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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. Predlog spremembe proračuna št. 6/2018: zmanjšanje odobritev plačil in odobritev 
za prevzem obveznosti (iz lastnih sredstev)

Poročilo: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

eno samo glasovanje PG + 612, 25, 27

2. Uporaba instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih 
ukrepov za obvladovanje trenutnih izzivov migracij, pritokov beguncev in 
varnostnih groženj

Poročilo: Daniele Viotti (A8-0455/2018) (zahtevana večina poslancev Parlamenta in 3/5 oddanih 
glasov)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

eno samo glasovanje PG + 532, 89, 47

3. Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za plačilo predplačil v okviru 
splošnega proračuna EU za leto 2019

Poročilo: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018) (zahtevana večina poslancev Parlamenta in 3/5 
oddanih glasov)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

eno samo glasovanje PG + 639, 29, 5

4. Novi splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019 – vsi oddelki 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Razdelek 1.1 sklop 1 -

Razdelek 1.2 sklop 2 -

Razdelek 2 sklop 3 -

Razdelek 3 sklop 4 -

Razdelek 4 sklop 5 -

Razdelek 5 sklop 6 PG - 62, 547, 65

5. Novi splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019 

Poročilo: Daniele Viotti in  Paul Rübig (A8-0454/2018)

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

§ 1 17 EFDD PG - 262, 397, 11

po § 1 1 GUE/NGL -
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

2 GUE/NGL -

3 GUE/NGL -

4 GUE/NGL -

5 GUE/NGL -

po delih

1 -

2 -

6 GUE/NGL

3 -

7 GUE/NGL -

8 GUE/NGL -

9 GUE/NGL -

10 GUE/NGL -

19 ENF -

11 GUE/NGL PG - 146, 518, 10po § 2

12 GUE/NGL PG - 112, 494, 63

po delih

1 +

§ 3 § originalno 
besedilo

2 +

13 GUE/NGL PG - 267, 372, 31

14 GUE/NGL PG - 305, 343, 18

po § 5

15 GUE/NGL PG - 265, 401, 6

§ 8 § originalno 
besedilo

loč. +

po § 8 18 EFDD PG - 106, 537, 29

§ 10 16D=
20D=

GUE/NGL
ENF

PG - 137, 526, 7

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 451, 142, 78
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Zahteve za poimensko glasovanje
EFDD: predloga sprememb 17, 18
GUE/NGL: predlogi sprememb 11, 12, 13, 14, 15, 16
ENF: predlog spremembe 20

Zahteve za ločeno glasovanje
GUE/NGL: § 8

Zahteve za glasovanje po delih
GUE/NGL:
§ 3
1. del: vse besedilo brez besed „povečanje varnosti državljanov EU in obrambo“
2. del: te besede

S&D:
predlog spremembe 6
1. del: „z obžalovanjem poudarja, da nesreče pogosto najbolj prizadenejo prav tiste, ki 

imajo manj možnosti za lastno zaščito, tako posameznike kot države; ugotavlja, da 
bi moralo biti odzivanje na naravne nesreče in nesreče, ki jih povzroči človek, čim 
hitrejše, da bo škoda čim manjša in da bo mogoče rešiti ljudi in premoženje;“ 

2. del: „poudarja, da je treba dodatno povečati sredstva, zlasti v proračunskih vrsticah za 
preprečevanje nesreč in pripravljenost nanje v Uniji, zlasti ob upoštevanju“ 

3. del: „požarov v Grčiji in Španiji ter na Portugalskem (katerih tragična posledica so bile 
smrtne žrtve), ki dramatično in občutno vplivajo na ljudi;“

6. Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko ***

Priporočilo: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

glasovanje: odobritev PG + 474, 152, 40

7. Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko (resolucija)

Poročilo: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

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

§ 1 1 Verts/ALE -

24 GUE/NGL PG - 81, 523, 62

25 GUE/NGL PG - 89, 552, 27

26 GUE/NGL PG - 83, 540, 44

po § 1

27 GUE/NGL PG - 110, 531, 22
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

32 GUE/NGL PG - 102, 552, 14

33 GUE/NGL PG - 121, 540, 8

34 GUE/NGL PG - 109, 546, 11

35 GUE/NGL PG - 115, 539, 14

36 GUE/NGL PG - 140, 488, 33

37 GUE/NGL PG - 32, 572, 63

§ 5 14 GUE/NGL PG - 54, 547, 69

§ 7 15 GUE/NGL PG - 113, 523, 33

38 GUE/NGL PG - 70, 580, 19§ 8

2 Verts/ALE PG - 146, 496, 23

§ 9 3 Verts/ALE -

po § 9 39 GUE/NGL PG - 182, 454, 26

4 Verts/ALE -§ 10

16 GUE/NGL PG - 194, 441, 28

§ 11 40 GUE/NGL PG - 132, 492, 39

§ 13 5 Verts/ALE PG - 138, 501, 27

6 Verts/ALE PG - 165, 488, 14§ 14

17 GUE/NGL PG - 155, 500, 13

7 Verts/ALE -po § 14

41 GUE/NGL PG - 100, 525, 42

18 GUE/NGL PG - 85, 520, 54§ 17

8 Verts/ALE PG - 153, 478, 35

po § 17 19 GUE/NGL PG - 151, 488, 32

42 GUE/NGL PG - 69, 566, 30

9 Verts/ALE -

§ 19

§ originalno 
besedilo

PG + 528, 81, 61



P8_PV(2018)12-12(VOT)_SL.docx 7 PE 632.674

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

10 Verts/ALE -

20 GUE/NGL PG - 194, 461, 14

§ 20

§ originalno 
besedilo

PG + 623, 34, 11

11 Verts/ALE PG - 163, 479, 14§ 21

21 GUE/NGL PG - 198, 462, 8

po § 21 12 Verts/ALE PG - 165, 492, 9

22 GUE/NGL PG - 90, 524, 46§ 22

43 GUE/NGL PG - 142, 493, 33

§ 23 44 GUE/NGL PG - 158, 497, 12

po § 25 13 Verts/ALE -

po § 29 23 GUE/NGL PG - 127, 526, 13

u.i. A 28 GUE/NGL PG - 75, 573, 18

u.i. B 29 GUE/NGL PG - 115, 488, 62

u.i. D 30 GUE/NGL PG - 69, 588, 10

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 474, 156, 40

Zahteve za poimensko glasovanje
Verts/ALE: predlogi sprememb 2, 5, 6, 8, 11, 12
GUE/NGL: predlogi sprememb 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44; §§ 19, 20

Razno
Popravek: vse jezikovne različice
Predlog spremembe 31 je bil umaknjen.

8. Sporazum o strateškem partnerstvu med EU in Japonsko

Priporočilo: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

glasovanje: odobritev PG + 535, 84, 45
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9. Sporazum o strateškem partnerstvu med EU in Japonsko (resolucija)

Poročilo: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

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

po § 6 1 S&D: PG - 294, 354, 21

§ 9 2 Verts/ALE PG + 376, 251, 34

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 547, 74, 52

Zahteve za poimensko glasovanje
S&D: predlog spremembe 1
Verts/ALE: predlog spremembe 2
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10. Evro-sredozemski letalski sporazum med EU in Jordanijo (pristop Hrvaške) ***

Priporočilo: Keith Taylor (A8-0371/2018)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

glasovanje: odobritev PG + 644, 11, 19

11. Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in 
razširjanje njegovih rezultatov

Poročilo: Dan Nica (A8-0401/2018)

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

p.s. pristojnega odbora 
– glasovanje po 

sklopih

1-3
5

7-34
36-40
42-47
50-55
57-61
68-70

73
75-91

93
96-101
103-
116
118
120-
159
161-
164
168-
170

odbor +

po delih

1 +

6 odbor

2 +

35 odbor loč. +

48 odbor loč. +

predlogi sprememb 
pristojnega odbora - 
ločena glasovanja

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

1 +

2 +

po delih

1 +

67 odbor

2 +

72 odbor loč. +

po delih

1 +

92 odbor

2 +

po delih

1 +

94 odbor

2 +

po delih

1 +

2 +

95 odbor

3/PG + 524, 105, 39

po delih

1 +

102 odbor

2 +

po delih

1 +

119 odbor

2 +

po delih

1 +

167 odbor

2 +

člen 1, § 3, točka b 190D GUE/NGL,
Verts/ALE

PG - 183, 462, 21
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

člen 2, § 1, točke 1–3 190UD
1

odbor +

člen 2, § 1, po točki 1 173 več kot 38 
poslancev

EG - 70, 577, 18

62UD2 odbor PG + 510, 133, 19člen 2, § 1, točka 4

193 GUE/NGL ↓

Člen 2, § 1, točke 5–
25 j

62UD3 odbor EG + 584, 41, 26

63UD1 odbor +člen 3, § 1

174 GUE/NGL ↓

po delih

1/EG - 311, 346, 4

197 Verts/ALE

2/PG - 284, 373, 7

člen 3, § 2, točka a

63UD2 odbor +

člen 3, § 2, po točki a 63UD3 odbor +

63UD4 odbor +člen 3, § 2, točka b

175 GUE/NGL -

183 EFDD PG - 94, 527, 48

po delih

1 +

63UD5 odbor

2 +

člen 3, § 2, točka c

176 GUE/NGL ↓

177 GUE/NGL EG - 61, 573, 25člen 3, § 2, točka d

63UD6 odbor +

člen 4, § 1, točka 1 64UD1 odbor +

184 EFDD PG - 123, 534, 10člen 4, § 1, točka 2, 
uvodni del

64UD2 odbor +
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

člen 4, § 1, točka 2 a-f, 
točke 3 in 4

64UD3 odbor +

192D GUE/NGL, 
Verts/ALE

PG - 183, 466, 17

po delih

1 +

Člen 5

65 odbor

2/EG + 504, 150, 9

člen 6, naslov 66UD1 odbor +

člen 6, § 1 178 GUE/NGL PG - 47, 602, 14

člen 6, § 2 66UD2 odbor +

185 EFDD PG - 116, 531, 16člen 6, § 4

66UD3 odbor +

člen 6, § 6 66UD4 odbor +

179 GUE/NGL PG - 57, 599, 11člen 6, § 7

66UD5 odbor +

66UD6
S

odbor EG + 337, 326, 3člen 6, § 8

180 GUE/NGL PG ↓

člen 6, § 9 66UD7
S

odbor +

181 GUE/NGL -člen 9, § 1

71UD1
= 

172UD
1=

odbor
več kot 38 
poslancev

+

71UD2 odbor +člen 9, § 2 in 3

172UD
2

več kot 38 
poslancev

↓

člen 9, po § 3 (3a) 198 Verts/ALE -
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

71UD3
= 

172UD
3=

odbor,
več kot 38 
poslancev

+

199 Verts/ALE -

172UD
4

več kot 38 
poslancev

-člen 9, po § 3 (3b–d)

71UD4 odbor EG + 588, 69, 3

člen 9, § 3d -9 71UD5
=

172UD
5=

odbor
več kot 38 
poslancev

+

člen 12, § 1, točka a 171 ECR: PG - 137, 512, 19

194 GUE/NGL,
Verts/ALE

-člen 12, §1, točka d, 
podtočka ii

74UD1 odbor +

člen 12, § 1, točka d, 
alinea 2, po alinei 4

74UD2 odbor +

po členu 20 201 GUE/NGL PG - 138, 498, 31

117 odbor +Priloga I, točka 2, § 4, 
točka b, § 1

186 EFDD PG ↓

188D GUE/NGL,
Verts/ALE

PG - 187, 464, 16priloga IV, točka 16

160 odbor loč. +

po delih

1/EG - 297, 366, 4

200 Verts/ALE

2/PG - 274, 370, 13

Priloga V, § 4

165 odbor +

187 EFDD,
Verts/ALE

PG - 280, 368, 14Priloga V, preglednica 
2 

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

188D GUE/NGL,
Verts/ALE

PG - 289, 343, 25Uvodna izjava 3

4 odbor PG + 367, 274, 18

191D GUE/NGL,
Verts/ALE

-

po delih

1/PG + 450, 177, 36

Uvodna izjava 29

41 odbor

2 +

195 Verts/ALE -Uvodna izjava 41

49 odbor +

po uvodni izjavi 41 196 Verts/ALE ↓

glasovanje: predlog Komisije PG + 548, 70, 49

Zahteve za poimensko glasovanje
GUE/NGL: predlogi sprememb 178, 179, 180, 189, 190, 192, 201
EFDD: predlogi sprememb 183, 184, 185, 186, 187
Verts/ALE: predlogi sprememb 4, 41 (1. del), 62UD2, 95 (3. del), 187, 188, 189, 197 (2. del), 

