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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. Koledar delnih zasedanj Parlamenta – 2018 

Predlog konference predsednikov 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

 razglašeno kot odobreno 

 

 

2. Mnenje Sodišča o združljivosti predlaganega sporazuma o celovitem 

gospodarskem in trgovinskem sporazumu (CETA) med Kanado in Evropsko unijo 

s Pogodbama 

Predlog resolucije: B8-1220/2016 

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

Predlog resolucije B8-1220/2016 (več kot 76 poslancev) 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG - 258, 419, 22 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ENF, GUE/NGL, Verts/ALE:  končno glasovanje 
 

Razno 

Ángela Vallina, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Jean-Luc Mélenchon in Igor Šoltes so prav tako 

podpisniki predloga resolucije B8-1220/2016. 

 

Afzal Khan in Theresa Griffin sta umaknila svoja podpisa k predlogu resolucije B8-1220/2016. 
 

 

3. Emisije nekaterih onesnaževal zraka ***I 

Poročilo: Julie Girling (A8-0249/2015) 

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

vse besedilo 154 odbor  +  

glasovanje: predlog Komisije  +  

glasovanje: zakonodajna resolucija PG + 499, 177, 28 

 

Poročilo je bilo vrnjeno v obravnavo pristojnemu odboru na plenarnem zasedanju 28. oktobra 2015 

(člen 61(2) Poslovnika). 

Predlog spremembe 154 nadomešča predloge sprememb, sprejete na tem zasedanju. 
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4. Dokončanje sporazuma Basel III 

Predlog resolucije: B8-1226/2016 

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

Predlog resolucije B8-1226/2016  

(odbor ECON) 

po § 2 2 GUE/NGL  -  

po § 4 3 GUE/NGL  -  

§ 5 4 GUE/NGL PG - 160, 512, 30 

po u.i. B 1 GUE/NGL PG - 190, 330, 174 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

GUE/NGL: predloga sprememb 1, 4 
 

 

5. Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike 

Poročilo: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016) 

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

§ 4 11 Verts/ALE  -  

§ 6 § originalno 

besedilo 

PG + 620, 55, 19 

§ 9 § originalno 

besedilo 

PG + 515, 153, 27 

§ 10 12 Verts/ALE  -  

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 444, 233, 17 

2 +  

po § 10 13 Verts/ALE  -  

14 Verts/ALE PG - 89, 576, 34 

§ 11 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 523, 158, 17 



P8_PV(2016)11-23(VOT)_SL.doc 4 PE 594.259 

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

2 +  

3/PG + 425, 208, 61 

§ 12 15 Verts/ALE PG - 97, 559, 40 

§ originalno 

besedilo 

PG + 426, 244, 27 

§ 13 16 Verts/ALE PG - 132, 487, 75 

§ originalno 

besedilo 

PG + 410, 270, 16 

§ 14 3 S&D  +  

17 Verts/ALE PG - 120, 485, 95 

§ originalno 

besedilo 

PG ↓  

§ 15 39D GUE/NGL PG - 181, 487, 29 

18 Verts/ALE PG - 169, 475, 57 

§ 18 4 S&D  +  

§ 19 40D GUE/NGL PG - 190, 487, 23 

5 S&D  -  

po § 22 41 GUE/NGL PG - 94, 514, 89 

§ 23 19 Verts/ALE PG - 94, 536, 65 

§ 26 20 Verts/ALE  -  

po § 26 21 Verts/ALE  -  

§ 28 22 Verts/ALE  -  

§ 29 23 Verts/ALE PG - 103, 502, 95 

42 GUE/NGL PG - 151, 502, 46 

7 S&D EG + 322, 316, 63 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

§ 30 24 Verts/ALE PG - 168, 448, 83 

§ 31 25 Verts/ALE PG - 83, 500, 110 

§ originalno 

besedilo 

PG + 414, 234, 53 

§ 32 § originalno 

besedilo 

PG + 454, 187, 58 

po § 32 43 GUE/NGL PG - 109, 538, 50 

§ 33 26 Verts/ALE PG - 168, 434, 95 

§ 34 44D GUE/NGL PG - 175, 467, 47 

27 Verts/ALE PG - 171, 454, 75 

§ 35 28 Verts/ALE PG - 167, 442, 84 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 379, 280, 38 

