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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. Minimalno kritje izgub za nedonosne izpostavljenosti ***I

Poročilo: Esther de Lange in  Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

Glasovanje: Odločitev 
o začetku 

medinstitucionalnih 
pogajanj

+

Razno
Glasovanje sta v skladu s členom 69c Poslovnika zahtevali skupini Verts/ALE in GUE/NGL.

2. Hitro reševanje trgovinskih sporov

Poročilo: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018) (zahtevana večina poslancev Parlamenta)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

eno samo glasovanje PG + 521, 35, 14

3. Vzpostavitev vesoljskega programa Unije in ustanovitev Agencije Evropske unije 
za vesoljski program ***I

Poročilo: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

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

predlogi sprememb 
pristojnega odbora – 

glasovanje po sklopih

1-108
110-
222

odbor +

predlogi sprememb 
pristojnega odbora – 

ločeno glasovanje

109 odbor loč. -

člen 1, § 1 226 GUE/NGL PG - 107, 454, 13

člen 14, § 1, po točki d 223 ECR: -

člen 25, po alinei 1 224 ECR: -

člen 50, alinea 1, točka 
a, po alinei 3

227 EFDD PG - 84, 469, 22

u.i. 8 225 GUE/NGL -
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

glasovanje: predlog Komisije PG + 483, 68, 19

Zahteve za poimensko glasovanje
GUE/NGL: p.s. 226
EFDD: p.s. 227

Zahteve za ločeno glasovanje
več kot 38 
poslancev:

p. s. 109

4. Sporazum med ZDA in EU o sodelovanju pri ureditvi varnosti civilnega letalstva 
***I

Poročilo: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

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

predlogi sprememb 
pristojnega odbora – 

glasovanje po sklopih

1-21
23-73
75-84
86-149
151-
201

odbor +

po delih

1 +

22 odbor

2 +

po delih

1 +

74 odbor

2 +

po delih

1 +

85 odbor

2 +

po delih

1 +

predlogi sprememb 
pristojnega odbora – 

ločeno glasovanje

150 odbor

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

Priloga I, del 2, alinea 
2, po točki 3

203 EFDD PG - 74, 443, 54

Priloga I, del 5, poddel 
I, točka 5

204 EFDD PG - 141, 403, 27

Priloga I, del 5, poddel 
I, allinea 3

205 EFDD PG - 253, 299, 27

po u.i. 9 202 EFDD PG - 103, 448, 23

glasovanje: predlog Komisije PG + 491, 38, 51

Zahteve za poimensko glasovanje
EFDD: p.s. 202, 203, 204, 205

Zahteve za glasovanje po delih
Verts/ALE:
p.s. 22
1. del: vse besedilo brez besed „in strateške avtonomije Unije“
2. del: te besede

p.s. 74
1. del: vse besedilo brez besed „strateško avtonomijo in“
2. del: te besede

p.s. 85
1. del: vse besedilo brez besed „ob hkratnem zagotavljanju strateške avtonomije EU“
2. del: te besede

p.s. 150
1. del: vse besedilo brez besed „ali ogrožajo njene strateške avtonomije“
2. del: te besede

5. Sporazum med ZDA in EU o sodelovanju pri ureditvi varnosti civilnega letalstva 
***

Priporočilo: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

glasovanje: odobritev PG + 529, 19, 31

6. Skupni sistem davka na digitalne storitve za prihodke od opravljanja nekaterih 
digitalnih storitev *
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Poročilo: Paul Tang (A8-0428/2018)