200 (2. del)
ECR: predlog spremembe 171

Zahteve za ločeno glasovanje
GUE/NGL: predlogi sprememb 6, 35, 48, 72, 95
EFDD: predloga sprememb 56, 94
Verts/ALE: predlogi sprememb 4, 72, 160

Zahteve za glasovanje po delih
ALDE:
predlog spremembe 92
1. del: vse besedilo brez besed „V času trajanja tega programa je v državah članicah, 

upravičenih do širitvenih ukrepov, osebje upravičeno do plačila, ki predstavlja 1,25-
kratnik nacionalne urne postavke, ki se uporablja za projekte na področju raziskav, 
razvoja in inovacij, financirane iz nacionalnih programov.“

2. del: te besede

ECR:
predlog spremembe 67
1. del: vse besedilo brez besed „V vsebino raziskav in inovacij bi bilo treba ustrezno 

vključiti podnebna vprašanja ter jih upoštevati v vseh fazah raziskovalnega cikla.“
2. del: te besede

GUE/NGL:
predlog spremembe 63 [člen 3, § 2, točka c]
1. del: vse besedilo brez besed „zlasti v Uniji.“
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2. del: te besede

predlog spremembe 102
1. del: vse besedilo brez besed „in dodana vrednost EU;“
2. del: te besede

predlog spremembe 119
1. del: vse besedilo brez besed „upravljanje varovanja meja;“
2. del: te besede

predlog spremembe 167
1. del: vse besedilo brez besed „zlasti v Uniji“ (ko se pojavi prvič)
2. del: te besede

EFDD:
predlog spremembe 6
1. del: vse besedilo brez besed „Načelo glede raziskovalnih podatkov bi moralo biti 

„odprto, kolikor je mogoče, zaprto, kolikor je potrebno“, s tem pa se prizna potreba 
po različnih ureditvah dostopa zaradi socialno-ekonomskih interesov Unije, pravic 
intelektualne lastnine, varstva osebnih podatkov in zaupnosti, varnostnih pomislekov 
ter drugih legitimnih interesov.“

2. del: te besede

Verts/ALE:
predlog spremembe 41
1. del: „Glede na posebnosti v sektorju obrambne industrije bi morale biti podrobne 

določbe o financiranju Unije za raziskovalne projekte na področju obrambe določene 
v Uredbi ... o ustanovitvi Evropskega obrambnega sklada16 , ki opredeljuje pravila 
za sodelovanje pri raziskavah na področju obrambe.  Čeprav bi bilo mogoče 
spodbujati sinergije med programom Obzorje Evropa in Evropskim obrambnim 
skladom, pri čemer bi se bilo treba izogibati podvajanju,“ 

2. del: „bi morali biti ukrepi v okviru programa Obzorje Evropa usmerjeni izključno v 
civilne namene.“

predlog spremembe 56
1. del: „Določiti bi bilo treba pravila za urejanje izkoriščanja in razširjanja rezultatov, s 

katerimi bi zagotovili, da bodo udeleženci ustrezno ščitili, izkoriščali in razširjali te 
rezultate ter zagotavljali dostop do njih, pri tem pa upoštevali legitimne interese 
upravičencev in druge omejitve, na primer pravila o varstvu podatkov, zasebnosti in 
varnosti ter pravice intelektualne lastnine in zaupnost ali pa globalno gospodarsko 
konkurenčnost Unije.“

2. del: „Večji poudarek bi bilo treba nameniti izkoriščanju rezultatov, zlasti v Uniji.  
Upravičenci bi morali posodobiti svoje načrte v zvezi z izkoriščanjem in 
razširjanjem rezultatov med izvajanjem ukrepa in po njegovem zaključku.“

predlog spremembe 65
1. del: vse besedilo brez besed „preprečevati pa je treba prekrivanje med programoma.“
2. del: te besede

predlog spremembe 94
1. del: vse besedilo brez besed „in drugih legitimnih interesov, kot so pravila o varstvu 

podatkov, zasebnost, pravice intelektualne lastnine in varnostna pravila, v povezavi s 
svetovno gospodarsko konkurenčnostjo Unije.“

2. del: te besede
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predlog spremembe 95
1. del: vse besedilo brez besed „ter zagotovijo možnosti izvzetja v skladu z načelom 

„odprto, kolikor je mogoče, zaprto, kolikor je potrebno“ in „zaupnost, varnostni 
predpisi, poslovne skrivnosti, legitimni poslovni interesi ali pravice intelektualne 
lastnine ali zunanja konkurenčnost Unije.“

2. del: „ter zagotovijo možnosti izvzetja v skladu z načelom „odprto, kolikor je mogoče, 
zaprto, kolikor je potrebno“

3. del: „zaupnost, varnostni predpisi, poslovne skrivnosti, legitimni poslovni interesi ali 
pravice intelektualne lastnine ali zunanja konkurenčnost Unije.“

predlog spremembe 197
1. del: vse besedilo brez besed „čim prejšnja vzpostavitev gospodarstva in družbe z 

ničelnimi emisijami“
2. del: te besede

predlog spremembe 200
1. del: vse besedilo brez besed „čim prejšnji vzpostavitvi gospodarstva in družbe z 

ničelnimi emisijami“
2. del: te besede

Razno
Predlog spremembe 182 je bil razveljavljen.
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12. Posebni program za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije 
Obzorje Evropa za obdobje 2021–2027 ***I

Poročilo: Christian Ehler (A8-0410/2018)

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

p.s. pristojnega odbora 
– glasovanje po 

sklopih

1-2
4-26
28-36
38-43
45-50
52-53
55-157
159-
171
173-
199
201-
275

odbor +

po delih

1 +

2 +

3 +

4 +

5 +

6 +

7 +

8/PG + 513, 125, 25

9 +

10 +

51 odbor

11 +

158 odbor PG + 472, 154, 35

predlogi sprememb 
pristojnega odbora - 
ločena glasovanja

172 odbor PG + 448, 181, 22

člen 2, § 2, točka h 278 GUE/NGL -

člen 2, § 2, točka (p) 279 GUE/NGL -
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

člen 2, § 2, po točki p 296 Verts/ALE PG - 289, 368, 5

člen 11, po § 2 297 Verts/ALE -

Priloga I, alinea 15 280 EFDD PG - 133, 521, 13

priloga I, del II, točka 
2, točka -6

27UD1 odbor +

292 GUE/NGL,
Verts/ALE

PG - 305, 345, 6priloga I, del I, točka 
2, točka 2.1, § 7

27UD2 odbor +

281 EFDD PG - 149, 484, 26Priloga I, del II, točka 
1, točka 1.2, točka 

1.2.2, § 1 37UD1 odbor +

282 EFDD PG - 149, 493, 18Priloga I, del II, točka 
1, točka 1.2, točka 
1.2.2, § 2, alinea 1 37UD2 odbor +

Priloga I, del II, točka 
1, točka 1.2, točka 

1.2.2, § 2, alinei 2 in 3

37UD3 odbor +

Priloga I, del II, točka 
2, točka 1.2, točka 
1.2.2, § 2, alinea 2, 

alinea 5

283 EFDD -

276 več kot 38 
poslancev

EG + 375, 279, 5Priloga I, del II, točka 
1, točka 1.2, točka 

1.2.2, § 2, alinea 2, po 
alinei 5 277 več kot 38 

poslancev
EG + 387, 252, 19

Priloga I, del II, točka 
2, točka 2.2, točka 

2.2.1, § 2, alinei 1, 2 in 
po alinei 2

44UD1 odbor +

284 EFDD PG - 99, 554, 9Priloga I, del II, točka 
2, točka 2.2, točka 
2.2.1, § 2, alinea 3 44UD2 odbor +

Priloga I, del II, točka 
2, točka 2.2, točka 

2.2.1, § 2, po alinei 3 
in po alinei 8

44UD3 odbor +
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Priloga I, del II, točka 
1, točka 3, točka 3.2.1, 

§ 1

54UD1 odbor +

285 EFDD PG - 104, 512, 47Priloga I, del II, točka 
3, točka 3.2, točka 
3.2.1, § 2, alinea 1 54UD2 odbor +

286 EFDD PG - 133, 498, 26Priloga I, del II, točka 
3, točka 3.2, točka 
3.2.1, § 2, alinea 2 54UD3 odbor +

Priloga I, del II, točka 
3, točka 3.2, točka 

3.2.1, § 2, alinei 3 in 4

54UD4 odbor +

Priloga I, del II, točka 
3, točka 3.2, točka 
3.2.1, § 2, alinea 5

287 EFDD PG - 144, 503, 23

Priloga I, del II, točka 
3, točka 3.2, točka 

3.2.7, § 4, po alinei 6

288 EFDD PG - 143, 507, 16

Priloga I, del II, točka 
4, točka 4.2, točka 

4.2.2, § 2, po alinei 3

289 EFDD PG - 306, 343, 18

Priloga I, del II, točka 
4, točka 4.2, točka 

4.2.5, § 2, po alinei 4

290 EFDD PG - 165, 473, 21

291 EFDD -Priloga I, del II, točka 
6, točka 6.2, točka 
6.2.2, § 2, točka 2, 

alinea 2
200 odbor +

Priloga I, del II, točka 
6, točka 6.2, točka 
6.2.2, § 2, točka 2, 

alinea 7

293S GUE/NGL,
Verts/ALE

PG - 158, 492, 17

298 Verts/ALE PG - 260, 380, 22Priloga I, del III, točka 
2, točka 2.2, § 1, 

alinea 1 294 GUE/NGL,
Verts/ALE

PG - 238, 402, 18

po delih

1 -

Uvodna izjava 5 295 Verts/ALE

2/PG - 279, 361, 13
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

3 odbor +

glasovanje: predlog Komisije PG + 569, 74, 20

Zahteve za poimensko glasovanje
EFDD: predlogi sprememb 280, 281, 282, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290
Verts/ALE: predlogi sprememb 51 (8. del)), 158, 172, 294, 295 (2. del), 296, 298
GUE/NGL: predlogi sprememb 292, 293, 294

Zahteve za ločeno glasovanje
Verts/ALE: predloga sprememb 158, 172

Zahteve za glasovanje po delih
Verts/ALE:
predlog spremembe 295
1. del: „pospešitev prehoda k čim prejšnjemu doseganju brezemisijskega evropskega 

