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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. Politična kriza v Moldaviji po razveljavitvi županskih volitev v Kišinjevu 

Predlogi resolucij: B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018, B8-
0332/2018 

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-0322/2018 

(PPE, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL) 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 343, 35, 160 

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-0322/2018  PPE  ↓  

B8-0326/2018  ECR:  ↓  

B8-0328/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0329/2018  S&D:  ↓  

B8-0330/2018  ALDE  ↓  

B8-0332/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

PPE: končno glasovanje (RC-B8-0322/2018) 
 

 

2. Somalija 

Predlogi resolucij: B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018, B8-

0334/2018 

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-0323/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura 

Ferrara, Fabio Massimo Castaldo) 

§ 10 § originalno 

besedilo 

 + ustni predlog 

spremembe 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-0323/2018  ECR:  ↓  

B8-0324/2018  Verts/ALE  ↓  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

B8-0325/2018  S&D:  ↓  

B8-0327/2018  ALDE  ↓  

B8-0331/2018  PPE  ↓  

B8-0334/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Razno 

Michaela Šojdrová je podala naslednji ustni predlog spremembe k odstavku 10: 

„10.  izreka pohvalo UNSOM v zvezi z vsemi vidiki njenega dela in zlasti za spremljanje 

človekovih pravic v Somaliji, hvali pa tudi odločitev Varnostnega sveta OZN, da njen mandat 

podaljša do 31. marca 2019; izreka pohvalo prizadevanjem Afriške unije pri vračanju določene 

stopnje stabilnosti v Somalijo in organizaciji prehodnega političnega procesa; poziva EU k 

boljšemu nadzoru in krepitvi zmogljivosti, s katerima bo zagotovila odgovornost misije AMISOM 

za zlorabe, zlasti ker je prav EU odgovorna za večino njenega financiranja; poziva misijo 

AMISOM, naj v celoti izvaja svoj mandat za zaščito civilnega prebivalstva;“ 
 

 

3. Burundi 

Predlogi resolucij: B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018, B8-
0339/2018 

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-0333/2018 

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

§ 12 § originalno 

besedilo 

loč. +  

uvodna izjava M § originalno 

besedilo 

loč. +  

uvodna izjava N § originalno 

besedilo 

loč. +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-0333/2018  ECR:  ↓  

B8-0335/2018  S&D:  ↓  

B8-0336/2018  EFDD  ↓  

B8-0337/2018  ALDE  ↓  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

B8-0338/2018  PPE  ↓  

B8-0339/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Zahteve za ločeno glasovanje 

GUE/NGL: § 12, uvodni izjavi M, N 
 

 

4. Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu ***I 

Poročilo: Axel Voss (A8-0245/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Glasovanje: odločitev 

o začetku 

medinstitucionalnih 

pogajanj 

PG - 278, 318, 31 

 

Zahteve za poimensko glasovanje: Verts/ALE 

  
 

Glasovanje so v skladu s členom 69c Poslovnika zahtevale skupine Verts/ALE, EFDD in GUE/NGL 

ter naslednji poslanci: 

Telička, Fjellner, van Baalen, Torvalds, Selimovic, Nagtegaal, Huitema, Auštrevičius, Wikström, von 

Thun und Hohenstein, Toom, Gerbrandy, in‘t Veld, Schaake, van Miltenburg, Jakovčić, Kallas, Radoš, 

Federley, Charanzova, Hirsch, Mlinar, Adaktusson, Hökmark, van Bossuyt, Kariņš, Corazza Bildt, 

Childers, Loones, Demesmaeker, Stevens, Škripek, Žitňanská, Sulík, Dalton, Fotyga, Payne, Kohn, 

Stihler, Jaakonsaari, Sehnalová, Gebhardt, Köster, Westphal, Guteland, Ulvskog, Hedh, Wölken, 

Schuster, Kammerevert, Preuß, Krehl, Geringer de Oedenberg, Gierek, Zemke, Weidenholzer, 

Liberadzki, Van Brempt, Regner, Graswander-Hainz, Freund, Kadenbach, Ujhelyi, Poche, Beňová, 

Poc, Jan Keller, Delvaux, Gomes, von Weizsäcker, Werner, Noichl, Detjen, Preuss, Atkinson, Zijlsta, 

de Graaff, Elissen, Żółtek, Pretzell, Carver, Batten, Coburn, Reid. 
 