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

predlogi sprememb 
pristojnega odbora – 

glasovanje po sklopih

1
3-5
7-8

10-13
15-19

23
26

29-34
36-40
45-49

52

odbor +

po delih

1 +

2 odbor

2/EG - 264, 303, 15

po delih

1 +

6 odbor

2/PG + 439, 134, 7

9 odbor PG + 312, 253, 15

14 odbor loč. +

20 odbor loč. +

21 odbor loč. -

22 odbor loč. +

25 odbor PG - 244, 331, 8

27 odbor PG + 490, 40, 52

28 odbor loč. +

35 odbor PG + 308, 250, 20

42 odbor loč. +

43 odbor loč. +

44 odbor loč. +

predlog spremembe 
pristojnega odbora - 
ločeno glasovanje

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

Obdavčljivi prihodek 56-58 PPE EG - 234, 335, 12

63 GUE/NGL PG - 128, 444, 8

54=
60=

več kot 38 
poslancev
GUE/NGL

PG - 254, 311, 15

člen 8, alinea 1

41 odbor PG + 304, 59, 216

55=
61=

več kot 38 
poslancev
GUE/NGL

-po členu 24

50 odbor PG + 458, 59, 66

po u.i. 3 53=
59=

več kot 38 
poslancev
GUE/NGL

-

62 GUE/NGL PG - 122, 451, 8u. i. 35

24 odbor +

glasovanje: predlog Komisije PG + 451, 69, 64

Zahteve za poimensko glasovanje
EFDD: p.s. 25, 27, 41, 50
GUE/NGL: p.s. 62, 63
ENF: p.s. 6 (2. del), 9, 25, 50
S&D: p.s. 35, 54/60

Zahteve za ločeno glasovanje
PPE: p.s. 14, 20, 21, 22, 25, 28, 35, 42, 43, 44, 51
EFDD: p.s. 28, 51

Zahteve za glasovanje po delih
ENF:
p.s. 6
1. del: „Države članice se do uvedbe takega ukrepa, za sprejetje in izvajanje katerega bo 

morda potreben čas, spopadajo s pritiskom glede ukrepanja v zvezi s tem 
vprašanjem zaradi tveganja, da se njihove osnove za davek od dohodkov pravnih 
oseb sčasoma precej znižujejo. Zaradi neusklajenih ukrepov, ki jih države članice 
sprejmejo same, bi se lahko razdrobil enotni trg in izkrivljala konkurenca, kar bi 
oviralo razvoj novih digitalnih rešitev in konkurenčnost Unije kot celote. Zato je 
treba sprejeti usklajen pristop k vmesni rešitvi, ki bo usmerjeno odpravila to težavo, 
dokler ne bo na voljo celovita rešitev. Začasno rešitev bi bilo treba časovno omejiti, 
da ne bi nehote postala trajna. Zato bi bilo treba uvesti klavzulo o časovni omejitvi 
veljavnosti, v skladu s katero bi ta direktiva samodejno prenehala veljati, ko bi bila 
vzpostavljena celovita rešitev, po možnosti na mednarodni ravni.“
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2. del: „Če do 31. decembra 2020 ne bo sprejeta nobena celovita rešitev, bi morala 
Komisija razmisliti o predlogu na podlagi člena 116 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, pri čemer Evropski parlament in Svet delujeta po rednem zakonodajnem 
postopku. To je nujno potrebno za to, da se brez odlašanja doseže dogovor in 
prepreči povečevanje enostranskih nacionalnih davkov držav članic na digitalne 
storitve.“

PPE:
p.s. 2
1. del: vse besedilo brez besed „in neopredmetenih sredstev“
2. del: te besede

7. Obdavčitev dohodkov pravnih oseb v zvezi s pomembno digitalno prisotnostjo *

Poročilo: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

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

predlogi sprememb 
pristojnega odbora – 

glasovanje po sklopih

1-5
8

10-15
19
21

25-29
34-39

odbor +

6 odbor PG + 452, 54, 60

7 odbor loč. -

8 odbor loč. -

po delih

1 +

2/PG - 234, 329, 19

9 odbor

3/PG - 178, 346, 46

16 odbor loč. -

17 odbor loč. -

18 odbor loč. -

20 odbor PG - 204, 364, 10

22 odbor loč. -

predlogi sprememb 
pristojnega odbora – 

ločeno glasovanje

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

24 odbor loč. -

30 odbor loč. +

31 odbor PG + 330, 212, 38

32 odbor loč. +

33 odbor PG + 300, 248, 33

po u.i. 8 40 Verts/ALE PG + 429, 140, 10

glasovanje: predlog Komisije PG + 439, 58, 81

Zahteve za poimensko glasovanje
Verts/ALE: p.s. 40
GUE/NGL: p.s. 6, 33
ECR: p.s. 40
ENF: p.s. 9, (2. in 3. del), 20, 31, 33