gospodarstva in družbe.“
2. del: te besede

Verts/ALE, GUE/NGL:
predlog spremembe 51
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1. del: vse besedilo brez besed 
2a.2.2  Upravljanje varovanja meja 
Za izboljšanje varnosti in zaščite v EU so potrebne raziskave in inovacije, da se 
okrepijo zmožnosti varovanja in upravljanja meja. To zajema tudi izvidovanje in 
nadzor območij (v zraku, na tleh, na morju), stabilno sodelovanje in izmenjavo 
podatkov s tujimi organi, vključno z zmogljivostmi interoperabilnosti z lokalnimi, 
regionalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi poveljniškimi, nadzornimi in 
komunikacijskimi centri, ter izvajanje rešitev za varovanje meja, odzivanje na 
incidente, zaznavanje tveganj in preprečevanje kaznivih dejanj. Prav tako je treba 
vključiti raziskave o nadzoru na podlagi napovedi, algoritmične aplikacije za 
zgodnje opozarjanje in tehnologije samodejnega nadzora z različnimi vrstami 
senzorjev, pri čemer je treba upoštevati temeljne pravice. Pri ocenjevanju njihovega 
učinka in potenciala za okrepitev varnostnih prizadevanj in rešitev naj bi tehnologije 
in oprema prispevali k integriteti tistih, ki se približujejo zunanjim mejam, zlasti po 
kopnem in morju.
Raziskave bi morale podpirati izboljšanje integriranega evropskega upravljanja 
meja, vključno z okrepljenim sodelovanjem z državami kandidatkami, morebitnimi 
državami kandidatkami in državami sosedske politike EU. Prav tako bodo okrepile 
prizadevanja EU pri upravljanju migracij.
Splošne smernice
– Prepoznavanje ponarejenih in drugače manipuliranih dokumentov;
– zaznavanje nezakonitega prevoza ljudi in blaga oziroma trgovanja z njimi;
– dodatno izboljšanje zmogljivosti odzivanja na incidente na meji;
– posodobitev opreme za zračno izvidovanje in nadzor na obmejnih območjih; 
– izboljšanje neposrednega sodelovanja med varnostnimi organi na obeh straneh 
obmejnega območja za čezmejne ukrepe, da se zagotovi nepretrgan pregon storilcev 
kaznivih dejanj in osumljencev.
– 2a.2.3 Splošne smernice, ačinea 2 („– širjenje tehnologij za zaznavanje, 
preprečevanje, obrambo in boj;“)
– 2a.2.6., alinea 1 („Potrebne so raziskave, nove tehnologije, zmogljivosti in rešitve 
za podporo politikam Unije za zunanjo varnost pri civilnih nalogah, ki vključujejo 
civilno zaščito in humanitarno pomoč, upravljanje meja in ohranjanje miru pri 
stabilizaciji v razmerah po krizi, med drugim tudi s preprečevanjem sporov, 
vzpostavljanjem miru in mediacijo.)“
– 2a.2.6. Splošne smernice, alinea 2 („– spodbujanje interoperabilnost med civilnimi 
in vojaškimi zmogljivostmi pri civilnih nalogah, ki zajemajo civilno zaščito, 
humanitarno pomoč, upravljanje meja ali civilne mirovne operacije;“)
– 2a.2.6. Splošne smernice, alinea 3 („tehnološki razvoj, vključen v območje 
tehnologij z dvojno rabo, da bi se izboljšala interoperabilnost med civilno zaščito in 
vojaškimi silami ter med silami za civilno zaščito na svetovni ravni, pa tudi 
zanesljivost, organizacijski, pravni in etični vidiki, trgovinska vprašanja, varovanje 
zaupnosti in celovitost informacij ter sledljivost vseh transakcij in obdelava 
informacij;“)
– 2a.2.7., alinea 2 („Agencijam bi bilo treba dodeliti ustrezen proračun za nadaljnjo 
okrepitev njihove zmožnosti sodelovanja v raziskavah in inovacijah EU in za 
upravljanje zadevnih projektov, izmenjavo zahtev, rezultatov in ambicij ter za 
sodelovanje in koordiniranje prizadevanj z drugimi agencijami in določenimi organi, 
ki niso del EU, kot sta skupina za boj proti terorizmu in Interpol. Kar zadeva 
raziskave in inovacije, povezane z varnostjo, so te agencije zlasti: Evropska 
policijska akademija, Evropska agencija za varnost v letalstvu, Evropski center za 
preprečevanje in obvladovanje bolezni, Evropski center za spremljanje drog in 
zasvojenosti z drogami, Evropska agencija za pomorsko varnost, Agencija Evropske 
unije za varnost omrežij in informacij, Evropska agencija za operativno upravljanje 
obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice, Urad 
Evropske unije za intelektualno lastnino, Evropski policijski urad, Evropska agencija 
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za mejno in obalno stražo ter Satelitski center Evropske unije.“) in  
2a.2.7., alinea 3 („Za okrepitev sinergij z obrambnimi raziskavami, ki jih financira 
EU, bi bilo treba vzpostaviti mehanizme za izmenjavo in posvetovanje z organi za 
raziskave na področju obrambe za civilne namene.“)

2. del: 2a.2.2 („Upravljanje varovanja meja 
Za izboljšanje varnosti in zaščite v EU so potrebne raziskave in inovacije, da se 
okrepijo zmožnosti varovanja in upravljanja meja. To zajema tudi izvidovanje in 
nadzor območij (v zraku, na tleh, na morju), stabilno sodelovanje in izmenjavo 
podatkov s tujimi organi, vključno z zmogljivostmi interoperabilnosti z lokalnimi, 
regionalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi poveljniškimi, nadzornimi in 
komunikacijskimi centri, ter izvajanje rešitev za varovanje meja, odzivanje na 
incidente, zaznavanje tveganj in preprečevanje kaznivih dejanj. Prav tako je treba 
vključiti raziskave o nadzoru na podlagi napovedi, algoritmične aplikacije za 
zgodnje opozarjanje in tehnologije samodejnega nadzora z različnimi vrstami 
senzorjev, pri čemer je treba upoštevati temeljne pravice. Pri ocenjevanju njihovega 
učinka in potenciala za okrepitev varnostnih prizadevanj in rešitev naj bi tehnologije 
in oprema prispevali k integriteti tistih, ki se približujejo zunanjim mejam, zlasti po 
kopnem in morju.
Raziskave bi morale podpirati izboljšanje integriranega evropskega upravljanja 
meja, vključno z okrepljenim sodelovanjem z državami kandidatkami, morebitnimi 
državami kandidatkami in državami sosedske politike EU. Prav tako bodo okrepile 
prizadevanja EU pri upravljanju migracij.
Splošne smernice
– Prepoznavanje ponarejenih in drugače manipuliranih dokumentov;
– zaznavanje nezakonitega prevoza ljudi in blaga oziroma trgovanja z njimi;
– dodatno izboljšanje zmogljivosti odzivanja na incidente na meji;
– posodobitev opreme za zračno izvidovanje in nadzor na obmejnih območjih; 
– izboljšanje neposrednega sodelovanja med varnostnimi organi na obeh straneh 
obmejnega območja za čezmejne ukrepe, da se zagotovi nepretrgan pregon storilcev 
kaznivih dejanj in osumljencev.
2a.2.3 Splošne smernice, alinea 2 („– širjenje tehnologij za zaznavanje, 
preprečevanje, obrambo in boj;“)

3. del: – 2a.2.3 Splošne smernice, alinea 2 („– širjenje tehnologij za zaznavanje, 
preprečevanje, obrambo in boj;“)

4. del: – 2a.2.6., alinea 1 („Potrebne so raziskave, nove tehnologije, zmogljivosti in rešitve 
za podporo politikam Unije za zunanjo varnost pri civilnih nalogah, ki vključujejo 
civilno zaščito in humanitarno pomoč, upravljanje meja in ohranjanje miru pri 
stabilizaciji v razmerah po krizi, med drugim tudi s preprečevanjem sporov, 
vzpostavljanjem miru in mediacijo.)“, razen besed „upravljanje meja“

5. del „upravljanje meja“
6. del – 2a.2.6. Splošne smernice, alinea 2 („– spodbujanje interoperabilnost med civilnimi 

in vojaškimi zmogljivostmi pri civilnih nalogah, ki zajemajo civilno zaščito, 
humanitarno pomoč, upravljanje meja ali civilne mirovne operacije;“)

7. del „upravljanje meja“
8. del – 2a.2.6. Splošne smernice, alinea 3 („tehnološki razvoj, vključen v območje 

tehnologij z dvojno rabo, da bi se izboljšala interoperabilnost med civilno zaščito in 
vojaškimi silami ter med silami za civilno zaščito na svetovni ravni, pa tudi 
zanesljivost, organizacijski, pravni in etični vidiki, trgovinska vprašanja, varovanje 
zaupnosti in celovitost informacij ter sledljivost vseh transakcij in obdelava 
informacij;“)
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9. del – 2a.2.7., alinea 2 („Agencijam bi bilo treba dodeliti ustrezen proračun za nadaljnjo 
okrepitev njihove zmožnosti sodelovanja v raziskavah in inovacijah EU in za 
upravljanje zadevnih projektov, izmenjavo zahtev, rezultatov in ambicij ter za 
sodelovanje in koordiniranje prizadevanj z drugimi agencijami in določenimi organi, 
ki niso del EU, kot sta skupina za boj proti terorizmu in Interpol. Kar zadeva 
raziskave in inovacije, povezane z varnostjo, so te agencije zlasti: Evropska 
policijska akademija, Evropska agencija za varnost v letalstvu, Evropski center za 
preprečevanje in obvladovanje bolezni, Evropski center za spremljanje drog in 
zasvojenosti z drogami, Evropska agencija za pomorsko varnost, Agencija Evropske 
unije za varnost omrežij in informacij, Evropska agencija za operativno upravljanje 
obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice, Urad 
Evropske unije za intelektualno lastnino, Evropski policijski urad, Evropska agencija 
za mejno in obalno stražo ter Satelitski center Evropske unije.“), razen besed „in 
določenimi organi, ki niso del EU, kot sta skupina za boj proti terorizmu in 
Interpol.“

10. del „in določenimi organi, ki niso del EU, kot sta skupina za boj proti terorizmu in 
Interpol.“

11. del 2a.2.7., alinea 3 („Za okrepitev sinergij z obrambnimi raziskavami, ki jih financira 
EU, bi bilo treba vzpostaviti mehanizme za izmenjavo in posvetovanje z organi za 
raziskave na področju obrambe za civilne namene.“)

13. Sveženj za enotni trg

Predlogi resolucij: B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018, B8-0560/2018

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-0557/2018
(PPE, ALDE)

§ 1 7 Verts/ALE -

17 GUE/NGL -

18 GUE/NGL -

19 GUE/NGL -

20 GUE/NGL -

21 GUE/NGL -

22 GUE/NGL PG - 112, 519, 30

23 GUE/NGL PG - 89, 524, 39

24 GUE/NGL -

25 GUE/NGL PG - 101, 537, 18

po § 1

26 GUE/NGL PG - 89, 509, 61



P8_PV(2018)12-12(VOT)_SL.docx 24 PE 632.674

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

27 GUE/NGL -

28 GUE/NGL -

29 GUE/NGL PG - 55, 524, 77

30 GUE/NGL -

31 GUE/NGL -

po § 2 32 GUE/NGL -

§ 3 33 GUE/NGL -

po § 3 34 GUE/NGL PG - 143, 344, 172

§ 6 2 S&D: EG - 311, 339, 10

po § 6 8 Verts/ALE PG - 274, 366, 13

§ 7 9 Verts/ALE PG - 286, 341, 35

35 GUE/NGL PG - 102, 496, 57po § 8

3 S&D: +

po § 9 4 S&D: +

§ 12 § originalno 
besedilo

PG - 267, 381, 9

36D GUE/NGL -§ 13

5 S&D: + ustni predlog 
spremembe

§ 15 10 Verts/ALE +

po § 18 11 Verts/ALE PG - 292, 350, 23

12 Verts/ALE -§ 19

37 GUE/NGL EG - 112, 519, 22

13 GUE/NGL -po u.i. A

14 GUE/NGL -

u.i. B 6 Verts/ALE -

po u.i. B 15 GUE/NGL -
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

16 GUE/NGL PG - 136, 502, 27

po u.i. C 1 S&D: EG + 474, 174, 9

u.i. D § originalno 
besedilo

loč./EG + 343, 134, 186

glasovanje: resolucija (vse besedilo) +

Predlogi resolucij političnih skupin

B8-0557/2018 ALDE ↓

B8-0558/2018 PPE ↓

B8-0559/2018 S&D: ↓

B8-0560/2018 ECR: ↓

Zahteve za poimensko glasovanje
Verts/ALE: predlogi sprememb 8, 9, 11, § 12
GUE/NGL: predlogi sprememb 16, 22, 23, 25, 26, 29, 34, 35

Zahteve za ločeno glasovanje
Verts/ALE: § 12, uvodna izjava D

Razno
Nicola Danti je predstavil naslednji ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 5:
„poudarja, da je enotni trg vse bolj pod pritiskom zaradi nacionalnih predpisov, ki so v nasprotju z 
načeli, na katerih je utemeljen, zlasti predpisov na nacionalni ravni, ki vplivajo na prosti pretok 
blaga in storitev; priznava, da bi lahko neupravičeni in nesorazmerni nacionalni ukrepi ter 
neusklajeni ukrepi ogrozili enotnost in učinkovitost enotnega trga; vendar opozarja, da so lahko 
nekateri ukrepi legitimni in potrebni za zaščito ciljev javnega, kot je določeno v Pogodbah;“
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14. Ugotovitve in priporočila posebnega odbora o terorizmu

Poročilo: Monika Hohlmeier in Helga Stevens (A8-0374/2018)