 

5. Evropska državljanska pobuda ***I 

Poročilo: György Schöpflin (A8-0226/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Glasovanje: odločitev 

o začetku 

medinstitucionalnih 

pogajanj 

PG + 475, 154, 6 

 

Zahteve za poimensko glasovanje: GUE/NGL, ENF, EFDD 
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Razno 

Glasovanje so v skladu s členom 69c Poslovnika zahtevale skupine Verts/ALE, GUE/NGL, ENF, 

EFDD ter naslednji poslanci: 

Papadakis, Dalli, Mizzi, Cozzolino, Kyrkos, Cabezón Ruiz, Rozière, Androulakis. 
 

 

6. Začetek avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK na Hrvaškem * 

Poročilo: Jaromír Štětina (A8-0225/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

eno samo glasovanje PG + 547, 73, 17 

 

 

7. Evropski sistem za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ***I 

Poročilo: Kinga Gál (A8-0322/2017) 

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

Začasni sporazum 

Začasni sporazum 363 odbor PG + 494, 115, 30 

Skupna izjava 364 odbor  +  

 

 

 

8. Evropski sistem za potovalne informacije in odobritve (ETIAS): naloge Europola 

***I 

Poročilo: Kinga Gál (A8-0323/2017) 

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

Začasni sporazum 

Začasni sporazum 3 odbor PG + 489, 117, 28 

 

 

 

9. Finančna pravila, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije ***I 

Poročilo: Ingeborg Gräßle in Richard Ashworth (A8-0211/2017) 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Začasni sporazum 

Začasni sporazum 653 odbor PG + 485, 41, 109 

Izjava Komisije 654 odbor  +  

Skupna izjava 655 odbor  +  

 

 

 

10. Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s 

področja svobode, varnosti in pravice ***I 

Poročilo: Monica Macovei (A8-0404/2017) 

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

Začasni sporazum 

Začasni sporazum 108 odbor PG + 541, 71, 20 

 

 

 

11. Proračun 2019 – mandat za trialog 

Poročilo: Daniele Viotti (A8-0247/2018) 

