki migranti, vključno s 

pogrešanimi otroki migranti in otroki migranti brez spremstva, ter poziva k 

ponovnim naselitvam, shemam za združitev družin in humanitarnim koridorjem; je 

globoko zaskrbljen zaradi stiske in vedno večjega števila notranje razseljenih oseb 

ter poziva k njihovemu varnemu povratku, ponovni naselitvi ali lokalni integraciji; 

poziva EU in njene države članice, naj zagotovijo humanitarno pomoč na področjih 

izobraževanja, namestitve, zdravstva in drugih humanitarnih področij, ki pomagajo 

beguncem kar najbližje domačim državam, ter k pravilnemu izvajanju politik 

vračanja; poudarja potrebo po celovitem pristopu k migracijam, ki bo temeljil na 

človekovih pravicah, ter poziva EU, naj še naprej sodeluje z OZN, regionalnimi 

organizacijami, vladami in nevladnimi organizacijami; poziva države članice, naj v 

celoti izvedejo evropski azilni sveženj in skupno migracijsko zakonodajo, zlasti za 

zaščito ranljivih prosilcev za azil;" 

4. del: "poudarja, da pojma varne države in varne države izvora ne bi smela preprečevati 

individualne obravnave prošenj za azil;" 

5. del "svari pred instrumentalizacijo zunanje politike EU kot „upravljanja migracij“;" 

6. del "poziva EU in države članice, naj vzpostavijo popolno preglednost, kar zadeva 

sredstva, namenjena tretjim državam za sodelovanje na področju migracij, in naj 

zagotovijo, da takšno sodelovanje ne bo koristilo strukturam, vpletenim v kršenje 

človekovih pravic, ampak bo dopolnjevalo izboljševanje razmer na področju 

človekovih pravic v teh državah;" 

 
§ 56 

1. del: "poudarja, da je politika širitve eno najmočnejših orodij za večje spoštovanje 

demokratičnih načel in človekovih pravic glede na trenutno politično dogajanje v 

državah kandidatkah in potencialnih kandidatkah" 
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2. del: "poziva Komisijo, naj še odločneje podpira krepitev demokratične politične kulture, 

spoštovanje načela pravne države, neodvisnost medijev in sodstva ter boj proti 

korupciji v teh državah; izraža svoje prepričanje, da bi moralo varstvo, dejavno 

spodbujanje in uveljavljanje človekovih pravic in demokratičnih načel ostati osrednji 

element evropske sosedske politike tudi po njeni spremembi; znova poudarja, da je 

varstvo, dejavno podpiranje in uveljavljanje človekovih pravic in demokracije v 

interesu partnerskih držav in EU; poudarja tudi, da mora EU še naprej uresničevati 

zavezo do svojih partnerjev, zlasti v svojem sosedstvu, da bo podpirala gospodarske, 

socialne in politične reforme, varovala človekove pravice in pomagala vzpostaviti 

pravno državo, kar so najboljši načini za okrepitev mednarodnega reda in 

zagotovitev stabilnosti v sosedstvu; opominja, da bi Unija za Sredozemlje lahko 

oblikovala politični dialog na tem področju ter se odločno zavzemala za človekove 

pravice in demokracijo v tej regiji oziroma bi to morala početi; želi spomniti, da 

mora vsaka država, ki želi postati članica EU, v celoti zajamčiti človekove pravice in 

strogo izpolnjevati københavnska merila, pri čemer bi lahko neupoštevanje teh meril 

vodilo k zamrznitvi pogajanj;" 

 
u.i. H 

1. del: vse besedilo brez besed "kot so etnične, jezikovne in verske manjšine, invalidi, 

skupnost LGBTI, ženske, otroci, prosilci za azil in migranti" 

2. del: te besede 

 

PPE, ENF: 

§ 42 

1. del: "meni, da bi morala EU nadaljevati prizadevanja za okrepitev spoštovanja 

človekovih pravic oseb LGBTI v skladu s smernicami EU o tem; poziva k izvajanju 

teh smernic v celoti, tudi z usposabljanjem osebja EU v tretjih državah; obsoja 

dejstvo, da je homoseksualnost v 72 državah še vedno kaznivo dejanje, je zaskrbljen, 

da 13 od teh držav izvaja smrtno kazen, ter meni, da nasilna dejanja in nasilje nad 

posamezniki zaradi njihove spolne usmerjenosti, kot so prisilna razkritja, zločini iz 

sovraštva in sovražni govor v spletu in zunaj njega ter korektivna posilstva, ne bi 

smeli ostati nekaznovani;" 

2. del: "je seznanjen z legalizacijo istospolnih porok in istospolnih civilnih partnerstev v 

nekaterih državah in spodbuja njihovo nadaljnje priznanje" 

3. del: "obsoja kršitve nedotakljivosti telesa pri ženskah in manjšinskih skupinah; poziva 

države, naj prepovedo to prakso, preganjajo storilce ter zagotovijo podporo žrtvam;" 
 

Razno 

Inés Ayala Sender (skupina S&D) je tudi podpisnica predlogov sprememb 1 in 2. 
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7. Hongkong, 20 let po predaji 

Poročilo: Alyn Smith (A8-0382/2017) 

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

po § 1 (r) 2 GUE/NGL PG + 344, 251, 9 

po § 1 (s) 3 GUE/NGL PG + 338, 247, 12 

u.i. D 1 Verts/ALE  -  

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 490, 82, 17 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

GUE/NGL: predloga sprememb 2, 3 

 