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

§ 4 § originalno 
besedilo

loč. +

po § 5 23 PPE PG - 253, 393, 12

§ 6 § originalno 
besedilo

PG + 407, 226, 22

§ 7 § originalno 
besedilo

PG + 447, 165, 42

§ 11 § originalno 
besedilo

loč. +

po delih

1 +

§ 13 § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

§ 14 § originalno 
besedilo

2 +

po § 14 24 PPE PG + 356, 282, 20

po delih

1 +

§ 16 § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

2 +

§ 32 § originalno 
besedilo

3 +

3 EFDD PG - 60, 546, 56§ 34

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

1/PG + 622, 18, 21besedilo

2/PG + 422, 230, 8

§ 35 4 EFDD PG - 116, 525, 15

5 EFDD PG - 74, 519, 65

po delih

1/PG + 478, 144, 35

2/PG + 305, 302, 57

§ 36

§ originalno 
besedilo

3/PG + 366, 256, 36

po delih

1 +

§ 37 § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

§ 39 § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

§ 40 § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

§ 41 § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1/PG - 304, 339, 18

po § 41 6 EFDD

2/PG - 65, 510, 81

§ 42 25 PPE PG + 345, 295, 22

po delih§ 47 § originalno 
besedilo

1/PG + 632, 25, 6
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

2/PG + 311, 269, 77

3/PG + 533, 119, 4

4/PG + 491, 135, 24

5/PG + 534, 105, 14

§ 51 § originalno 
besedilo

loč. +

po delih

1 +

§ 55 § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

2 +

§ 60 § originalno 
besedilo

3 +

§ 66 § originalno 
besedilo

PG + 508, 141, 11

§ 67 § originalno 
besedilo

PG + 465, 186, 12

po delih

1 +

§ 69 § originalno 
besedilo

2 +

§ 70 § originalno 
besedilo

loč. +

§ 73 § originalno 
besedilo

loč. +

§ 74 § originalno 
besedilo

loč. +

§ 75 § originalno 
besedilo

loč./EG + 338, 305, 20

§ 76 § originalno 
besedilo

PG + 397, 246, 12
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

po delih

1 +

§ 77 § originalno 
besedilo

2/EG + 343, 299, 20

po delih

1 +

§ 78 § originalno 
besedilo

2 +

§ 80 § originalno 
besedilo

loč. +

po delih

1 +

§ 81 § originalno 
besedilo

2 +

po § 81 26 PPE PG - 316, 317, 18

po delih

1/PG + 387, 257, 12

§ 82 § originalno 
besedilo

2/PG + 582, 48, 20

po delih

1/PG + 399, 242, 15

§ 83 § originalno 
besedilo

2/PG + 619, 8, 22

po delih

1/PG + 621, 12, 21

2/PG + 512, 52, 92

§ 87 § originalno 
besedilo

3/PG + 500, 111, 43

§ 92 § originalno 
besedilo

loč. +

po delih

1 +

§ 97 § originalno 
besedilo

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

po § 102 1 ALDE -

§ 103 § originalno 
besedilo

loč. +

po delih

1 +

§ 104 § originalno 
besedilo

2 +

2 ALDE PG + 366, 262, 31po § 108

10 Verts/ALE PG ↓

po delih

1 +

§ 109 § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

§ 110 § originalno 
besedilo

2 -

§ 112 § originalno 
besedilo

loč. +

po delih

1/PG + 609, 12, 30

§ 113 § originalno 
besedilo

2/PG + 480, 128, 33

po delih

1 +

§ 116 § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

§ 123 § originalno 
besedilo

2 +

po delih§ 125 § originalno 
besedilo

1/PG + 614, 12, 28
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

2/PG + 432, 192, 24

§ 126 § originalno 
besedilo

PG - 289, 291, 71

po delih

1 +

2 +

§ 127 § originalno 
besedilo

3 +

§ 128 § originalno 
besedilo

loč./EG + 386, 210, 50

§ 129 § originalno 
besedilo

loč. +

§ 130 § originalno 
besedilo

loč. +

§ 131 § originalno 
besedilo

loč. +

27 PPE PG + 355, 287, 18§ 132

§ originalno 
besedilo

PG ↓

§ 133 § originalno 
besedilo

loč./EG + 332, 271, 51

po delih

1 +

2 +

§ 134 § originalno 
besedilo

3 +

po delih

1/PG + 500, 129, 18

2/PG + 323, 313, 12

3/PG + 519, 113, 20

§ 135 § originalno 
besedilo

4/PG - 315, 324, 16
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

§ 136 § originalno 
besedilo

PG + 350, 296, 11

po delih

1/PG + 573, 72, 12

§ 137 § originalno 
besedilo

2/PG + 384, 259, 15

§ 138 § originalno 
besedilo

loč. +

po delih

1/PG + 586, 48, 24

§ 139 § originalno 
besedilo

2/PG + 371, 248, 32

po delih

1 +

§ 140 § originalno 
besedilo

2 +

§ 143 § originalno 
besedilo

loč. -

§ 144 § originalno 
besedilo

loč. +

§ 145 § originalno 
besedilo

loč. -

§ 201 § originalno 
besedilo

loč. +

po delih

1 +

§ 211 § originalno 
besedilo

2 +

§ 218 29 PPE PG + 445, 185, 29

po § 222 31 GUE/NGL -

§ 223 § originalno 
besedilo

loč. +

po § 223 11 Verts/ALE PG - 300, 319, 35

po § 224 30 PPE PG + 341, 283, 31
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

po delih

1 +

§ 225 § originalno 
besedilo

2 +

u.i. J 16 GUE/NGL -

po u.i. M 22 PPE PG - 244, 399, 14

po delih

1 +

u.i. R § originalno 
besedilo

2 +

po u.i. R 7=
12=

Verts/ALE
S&D

PG + 371, 240, 45

u.i. T § originalno 
besedilo

loč./EG + 508, 116, 16

u.i. U 17 GUE/NGL -

po delih

1 +

u.i. X § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1/PG + 613, 20, 1

u.i. Z § originalno 
besedilo

2/PG + 348, 280, 17

po delih

1/PG + 394, 256, 6

u.i. AA § originalno 
besedilo

2/PG + 357, 287, 14

u.i. AB § originalno 
besedilo

PG + 523, 63, 66

u. i. AC § originalno 
besedilo

PG + 456, 154, 44

po u.i. AC 18 GUE/NGL -

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

1 +besedilo

2 +

po delih

1 +

u.i. AP § originalno 
besedilo

2 +

po u.i. AP 19 GUE/NGL +

u.i. AT 13 S&D: -

po delih

1 +

u.i. AV § originalno 
besedilo

2 +

u.i.AW 14 S&D: EG + 318, 316, 3

u. i. BD § originalno 
besedilo

PG + 478, 152, 16

po delih

1 +

u.i. BF § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

u.i. BH § originalno 
besedilo

2 +

u.i. BN § originalno 
besedilo

loč. +

u. i. BO § originalno 
besedilo

loč.

po delih

1 +

u.i. BP § originalno 
besedilo

2 +

u.i. BQ § originalno 
besedilo

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

po delih

1 +

u.i. BR § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

u.i. BT § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

u.i. BW § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

u.i. CJ § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

2 +

3/EG + 474, 156, 4

4 +

u.i. CS § originalno 
besedilo

5 +

po delih

1/PG + 619, 30, 3

2/PG + 402, 233, 3

3/PG + 346, 295, 5

u.i. CV § originalno 
besedilo

4/PG + 425, 184, 32

u.i. CW § originalno 
besedilo

loč. +

po delihu.i. CX § originalno 
besedilo

1/PG + 572, 71, 3
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

2/PG + 352, 274, 23

u.i. CY § originalno 
besedilo

loč. +

po delih

1 +

u.i. DB § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

u.i. DC § originalno 
besedilo

2/EG + 516, 96, 13

u.i. DD § originalno 
besedilo

loč./EG - 298, 337, 14

po delih

1 +

u.i. DI § originalno 
besedilo

2 +

u.i. DM § originalno 
besedilo

loč. +

u.i. DU § originalno 
besedilo

loč. +

po delih

1 +

u.i. DY § originalno 
besedilo

2 +

po u.i. EK 8 Verts/ALE PG - 296, 325, 36

po u.i. EO 20 GUE/NGL PG + 367, 258, 24

15 S&D: +

po delih

1 ↓

u.i. EP

§ originalno 
besedilo

2 ↓

po u.i. FC 9 Verts/ALE PG - 272, 360, 24
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

po delih

1 +

2 +

u.i. FE § originalno 
besedilo

3 +

po u.i. FE 21 GUE/NGL -

po delih

1 +

u.i. FG § originalno 
besedilo

2 +

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 474, 112, 75

Zahteve za poimensko glasovanje
EFDD: predlogi sprememb 3, 4, 5, 6
ECR: §§ 7, 66
Verts/ALE: u. i. Z, BD, CX; §§ 47, 67, 76, 83, 113, 125, 126, 132, 136; predlogi sprememb 2, 7, 

8, 9, 10, 11
PPE: predlogi sprememb 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, uvodne izjave Z, AA, CV, AB, 

AC, §§ 6, 34, 36, 82, 87, 135, 137, 139
S&D: predlog spremembe 12
GUE/NGL: u.i. 7, predlog spremembe 20

Zahteve za ločeno glasovanje
ECR: §§ 32, 92, 131
PPE: § 6
ALDE: u.i. AC, §§ 132, 133, 225
Verts/ALE: u. i. AA, AC, BP, BQ, DD, §§ 4, 130, 133, 143, 144, 145
S&D: u.i. AA, AV
GUE/NGL: u.i. T, AA, AC, BN, BO, CW, CX, CY, DB, DD, DM, DU, §§ 11, 41, 51, 67, 70, 73, 

74, 75, 76, 80, 82, 103, 112, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 143, 
144, 145, 201, 223

Zahteve za glasovanje po delih
EFDD:
predlog spremembe 6
1. del: „poziva države članice, naj poiščejo načine za zaustavitev tujega financiranja verskih 

skupnosti, ki so znane po sovražnem govoru ali terorističnih vezeh;“
2. del: „meni, da lahko države članice prepovedo pridiganje v jezikih, ki niso njihovi uradni 

jeziki;“

ECR:
§ 211
1. del: vse besedilo brez besed „preverjeno otroško varstvo ter podpora na domu, programi 

davčnih olajšav“
2. del: te besede
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Verts/ALE:
u.i. BH
1. del: „ker bo šifriranje po eni strani znatno prispevalo k varnosti na področju 

informacijskih tehnologij, po drugi pa ga bodo uporabljali tudi teroristi za zaščito 
svojih komunikacij ali shranjenih podatkov, kar je velik izziv za organe pregona, 
varnostne in obveščevalne službe, saj jim lahko onemogoči dostop do bistvenih 
podatkov in dokazov;“

2. del: „ker je šifriranje resna težava, zlasti kadar celo odgovorni ponudniki spletnih storitev 
ne želijo ali ne morejo dešifrirati komunikacije;“

u.i. CX
1. del: vse besedilo brez besed „ker pa ima Evropska agencija za mejno in obalno stražo 

težave pri spremljanju terorizma zaradi kratkega, samo 90-dnevnega obdobja 
hrambe osebnih podatkov, določenega v Uredbi (ES) 2016/1624;“

2. del: te besede

u.i. DB
1. del: vse besedilo brez besed „ker je to bistvenega pomena za lete znotraj EU;“
2. del: te besede

§ 41
1. del: „poziva države članice, naj v skladu z direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah 

ukrepajo proti satelitskim televizijskim postajam, ki širijo nasilje in sovražni govor 
ter spodbujajo k terorizmu; poziva države članice, naj začnejo v celoti in čim prej 
izvajati direktivo ter zagotovijo, da se v vsej EU izvaja njen člen 6 o preprečevanju 
spodbujanja nasilja in nestrpnosti;“

2. del: „zahteva, naj Komisija pripravi analizo možnih zakonodajnih sprememb direktive, 
da bi učinkoviteje blokirali takšne postaje, ki oddajajo iz tretjih držav;“

§ 82
1. del: „pozdravlja predlagane uredbe o interoperabilnosti; poziva Komisijo, naj oceni 

potencial in možno dodano vrednost dodatnih informacijskih sistemov, ki bi jih bilo 
treba vključiti v prihodnosti, ter poroča Evropskemu parlamentu;“ 

2. del: „meni, da je z interoperabilnostjo mogoče združevati pomembne in nujne 
informacije; poudarja, da mora takšna rešitev vzpostaviti pravo ravnovesje med 
legitimnimi potrebami organov po pravočasnih, učinkovitih in ustreznih 
informacijah v skladu z njihovimi pravicami do dostopa in omejitvijo namena, 
določenimi v ustrezni pravni podlagi, ter temeljnimi pravicami oseb, na katere se 
nanašajo podatki;“ 

§ 83
1. del: „poudarja, da je treba vpeljati storitev za ugotavljanje ujemanja biometričnih 

podatkov, ki bo omogočala poizvedovanje z uporabo biometričnih podatkov v 
številnih informacijskih sistemih EU, s čimer bo prispevala k boju proti identitetnim 
prevaram in preprečevala uporabo več identitet; poudarja, da je zadevne zbirke 
podatkov treba dopolnjevati z biometričnimi podatki;“

2. del: „poudarja tudi, da je treba stalno izboljševati prepoznavanje zlorabe pravih ter delno 
ali v celoti ponarejenih dokumentov za identifikacijo oseb;“

§ 113
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1. del: vse besedilo brez besed „poziva države članice, naj zagotovijo sodelovanje med 
ustreznimi deležniki, da bi povečale zmogljivosti pristojnih organov za dešifriranje 
in poskrbele, da bodo te zmogljivosti ustrezale zahtevam sodnega pregona; 
pozdravlja, da Europol razvija orodja in strokovno znanje za dešifriranje, da bi 
postal vozlišče za dešifriranje zakonito pridobljenih informacij v okviru kazenskih 
preiskav in bi državam članicam zagotavljal boljšo podporo;“ 

