
P8_PV(2018)04-19(VOT)_SL.docx 1 PE 621.176 

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. Belorusija 

Predlogi resolucij: B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018, B8-0204/2018 

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-0197/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE) 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-0197/2018  PPE  ↓  

B8-0199/2018  S&D  ↓  

B8-0200/2018  ECR  ↓  

B8-0201/2018  ALDE  ↓  

B8-0204/2018  Verts/ALE  ↓  

 

Razno 

Anna Záborská (skupina PPE) je prav tako podpisnica skupnega predloga resolucije RC-B8-

0197/2018. 
 

 

2. Filipini 

Predlogi resolucij: B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018, B8-
0208/2018 

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-0198/2018 

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

po § 13 1 GUE/NGL PG - 139, 466, 24 

§ 14 2 GUE/NGL po delih   

1/PG - 170, 443, 17 

2/PG - 77, 492, 67 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

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

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-0198/2018  PPE  ↓  

B8-0202/2018  S&D  ↓  

B8-0203/2018  ECR  ↓  

B8-0205/2018  ALDE  ↓  

B8-0206/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0208/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

GUE/NGL: predloga sprememb 1, 2 (2. del) 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ECR: § 14 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

GUE/NGL: 

predlog spremembe 2 

1. del: vse besedilo brez besed: „in meni, da bi bilo treba trenutna pogajanja o prosti 

trgovini zamrzniti, dokler se v državi ne izboljša stanje na področju človekovih 

pravic;“ 

2. del: te besede 

 
§ 14 

1. del: vse besedilo brez besed: „kljub zelo pozitivnemu napredku pri izvajanju konvencij 

GSP +“ 

2. del: te besede 
 

Razno 

Anna Záborská (skupina PPE) je prav tako podpisnica skupnega predloga resolucije RC-B8-

0198/2018. 
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3. Razmere v Gazi 

Predlogi resolucij: B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018, B8-

0212/2018 

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-0191/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE) 

§ 3 § originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. E § originalno 

besedilo 

loč. +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 524, 30, 92 

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-0191/2018  PPE  ↓  

B8-0207/2018  S&D  ↓  

B8-0209/2018  ALDE  ↓  

B8-0210/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0211/2018  ECR  ↓  

B8-0212/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ECR: končno glasovanje 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

GUE/NGL: § 3, u.i. E 
 

Razno 

Predlog spremembe 1 je bil umaknjen. 

Bart Staes (skupina Verts/ALE) je umaknil svoj podpis k predlogu skupne resolucije RC-B8-

0191/2018. 
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4. Skupni sistem davka na dodano vrednost v zvezi z obveznostjo spoštovanja 

najnižje splošne stopnje * 

Poročilo: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

eno samo glasovanje PG + 562, 58, 22 

 

 

5. Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje 

terorizma ***I 

Poročilo: Krišjānis Kariņš in Judith Sargentini (A8-0056/2017) 

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

Začasni sporazum 

Začasni sporazum 2 odbor PG + 574, 13, 60 

 

 

6. Odobritev in nadzor trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, 

sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila ***I 

Poročilo: Daniel Dalton (A8-0048/2017) 

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

Začasni sporazum 

Začasni sporazum 356 odbor PG + 547, 83, 16 

 

 

7. Ekološka pridelava in označevanje ekoloških proizvodov ***I 

Poročilo: Martin Häusling (A8-0311/2015) 

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

Začasni sporazum 

Začasni sporazum 403 odbor PG + 466, 124, 50 

Izjava Komisije 404 odbor  +  
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8. Smernice za politike zaposlovanja držav članic * 

Poročilo: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018) 

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

p.s. pristojnega odbora 

– glasovanje po 

sklopih 

1-23 

25-27 

29 

31-37 

odbor  +  

predlogi sprememb 

pristojnega odbora - 

ločena glasovanja 

24 odbor po delih   

1 +  

2/EG + 331, 311, 9 

28 odbor po delih   

1 +  

2/EG - 283, 362, 3 

30 odbor po delih   

1 +  

2/EG - 309, 322, 17 

glasovanje: predlog Komisije PG + 452, 156, 39 

 

