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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. Uganda, aretacija opozicijskih poslancev 

Predlogi resolucij: B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-
0378/2018 

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-0364/2018 

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

glasovanje: resolucija (vse besedilo)  +  

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-0364/2018  ECR  ↓  

B8-0365/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0367/2018  S&D  ↓  

B8-0368/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0372/2018  PPE  ↓  

B8-0378/2018  ALDE  ↓  

 

 

 

2. Mjanmar, zlasti primer novinarjev Va Lona in Kjo Sou Uja 

Predlogi resolucij: B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-

0381/2018, B8-0382/2018 

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-0371/2018 

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

§ 10 § originalno 

besedilo 

loč. +  

glasovanje: resolucija (vse besedilo)  +  

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-0371/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0374/2018  ECR  ↓  

B8-0376/2018  S&D  ↓  

B8-0379/2018  EFDD  ↓  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

B8-0380/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0381/2018  PPE  ↓  

B8-0382/2018  ALDE  ↓  

 

Zahteve za ločeno glasovanje 

PPE: § 10 
 

Razno  

 

Jordi Solé (skupina Verts/ALE) je prav tako podpisnik skupnega predloga resolucije RC-B8-

0371/2018. 
 

 

3. Kambodža, predvsem primer Kema Sokhe 

Predlogi resolucij: B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-

0377/2018 

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-0366/2018 

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

po § 9 1 GUE/NGL  -  

po § 10 2 GUE/NGL  -  

glasovanje: resolucija (vse besedilo)  +  

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-0366/2018  ECR:  ↓  

B8-0369/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0370/2018  S&D:  ↓  

B8-0373/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0375/2018  PPE  ↓  

B8-0377/2018  ALDE  ↓  

 

Razno 

Jordi Solé (skupina Verts/ALE) je prav tako podpisnik skupnega predloga resolucije RC-B8-

0366/2018. 
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4. Sporazum o sodelovanju med Eurojustom in Albanijo * 

Poročilo: Laura Ferrara (A8-0275/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

eno samo glasovanje PG + 541, 21, 17 

 

 

5. Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, 

uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov *** 

Poročilo: Cornelia Ernst (A8-0313/2017) 

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

Začasni sporazum 

začasni sporazum 118 odbor PG + 527, 51, 27 

izjava Komisije 119 odbor  +  

 

 

 

6. Enotno digitalno vstopno mesto **I 

Poročilo: Marlene Mizzi (A8-0054/2018) 

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

Predlog zavrnitve predloga Komisije 

predlog zavrnitve 

predloga Komisije 

174 EFDD PG - 55, 534, 18 

Začasni sporazum 

začasni sporazum 173 odbor PG + 539, 61, 17 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

EFDD: predlog spremembe 174 
 

 

7. Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti 

vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) ***I 

Poročilo: Tanja Fajon (A8-0261/2016) 
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Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

glasovanje: odločitev o 

začetku 

medinstitucionalnih 

pogajanj: 

PG + 420, 186, 22 

 

 

 

8. Požari v Matiju v regiji Atika (Grčija) julija 2018 in odziv EU 

Predlogi resolucij: B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018, B8-
0394/2018 

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-0388/2018 

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

po § 3 4 ENF PG - 77, 539, 14 

5 GUE/NGL PG - 177, 311, 137 

u.i. C § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG - 289, 329, 14 

po u.i. C 1 ENF PG - 82, 540, 9 

2 ENF PG - 80, 544, 10 

7 Verts/ALE EG + 354, 277, 3 

po u.i. D 3 ENF PG - 77, 543, 16 

6 GUE/NGL PG - 183, 309, 135 

glasovanje: resolucija (vse besedilo)  +  

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-0388/2018  ECR:  ↓  

B8-0390/2018  ALDE  ↓  

B8-0391/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0392/2018  S&D:  ↓  

B8-0393/2018  GUE/NGL  ↓  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

B8-0394/2018  PPE  ↓  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ENL: predlogi sprememb 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Verts/ALE: uvodna izjava C (2. del) 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

Verts/ALE: 

u.i. C 

1. del: vse besedilo brez besed „in ker“, „so ti primeri“ ter „do določene mere tako 

nepredvidljivi kot neizogibni;“ 

2. del: te besede 
 

 

9. Grožnja s porušitvijo Khan Al Ahmarja in drugih beduinskih vasi 

Predlogi resolucij: B8-0383/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018, B8-

0389/2018 

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-0384/2018 

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

glasovanje: resolucija (vse besedilo) EG + 320, 277, 34 

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-0383/2018  PPE  ↓  

B8-0384/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0385/2018  ALDE  ↓  

B8-0386/2018  ECR:  ↓  

B8-0387/2018  S&D:  ↓  

B8-0389/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Razno 

Jordi Solé (skupina Verts/ALE) je prav tako podpisnik skupnega predloga resolucije RC-B8-

0384/2018. 
 