2. del: te besede

§ 125
1. del: vse besedilo brez besed „poziva Komisijo, naj preuči možnost zakonodajnega 

predloga, ki bi komunikacijske platforme na trgu EU v primeru šifriranih sporočil 
zavezoval k sodelovanju, če bi za to obstajala sodna odločba;“

2. del: te besede

§ 135
1. del: „poziva sozakonodajalca, naj razmislita o tem, da bi Evropski agenciji za mejno in 

obalno stražo podelila posebno nalogo za obdelavo operativnih osebnih podatkov, ki 
ustreza njeni operacijski vlogi, med drugim pri preprečevanju in odkrivanju 
čezmejnega kriminala in terorizma na zunanjih mejah EU;“, razen besed „obdelavo 
operativnih osebnih podatkov, ki ustreza njeni operacijski vlogi, med drugim pri“

2. del: te besede
3. del: „meni, da bi bilo treba v okviru te naloge omogočiti zadostno obdobje hrambe 

podatkov in izmenjavo osebnih podatkov z misijami SVOP, Europolom in 
Eurojustom ter v posebnih okoliščinah in s potrebnimi zaščitnimi ukrepi s tretjimi 
državami;“, razen besed „zadostno obdobje hrambe podatkov in izmenjavo osebnih 
podatkov z misijami SVOP, Europolom in Eurojustom ter v posebnih okoliščinah in 
s potrebnimi zaščitnimi ukrepi s tretjimi državami;“

4. del: te besede

§ 137
1. del: vse besedilo brez besed „Eurodac in informacijskega sistema Europola“
2. del: te besede

§ 139
1. del: vse besedilo brez besed „samodejna“ in „o nezakonitem vstopanju/izstopanju“
2. del: te besede

GUE/NGL:
u.i. R
1. del: vse besedilo brez besede „etnično-nacionalistični “
2. del: ta beseda

u.i. X
1. del: „ker vračanje tujih terorističnih bojevnikov in njihovih družin pomeni posebne 

izzive v zvezi z varnostjo in radikalizacijo, zlasti v primeru otroških povratnikov, ki 
predstavljajo posebno težavo, saj kot žrtve potrebujejo zaščito, hkrati pa so lahko 
tudi potencialni storilci,“

2. del: „saj kot žrtve potrebujejo zaščito, hkrati pa so lahko tudi potencialni storilci;“

u.i. AG
1. del: vse besedilo brez besed „saj ga izrabljajo tako levičarski kot desničarski agitatorji“
2. del: te besede

u.i. AP
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1. del: vse besedilo brez besed „ogrožene demografske skupine “
2. del: te besede

u.i. AV
1. del: „ker je cilj radikalnega islamskega fundamentalizma, da bi religija obvladovala vsa 

področja življenja - osebno, politično in družbeno“
2. del: „– to bi pa lahko privedlo k vrsti skupnosti, ki bi bila dovzetna za džihadistično 

novačenje“

u.i. BF
1. del: vse besedilo brez besed „ker spremljanje storilcev z visoko stopnjo tveganja zahteva 

zelo veliko sredstev varnostnih služb držav članic;“
2. del: te besede

u.i. BP
1. del: „ker kljub večkratnim pozivom k vzpostavitvi evropskega sistema evidence 

podatkov o potnikih (PNR) vse države članice niso pokazale enake zavezanosti, prav 
tako jih večina ni upoštevala roka za prenos te zakonodaje;“

2. del: „ker bi morale države članice, ki so zamudile rok za prenos, nemudoma sprejeti vse 
potrebne ukrepe za popolno in takojšnje izvajanje te direktive;“

u.i. BR
1. del: „ker sta na 6. seznamu ukrepov v okviru strategije za upravljanje informacij trenutno 

dva pilotna projekta, ki se izvajata in sta namenjena zagotavljanju medsebojnega 
povezovanja z decentraliziranimi sistemi, in sicer projekt ADEP („Automation of 
data exchange processes on police records“) in projekt QUEST („Querying Europol 
Systems“); ker je šest držav članic že vključenih v pilotni projekt ADEP za 
samodejno pošiljanje policijskih evidenc med različnimi državami in ker ta projekt 
dobro poteka;“

2. del: „ker takšni projekti pomagajo pri zagotavljanju dejanskih in uporabnih rešitev težav, 
ki izhajajo iz slabe medsebojne povezanosti decentraliziranih informacijskih 
sistemov, ter pomagajo krepiti zaupanje in sodelovanje med državami članicami;“

u.i. BT
1. del: „ker so storilci kaznivih dejanj lahko še vedno evidentirani v različnih nepovezanih 

zbirkah podatkov pod različnimi imeni;“
2. del: „ker je torej treba sedanjo arhitekturo EU za upravljanje podatkov izboljšati z 

interoperabilnostjo, da bi se odpravile pomanjkljivosti in večkratne lažne identitete 
ter zagotovile prave informacije ob pravem času;“

u.i. BW
1. del: vse besedilo brez besed „in sestavni deli interoperabilnosti“ in „samodejno“
2. del: te besede

u.i. CJ
1. del: vse besedilo brez besed „in Frontex“
2. del: te besede

u.i. DC
1. del: vse besedilo brez besed „da bi jih mejni policisti imeli na voljo“
2. del: te besede

u.i. DI
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1. del: „ker so zloraba in nepravilna uporaba zbiranja sredstev prek družbenih medijev, 
financiranja prek dobrodelnih in neprofitnih organizacij, elektronskih prenosov 
majhnih zneskov in predplačniških kartic eden od načinov financiranja Daiša in 
drugih terorističnih organizacij;“

2. del: „ker se platforme za mikroposojila uporabljajo za spodbujanje vseh teh tipologij;“

u.i. EP
1. del: „ker je ključnega pomena, da Evropska unija ohrani tesno sodelovanje s 

partnerskimi tretjimi državami v boju proti terorizmu; ker je treba vzdrževati dialog 
o ukrepih in delovanju za boj proti terorizmu in njegovemu financiranju ter za 
preprečevanje radikalizacije,“

2. del: „zlasti z zalivskimi državami; ker je medparlamentarno sodelovanje s temi ključnimi 
tretjimi državami eno od orodij, ki jih je treba okrepiti;“ 

§ 13
1. del: vse besedilo brez besed „varnostne in“
2. del: te besede

§ 14
1. del: vse besedilo brez besede „varnostne in“
2. del: ta beseda

§ 16
1. del: vse besedilo brez besed „sodelujejo z zasebnim sektorjem za“
2. del: te besede

§ 32
1. del: vse besedilo brez besed „za odpornost“ (ko se pojavi prvič) in „z namenom 

oblikovanja stabilnih družb, ki so odporne proti radikalizaciji“
2. del: „za odpornost“
3. del: „z namenom oblikovanja stabilnih družb, ki so odporne proti radikalizaciji“

§ 37
1. del: vse besedilo brez besed „ekstremizem in“
2. del: te besede

§ 39
1. del: vse besedilo brez besede „verski“ (ko se pojavi drugič, op. prev.)
2. del: ta beseda

§ 40
1. del: vse besedilo brez besed „vključno z vsemi vsebinami, ki jih pripravijo ali širijo 

skupine ali posamezniki, zoper katere sta EU ali Organizacija Združenih narodov 
sprejeli omejevalne ukrepe;“

2. del: te besede

§ 55
1. del: vse besedilo brez besed „in/ali nacionalne oziroma zunanje organe, pristojne za boj 

proti terorizmu, in za osebe, ki bi lahko ogrozile javno varnost, uvesti učinkovite 
zahteve za obdobje po pogojnem izpustu;“

2. del: te besede

§ 60
1. del: vse besedilo brez besed „spremljajo“ in „tudi v sodelovanju s tretjimi državami“
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2. del: „spremljajo“
3. del: „tudi v sodelovanju s tretjimi državami“

§ 69
1. del: vse besedilo brez besede „samodejno“
2. del: ta beseda

§ 77
1. del: vse besedilo brez besed „tako“ in „kot za državljane tretjih držav“ 
2. del: te besede

§ 78
1. del: „poziva, naj direktiva EU o evidenci podatkov o potnikih velja za zasebna letala ter 

naj za prevoznike velja obveznost zbiranja podatkov v ta namen;“
2. del: „poziva Komisijo, naj oceni varnostne postopke, uzakonjene na aerodromih in 

manjših letališčih v državah članicah EU;“

§ 81
1. del: „ugotavlja, da se je rok za izvedbo Prümskih sklepov(18), sprejetih dne 23. junija 

2008, iztekel 26. avgusta 2011“
2. del: „ a še vedno nekatere države članice sklepov niso izvedle v celoti; zato poziva te 

države članice, naj končno izpolnijo svoje obveznosti v skladu z zakonodajo EU in v 
celoti izvedejo Prümska sklepa ter okrepijo prümsko mrežo s posodobitvijo svojih 
nacionalnih sistemov za obdelavo, da bi se prilagodili sodobni informacijski 
tehnologiji; poziva Komisijo in Svet, naj posodobita in nadgradita Prümska sklepa iz 
leta 2008, da bodo nacionalni sistemi učinkoviteje povezani“

§ 97
1. del: vse besedilo brez besed „da bi se ohranila nacionalna varnostna kultura“
2. del: te besede

§ 104
1. del: „poziva Europol“ ... „zagotovi, da bo projekt QUEST pravočasno na voljo državam 

članicam“  
2. del: „naj s ciljem izboljšanja interoperabilnosti“ 

§ 109
1. del: „poziva države članice, naj v celoti izkoristijo tehnične rešitve za izboljšanje 

izmenjave informacij z Europolom“
2. del: „zlasti z avtomatizacijo prenosa podatkov v Europolov informacijski sistem za 

navzkrižno preverjanje, na primer z orodjem za nalaganje podatkov, ki ga je razvil 
Europol“

§ 110
1. del: vse besedilo brez besede „avtomatično“
2. del: ta beseda

§ 116
1. del: „meni, da so lahko operativni sporazumi s tretjimi državami koristni pri delu 

Europola,“ 
2. del: „ter ugotavlja, da se Komisija o operativnih sporazumih zdaj pogaja z osmimi 

državami iz Bližnjega vzhoda in severne Afrike; zahteva ponovna pogajanja o 
operativnih sporazumih s posebej tesnimi partnerji, kot so države Efte;“
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§ 123
1. del: vse besedilo brez besede „Erasmus“
2. del: ta beseda

§ 127
1. del: „poziva države članice, naj vlagajo v opremo IKT, ki ustreza standardom, na vseh 

mejnih prehodih, da se omogoči ustrezno preverjanje v vseh zadevnih zbirkah 
podatkov;“

2. del: „poziva Komisijo, naj po posvetovanju z agencijo eu-LISA določi referenčno merilo 
za tehnične standarde te opreme IKT;“

3. del: „meni, da je treba delo v zvezi s predlogi o interoperabilnosti informacijskih 
sistemov obravnavati kot priložnost za izboljšanje in delno uskladitev nacionalnih 
informacijskih sistemov in nacionalnih infrastruktur na mejnih prehodih; pozdravlja 
predlog Komisije za okrepitev podpore državam članicam pri varovanju skupnih 
zunanjih meja EU, da bi se proračun za Sklad za integrirano upravljanje meja v 
naslednjem večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027 vsaj potrojil;“

§ 140
1. del: „poziva Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo, naj pripravi programe 

usposabljanja in organizira tečaje za mejne policiste, pri čemer naj poudarek nameni 
okrepitvi preverjanj v ustreznih zbirkah podatkov na zunanjih mejah“  

2. del: „in podpori pri upoštevanju skupnih kazalnikov tveganja;“

ALDE, Verts/ALE, S&D, GUE/NGL:
u.i. Z
1. del: vse besedilo brez besed „pogosto druga ali tretja generacija priseljencev, ki so 

odrasli v državi članici, ki so jo potem napadli“
2. del: te besede

u.i. CV
1. del: „ker so preprečen napad na vlak Thalys z dne 21. avgusta 2015, napadi v Parizu 13. 

novembra 2015 in napadi v Bruslju 22. marca 2016 pokazali, da so teroristi v 
določenih primerih zlorabili pomanjkljivosti v politikah EU in več držav članic na 
področju upravljanja meja“, razen besed „na področju upravljanja meja“

2. del: „na področju upravljanja meja“
3. del: „ki niso bile pripravljene za množični prihod“
4. del: „ker so organi kazenskega pregona poročali, da je vsaj osem storilcev teh napadov 

vstopilo v EU prek nedovoljenih tokov julija, avgusta in oktobra 2015; ker so v 
drugih primerih bodoči storilci ostali v državah članicah, čeprav bi morali oditi 
oziroma biti vrnjeni v državo izvora; ker to kaže na nekatere pomanjkljivosti v 
politikah EU na področju upravljanja meja in na njihovo izvajanje na ravni držav 
članic;“