§ 36 § originalno 

besedilo 

PG + 448, 136, 114 

§ 38 29 Verts/ALE  -  

§ 41 30 Verts/ALE  -  

po § 41 31 Verts/ALE  -  

§ 43 32 Verts/ALE  -  

po § 44 33 Verts/ALE PG - 201, 462, 32 

§ 45 34 Verts/ALE  -  

§ 46 35 Verts/ALE PG - 116, 509, 74 

§ 47 36 Verts/ALE  -  

§ 48 37 Verts/ALE PG - 181, 423, 92 

8 S&D PG - 139, 520, 37 

po § 48 9 S&D PG + 443, 207, 44 

45 GUE/NGL PG - 111, 542, 46 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

§ 49 38D Verts/ALE PG - 250, 416, 30 

po § 49 10 več kot 40 

poslancev 

PG - 263, 399, 37 

navedba sklicevanja 5 1 S&D  +  

po navedbi sklicevanja 

8 

2 S&D  +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 386, 237, 74 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

Verts/ALE predlogi sprememb 8–10, 14–19, 23–28, 33, 35, 37, 38 

GUE/NGL: predlogi sprememb 39–45, §§ 32, 36 

EFDD: §§ 6, 9, 10 (prvi del), 11 (prvi del, tretji del), 12, 13, 14, 31, 32, 35 (drugi del) 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

EFDD: 

§ 10 

1. del: „je trdno prepričan, da je zato potrebna temeljita in občutna revizija SVOP, da bi 

lahko EU in njene države članice začele odločilno prispevati k varnosti Unije, 

obvladovanju mednarodnih kriz in utrjevanju strateške avtonomije EU;“ 

2. del: „opozarja, da se nobena država ni sposobna sama soočiti s temi izzivi;“ 

 
§ 11 

1. del: „meni, da bi bilo treba pri reviziji SVOP, če želimo, da bo uspešna, že od vsega 

začetka v celoti vključevati države članice EU v proces, s čimer bi preprečili, da bi 

dejavnosti v prihodnje obtičale na mrtvi točki; poudarja praktične in finančne koristi 

nadaljnjega sodelovanja za razvoj evropskih obrambnih zmogljivosti in se seznanja s 

potekajočimi pobudami, kar bi bilo treba izvajati s konkretnimi ukrepi na 

decembrskem zasedanju Evropskega sveta na temo obrambe;“ 

2. del: „poziva države članice in EU k ustreznim naložbam v varnost in obrambo;“ brez 

besed „in EU“ 

3. del: „in EU“ 

 
§ 35 

1. del: „poudarja, da je zveza NATO najbolje opremljena za odvračanje in obrambo ter 

pripravljena izvajati kolektivno obrambo (člen V Severnoatlantske pogodbe) v 

primeru napada na eno od njenih članic,“  

2. del: „medtem ko je SVOP trenutno osredotočena na ohranjanje miru, preprečevanje 

konfliktov in krepitev mednarodne varnosti (člen 42 Pogodbe o EU), EU pa ima tudi 

dodatna sredstva za obravnavanje izzivov na področju notranje varnosti držav članic, 

vključno s prevratom, ki jih člen V ne zajema; ponovno izraža, da je namen 

solidarnostne klavzule iz člena 222 Pogodbe o delovanju Evropske unije zavarovati 

demokratične institucije in civilno prebivalstvo v primeru terorističnega napada;“ 
 

Razno 

Predlog spremembe 6 je bil umaknjen. 
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6. Strateško komuniciranje EU zoper propagando, ki jo proti njej usmerjajo 

tretje strani 

Poročilo: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016) 