Zahteve za glasovanje po delih 

PPE: 

predlog spremembe 24 

1. del: vse besedilo brez besed: „preglednosti plač in revizij plačil“ 

2. del: te besede 

 
predlog spremembe 28 

1. del: vse besedilo brez besed: „na primer z izboljšanjem dostopa do ustreznih informacij v 

podjetjih in uvedbo določb za udeležbo delavcev v zadevah podjetja.“ 

2. del: te besede 

 
predlog spremembe 30 

1. del: vse besedilo brez besed: „kot so migranti ali etnične manjšine“ 

2. del: te besede 
 

 

9. Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2019 – oddelek I – Evropski 

parlament 

Poročilo: Paul Rübig (A8-0146/2018) 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

§ 1 1 EFDD  -  

§ 4 2 EFDD  -  

18 ENF PG - 76, 552, 16 

§ 8 12 PPE EG + 316, 292, 29 

§ 13 3 EFDD  -  

19 ENF PG - 81, 547, 14 

§ 14 20 ENF  -  

po § 21 4 EFDD PG - 231, 330, 78 

§ 24 21 ENF PG - 144, 443, 42 

5 EFDD  -  

§ 26 § originalno 

besedilo 

PG + 491, 101, 35 

po § 28 6 EFDD PG - 134, 438, 57 

22 ENF PG - 95, 495, 44 

§ 30 13 PPE po delih   

1/EG + 377, 229, 27 

2/EG + 350, 262, 23 

§ 31 24 Verts/ALE PG - 265, 336, 40 

14 PPE EG + 342, 284, 20 

po § 31 25 Verts/ALE PG - 226, 369, 47 

26 Verts/ALE PG - 270, 354, 20 

§ 32 15D PPE EG - 300, 336, 5 

po § 32 23 ENF PG - 130, 471, 41 

§ 33 27 Verts/ALE PG - 206, 404, 18 

§ 34 16 PPE EG - 273, 317, 48 

§ 36 17 PPE EG - 233, 385, 29 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

§ originalno 

besedilo 

PG + 407, 208, 28 

§ 38 § originalno 

besedilo 

PG + 575, 28, 40 

po § 38 7 EFDD PG - 130, 473, 36 

po § 45 8 EFDD PG - 108, 491, 37 

po § 46 28 Verts/ALE  -  

po § 52 9 EFDD  -  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 455, 123, 72 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

Verts/ALE: predlogi sprememb 24, 25, 26, 27, § 38 

EFDD: predlogi sprememb 4, 6, 7, 8 

GUE/NGL: predlog spremembe 6, § 36 

ECR, PPE: § 26 

ENF: predlogi sprememb 18, 19, 21, 22, 23 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

GUE/NGL: § 36 

PPE: § 26 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

GUE/NGL: 

predlog spremembe 13 

1. del: vse besedilo brez besed: „ne da bi zaradi tega nastali dodatni stroški ali upravne 

obremenitve za upravo Parlamenta“ in „kar je v nasprotju z načrtom za 

zmanjševanje števila zaposlenih“ 

2. del: te besede 
 

Razno 

Predloga sprememb 10 in 11 sta bila umaknjena. 
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10. Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj: Predlog uredbe Evropskega 

parlamenta in Sveta o evropski statistiki podjetij ter o spremembi Uredbe (ES) št. 

184/2005 in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju statistike podjetij ***I 

Poročilo: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

glasovanje: Odločitev 

o začetku 

medinstitucionalnih 

pogajanj 

PG + 320, 312, 17 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

Verts/ALE, S&D, 

GUE/NGL: 

končno glasovanje 

 

Razno 

Glasovanje so zahtevale skupine S&D, Verts/ALE in GUE/NGL v skladu s členom 69c 

Poslovnika. 
 