Verts/ALE, GUE/NGL:
u.i. CS
1. del: „ker je schengensko območje brez notranjih meja eden največjih uspehov EU,“
2. del: „vendar je vzdržno le, če so zunanje meje učinkovito zavarovane in zaščitene in so 

sprejeti notranji varnostni ukrepi za obvladovanje tveganja hudih kaznivih dejanj;“ 
razen besed (ni v SL prevodu)

3. del: (ni v SL prevodu)
4. del: „ker so bili sprejeti številni predlogi za okrepitev varnostnega preverjanja na 

zunanjih mejah; ker so nekatere države članice zahtevale več prožnosti v zvezi s 
ponovno začasno uvedbo preverjanja na notranjih mejah v primeru resne grožnje za 
javni red ali javno varnost,“
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5. del „kot je predlagala Komisija;“

u.i. DY
1. del: „ker so številne teroristične napade v EU izvedli posamezniki, ki so bili znani 

oblastem;“
2. del: „ker podjetja za izposojo vozil ne morejo izmenjevati informacij, kot so podatki o 

rezervacijah, z agencijami kazenskega pregona za namene navzkrižnega preverjanja 
v uradnih nadzornih seznamih in policijskih zbirkah podatkov;“

u.i. FE
1. del: „ker učinkovito ukrepanje proti terorizmu in varovanje svoboščin nista cilja, ki bi se 

izključevala, temveč se dopolnjujeta in vzajemno krepita; ker je treba zagotoviti in 
zaščititi temeljne pravice vsakega posameznika“

2. del: „in ker morajo vsi ukrepi v boju proti terorizmu čim manj vplivati na nedolžno in 
neudeleženo prebivalstvo;“, razen besed „nedolžno in neudeleženo prebivalstvo“

3. del: „nedolžno in neudeleženo prebivalstvo“

§ 47
1. del: „poudarja, da je treba doseči samodejno zaznavanje ter sistemsko, hitro, dokončno in 

popolno odstranjevanje terorističnih vsebin na spletu na podlagi jasnih pravnih 
določb, vključno z zaščitnimi ukrepi, in človeškega pregleda;“ brez besed 
„samodejno“ in „sistemsko, hitro“

2. del: „samodejno“
3. del: „sistemsko, hitro“
4. del: „nadalje poudarja, da je treba preprečiti ponovno nalaganje že odstranjene vsebine; 

pozdravlja zakonodajni predlog Komisije o preprečevanju razširjanja spletnih 
terorističnih vsebin, ki platformam nalaga obveznost, da jih v celoti odstranijo; 
opozarja sozakonodajalca, naj hitro začneta obravnavati ta predlog; poziva države 
članice, naj sprejmejo nacionalne ukrepe, če bo sprejetje zakonodaje odloženo;“ brez 
besed „ki platformam nalaga obveznost, da jih v celoti odstranijo“

5. del „ki platformam nalaga obveznost, da jih v celoti odstranijo“

§ 87
1. del: „poziva države članice, naj za boj proti terorizmu ustanovijo nacionalne fuzijske 

centre ali enote za usklajevanje ter usklajene zbirke podatkov, če tega še niso storile, 
da bi centralizirale informacije ter olajšale iskanje, identifikacijo in izmenjavo 
informacij, povezanih s terorizmom, in obveščevalne podatke vseh zadevnih 
nacionalnih organov; poleg tega meni, da je proaktivna lokalna in po potrebi 
regionalna politika nujen pogoj za celovito nacionalno varnostno politiko; zato 
poziva države članice, naj si izmenjujejo primere dobre prakse“

2. del: (kot je belgijski primer „Lokale integrale veiligheidscellen“)
3. del: „in ki jim je skupna poklicna molčečnost, tako da bodo lahko sodelovali vsi akterji, 

zavezani poklicni molčečnosti;“

ALDE, S&D:
u.i. FG
1. del: vse besedilo brez besed „znotraj njenega večletnega okvira“
2. del: te besede

§ 225
1. del: vse besedilo brez besed „v kontekstu večletnega finančnega okvira“ in „o 

protiterorističnih ukrepih;“
2. del: te besede
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ALDE, Verts/ALE
§ 134
1. del: „poziva Komisijo, naj pripravi oceno možnosti in s tem povezanih učinkov 

zakonodajnega predloga, s katerim bi določila obveznost, da letalski prevozniki in 
upravljavci pristanišč, mednarodnih avtobusov ali hitrih vlakov preverjajo skladnost 
pri vkrcanju potnikov in s tem zagotovijo, da se identiteta na vozovnici ujema z 
osebno izkaznico ali s potnim listom v potnikovi posesti;“ brez besedila „upravljavci 
pristanišč, mednarodnih avtobusov ali hitrih vlakov“

2. del: „upravljavci pristanišč, mednarodnih avtobusov ali hitrih vlakov“
3. del: „poudarja, da je treba zagotoviti, da se prevoznikom ne podeli nalog, ki jih lahko 

opravljajo le policijski organi, kot so dejansko preverjanje identitete ali preverjanje 
pristnosti osebnih dokumentov ali potnih listin;“

Verts/ALE, S&D, GUE/NGL:
§ 34
1. del: vse besedilo brez besed „v tem okviru pa naj tudi zlasti spodbujajo verske prakse, ki 

so popolnoma skladne z demokratičnimi vrednotami, pravno državo, človekovimi 
pravicami in zakonodajo države članice;“

2. del: te besede

§ 36
1. del: „poziva države članice, naj izboljšajo ponudbo višje izobrazbe za duhovnike v EU 

na podlagi preglednega nadzora ter z akreditacijo le tistih teoloških izobraževalnih 
programov, ki so v celoti skladni z demokracijo, pravno državo, človekovimi 
pravicami“ brez besede „teoloških“

2. del: „teoloških“
3. del: „ter nevtralnostjo in demokratičnim laicizmom evropskih držav, ter naj odvzamejo 

dovoljenja za poučevanje v primeru kršitev;“

Razno
Skupina PPE je umaknila predlog spremembe 28.

15. Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike

Poročilo: David McAllister (A8-0392/2018)

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

§ 1 6 ENF -

§ 2 7 ENF -

§ 3 8 ENF -

28 EFDD PG - 82, 536, 18§ 5, po alinei 1

29 EFDD PG - 88, 522, 22

§ 5, alinea 2 9 ENF -

§ 8 23 Verts/ALE -
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

§ 9 10D ENF -

§ 10 11D ENF -

12 ENF -

po delih

1 +

§ 11

§ originalno 
besedilo

2 +

§ 12 13 ENF -

po delih

1 +

§ 13 § originalno 
besedilo

2/PG + 454, 150, 41

§ 14 14 ENF -

§ 15 15 ENF -

§ 16 16 ENF -

po delih

1 +

§ 18 § originalno 
besedilo

2/PG + 540, 90, 16

§ 19 17 ENF -

§ 21 18 ENF -

po delih

1/PG + 605, 16, 18

2/PG + 420, 181, 39

po § 21 36 S&D:

3/PG + 509, 30, 92

19 ENF -

po delih

1/PG + 536, 79, 33

§ 23

§ originalno 
besedilo

2/PG + 547, 65, 23
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

3/PG + 607, 22, 18

24 Verts/ALE -

20 ENF -

po delih

1/PG + 528, 104, 15

2/PG + 509, 111, 13

§ 24

§ originalno 
besedilo

3/PG + 417, 217, 1

po § 24 25 Verts/ALE PG - 263, 374, 9

30 EFDD PG - 106, 509, 25

33 GUE/NGL PG - 103, 533, 11

26 Verts/ALE -

§ 25

§ originalno 
besedilo

PG + 411, 167, 61

27 Verts/ALE PG - 201, 422, 24§ 26

§ originalno 
besedilo

PG + 456, 102, 87

34D GUE/NGL PG - 161, 450, 26

31 EFDD PG - 149, 480, 18

§ 27

21 ENF -

22D ENF -

35 GUE/NGL PG - 120, 448, 75

§ 28

32 EFDD PG - 169, 450, 17

u.i. G 1 ENF -

u.i. J 2D ENF -

u.i. K 3 ENF -

u.i. L 4 ENF -

u.i. M 5 ENF -
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 401, 173, 73

Zahteve za poimensko glasovanje
EFDD: predlogi sprememb 28, 29, 30, 31, 32; §§ 13 (2. del), 18 (2. del), 23, 24 (2. in  3. 

del), 25, 26
Verts/ALE: predloga spremembe 25, 27
S&D: predlog spremembe 36
GUE/NGL: predlogi sprememb 33, 34, 35, §§ 24, 26

Zahteve za glasovanje po delih
EFDD:
§ 13
1. del: vse besedilo brez besed „in vojaških“
2. del: te besede

§ 18
1. del: vse besedilo brez besed „in pridružitvenih“
2. del: te besede

§ 23
1. del: „po nedavnih predsedniških in parlamentarnih volitvah v regiji ponovno potrjuje 

svojo zavezanost nadaljnjemu vzpostavljanju trdnih odnosov z državami Latinske 
Amerike, pri čemer se bo spodbujalo varovanje demokracije, pravne države in 
človekovih pravic kot temeljev za poglobljeno povezovanje in sodelovanje; izraža 
globoko zaskrbljenost zaradi pomanjkanja spoštovanja demokracije, človekovih 
pravic in pravne države na Kubi, v Nikaragvi in Venezueli;“

2. del: „je zaskrbljen zaradi razvoja dogodkov po volitvah v Braziliji in izraža upanje, da bo 
nova vlada ostala na poti demokracije in pravne države;“

3. del: „izraža pohvalo prizadevanjem vseh strani, vključenih v mirovni proces v 
Kolumbiji; ponovno izraža polno podporo temu mirovnemu procesu in njegovemu 
dejanskemu izvajanju;“

§ 24
1. del: vse besedilo brez besed „združevanjem vojaških zmogljivosti“ in „ter 

pripravljenostjo držav članic, da se odpovejo odločanju v tem okviru“
2. del: „združevanjem vojaških zmogljivosti“
3. del: „ter pripravljenostjo držav članic, da se odpovejo odločanju v tem okviru“

S&D:
§ 11
1. del: vse besedilo brez besede „Rusija“
2. del: ta beseda

PPE:
predlog spremembe 36
1. del: „obsoja vse strani v Jemnu zaradi hudih kršitev mednarodnega humanitarnega prava 

in prava o človekovih pravicah,“
2. del: „vključno z neselektivnimi napadi koalicije pod vodstvom Saudove Arabije in 

hutijevskih upornikov na civiliste;“
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3. del: „zahteva takojšnjo odpravo blokade Jemna in poziva vse strani v konfliktu, naj se 
vrnejo k dialogu pod okriljem OZN in si prizadevajo za trajno premirje; pozdravlja 
odločitev vlad Nemčije, Danske in Finske, da ustavijo prodajo orožja Saudovi 
Arabiji; poziva k uvedbi sankcij na ravni EU proti tistim, ki so odgovorni za umor 
saudskega novinarja Džamala Hašodžija;“

16. Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike

Poročilo: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

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

§ 1 24 GUE/NGL -

§ 2 2 Verts/ALE PG - 206, 389, 39

§ 5 25D GUE/NGL -

§ 6 26D GUE/NGL -

27D GUE/NGL -§ 7

16 EFDD -

§ 8 28D GUE/NGL -

§ 9 29D GUE/NGL -

§ 10 30 GUE/NGL -

§ 11 31 GUE/NGL -

§ 13 32 GUE/NGL -

17D=
33D=

EFDD
GUE/NGL

-§ 14

3 Verts/ALE PG - 194, 393, 43

34 GUE/NGL -§ 15

4 Verts/ALE PG - 118, 472, 44

5 Verts/ALE -§ 16

18 EFDD -

§ 18 35 GUE/NGL PG - 126, 475, 33

36 GUE/NGL -§ 19

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

§ 20 19 EFDD -

§ 21 20 EFDD -

§ 27 38 GUE/NGL -

39D GUE/NGL -§ 28

6 Verts/ALE PG - 74, 496, 63

40 GUE/NGL -§ 30

7 Verts/ALE PG - 135, 450, 48

§ 31 41 GUE/NGL -

42 GUE/NGL -§ 32

8 Verts/ALE PG - 152, 458, 20

§ 34 9 Verts/ALE -

po § 34 10 Verts/ALE PG - 176, 438, 18

§ 36 43 GUE/NGL -

§ 37 44 GUE/NGL -

§ 38 45D GUE/NGL -

46 GUE/NGL -§ 39

11 Verts/ALE PG - 148, 460, 32

po § 41 12 Verts/ALE PG - 131, 452, 44

§ 46 13 Verts/ALE PG - 155, 382, 96

§ 48 14D Verts/ALE PG - 144, 457, 33

§ 50 47 GUE/NGL -

§ 51 48 GUE/NGL PG - 95, 484, 57

§ 52 49D GUE/NGL -

50 GUE/NGL PG - 95, 463, 60

15 Verts/ALE PG - 131, 466, 28

§ 53

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

§ 54 51D GUE/NGL -

§ 55 52D GUE/NGL -

§ 57 53 GUE/NGL -

§ 61 54 GUE/NGL -

§ 63 § originalno 
besedilo

PG + 441, 154, 42

§ 64 § originalno 
besedilo

PG + 434, 174, 19

Navedba sklicevanja 3 § originalno 
besedilo

loč. +

Navedba sklicevanja 8 § originalno 
besedilo

loč. +

Navedba sklicevanja 
10

22 GUE/NGL PG - 157, 449, 30

Navedba sklicevanja 
11

§ originalno 
besedilo

loč. +

Navedba sklicevanja 
13

§ originalno 
besedilo

loč. +

Navedba sklicevanja 
18

§ originalno 
besedilo

loč. +

Navedba sklicevanja 
19

§ originalno 
besedilo

loč. +

Navedba sklicevanja 
20

§ originalno 
besedilo

loč. +

Navedba sklicevanja 
21

§ originalno 
besedilo

loč. +

23D GUE/NGL -u.i. A

1 Verts/ALE PG - 232, 386, 15

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 376, 215, 41

Zahteve za poimensko glasovanje
Verts/ALE: predlogi sprememb 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15
EFDD: §§ 63, 64
GUE/NGL: predlogi sprememb 22, 35, 48, 50
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Zahteve za ločeno glasovanje
GUE/NGL: navedbe sklicevanj 3, 8, 11, 13, 18, 19, 20, 21

17. Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2017 ter 
politiki Evropske unije na tem področju

Poročilo: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

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

pred § 1 5 EFDD PG - 111, 335, 160

§ 5 § originalno 
besedilo

loč. +

po § 23 6 EFDD PG - 80, 530, 14

7 EFDD PG - 103, 355, 164po § 28

8 EFDD PG - 157, 308, 163

po delih

1 +

2/PG + 495, 93, 36

3/PG + 487, 105, 28

4/PG + 542, 51, 24

5/PG + 503, 46, 68

6/PG + 525, 60, 29

7/PG + 427, 124, 59

8/EG + 430, 125, 51

9/PG + 417, 134, 52

10/PG + 432, 139, 53

§ 41 § originalno 
besedilo

11/PG + 416, 128, 79

po § 41 9 EFDD PG - 187, 290, 146

§ 46 § originalno 
besedilo

loč. +

po § 46 10 EFDD PG - 133, 327, 164
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

11 EFDD PG - 144, 448, 25

po delih

1 +

2 +

3 +

§ 47 § originalno 
besedilo

4 +

12 EFDD PG - 158, 316, 141

13 EFDD PG - 174, 288, 151

po § 47

14 EFDD PG - 145, 434, 32

po § 48 1 PPE PG - 270, 271, 77

16 GUE/NGL EG - 135, 249, 238§ 53

§ originalno 
besedilo

loč. +

17 GUE/NGL -§ 57

§ originalno 
besedilo

loč. +

§ 62 15 EFDD PG - 147, 441, 28

Navedba sklicevanja 
11

2D EFDD PG - 72, 526, 22

Navedba sklicevanja 
24

3D EFDD PG - 77, 490, 47

Navedba sklicevanja 
37

4D EFDD PG - 137, 393, 87

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 369, 115, 119

Zahteve za poimensko glasovanje
EFDD: predlogi sprememb 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; § 41
ENF, ECR: predlog spremembe 1

Zahteve za ločeno glasovanje
EFDD: §§ 5, 46, 53, 57
ECR: §§ 41, 57

Zahteve za glasovanje po delih
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EFDD, PPE:
§ 41
1. del: vse besedilo brez besed „pozdravlja, da je EU podpisala Istanbulsko konvencijo, in“, 

„od držav članic, ki tega še niso storile, zahteva, naj to konvencijo čimprej 
ratificirajo in uveljavijo“, „zato poziva EU, naj državam pomaga izboljšati zbiranje 
podatkov na tem področju in izpolnjevati mednarodne obveznosti;“, „poziva EU, naj 
sodeluje z drugimi državami, da bi pospešila financiranje in načrtovanje programov 
za preprečevanje spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola po vsem svetu in za 
odzivanje nanj;“, „kršenje spolnih in reproduktivnih pravic žensk;“ brez besed 
„spolnih in reproduktivnih“, „spolnih in reproduktivnih;“, „in reproduktivnem“, 
„spolnih in reproduktivnih pravic ter dostop do teh pravic“ „in reproduktivnih“, „ter 
spolnem in reproduktivnem življenju“ in „obsoja ponovno uvedbo pravila o globalni 
prepovedi („global gag rule“);“

2. del: „pozdravlja, da je EU podpisala Istanbulsko konvencijo, in“
3. del: „od držav članic, ki tega še niso storile, zahteva, naj to konvencijo čimprej 

ratificirajo in uveljavijo;“
4. del: „zato poziva EU, naj državam pomaga izboljšati zbiranje podatkov na tem področju 

in izpolnjevati mednarodne obveznosti;“
5. del „poziva EU, naj sodeluje z drugimi državami, da bi pospešila financiranje in 

načrtovanje programov za preprečevanje spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola 
po vsem svetu in za odzivanje nanj;“

6. del „kršenje spolnih in reproduktivnih pravic žensk;“ brez besed „spolnih in 
reproduktivnih“

7. del „spolnih in reproduktivnih“
8. del „spolnih in reproduktivnih pravic ter dostop do teh pravic“
9. del „in reproduktivnih“
10. del „ter spolnem in reproduktivnem življenju“
11. del „obsoja ponovno uvedbo pravila o globalni prepovedi („global gag rule“);“

EFDD, ECR:
§ 47
1. del: vse besedilo brez besed „je zaskrbljen zaradi možne instrumentalizacije zunanje 

politike EU kot „upravljanja migracij““, „obžaluje poskuse oviranja, omadeževanja 
ali celo kriminalizacije humanitarne pomoči in vztraja, da so potrebne večje iskalne 
in reševalne zmogljivosti za ljudi v stiski na morju ali kopnem, da bi izpolnili naše 
osnovne obveznosti po mednarodnem pravu;“, „pozdravlja pobudo OZN o 
globalnem dogovoru o varnih, urejenih in zakonitih migracijah in globalni dogovor o 
beguncih UNHCR ter osrednjo vlogo, dodeljeno človekovim pravicam v teh paktih;“

2. del: „je zaskrbljen zaradi možne instrumentalizacije zunanje politike EU kot „upravljanja 
migracij““

3. del: „obžaluje poskuse oviranja, omadeževanja ali celo kriminalizacije humanitarne 
pomoči in vztraja, da so potrebne večje iskalne in reševalne zmogljivosti za ljudi v 
stiski na morju ali kopnem, da bi izpolnili naše osnovne obveznosti po 
mednarodnem pravu;“

4. del: „pozdravlja pobudo OZN o globalnem dogovoru o varnih, urejenih in zakonitih 
migracijah in globalni dogovor o beguncih UNHCR ter osrednjo vlogo, dodeljeno 
človekovim pravicam v teh paktih;“

18. Ustanovitev Evropskega obrambnega sklada

Poročilo: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog zavrnitve predloga Komisije

Predlog zavrnitve 
predloga Komisije

2=
12=

EFDD,
GUE/NGL

PG - 141, 375, 15

Osnutek zakonodajnega akta

predlogi sprememb 
pristojnega odbora – 

glasovanje po sklopih

1UD odbor +

predlogi sprememb pristojnega odbora – ločeno glasovanje

člen 11, § 6 a 1UD odbor PG + 521, 58, 8

člen 30, § 2 1UD odbor loč./EG - 171, 421, 7

po delih

1 +

člen 30, § 3 1UD odbor

2 -

ostali predlogi sprememb

člen 5, § 1 11 ECR –

po delih

1/PG + 301, 287, 20

člen 7, § 1 6revU
D1=
13=

S&D
Verts/ALE

2/PG - 283, 291, 37

6revU
D2

S&D EG - 247, 342, 28

14-16 Verts/ALE PG - 250, 334, 30

člen 7, §§ 2-4

1UD odbor EG + 327, 272, 20

1UD odbor PG + 382, 218, 18člen 7, § 5

6revU
D3=
17=

S&D
Verts/ALE

PG ↓

1UD odbor +člen 10, § 2, uvodni 
del

26 EFDD ↓

člen 10, § 2, točka b 27 EFDD -
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

1UD odbor +

člen 10, po § 2 18 Verts/ALE PG - 294, 313, 14

člen 11, po § 1 19 Verts/ALE PG - 93, 468, 55

28 EFDD PG - 136, 439, 44člen 11, § 4

1UD odbor +

29rev EFDD PG + 312, 281, 25člen 11, § 6

1UD odbor PG ↓

20 Verts/ALE PG - 291, 327, 10člen 11, po § 6

21 Verts/ALE PG + 320, 292, 9

člen 12, § 1 30D EFDD EG + 292, 288, 41

Člen 13, § 1, po točki  
e

7 S&D EG - 246, 341, 40

22D Verts/ALE PG - 268, 301, 58člen 21

1UD odbor PG + 442, 163, 21

člen 25, po § 3 23 Verts/ALE PG - 273, 338, 17

člen 28, po § 1 24 Verts/ALE PG - 255, 353, 18

1UD odbor +člen 29, § 2

8 S&D ↓

člen 34, po § 1 9 S&D PG - 283, 319, 23

priloga I, del 2, po § 2 10 S&D EG - 292, 326, 7

25 EFDD PG ↓u.i. 10

1UD odbor +

u. i. 34 3 S&D: -

4 S&D: PG + 354, 224, 47po u.i. 43

5 S&D: PG + 311, 287, 29

glasovanje: predlog Komisije PG + 337, 178, 109

Zahteve za poimensko glasovanje
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EFDD: predlogi sprememb 2, 25, 28, 29
Verts/ALE: p.s. 13–17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, p.s. 1UD (člen 11, § 6 a), p.s. 1UD (člen 21)
S&D: p.s. 1UD (člen 7, § 5), p.s. 1UD (člen 11, § 6), p.s. 1UD (člen 11, po le § 6), p.s. 4, 

5, 9, 13 (1. del)

Zahteve za ločeno glasovanje
S&D: p.s. 1UD (člen 7, § 5), p.s. 1UD (člen 30, § 2)

Zahteve za glasovanje po delih
S&D:
p.s. 1UD (člen 30, § 3)
1. del: vse besedilo brez besed „tajnih in netajnih“
2. del: te besede

predlog spremembe 13
1. del: vse besedilo brez besed „– etične surovine in dobavno verigo;“
2. del: te besede

19. Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope ***I

Poročilo: Henna Virkkunen,  Marian-Jean Marinescu in Pavel Telička (A8-0409/2018)

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

Osnutek zakonodajnega akta

p.s. pristojnega odbora 
– glasovanje po 

sklopih

1UD odbor +

predlogi sprememb pristojnega odbora – ločeno glasovanje

Člen 6a 1UD odbor loč. +

po delih

1 +

člen 9, §2, točka a, 
podtočka i

1UD odbor

2 +

po delih

1 +

člen 9, § 2, točka a, 
točka iii

1UD odbor

2 +

po delih

1 +

člen 14, § 2, točka a 1UD odbor

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

3/PG + 519, 87, 14

člen 14, § 2, točka c a 1UD odbor loč. +

člen 14, § 4 1UD odbor loč. +

po delih

1 +

Priloga, del I 
„Kazalniki“, vrstica 1

1UD odbor

2 +

po u.i. 25 1UD odbor loč. +

1UD odbor loč./EG - 250, 367, 5u.i. 36

§ originalno 
besedilo

loč./EG - 205, 408, 6

ostali predlogi sprememb

člen 2, § 1, uvodni del 25 Verts/ALE PG - 123, 496, 5

člen 2, § 1, po točki h 26 Verts/ALE EG - 109, 506, 3

Člen 2, § 1, točka n 62 GUE/NGL -

člen 2, § 1, po točki r 30 S&D EG - 290, 323, 9

63 GUE/NGL EG -

1UD odbor +

člen 3, § 1

41 GUE/NGL PG ↓

člen 3, § 2, točka a, po 
podtočki i

31 S&D PG - 223, 380, 24

4D=
64D=

EFDD
GUE/NGL

PG - 135, 488, 7

1UD odbor +

člen 3, §2, točka a, 
podtočka ii

17 ENF ↓

1UD odbor +člen 4, § 2, točka a, 
uvodni del

18 ENF ↓

člen 4, §1, točka a, 42D GUE/NGL -
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