 

10. Evropska strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu 

Poročilo: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018) 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

§ 18 1 ENF  -  

§ 20 2 ENF PG - 76, 544, 5 

§ 33 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 -  

u.i. P 3 EFDD  -  

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 597, 15, 25 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ENL: predlog spremembe 2 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

Verts/ALE: 

§ 33 

1. del: vse besedilo brez besed „ribolovnega orodja in“ ter „odpadki, zbrani med 

dejavnostmi čiščenja, ne bi bili zajeti v nobenem sistemu pokrivanja stroškov“ 

2. del: „ribolovnega orodja in“ 

3. del: „odpadki, zbrani med dejavnostmi čiščenja, ne bi bili zajeti v nobenem sistemu 

pokrivanja stroškov“ 
 

 

11. Možnosti za rešitev vprašanja stičišča med zakonodajo o kemikalijah, proizvodih 

in odpadkih 

Predlog resolucije: B8-0363/2018 

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

Predlog resolucije B8-0363/2018  

(odbor ENVI) 

§ 12 1 Verts/ALE EG + 414, 213, 8 

glasovanje: resolucija (vse besedilo)  +  

 

 

 

12. Evropski akcijski načrt „eno zdravje“ zoper odpornost proti antimikrobikom 

Poročilo: Karin Kadenbach (A8-0257/2018) 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

§ 63 § originalno 

besedilo 

loč./EG + 367, 250, 16 

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 589, 12, 36 

 

Zahteve za ločeno glasovanje 

več kot 76 poslancev: § 63 
 

 

13. Evropa v gibanju: agenda za prihodnost mobilnosti v EU 

Poročilo: István Ujhelyi (A8-0241/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

glasovanje: resolucija 

(vse besedilo) 

PG + 525, 32, 78 

 

 

 

14. Izvajanje uredbe o fitofarmacevtskih sredstvih 

Poročilo: Pavel Poc (A8-0268/2018) 

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

§ 5 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3/EG + 312, 300, 24 

po § 7 2 GUE/NGL PG + 360, 243, 26 

§ 8 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

§ 16 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG - 293, 329, 2 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

§ 29 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG - 186, 443, 2 

§ 32 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/EG + 317, 282, 26 

2/PG - 190, 415, 16 

3/EG + 324, 263, 44 

po § 34 1 PPE po delih   

1 +  

2 +  

po § 36 3 GUE/NGL PG + 317, 294, 20 

4 GUE/NGL PG + 311, 289, 31 

po § 39 5 GUE/NGL PG - 97, 440, 94 

§ 42 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG - 210, 399, 22 

u.i. A § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

u.i. C § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u.i. J § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

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

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 529, 34, 63 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

GUE/NGL: predlogi sprememb 2, 3, 4, 5 

Verts/ALE: §§ 32 (2. del), 42 (2. del) 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

PPE: 

§ 8 

1. del: „opozarja, da je previdnostno načelo splošno načelo EU iz člena 191 PDEU, in da je 

njegov namen zagotoviti visoko raven varstva okolja s sprejemanjem preventivnih 

odločitev“ 

2. del: „v primeru tveganja;“ „ponavlja, da se previdnostno načelo v splošnem okviru 

analize tveganj v zvezi s pesticidi očitno ne uporablja v zadostni meri;“ 

 
Uvodna izjava A 

1. del: „ker je ocena izvajanja Uredbe (ES) št. 1107/2009 (v nadaljnjem besedilu: uredba) 

razkrila,“ 

2. del: „da se cilji v zvezi z varovanjem zdravja ljudi in živali ter okolja ne dosegajo v 

celoti in“ 

3. del: „da bi bile mogoče izboljšave, da bi se dosegli vsi cilji uredbe;“ 

 
u.i. C 

1. del: vse besedilo brez besed „ni zadovoljivo in“ 

2. del: te besede 

 
u.i. J 

1. del: „ker je bilo ugotovljeno, da je uspešnost pristojnih nacionalnih organov zelo 

pomemben dejavnik pri oceni aktivnih snovi;“ „ker med državami članicami 

obstajajo velike razlike glede razpoložljivega strokovnega znanja in osebja;“ „ker se 

uredba in ustrezne podporne pravne zahteve ne izvajajo enotno v vseh državah 

članicah,“ 

2. del: „kar ima znatne posledice za zdravje in okolje;“ 

 

GUE/NGL: 

predlog spremembe 1 

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

2. del: ta beseda 

 