Zahteve za ločeno glasovanje
PPE: p.s. s 7, 8, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 30, 32, 33

Zahteve za glasovanje po delih
ENF, PPE:
p.s. 9
1. del: „Ključni cilj te direktive je izboljšati odpornost notranjega trga kot celote, da bi se 

rešili izzivi obdavčevanja digitaliziranega gospodarstva, pri čemer se spoštujeta 
načelo davčne nevtralnosti in prost pretok storitev na enotnem evropskem trgu, 
podjetja iz Unije in podjetja, ki niso iz Unije, pa se obravnavajo enako. Tega cilja ni 
mogoče zadovoljivo doseči s posamičnim delovanjem držav članic, ker lahko 
digitalna podjetja poslujejo čezmejno brez kakršne koli fizične prisotnosti ali le z 
majhno fizično prisotnostjo v posamezni jurisdikciji in so zato potrebna pravila, da 
se zagotovi, da davke plačajo v jurisdikcijah, v katerih ustvarjajo dobičke. Glede na 
to čezmejno razsežnost pobuda na ravni EU pomeni dodano vrednost v primerjavi s 
tem, kaj je mogoče doseči s številnimi nacionalnimi ukrepi. Da se zagotovi usklajena 
uporaba pravil o pomembni digitalni prisotnosti v Uniji, je potrebna skupna pobuda 
za celoten notranji trg. Enostranski in različni pristopi vsake od držav članic bi lahko 
bili neučinkoviti in povzročili razdrobljenost enotnega trga zaradi ustvarjanja 
nasprotij med nacionalnimi politikami, izkrivljanj in davčnih ovir za podjetja v 
Uniji. Zato bi bilo treba posebno pozornost nameniti zagotavljanju, da je pristop 
Unije pravičen in da ne diskriminira katere koli posamezne države članice. Ker se 
lahko cilji te direktive lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v 
skladu z načelom subsidiarnosti, kot je določeno v členu 5 Pogodbe o Evropski uniji. 
V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega 
tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.“
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2. del: „Čeprav je davčna politika v nacionalni pristojnosti, je v členu 115 PDEU jasno 
določeno, da bi moral Svet s posebnim zakonodajnim postopkom in po posvetovanju 
z Evropskim parlamentom in Evropskim ekonomsko-socialnim odborom soglasno 
izdati direktive za približevanje teh zakonov o obdavčevanju in drugih predpisov 
držav članic, ki neposredno vplivajo na vzpostavitev ali delovanje notranjega trga. 
Ta direktiva ne pomeni harmonizacije stopenj davka od dohodkov pravnih oseb v 
Uniji“

3. del: „in zato ne omejuje možnosti držav članic, da na lastnem ozemlju določijo poštene 
stopnje davka od dohodkov pravnih oseb, ki veljajo za dohodke digitalnih storitev.“

8. Iran, zlasti primer Nasrin Sotudeh

Predlogi resolucij: B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-
0567/2018

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-0562/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)

§ 5 § originalno 
besedilo

loč. +

po delih

1 +

§ 14 § originalno 
besedilo

2/EG + 321, 241, 7

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 522, 6, 38

Predlogi resolucij političnih skupin

B8-0562/2018 Verts/ALE ↓

B8-0563/2018 ECR: ↓

B8-0564/2018 GUE/NGL ↓

B8-0565/2018 S&D ↓

B8-0566/2018 ALDE ↓

B8-0567/2018 PPE ↓

Zahteve za poimensko glasovanje
PPE: končno glasovanje (RC-B8-0562/2018)