 

11. Zaščita preiskovalnih novinarjev v Evropi: primer slovaškega novinarja Jána 

Kuciaka in Martine Kušnírove 

Predlog resolucije: B8-0186/2018 

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

Predlog resolucije B8-0186/2018 

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

§ 4 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 417, 178, 48 

§ 8 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 636, 1, 12 

2/PG + 527, 87, 29 

po § 13 1 EFDD EG + 379, 230, 39 

§ 16 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 515, 117, 16 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

2/PG + 526, 89, 26 

§ 17 3 Verts/ALE EG + 343, 288, 18 

4 PPE  +  

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 ↓  

2 ↓  

§ 20 § originalno 

besedilo 

PG + 477, 116, 15 

u.i. G § originalno 

besedilo 

PG + 529, 90, 23 

u.i. L 2 Verts/ALE EG + 331, 266, 42 

u.i. N § originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. Q § originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. V § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 402, 206, 35 

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 573, 27, 47 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ECR: §§ 8 (2. del), 16 (2. del), 20, u.i. G, končno glasovanje 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ECR: § 20, u.i. G 

S&D: u.i. N, Q 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ECR: 

§ 8 

1. del: „poudarja, da so se prijavitelji nepravilnosti izkazali za pomembne vire 

preiskovalnega novinarstva in neodvisnega tiska, zagotavljanje zaupnosti virov pa je 

za svobodo tiska bistvenega pomena; zato poudarja, da prijavitelji nepravilnosti 

prispevajo k demokraciji, preglednosti politike in gospodarstva ter obveščanju 

javnosti; poziva slovaške oblasti in vse države članice, naj zagotovijo osebno varnost 

in varujejo življenja preiskovalnih novinarjev in prijaviteljev nepravilnosti;“ 
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2. del: „poziva Komisijo, naj predlaga učinkovito, izčrpno in horizontalno direktivo EU o 

zaščiti žvižgačev, pri tem pa v celoti podpre priporočila Sveta Evrope in resoluciji 

Parlamenta z dne 14. februarja 2017 in 24. oktobra 2017;“ 

 
§ 16 

1. del: „poziva Svet, naj začne“ in „čim prej sodelovati z državami članicami pri 

ustanovitvi evropskega javnega tožilstva;“ 

2. del: „v interesu usklajenega ukrepanja proti goljufijam v EU in drugih kaznivih dejanjih, 

ki vplivajo na finančne interese Unije,“ 

 

S&D: 

§ 4 

1. del: „poziva slovaškega generalnega tožilca, naj ponovno preuči kazensko ovadbo, ki jo 

je, potem ko so mu grozili, vložil Ján Kuciak,“ 

2. del: „in razišče poročila o tem, da so v javnost pricurljali osebni podatki, potem ko je pri 

slovaških organih vložil več zahtev za svobodo obveščanja;“ 

 
§ 17 

1. del: vse besedilo brez besed: „ki sta zapisala, da naj bi bil postopek izbora vrhovnih 

tožilcev zelo spolitiziran in da številne obtožbe o korupciji zoper vodilne uradnike 

niso bile ustrezno preiskane“ 

2. del: te besede 

 
u.i. V 

1. del: vse besedilo brez besed: „ker je bil poleg tega izbor vrhovnih tožilcev opisan kot 

zelo spolitiziran“ 

2. del: te besede 
 

Razno 

Predlogi sprememb 5–8 so bili razveljavljeni. 
 

 

12. Instrument za evropske vrednote za podporo civilnodružbenim organizacijam, ki 

spodbujajo demokracijo, načelo pravne države in temeljne vrednote v Evropski 

uniji 

Predlog resolucije: B8-0189/2018 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Predlog resolucije B8-0189/2018 (odbor LIBE) 

glasovanje: resolucija 

(besedilo v celoti) 

PG + 489, 137, 14 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

EFDD: končno glasovanje 
 

 

13. Kršitev človekovih pravic in načela pravne države v primeru aretacije in 

pridržanja dveh grških vojakov v Turčiji 
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Predlog resolucije: B8-0194/2018 

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

Predlog resolucije B8-0194/2018 

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

pred § 1 2 ENF  -  

§ 1 3 ENF  -  

po § 3 4 ENF  -  

5 ENF PG - 90, 524, 12 

pred u.i. A 1 ENF  -  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 607, 7, 18 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

GUE/NGL: končno glasovanje 

ENF: predlog spremembe 5 
 

Razno 

Predlog resolucije B8-0196/2018 je bil umaknjen. 
 