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

§ 1 34 GUE/NGL  -  

po § 1 35 GUE/NGL PG - 89, 506, 41 

§  PG + 369, 251, 14 

ustni predlog 

spremembe 

§ 2 6 ENF  -  

§ 3 14 EFDD  -  

§ 4 15 EFDD  -  

po § 4 1 PPE po delih   

1/PG + 458, 108, 67 

2/PG + 309, 181, 136 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

3 S&D: EG + 489, 122, 13 

§ 6 7 ENF  -  

16 EFDD  -  

§ originalno 

besedilo 

loč. +  

po § 6 36 GUE/NGL  -  

§ 7 8D ENF  -  

33 GUE/NGL  -  

po § 9 37 GUE/NGL  -  

po § 10 17 EFDD PG - 268, 330, 28 

§ 16 5 S&D:  +  

po § 21 38 GUE/NGL PG - 87, 474, 72 

§ 25 § originalno 

besedilo 

loč. +  

po § 28 18 EFDD PG - 118, 485, 24 

po § 30 19 EFDD PG - 169, 411, 43 

39 GUE/NGL EG - 244, 383, 4 

po § 31 2 PPE PG + 454, 135, 33 

po § 32 40 GUE/NGL PG - 72, 521, 30 

41 GUE/NGL PG - 72, 520, 26 

42 GUE/NGL PG - 53, 542, 30 

43 GUE/NGL PG - 72, 525, 26 

po § 36 24 GUE/NGL  -  

25 GUE/NGL  -  

26 GUE/NGL PG - 154, 437, 40 

po § 38 27 GUE/NGL PG - 99, 467, 58 

28 GUE/NGL  -  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

29 GUE/NGL  -  

30 GUE/NGL  -  

31 GUE/NGL PG - 144, 456, 27 

§ 50 4 S&D:  +  

§ 52 9 ENF  -  

§ 56 20 EFDD PG - 145, 372, 104 

10 ENF PG - 125, 446, 42 

§ 57 11 ENF PG - 81, 514, 23 

21 EFDD  -  

po § 58 32 GUE/NGL PG - 242, 292, 89 

§ 60 12 ENF PG - 114, 495, 10 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

po § 60 22 EFDD EG - 254, 368, 8 

23 EFDD PG - 207, 376, 44 

§ 62 13D ENF  -  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 399, 146, 87 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

PPE: predlog spremembe 1 

EFDD: predlogi sprememb 17, 18, 19, 20, 23 

GUE/NGL: predlogi sprememb 2, 26, 27, 31, 32, 35, 38, 40, 41, 42, 43 

ENF: predlogi sprememb 10, 11, 12 

S&D: ustni predlogi sprememb 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

GUE/NGL: §§ 6, 25 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

GUE/NGL 

§ 60 
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1. del: „ugotavlja, da so se sredstva za decentralizirane agencije v predlogu proračuna za 

leto 2019 skupaj povečala za 10,8 % (brez namenskih prihodkov), število delovnih 

mest pa za 259; pozdravlja, da se lastni proračun večine agencij povečuje, medtem 

ko se prispevki EU zmanjšujejo; v zvezi s tem ugotavlja, da Parlament trenutno 

preučuje, ali je mogoče še povečati financiranje decentraliziranih agencij s 

pristojbinami; z zadovoljstvom ugotavlja, da je bilo agencijam z novimi nalogami 

(ESMA, EU-LISA in FRONTEX) odobreno precejšnje povečanje finančnih in 

kadrovskih virov; poziva, naj se zagotovi dodatna finančna podpora agencijam, ki se 

ukvarjajo z migracijami in varnostnimi izzivi; meni, da bi bilo treba Europol in 

Eurojust dodatno okrepiti“ 

2. del: „ter da bi moral biti Evropski azilni podporni urad (EASO) deležen ustreznega 

financiranja za preoblikovanje v Agencijo Evropske unije za azil;“ 

 

ALDE: 

predlog spremembe 1 

1. del: „pozdravlja začetek izvajanja Discover EU, porazdelitev 15.000 vozovnic Interrail 

za Evropejce, ki so dopolnili 18 let, v letu 2018 in predlog Komisije v višini 

700 milijonov EUR za večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027, ki se dobro 

vključuje med ambicije EU za spodbujanje učne mobilnosti, aktivnega 

državljanstva, socialne vključenosti in solidarnosti med vsemi mladimi;“ 

2. del: „obžaluje, da Komisija ni predlagala proračunskih sredstev za leti 2019 in 2020; je 

odločen, da bo v letih 2019 in 2020 nadaljeval pripravljalni ukrep;“ 
 

Razno 

Poročevalec je podal naslednji ustni predlog spremembe, ki uvaja nov odstavek po odstavku 1: 

„1a.  poudarja da mora biti Unija vodilna pri izvajanju ciljev trajnostnega razvoja Združenih 

narodov z njihovim vključevanjem v vsa področja politike Unije;“ 

 

Poročevalec je podal naslednji ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 2: 

„40a. pozdravlja zahtevo Evropskega sveta z dne 28. junija 2018 za nadaljnjo krepitev agencije 

Frontex s povečanjem virov in okrepitvijo mandata; zahteva dodatne informacije o tem, koliko 

članov osebja bodo poslale države članice in koliko članov osebja bo potrebovala neposredno 

sama agencija; poziva Komisijo, naj v jesenskem dopolnilnem pismu ustrezno prilagodi svoj 

predlog proračuna; pozdravlja tudi dodatnih 45,6 milijonov EUR, ki so bili dodeljeni Grčiji in 

