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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 na področju rekreacijskega ribolova v EU 

Poročilo: Norica Nicolai (A8-0191/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

eno samo glasovanje PG + 601, 43, 27 

 

Razno 

Uvodna izjava L se glasi: 

"L. ker nedavna raziskava po naročilu Parlamenta kaže, da se lahko vpliv rekreacijskega 

ribolova razlikuje glede na stalež rib ter predstavlja od 2 % (skuša) do 43 % (polak) skupnega 

ulova;" 

Uvodna izjava X se glasi: 

"X. ker rekreacijski ulov v nekaterih primerih predstavlja velik delež skupne ribolovne 

umrljivosti staleža, zaradi česar bi ga bilo treba upoštevati pri določanju ribolovnih možnosti; 

ker lahko ocenjeni delež morskega rekreacijskega ribolova od skupnega ulova glede na 

nedavno študijo, ki je bila izvedena po naročilu Parlamenta, močno niha, kar je odvisno od 

ciljne vrste, in sicer od 2 % za skušo do 43 % za polaka;" 
 

 

2. Obveznost kliringa, zahteve glede poročanja in tehnike zmanjševanja tveganja za 

izvedene finančne instrumente OTC ter repozitoriji sklenjenih poslov ***I 

Poročilo: Werner Langen (A8-0181/2018) 

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

vse besedilo 1 odbor  +  

glasovanje: predlog Komisije PG + 537, 88, 52 

 

 

 

3. Skupna pravila na področju civilnega letalstva in Agencija Evropske unije za 

varnost v letalstvu ***I 

Poročilo: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016) 

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

Začasni sporazum 

Začasni sporazum 382 odbor PG + 558, 71, 48 
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4. Emisije CO2 in poraba goriva pri novih težkih vozilih ***I 

Poročilo: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018) 

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

Začasni sporazum 

Začasni sporazum 47 odbor PG + 612, 56, 11 

Izjave Komisije 48 odbor  +  

 

 

5. Posodobitev izobraževanja v EU 

Poročilo: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018) 

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

§ 32 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 79 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 97 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 136 § originalno 

besedilo 

loč./EG + 473, 158, 37 

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 532, 75, 71 
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Zahteve za ločeno glasovanje 

več kot 76 

poslancev: 

§ 136 

 

Zahteve za glasovanje po delih 

več kot 76 poslancev: 

§ 32 

1. del: „poudarja, da morajo izobraževalni sistemi na vseh ravneh ohraniti vidik spola, ki 

upošteva potrebe ljudi, ki so žrtve različnih oblik diskriminacije,“ 

2. del: „vključno z invalidi, osebami, ki se opredeljujejo kot osebe LGBTI, in pripadniki 

marginaliziranih skupnosti;“ 

 
§ 79 

1. del: „poziva k okrepitvi sodelovanja med državami članicami pri posodabljanju 

izobraževanja;“ 

2. del: „poziva države članice, naj začnejo izvajati načela evropskega stebra socialnih 

pravic, ki omogočajo zmanjšanje neenakosti v Evropi prek izobraževanja, 

usposabljanja in vseživljenjskega učenja;“ 

 
§ 97 

1. del: „poziva države članice, naj se borijo proti spolnim stereotipom v izobraževanju in 

tako zagotovijo, da bodo imele ženske enake možnosti in svobodo izbire glede 

poklicne poti, ki se ji želijo posvetiti; je zato zaskrbljen zaradi stereotipov, ki so v 

nekaterih državah članicah še vedno prisotni v učnem gradivu, in učiteljev, ki imajo 

drugačna pričakovanja glede vedenja deklet in fantov; poudarja, da bi bilo treba 

načelo enakosti spolov vključiti v začetno in nadaljnje usposabljanje učiteljev ter v 

poučevanje, da bi odpravili vse ovire, ki študentom preprečujejo, da bi v celoti 

izkoristili svoj potencial, ne glede na spol;“ 

2. del: „poziva države članice, naj pri uvajanju enakosti med spoloma v učne načrte 

regionalnih izobraževalnih sistemov posebno pozornost namenijo najbolj oddaljenim 

regijam, pri tem pa upoštevajo visoko stopnjo nasilja nad ženskami v teh regijah; 

poudarja, da morajo izobraževalni sistemi na vseh ravneh vključevati vidik enakosti 

spolov in upoštevati potrebe ljudi, ki trpijo zaradi diskriminacije;“ 
 

 

6. Trajnostnemu in konkurenčnemu evropskemu sektorju akvakulture naproti 

Poročilo: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

glasovanje: resolucija 

(vse besedilo) 

PG + 605, 38, 30 

 