 

14. Izvajanje določb Pogodbe, ki zadevajo nacionalne parlamente 

Poročilo: Paulo Rangel (A8-0127/2018) 

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

§ 1 § originalno 

besedilo 

PG + 479, 112, 25 

§ 6 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 13 4 ALDE  -  

§ 14 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 393, 129, 101 

§ 16 5 ALDE EG - 199, 414, 5 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

§ 17 6D ALDE  -  

§ 18 7 ALDE po delih   

1 -  

2 +  

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

§ 22 8 ENF PG - 128, 479, 12 

u.i. A § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

u.i. E § originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. I § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 456, 115, 47 

u.i. J § originalno 

besedilo 

loč./EG + 347, 244, 23 

u.i. K § originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. N 1 ALDE EG - 210, 373, 28 

u.i. O 2D ALDE  -  

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u.i. P 3 ALDE  +  

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

besedilo 
1 ↓  

2 ↓  

u.i. R § originalno 

besedilo 

PG + 309, 273, 34 

u.i. U § originalno 

besedilo 

loč./EG + 301, 253, 64 

u.i. Y § originalno 

besedilo 

loč. +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 518, 50, 46 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ECR: §§ 1, 14 (2. del), u.i. I (2. del), R 

ENF: predlog spremembe 8 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

PPE: u.i. E, J , Y 

ECR: § 1, u.i. K, R, U 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

PPE: 

u.i. A 

1. del: vse besedilo brez besede: „izboljšujejo“ 

2. del: ta beseda 

 

S&D: 

predlog spremembe 7 

1. del: vse besedilo brez črtanja besed „v glavnem“ 

2. del: črtanje besed „v glavnem“ 

 

ECR: 

§ 6 

1. del: vse besedilo brez besed: „jasne razmejitve“ 

2. del: ti besedi 

 
§ 14 

1. del: vse besedilo brez besed: „poudarja, da lahko omejena uporaba postopka „rumenega 

kartona“ pomeni, da se v EU spoštuje načelo subsidiarnosti; zato meni, da 

postopkovne pomanjkljivosti sistema zgodnjega opozarjanja ne bi smele šteti za 

dokončen dokaz o neupoštevanju subsidiarnosti;“ 

2. del: te besede 

 
u.i. I 

1. del: vse besedilo brez besed: „kot naravni predstavniki evropskega demosa;“ 

2. del: te besede 

 
u.i. O 
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1. del: „ker je sistem zgodnjega opozarjanja mogoče dopolniti s sistemom, ki nacionalnim 

parlamentom trenutno omogoča, da predložijo konstruktivne predloge Komisiji v 

obravnavo,“ 

2. del: „pri čemer se ustrezno upošteva njena pravica do pobude;“ 

 
u.i. P 

1. del: „ker je več nacionalnih parlamentov izrazilo zanimanje za instrument za izboljšanje 

političnega dialoga, ki bi jim omogočil, da predlagajo konstruktivne predloge 

Komisiji v obravnavo,“ 

2. del: „pri čemer bi se ustrezno upoštevala pravica Komisije do pobude ob predhodno 

zagotovljeni podpori Parlamenta;“ 

 

PPE, ECR: 

§ 18 

1. del: „predlaga v skladu s političnim dialogom, ki ga je Komisija začela leta 2016, polno 

uporabo sistema, po katerem lahko nacionalni parlamenti Komisiji predložijo 

konstruktivne predloge z namenom, da bi pozitivno vplivali na evropsko razpravo in 

na pristojnost Komisija za dajanje pobud; v zvezi s tem predlaga, da bi lahko imela 

Komisija diskrecijsko pravico, da upošteva take predloge ali izda uradni odgovor, v 

katerem poudari, zakaj tega ni storila;“ 

2. del: „poudarja, da tak postopek ne more vključevati pravice do pobude ali pravice do 

umika ali spremembe zakonodaje, saj bi sicer omajal metodo Unije ter porazdelitev 

pristojnosti med nacionalno in evropsko ravnjo, s tem pa kršil Pogodbi;“ 

3. del: „medtem priporoča, da se v primeru prihodnje spremembe Pogodb pravica do 

zakonodajne pobude v glavnem podeli Evropskemu parlamentu kot neposrednemu 

predstavniku državljanov EU;“ 
 

 

15. Letno poročilo o politiki konkurence 

Poročilo: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018) 