Španiji, za upravljanje migracijskega toka na njunem ozemlju; poudarja, da mora učinkovito 

mejno kontrolo spremljati ustrezna skrb za prispele migrante;“ 
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12. 73. zasedanje generalne skupščine OZN 

Poročilo: Eugen Freund (A8-0230/2018) 

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

§ 1, točka c § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 1, točka g 1 EFDD PG - 98, 518, 7 

§ 1, točka h 2 EFDD PG - 57, 537, 17 

§ 1, točka i 3D EFDD PG - 72, 489, 56 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 434, 158, 25 

§ 1, točka j 4D EFDD PG - 133, 470, 14 

§ 1, točka n 5D EFDD PG - 67, 531, 18 

§ 1, točka q § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 1, točka s § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 1, točka x § originalno 

besedilo 

po delih   

1/EG - 286, 289, 32 

2/EG + 289, 287, 32 

3/PG - 267, 304, 36 

§ 1, točka z 6D EFDD PG - 44, 546, 16 

§ 1, točka (aa) § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

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

§ 1, točka as 7 EFDD PG - 118, 469, 17 

§ 1, točka aao § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 355, 248, 5 

§ 1, točka aap § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 432, 127, 46 

2/PG + 371, 174, 48 

3/PG + 552, 31, 14 

4/PG + 416, 132, 52 

5/PG + 368, 204, 33 

§ 1, točka abm 

 

8 EFDD PG - 142, 460, 9 

§ originalno 

besedilo 

PG - 269, 324, 17 

glasovanje: priporočilo (vse besedilo) PG + 390, 103, 110 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

EFDD: predlogi sprememb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; § 1, točka i (2. del) 

PPE: § 1, točka x (3. del); § 1, točka abm 

S&D: § 1, točka aap 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

EFDD: § 1, točka s 

PPE: § 1, točka abm 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

EFDD: 

§ 1, točka c 

1. del: vse besedilo brez besed „in načelom odgovornosti zaščititi“ 

2. del: te besede 

 
§ 1, točka i 

1. del: „naj okrepi predvsem prizadevanja za reformo Varnostnega sveta OZN z znatno 

omejitvijo ali reguliranjem pravice do veta, zlasti v primerih dokazanih vojnih 

zločinov in hudodelstev zoper človečnost, kadar ta ovira postopek odločanja, ter 

spremembo njegove sestave, da bi bolje odražala današnji svetovni red,“ 

2. del: „med drugim tako, da bi Evropska unija dobila stalni sedež;“ 

 
 

§ 1, točka q 



P8_PV(2018)07-05(VOT)_SL.docx 12 PE 624.848 

1. del: vse besedilo brez besed „naj poudari, da kadar država ni zmožna ali pripravljena 

izpolniti svoje odgovornosti zaščititi, ta postane odgovornost mednarodne skupnosti, 

vključno z vsemi stalnimi članicami Varnostnega sveta OZN ter ob sodelovanju vseh 

držav v vzponu in držav v razvoju, kot tudi da se tisti, ki kršijo mednarodno pravo, 

ustrezno kazensko preganjajo;“ ter „naj pozove EU, da države v vzponu in države v 

razvoju spodbuja k sodelovanju z mednarodno skupnostjo, kadar ta sprejme ukrepe v 

skladu s svojo odgovornostjo zaščititi;“ 

2. del: te besede 

 
§ 1, točka (aa) 

1. del: „naj, glede na kršitve mednarodnega prava v Gruziji, Ukrajini in Moldaviji, še 

naprej poziva k polnemu spoštovanju suverenosti, mednarodno priznanih meja in 

ozemeljske celovitosti teh območij; naj podpira in oživi diplomatska prizadevanja za 

mirno in trajnostno rešitev teh sedanjih in zamrznjenih konfliktov;“ 

2. del: „naj mednarodno skupnost pozove k celovitemu izvajanju politike nepriznanja 

nezakonite priključitve Krima;“ 

 