Zahteve za ločeno glasovanje
S&D: § 5

Zahteve za glasovanje po delih
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S&D:
§ 14
1. del: vse besedilo brez besed „kot nujnega pogoja za nadaljnji napredek pri gospodarskih 

in političnih odnosih;“
2. del: te besede

9. Egipt, zlasti položaj zagovornikov človekovih pravic

Predlogi resolucij: B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-
0580/2018, B8-0581/2018

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-0568/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)

po delih

1 +

§ 11 § originalno 
besedilo

2/EG - 248, 288, 20

§ 17 § originalno 
besedilo

loč. +

§ 19 § originalno 
besedilo

loč./EG + 283, 249, 21

u.i. H § originalno 
besedilo

loč. +

u.i. L § originalno 
besedilo

loč. +

glasovanje: resolucija (vse besedilo) +

Predlogi resolucij političnih skupin

B8-0568/2018 Verts/ALE ↓

B8-0569/2018 ECR: ↓

B8-0576/2018 EFDD ↓

B8-0578/2018 GUE/NGL ↓

B8-0579/2018 S&D ↓

B8-0580/2018 ALDE ↓

B8-0581/2018 PPE ↓
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Zahteve za ločeno glasovanje
ECR: § 17, u.i. D
PPE: § 19, u.i. H

Zahteve za glasovanje po delih
Verts/ALE:
§ 11
1. del: „si v Egiptu ravno prizadevajo utrditi demokracijo in pravno državo ter “
2. del: te besede

10. Tanzanija

Predlogi resolucij: B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-
0575/2018

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-0570/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)

po delih

1 +

u.i. G § originalno 
besedilo

2 +

glasovanje: resolucija (vse besedilo) +

Predlogi resolucij političnih skupin

B8-0570/2018 ECR: ↓

B8-0571/2018 Verts/ALE ↓

B8-0572/2018 GUE/NGL ↓

B8-0573/2018 S&D ↓

B8-0574/2018 ALDE ↓

B8-0575/2018 PPE ↓

Zahteve za glasovanje po delih
ECR:
u. i. G
1. del: „ker so številni otroci in mladostniki, zlasti dekleta, žrtve zlorab človekovih pravic 

in škodljivih praks, vključno z razširjenim spolnim nasiljem, telesnim kaznovanjem, 
porokami otrok in najstniškimi nosečnostmi, zaradi česar je njihovo šolanje 
zahtevno ali nemogoče;“

2. del: „ker tanzanijska vlada preprečuje dostop do storitev na področju spolnega in 
reproduktivnega zdravja ter ustrahuje organizacije, ki zagotavljajo informacije o teh 
storitvah;“
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11. Blokovna veriga: v prihodnost usmerjena trgovinska politika

Poročilo: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

eno samo glasovanje PG + 433, 25, 92

12. Ustreznost varstva osebnih podatkov, ki ga zagotavlja Japonska

Predlogi resolucij: B8-0561/2018

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

Predlog resolucije B8-0561/2018 (odbor LIBE)

§ 7 2 PPE EG + 277, 258, 4

§ 17 3 PPE EG - 237, 305, 3

po § 18 9 S&D +

§ 19 4 PPE EG + 307, 242, 2

§ 20 § originalno 
besedilo

loč. -

§ 23 5 PPE +

§ 24 6 PPE -

§ 26 10 S&D +

po navedbi sklicevanja 
6

7 S&D +

u.i. M 1 PPE +

po u.i. T 8 S&D +

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 516, 26, 11

Zahteve za poimensko glasovanje
PPE: končno glasovanje

Zahteve za ločeno glasovanje
PPE: § 20
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13. Nasprotje interesov in zaščita proračuna EU v Češki republiki

Predlogi resolucij: B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-0582/2018
(PPE, ECR, Verts/ALE)

§ 1 1 ALDE -

po § 3 2 S&D EG + 295, 202, 51

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 434, 64, 47

Predlogi resolucij političnih skupin

B8-0582/2018 PPE ↓

B8-0583/2018 Verts/ALE ↓

B8-0584/2018 GUE/NGL ↓

B8-0585/2018 ALDE ↓

Zahteve za poimensko glasovanje
PPE: končno glasovanje (RC-B8-0582/2018)

Razno:
Neoklis Sylikiotis je umaknil svoj podpis k skupnemu predlogu resolucije RC-B8-0582/2018.