Verts/ALE: 

§ 16 

1. del: vse besedilo brez besed „glede tega je zadovoljen, da je Komisija pri oceni splošne 

živilske zakonodaje v okviru programa ustreznosti in uspešnosti predpisov 

ugotovila, da EFSA deluje zelo pregledno in objavlja podatke v skladu s strogimi 

pravili o zaupnosti, ki sta jih določila sozakonodajalca;“ 

2. del: te besede 

 
§ 29 

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

2. del: ta beseda 

 
§ 32 
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1. del: „je zaskrbljen, ker je odobrenih le malo novih snovi,“ 

2. del: „medtem ko se druge snovi umikajo s trga;“ 

3. del: „poudarja, da je pomembno kmetom ponuditi ustrezen nabor fitofarmacevtskih 

sredstev, da se zagotovi zanesljiva preskrba s hrano v EU;“ 

 
§ 42 

1. del: „pozdravlja, da Komisija previdnostnega načela ne razlaga kot alternativo pristopu 

obvladovanja tveganja, marveč kot posebno obliko obvladovanja tveganj, kar je 

izrazila v oceni splošne živilske zakonodaje v okviru programa ustreznosti in 

uspešnosti predpisov;“ „želi spomniti, da to stališče podpirajo tudi sodbe Sodišča 

EU;“ 

2. del: „poziva Komisijo, naj oceni, ali merila za prekinitev iz uredbe v tem smislu 

ustrezajo svojemu namenu;“ 

 

S&D, Verts/ALE: 

§ 5 

1. del: „je zaskrbljen, ker se uredba še ne izvaja učinkovito,“ 

2. del: „zato pa tudi njeni cilji v zvezi s kmetijsko proizvodnjo in inovacijami v praksi še 

niso doseženi;“ 

3. del: „poudarja dejstvo, da se število pesticidnih aktivnih snovi zmanjšuje, delno zaradi 

nizke ravni inovacij;“ 
 

 

15. Neenotna kakovost proizvodov na enotnem trgu 

Poročilo: Olga Sehnalová (A8-0267/2018) 

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

§ 22 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

po § 33 1 več kot 76 

poslancev 

PG + 305, 279, 20 

§ 37 § originalno 

besedilo 

PG - 248, 340, 4 

§ 42 § originalno 

besedilo 

PG + 347, 223, 36 

u.i. E § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 310, 279, 4 

u.i. O § originalno 

besedilo 

po delih   

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

2 +  

u.i. Q § originalno 

besedilo 

loč./EG + 366, 188, 23 

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 464, 69, 17 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

S&D, Verts/ALE:   Predlog spremembe 1, §§ 37, 42, uvodna izjava E (2. del) 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

več kot 76 poslancev: §§ 37, 42, uvodna izjava Q 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

več kot 76 poslancev: § 22 

 

1. del: vse besedilo brez besed „da bi odpravila zmedo glede tega, kaj je zasebna znamka in 

kaj so proizvodi iste blagovne znamke;“ 

2. del: te besede 

 
u. i. E 

1. del: vse besedilo brez besed „v vseh primerih“ in „ker v skladu z ugotovitvami Komisije 

uvrstitev prakse v Prilogo I direktive o nepoštenih poslovnih praksah, kjer je 

ustrezno, zagotavlja večjo pravno varnost in bolj pošteno konkurenco med 

proizvajalci na trgu;“ 

2. del: te besede 

 
u.i. O 

1. del: „ker imajo vsi potrošniki v EU enake pravice in ker analize kažejo, da nekateri 

proizvajalci pod isto blagovno znamko prodajajo proizvode različne kakovosti in 

zavajajoče enakega videza, pri čemer nekateri proizvodi v nekaterih državah 

vsebujejo manj osnovnih sestavin ali manj kakovostne sestavine, ki nadomeščajo 

sestavine višje kakovosti;“ „ker je ta težava bolj razširjena v državah članicah, ki so 

se pridružile EU od leta 2004;“ 

2. del: „ker je bilo z analizami ugotovljeno, da se v nekaterih primerih prodajna cena istega 

proizvoda ali proizvoda zavajajoče enakega videza z nižjo kakovostjo ali drugačnim 

okusom, konsistenco ali drugimi senzoričnimi lastnostmi, močno razlikuje med 

posameznimi državami članicami;“ „ker to sicer ne krši načel svobodnega tržnega 

gospodarstva, veljavnih pravil o označevanju ali druge živilske zakonodaje, vendar 

vseeno gre za zlorabo identitete blagovne znanke, kar ovira načelo, da je treba vse 

potrošnike obravnavati enako;“ 

 