PPE: 

§ 1, točka x 

1. del: „naj ravna na podlagi sodb Sodišča Evropske unije o Zahodni Sahari“ 

2. del: „ter podpre prizadevanja OZN za pravično in trajno rešitev konflikta v Zahodni 

Sahari na podlagi pravice zahodnosaharskega ljudstva do samoodločbe in v skladu z 

ustreznimi resolucijami Združenih narodov;“ 

3. del: „naj si prizadeva, da se misiji OZN za organizacijo referenduma v Zahodni Sahari 

(MINURSO) podelijo pristojnosti na področju človekovih pravic, ki bodo v skladu z 

vsemi drugimi mirovnimi misijami OZN;“ 

 
§ 1, točka aao 

1. del: „naj okrepi svoja prizadevanja v okviru Mednarodnega združenja za prepoved 

trgovine z izdelki za mučenje, ki ga je skupaj s regionalnimi partnerji ustanovila 

EU;“ 

2. del: „naj vzpostavi mednarodni sklad za pomoč državam pri oblikovanju in izvajanju 

zakonodaje o prepovedi izdelkov, ki bi se lahko uporabljali za mučenje in smrtno 

kazen; naj podpre vzpostavitev mednarodnega instrumenta za prepoved trgovine s 

takimi izdelki na podlagi izkušenj iz Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005 o tem 

vprašanju;“ 

 
§ 1, točka aap 

1. del: „naj zagotovi, da imajo ženske dostop do načrtovanja družine in celotnega nabora 

javnih ter splošnih storitev spolnega in reproduktivnega zdravja ter pravic, vključno 

s sodobno kontracepcijo“ 

2. del: „ter varnim in zakonitim splavom;“ 

3. del: „naj poudari, da so univerzalen dostop do zdravja, zlasti spolnega in 

reproduktivnega, in z njim povezane pravice, temeljna človekova pravica,“ brez 

besed „zlasti spolnega in reproduktivnega, in z njim povezane pravice“ 

4. del: „zlasti spolnega in reproduktivnega, in z njim povezane pravice“ 

5. del „s čimer bodo nasprotovale svetovni prepovedi financiranja nevladnih organizacij, ki 

zagovarjajo splav („global gag rule“), ki jo je vlada ZDA znova uvedla v začetku 

leta 2017;““ 
 

 

13. Migracijska kriza in humanitarne razmere v Venezueli in na njenih mejah 
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Predlogi resolucij: B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-
0320/2018, B8-0321/2018 

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-0315/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD) 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 455, 100, 29 

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-0315/2018  PPE  ↓  

B8-0316/2018  S&D:  ↓  

B8-0317/2018  ECR:  ↓  

B8-0318/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0319/2018  ALDE  ↓  

B8-0320/2018  EFDD  ↓  

B8-0321/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

GUE/NGL, PPE: končno glasovanje (RC-B8-0315/2018) 
 

 

14. Smernice za države članice, s katerimi bi preprečili kriminalizacijo humanitarne 

pomoči 

Predlog resolucije: B8-0314/2018 

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

Predlog resolucije B8-0314/2018 (odbor LIBE) 

§ 2 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 3 5 ENF PG - 73, 488, 14 

§ 4 10 PPE EG + 255, 121, 199 

§ originalno 

besedilo 

loč. ↓  

po § 4 9 PPE  -  

§ 5 6 ENF  -  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

§ 6 7 ENF  -  

§ 7 § originalno 

besedilo 

loč. +  

Navedbe sklicevanja 

od 4 do 10 

§ originalno 

besedilo 

loč. +  

uvodna izjava C 1 ENF  -  

uvodna izjava D 2 ENF  -  

uvodna izjava E 3 ENF  -  

po uvodni izjavi E 4 ENF  -  

po uvodni izjavi F 8 PPE EG - 262, 289, 19 

glasovanje: resolucija (vse besedilo)  +  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ENL: predlog spremembe 5 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ENF: §§ 2, 4, 7, navedbe sklicevanja od 4 do 10 
 