14. Dejavnosti Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2017

Poročilo: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

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

§ 6 5 PPE EG - 245, 281, 3

§ 12 6 PPE EG - 245, 277, 8

§ 13 7 PPE PG + 273, 249, 8

§ 14 8 PPE -

§ 15 9 PPE -

§ 16 10 PPE -

§ 18 11D PPE -
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe

§ 19 12 PPE -

§ 20 13 PPE PG - 239, 267, 25

14 PPE PG - 235, 285, 8§ 21

§ originalno 
besedilo

PG + 330, 181, 18

15 PPE PG - 204, 318, 8§ 22

§ originalno 
besedilo

PG + 363, 157, 5

§ 23 16 PPE -

§ 26 § originalno 
besedilo

PG + 379, 132, 10

§ 27 17 PPE -

§ 28 18 PPE -

§ 33 § originalno 
besedilo

loč. +

§ 35 19D PPE PG - 183, 337, 4

§ 40 20S PPE PG - 198, 317, 7

§ 46 21S PPE PG - 214, 304, 3

u.i. K 1S PPE -

u.i. S 2 PPE -

u.i. X § originalno 
besedilo

loč. +

u.i. Y 3 PPE -

4 PPE PG - 199, 314, 6u. i. AC

§ originalno 
besedilo

PG + 366, 149, 6

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 368, 15, 135

Zahteve za poimensko glasovanje
Verts/ALE: p.s. 13, 15, 19, 20, 21
EFDD: p.s. 4, 7, 14, 15, 19; § 21
ENF: p.s. 4, 15, 21; §§ 22, 26; u.i. AC
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Zahteve za ločeno glasovanje
ALDE: § 33, u.i. X
PPE: § 21

15. Razprave v Odboru za peticije v letu 2017

Poročilo: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

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

§ 2 6 EFDD +

7 EFDD EG + 125, 308, 16

po delih

1 +

§ 3

§ originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

§ 4 § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

2 -

§ 9 § originalno 
besedilo

3 +

po § 9 1 PPE EG + 308, 102, 42

po delih

1 -

2 +

3 +

§ 10 § originalno 
besedilo

4 +

po delih

1 +

§ 11 § originalno 
besedilo

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

po delih

1 +

§ 19 § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

§ 23 § originalno 
besedilo

2 +

8 EFDD EG - 104, 326, 18

po delih

1 +

§ 26

§ originalno 
besedilo

2/EG + 227, 211, 13

§ 27 3D PPE PG - 200, 221, 30

po delih

1 +

2 +

§ 30 § originalno 
besedilo

3 -

u.i. J 4 EFDD -

po delih

1 +

u.i. S § originalno 
besedilo

2 -

u.i. U 5 EFDD EG - 200, 211, 36

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 342, 34, 39

Zahteve za poimensko glasovanje
Verts/ALE: p.s. 2, 3

Zahteve za glasovanje po delih
ALDE:
§ 23
1. del: vse besedilo brez besed je trdno prepričan, da morajo Komisija, Svet in države 

članice dosledno in učinkovito ukrepati na podlagi priporočil iz končnega poročila 
delovne skupine;

2. del: te besede
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§ 26
1. del: vse besedilo brez besed „obžaluje, da v preteklosti temu ni bilo tako in da uspešne 

pobude niso obrodile konkretnih zakonodajnih rezultatov;“
2. del: te besede

u.i. S
1. del: vse besedilo brez besed „če bi z njimi že od začetka upravljal sekretariat Odbora za 

peticije;“
2. del: te besede

PPE:
§ 3
1. del: vse besedilo brez besed „nekatere neodgovorne države članice“
2. del: te besede