107 več kot 38 
poslancev

PG - 218, 376, 27podtočka ii

1UD odbor +

65D GUE/NGL -

43 GUE/NGL -

člen 4, § 2, točka a, 
podtočka iii

1UD odbor +

32=
49=

S&D
Verts/ALE

PG - 284, 339, 6

66 GUE/NGL PG - 270, 337, 8

po delih

1/PG + 335, 282, 7

9 ALDE

2/PG - 282, 330, 9

1UD odbor PG ↓

člen 4, § 2, točka b

19 ENF ↓

1UD odbor +člen 4, § 2, točka c

20 ENF ↓

člen 4, § 3 44D GUE/NGL -

po delih

1/PG + 321, 295, 9

člen 4, po § 5 27 Verts/ALE

2/PG - 167, 436, 9

člen 4, po § 6 96 EFDD PG - 289, 326, 10

člen 4, § 7 45D GUE/NGL -

1UD odbor PG + 395, 218, 10

2 ECR PG ↓

5 EFDD ↓

člen 4, § 8

46 GUE/NGL ↓

člen 4, § 9 1UD odbor +
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

97 EFDD PG ↓

člen 6, § 1 47 GUE/NGL PG - 61, 544, 19

87 EFDD PG - 129, 490, 5člen 8, po § 1

1UD odbor +

88 EFDD PG - 141, 480, 8člen 4, §1, točka a, 
podtočka ii

1UD odbor +

89 EFDD -člen 8, § 3, točka c

1UD odbor +

člen 8, § 3, točka e 90 EFDD -

35 S&D PG + 357, 267, 6po členu 8

1UD odbor ↓

1UD odbor +člen 9, § 1

67 GUE/NGL -

člen 2, § 2, točka a, po 
podtočki iii

33 S&D EG + 347, 264, 11

po delih

1/PG - 290, 328, 8

člen 9, § 2, točka b, 
podtočka vi

98 EFDD

2/PG - 159, 458, 9

člen 9, §2, točka b, 
podtočka vii

99 EFDD PG - 149, 465, 8

po delih

1/PG - 281, 333, 12

člen 9, §2, točka b, 
podtočka vii

28 Verts/ALE

2/PG - 120, 478, 21

člen 9, §2, točka b, po 
podtočki ix

68 GUE/NGL -

6D=
69D=

EFDD
GUE/NGL

-člen 9, § 2, točka c

100 EFDD PG - 29, 593, 9
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

1UD odbor +

21 ENF ↓

člen 9, § 3, točka a 34UD=
50=
70=

91UD=
92UD=

S&D
Verts/ALE
GUE/NGL

EFDD
EFDD

PG - 287, 327, 12

34UD=
92UD=

S&D
EFDD

PG - 297, 316, 7

71 GUE/NGL -

51 Verts/ALE -

34UD=
52UD=

72=
91UD=
92UD=

S&D
Verts/ALE
GUE/NGL

EFDD
EFDD

PG - 289, 328, 5

člen 9, § 3, po točki a

52UD=
91UD=

Verts/ALE
EFDD

PG - 152, 461, 11

člen 9, po § 4 101 EFDD -

člen 11, po § 4 73 GUE/NGL PG - 271, 348, 9

člen 11, § 5 22 ENF -

člen 13, § 1, točka a 74 GUE/NGL -

75 GUE/NGL -člen 13, § 1, po točki a

1UD odbor +

člen 13, § 1, po točki g 102 EFDD -

člen 13, § 1, podtočka 
i

76 GUE/NGL -

103 EFDD PG - 92, 518, 13člen 13, § 4

23 ENF -

člen 14, § 2, točka b 77 GUE/NGL -

člen 14, po § 5 36 S&D: EG - 305, 305, 4
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

člen 15, § 1, točki c in 
d

38 + 39 več kot 38 
poslancev

EG - 272, 332, 17

člen 16, § 1 48 GUE/NGL -

po členu 16 40 več kot 38 
poslancev

EG - 258, 353, 2

člen 17, § 1, točka a 24 ENF -

37=
53=
78=

S&D
Verts/ALE
GUE/NGL

PG - 270, 338, 11člen 27, po § 2

10 ALDE PG + 321, 280, 21

79D GUE/NGL -

1UD odbor +

Priloga, Del I, § 1, 
preglednica, vrstica 7

105 + 
106

ENF ↓

Priloga, del I, 
preglednica, po vrstici 

10

94 EFDD PG - 275, 337, 4

Priloga, del I, 
pregledica, po vrstici 

12

80 GUE/NGL -

Priloga, po delu I 54 Verts/ALE PG - 262, 351, 4

1UD odbor EG - 287, 326, 2

7 EFDD -

Priloga, del II, § 1

8 EFDD -

Priloga, del III, točka 
1, razpredelnica

81D=
104D=

EUL/NGL
EFDD

PG - 124, 487, 9

Priloga, del V, točka 2, 
§ 1, po alinei 1

93 EFDD PG - 129, 484, 6

u.i. 2 55 GUE/NGL -

u.i. 3 11 ENF PG - 97, 515, 4

po u.i. 3 82 EFDD PG + 305, 300, 8

u.i. 4 56 GUE/NGL PG - 259, 347, 5
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

1UD odbor +

12 ENF PG ↓

po u.i. 4 83 EFDD -

u.i. 6 13 ENF -

u.i. 8 57 GUE/NGL EG - 264, 342, 4

po u.i. 13 95 EFDD -

3D=
58D=

EFDD
GUE/NGL

-

1UD odbor +

u.i. 14

14 ENF ↓

po u.i. 18 59 GUE/NGL -

15 ENF PG - 61, 547, 4

po delih

1 +

1UD odbor

2/EG + 434, 178, 3

u.i. 20

60 GUE/NGL ↓

16 ENF -u.i. 25

84 EFDD PG - 116, 480, 19

u.i. 26 85 EFDD PG - 125, 472, 10

86 EFDD -u.i. 29

1UD odbor +

61D GUE/NGL -u.i. 35

29 S&D EG - 231, 381, 0

glasovanje: predlog Komisije PG + 434, 134, 37

Zahteve za poimensko glasovanje
ECR: p.s. 2, 107; člen 4, § 8 (p.s. 1UD)
Verts/ALE: p.s. 11, 12, 15, 25, 27, 28, 49, 50, 52, 54, 56, 64
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GUE/NGL: predlogi sprememb 41, 47, 72, 73, 78, 81
S&D: predlogi sprememb 32/49, 66, 9, 1UD [člen 4, § 2, točka b], 34/92 [člen 9, § 3, po 

točki a„ ukrepi v zvezi s projekti v skupnem interesu, kot so določeni v členu 14 
Uredbe (EU) št. 347/2013, ki spadajo v kategorijo energetske infrastrukture iz 
Priloge II.2 z največjim proračunom 15 % proračuna, dodeljenega v skladu s 
členom 4(2)(b) te uredbe, in so omejeni na prvi delovni program, ter ukrepi, pri 
katerih se uporablja izključno trajnostni vodik ali biometan iz obnovljivih virov;“], 
34 UD/52UD/72=91UD/92UD [člen 9, § 3, po točki a „ukrepi, povezani s projekti 
energetske infrastrukture, ki prispevajo k izboljšanju energijske učinkovitosti, kadar 
ti projekti vplivajo na čezmejni pretok energije, med drugim s prilagajanjem odjema 
in pametnimi omrežji;“], 34UD [energijska učinkovitost], 37/53/78, 10

EFDD: p.s. 1UD – člen 14, § 2, točka a (2. del), 82, 84, 85, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 
99, 100, 103, 104

Zahteve za ločeno 
glasovanje 
Verts/ALE, GUE/NGL:

Člen 6a (p.s. 1UD)

EFDD: člen 14, § 2, točka c a (ps 1UD) – člen 14, § 4 (p.s. 1UD), po u.i. 25 (PS 
1UD)

S&D: Priloga, del II, § 1 (ps 1UD, = „Proračunska sredstva iz člena 4(2)(a)(i) in 
(ii) se razporedijo tako, da se zagotovi ravnovesje med ukrepi iz odstavkov 
2(a) in (b) člena 9.“, uvodna izjava 36 (predlog Komisije)

Zahteve za glasovanje po delih
Verts/ALE:
p.s. 1UD – u.i. 20
1. del: vse besedilo brez besed „v plinsko infrastrukturo“
2. del: te besede

predlog spremembe 9
1. del: vse besedilo brez besed „od 15 % do“
2. del: te besede

EFDD:
p.s. 1UD – člen 14, § 2, točka a
1. del: vse besedilo brez besed „in za ukrepe za podporo izboljšanju teritorialne dostopnosti 

in povezljivosti“ in „Za dela v najbolj oddaljenih regijah so stopnje sofinanciranja 
največ 85 %.“

2. del: „in za ukrepe za podporo izboljšanju teritorialne dostopnosti in povezljivosti“
3. del: „Za dela v najbolj oddaljenih regijah so stopnje sofinanciranja največ 85 %;“

S&D:
predlog spremembe 1UD – člen 9, § 2, točka a, podtočka (i)
1. del: vse besedilo brez besede „letališča“
2. del: ta beseda

p.s 1UD – Priloga, del I „Kazalniki“, vrstica 1
1. del: vse besedilo brez besede „letališča“
2. del: ta beseda

p.s. 27
1. del: „V velikih projektih se“ in „zagotovita preglednost in sodelovanje državljanov“
2. del: „od njihovega načrtovanja do uresničitve“
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p.s. 28
1. del: „ukrepi za vključitev omrežja EuroVelo“
2. del: „v evropsko železniško omrežje“

p.s. 98
1. del: vse besedilo brez besed „z izboljšanjem“ „infrastrukture“
2. del: te besede

Verts/ALE, S&D:
p.s. 1UD – člen 9, § 2, točka a (iii)
1. del: vse besedilo brez besede „letališča“
2. del: ta beseda

Razno
Tonino Picula, Ruža Tomašić in Cristian-Silviu Buşoi so tudi podpisniki predloga spremembe 
107.

20. Pridružitveni sporazum med EU in Ukrajino

Poročilo: Michael Gahler (A8-0369/2018)

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

po § 1 8 GUE/NGL PG - 55, 499, 40

po § 2 9 GUE/NGL PG - 76, 488, 27

§ 17 18D GUE/NGL -

§ 18 19D GUE/NGL PG - 132, 446, 15

§ 22 2 EFDD PG - 65, 503, 30

po § 27 20 GUE/NGL PG - 96, 443, 52

po § 28 21 GUE/NGL PG - 86, 311, 193

22 GUE/NGL -§ 44

1 Verts/ALE +

§ 47 23 GUE/NGL PG - 243, 336, 28

po § 54 3 EFDD PG - 88, 499, 10

§ 55 24 GUE/NGL PG - 210, 327, 46

po § 73 10 GUE/NGL PG - 75, 466, 43

§ 79 25D GUE/NGL -
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

§ 82 26 GUE/NGL PG - 124, 461, 18

po delih

1 +

po § 82 7 PPE

2 +

§ 84 27 GUE/NGL -

§ 86 28D GUE/NGL -

po navedbi sklicevanja 
5

11 GUE/NGL -

po navedbi sklicevanja 
7

4 PPE +

po u.i. A 12 GUE/NGL -

u.i. D 13 GUE/NGL -

u.i. F 14 GUE/NGL -

u.i. H 15S GUE/NGL -

u.i. I 16 GUE/NGL PG - 117, 450, 26

5 PPE +u.i. J

17 GUE/NGL -

po u.i. J 6 PPE +

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 433, 105, 30

Zahteve za poimensko glasovanje
EFDD: predloga sprememb 2, 3
GUE/NGL: p.s. 8, 9, 10, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 26

Zahteve za glasovanje po delih
S&D:
p.s. 7
1. del: vse besedilo brez besed „poziva EU in njene države članice, naj uvedejo ciljno 

usmerjene ukrepe, če ukrajinski vojaki ne bodo izpuščeni in če bo prišlo do 
nadaljnjega vojaškega zaostrovanja; poudarja, da za uporabo vojaške sile s strani 
Rusije ni nobenega opravičila; je zelo zaskrbljen, da gre za prikrit poskus 
priključitve območja Azovskega morja, kjer ima Ukrajina suverene pravice, in 
njegovega preoblikovanja v rusko „notranje jezero“ in izključno vojaško cono, s 
čimer bo gospodarstvo jugovzhodne Ukrajine ohromljeno; zahteva, da Rusija dovoli 
prosto plovbo skozi Kerško ožino in na Azovskem morju,“

2. del: te besede
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