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

§ 6 § originalno 

besedilo 

PG - 296, 303, 7 

§ 19 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 575, 7, 16 

3 +  

§ 28 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 36 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 38 § originalno 

besedilo 

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

§ 50 § originalno 

besedilo 

loč./EG - 288, 293, 8 

§ 56 § originalno 

besedilo 

loč./EG + 319, 236, 32 

§ 66 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 69 § originalno 

besedilo 

loč. +  

po § 69 1 Verts/ALE PG + 284, 273, 30 

§ 70 § originalno 

besedilo 

loč./EG - 230, 328, 28 

§ 72 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 80 § originalno 

besedilo 

loč. -  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 445, 104, 38 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

Verts/ALE: predlog spremembe 1, § 6 

GUE/NGL: § 19 (2. del) 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

PPE: §§ 28, 56, 66, 69, 72 

S&D: §§ 36, 38, 50, 70, 80 

Verts/ALE: § 6 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

GUE/NGL 

§ 19 

1. del: „meni, da bi morala Komisija preveriti, ali imajo nacionalni organi za konkurenco 

ustrezne finančne, človeške in tehnične vire za opravljanje svojega dela v popolni 

neodvisnosti, in ali je izvolitev ali imenovanje direktorjev in višjega vodstva 

pregledna in ni pod političnim vplivom; poudarja, da je samostojnost teh organov, 

tudi v proračunskem smislu, bistvena za zagotovitev učinkovitega izvajanja 

konkurenčnega prava EU; poziva države članice, naj zagotovijo, da nacionalni 

organi za konkurenco javno objavljajo letna poročila, v katera vključijo statistične 

podatke in utemeljen povzetek dejavnosti, in poziva Komisijo, naj Parlamentu 

predloži letna poročila o teh ključnih vprašanjih;“ 

2. del: „meni, da morajo imeti nacionalni organi za konkurenco vzpostavljene postopke za 

zagotovitev, da njihovo osebje in direktorji v razumnem obdobju po prenehanju 

delovnega razmerja ne zasedejo delovnih mest, ki bi lahko pomenila navzkrižje 

interesov v zvezi z zadevami, s katerimi so se ukvarjali pri nacionalnem organu za 

konkurenco;“ 
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3. del: „poudarja pomen Evropske mreže za konkurenco, ki zagotavlja platformo za redne 

izmenjave med Komisijo in nacionalnimi organi za konkurenco, da se zagotovi 

učinkovita in dosledna uporaba pravil o konkurenci; poziva Komisijo, naj upošteva 

mnenje nacionalnih organov za konkurenco;“ 
 

 

16. Nezaupanje v cepljenje in upadanje stopenj precepljenosti v Evropi 

Predlogi resolucij: B8-0188/2018, B8-0195/2018 

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

Predlog resolucije B8-0188/2018 (odbor ENVI) 

§ 11 § originalno 

besedilo 

PG + 306, 263, 9 

§ 33 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  

Predlog resolucije B8-0195/2018 

(skupina ENF) 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  ↓  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ECR: § 11 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

PPE: § 11 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ECR: 

§ 33 

1. del: vse besedilo brez besed: „naj spodbuja bolj usklajen časovni razpored cepljenja po 

vsej EU“ 

2. del: te besede 
 

 

17. Izvajanje direktive o evropski odredbi o zaščiti 

Poročilo: Soraya Post in Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018) 

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

po § 36 2 S&D  -  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

u.i. C 1 S&D EG - 237, 305, 17 

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 475, 51, 28 

 

 

 

18. Izvajanje bolonjskega procesa – stanje in nadaljnje ukrepanje 

Predlog resolucije: B8-0190/2018 

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

Predlog resolucije B8-0190/2018 (odbor CULT) 

po § 9 3 GUE/NGL PG + 276, 226, 44 

u.i. A 1 GUE/NGL PG + 311, 186, 49 

po u.i. A 2 GUE/NGL PG - 87, 445, 16 

u.i. D § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

GUE/NGL: predlogi sprememb 1, 2, 3 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

GUE/NGL: 

u.i. D 

1. del: vse besedilo brez besed: „povečanju zaposljivosti in konkurenčnosti“ 

2. del: te besede 

 