 

15. Ustreznost varstva, ki ga zagotavlja zasebnostni ščit EU-ZDA 

Predlog resolucije: B8-0305/2018 

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

Predlog resolucije B8-0305/2018 (odbor LIBE) 

§ 1 § originalno 

besedilo 

loč./EG + 327, 219, 12 

§ 7 1 PPE  -  

§ 12 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 327, 221, 4 

§ 19 § originalno 

besedilo 

loč./EG + 329, 216, 9 

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

besedilo 
1 +  

2/EG + 321, 219, 11 

3 +  

§ 23 2 PPE EG - 237, 302, 17 

§ 24 § originalno 

besedilo 

loč./EG + 343, 205, 6 

§ 26 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 308, 233, 18 

§ 27 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 28 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 31 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 335, 209, 9 

§ 34 3 PPE  -  

§ 35 4 PPE  -  

uvodna izjava O § originalno 

besedilo 

loč./EG + 320, 219, 12 

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 303, 223, 29 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

PPE: končno glasovanje 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

PPE: §§ 1, 19, 24, 27, 28, uvodna izjava O 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

PPE: 

§ 12 
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1. del: „ob upoštevanju nedavnih razkritj zlorabe osebnih podatkov, ki so jo zagrešila 

podjetja, potrjena v okviru zasebnostnega ščita, kot sta Facebook in Cambridge 

Analytica, poziva organe ZDA, pristojne za izvajanje zasebnostnega ščita, naj se 

odzovejo na ta razkritja brez odlašanja ter v popolni skladnosti z zagotovili in 

zavezami, sprejetimi, da bi spoštovali sedanji dogovor v zvezi z zasebnostnim 

ščitom, in ta podjetja po potrebi odstranijo s seznama zasebnostnega ščita; poziva 

tudi pristojne organe EU za varstvo podatkov, naj preiščejo taka razkritja ter po 

potrebi začasno prekličejo ali prepovejo prenose podatkov v okviru zasebnostnega 

ščita;“ 

2. del: „meni, da razkritja jasno kažejo, da mehanizem zasebnostnega ščita ne zagotavlja 

ustreznega varstva pravice do varstva podatkov;“ 

 
§ 22 

1. del: „obžaluje, da ZDA pri ponovni odobritvi člena 702 zakona FISA niso izkoristile 

priložnosti za vključitev varoval iz predsedniške politične direktive št. 28;“ 

2. del: „poziva, naj se z dokazi in pravnimi obveznostmi zagotovi, da se podatki po členu 

702 zakona FISA ne bodo zbirali brez razlikovanja in da dostop ne bo kar vsesplošen 

(množično zbiranje), saj bi bilo to v nasprotju z Listino EU o temeljnih pravicah;“ 

3. del: „je seznanjen z obrazložitvijo Komisije v delovnem dokumentu njenih služb, da 

nadzor po členu 702 zakona FISA vedno temelji na filtrih in zato ne omogoča 

množičnega zbiranja; zato se pridružuje pozivu delovne skupine iz člena 29, naj 

Nadzorni odbor za zasebnost in državljanske svoboščine (PCLOB) v svojem 

poročilu posodobi opredelitev „ciljev“, „določanja filtrov“ in procesa uporabe filtrov 

pri programu UPSTREAM, ter naj pri tem naj pojasni in oceni, ali pri tem prihaja do 

množičnega dostopanja do podatkov; obžaluje, da so posamezniki iz EU izvzeti iz 

dodatnega varstva, kakor ga zagotavlja ponovno odobreni člen 702 zakona FISA; 

obžaluje, da ponovna odobritev člena 702 vsebuje več sprememb, a so zgolj 

postopkovne narave in ne urejajo najbolj problematičnih vprašanj, na katera je 

opozorila delovna skupina iz člena 29; poziva Komisijo, naj skorajšnjo analizo člena 