§ 4
1. del: „poudarja, da je potrebno poglobljeno sodelovanje Komisije in drugih institucij EU z 

nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi organi držav članic, da se zagotovi sprejetje 
in izvajanje pravil EU, ki naj omogočijo uresničevanje najvišje ravni socialne 
pravičnosti ter popolno in učinkovito varstvo ekonomskih, socialnih in kulturnih 
pravic vseh državljanov; poudarja, da je potrebno dejavnejše sodelovanje s 
predstavniki držav članic na sejah odbora in hitrejše odzivanje na prošnje odbora; 
zato poziva vse vključene organe na nacionalni in evropski ravni, naj se zavežejo k 
obravnavi in reševanju peticij kot prednostni nalogi;“

2. del: „ponovno ugotavlja, da so odgovori Komisije na številne zahtevke površni;“

§ 11
1. del: „opozarja na dejstvo, da so bile pri obravnavi peticij v zvezi s prekarnimi pogoji dela 

v nekaterih državah članicah opažene nedopustne prakse in diskriminacija številnih 
delavcev, kar potrjuje pomanjkanje učinkovitih ukrepov za preprečevanje in 
ustrezno kaznovanje zlorab;“

2. del: „obžaluje dejstvo, da je Komisija v velikem zaostanku pri postopkih za ugotavljanje 
kršitev prava EU z delovnega področja v nekaterih državah članicah, kar dopušča, da 
se kršitve nadaljujejo še leta;“

§ 19
1. del: vse besedilo brez besed „43 milijonov“ in „z dizelskim motorjem“
2. del: te besede

ALDE, PPE:
§ 9
1. del: „meni, da bi moral prejete peticije v celoti obravnavati Odbor za peticije, da bi se 

vse peticije dosledno enako obravnavale, in da je treba v ta namen njegovemu 
sekretariatu dodeliti več sredstev;“ brez besed „bi moral prejete peticije v celoti 
obravnavati“ in „v ta namen“

2. del: te besede
3. del: „izpostavlja, da sta obravnavanje peticij in postopek odločanja na podlagi smernic 

odbora, sprejetih januarja 2016, pregledna in jasna;“

§ 10
1. del: „je zelo kritičen do diskrecijske pravice, ki si jo jemlje Komisija pri obravnavanju 

posameznih pritožb državljanov;“
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2. del: „meni, da lahko zavračanje hitre in natančne obravnave pritožb državljanov (tudi 
posameznih primerov) v skladu s pristopom Komisije v sporočilu iz leta 2016 z 
naslovom Pravo EU: z boljšo uporabo do boljših rezultatov, prepreči hitro 
seznanitev z morebitnimi hudimi sistemskimi pomanjkljivostmi“

3. del: „in omogoči nadaljnji obstoj številnih kršitev pravic v škodo mnogih državljanov, ko 
se nacionalnim sodiščem pravzaprav prepušča večina odgovornosti za spremljanje 
morebitnih kršitev zakonodaje EU, razen pri sistemskih kršitvah; meni, da je pri 
razlagi tega pojma preveč nejasnosti, in meni, da je tak pristop še zlasti škodljiv na 
področju okoljske zakonodaje;“

4. del: „meni, da je to nazadovanje glede na prejšnji pristop k izvajanju okoljske 
zakonodaje EU in da jo na splošno ovira pri njenih dolžnostih, ki jih ima kot 
varuhinja Pogodb;“

§ 30
1. del: vse besedilo brez besed „enakih“, „povratnih in vseh drugih“, “kot vlagatelji peticij“ 

in „ali drugih organov“
2. del: „enakih“, „povratnih in vseh drugih“ in “kot vlagatelji peticij“ 
3. del: „ali drugih organov“

Razno
Skupina PPE je umaknila predlog spremembe 2.