702 zakona FISA, ki jo bo izvedla delovna skupina iz člena 29, vzame resno in naj 

ustrezno ukrepa;“ 

 
§ 26 

1. del: „ima pomisleke glede posledic predsedniške odredbe št. 13768 o izboljšanju javne 

varnosti  v notranjih zadevah ZDA za pravosodno in upravno pravno varstvo, ki je v 

ZDA na voljo posameznikom, saj varstvo iz zakona o zasebnosti ne velja več za 

nedržavljane ZDA; je seznanjen s stališčem Komisije, da se ocena ustreznosti ne 

opira na varstvo iz zakona o zasebnosti, zato odredba ne vpliva na zasebnostni ščit;“ 

2. del: „meni, da odredba št. 13768 vendarle kaže namero ameriške vlade, da bi razveljavila 

jamstva glede varstva podatkov, ki so bila državljanom EU že zagotovljena, in obšla 

obveznosti do EU, ki so bile sprejete pod predsednikom Obamo;“ 

 

 
 

§ 31 

1. del: „poziva Komisijo, naj sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da bo 

zasebnostni ščit popolnoma skladen z Uredbo (EU) št. 2016/679, ki se je začela 

uporabljati 25. maja 2018, in z Listino EU,“ 

2. del: „tako da potrjena ustreznost ne bi privedla do vrzeli ali konkurenčne prednosti za 

ameriška podjetja;“ 
 

 

16. Škodljivi učinki zakona ZDA o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v 

tujini na državljane EU 
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Predlog resolucije: B8-0306/2018 

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

Predlog resolucije B8-0306/2018 

(odbor PETI) 

§ 4 § originalno 

besedilo 

loč./EG + 294, 231, 6 

§ 5 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 276, 232, 15 

§ 8 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 305, 222, 7 

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 470, 43, 26 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

S&D: končno glasovanje 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

PPE: § 4 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

PPE: 

§ 5 

1. del: „poudarja, da je pomembno zagotoviti ustrezno raven varstva osebnih podatkov, 

prenesenih v ZDA v okviru sporazuma FATCA, v popolni skladnosti z nacionalnim 

in evropskim pravom o varstvu podatkov; poziva države članice, naj pregledajo 

svoje medvladne sporazume in jih po potrebi spremenijo, da bi jih uskladile s 

pravicami in načeli Splošne uredbe o varstvu podatkov; poziva Komisijo in Evropski 

odbor za varstvo podatkov, naj nemudoma raziščeta vsako kršitev pravil EU o 

varstvu podatkov v državah članicah, katerih zakonodaja dovoljuje posredovanje 

osebnih podatkov ameriški davčni službi (IRS) za namene zakona FATCA,“ 

2. del: „in začneta postopke za ugotavljanje kršitev proti državam članicam, ki ne izvršujejo 

ustrezno pravil EU o varstvu podatkov;“ 

 
§ 8 

1. del: „obžaluje pomanjkljivo vzajemnost medvladnih sporazumov, ki so jih podpisale 

države članice, zlasti kar zadeva obseg izmenjanih informacij, ki je za države članice 

širši kot za ZDA;“ 
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2. del: „poziva države članice, naj kolektivno začasno ustavijo uporabo svojih medvladnih 

sporazumov (ali izmenjavo vseh informacij, razen v zvezi z računi v EU ameriških 

državljanov, ki prebivajo v ZDA), dokler ZDA ne bodo pristale na večstranski 

pristop k avtomatični izmenjavi podatkov, bodisi za razveljavitvijo zakona FATCA 

in pridružitvijo skupnemu standardu poročanja ali s ponovnimi pogajanji o 

sporazumu FATCA na ravni EU in z enakimi vzajemnimi obveznosti glede 

souporabe na obeh straneh Atlantika;“ 
 

 

17. Statut za podjetja socialnega in solidarnostnega gospodarstva 

Poročilo: Jiří Maštálka (A8-0231/2018) (zahtevana večina poslancev Parlamenta) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

glasovanje: resolucija 

(vse besedilo) 

PG + 398, 78, 44 

 