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

§ 1 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG - 302, 362, 17 

naslov pred odstavkom 

7 

§ originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 7 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 8 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG - 244, 414, 22 

3 +  

4/EG + 370, 296, 21 

5 +  

§ 9 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 10 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 11 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

4 +  

§ 12 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 13 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG - 244, 409, 31 

3 -  

4 +  

5/EG + 368, 292, 20 

6/EG + 395, 214, 62 

7 +  

§ 22 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/EG + 545, 120, 21 

2 +  

§ 27 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 36 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 38 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 56 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

u.i. D § originalno 

besedilo 

po delih   

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

2 +  

3/EG - 252, 406, 31 

u.i. E § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG - 252, 407, 26 

u.i. H § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 304, 179, 208 

 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ENF: Naslov pred § 7, §§ 7, 12, 27, u.i. E, H 

ALDE: § 38 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ENF: 

§ 9 

1. del: vse besedilo brez besed „in namero“ ter „politične skrajneže ter vodi obsežne 

kampanje za zavajanje in“  

2. del: „in namero“ 

3. del:  „politične skrajneže ter vodi obsežne kampanje za zavajanje in“ 

 
§ 10 

1. del: „poudarja, da informacijska kampanja Kremlja dopolnjuje njegovo politiko o 

okrepitvi dvostranskih odnosov, gospodarskega sodelovanja in skupnih projektov s 

posameznimi državami članicami EU,“   

2. del: „da bi se s tem oslabila povezanost EU in spodkopale njene politike;“ 

 
§ 11 

1. del:  „trdi, da je rusko strateško komuniciranje del večje subverzivne kampanje za 

oslabitev sodelovanja in suverenosti EU, politične neodvisnosti in ozemeljske 

celovitosti Unije in njenih držav članic; poziva vlade držav članic, naj bodo pozorne 

na ruske informacijske operacije na evropskih tleh“ brez besed „subverzivne“ ter „in 

njenih držav članic“ 

2. del: „subverzivne“ 

3. del: „in njenih držav članic“ 

4. del: „ter naj povečajo souporabo zmogljivosti in protiobveščevalne dejavnosti v odziv na 

takšne operacije;“ 
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§ 36 

1. del: „poudarja, kako pomembna sta skladno in učinkovito komuniciranje o politikah EU 

na notranji in zunanji ravni ter zagotavljanje prilagojenega komuniciranja v 

določenih regijah, vključno z dostopom do informacij v lokalnih jezikih; v zvezi s 

tem pozdravlja vzpostavitev spletišča ESZD v ruščini“ 

2. del: „kot prvi korak v pravi smeri in spodbuja prevod spletišča ESZD v več jezikov, kot 

sta arabščina in turščina;“ 

 
§ 56 

1. del: „obsoja redno zatiranje neodvisnih medijev, novinarjev in civilnodružbenih 

aktivistov v Rusiji in na zasedenih ozemljih, tudi na Krimu po njegovi nezakoniti 

priključitvi; poudarja, da je bilo v Rusiji od leta 1999 ubitih na ducate novinarjev ali 

pa so izginili brez sledu oziroma so bili zaprti;“  

2. del: „poziva Komisijo in države članice, naj izboljšajo zaščito za novinarje v Rusiji in 

soseščini EU, podprejo rusko civilno družbo in vlagajo v stike med ljudmi; poziva k 

takojšnji izpustitvi novinarjev; ugotavlja, da EU poglablja odnose z zahodnimi 

partnericami in drugimi sosedami, pri čemer ohranja odprte komunikacijske kanale z 

Rusijo;“  

3. del: „priznava, da bi bila največja ovira za ruske kampanje za zavajanje obstoj 

neodvisnih in svobodnih medijev v sami Rusiji; meni, da bi moral biti to cilj EU;“  

4. del: „poziva, da se namenijo posebna pozornost in zadostna sredstva za medijski 

pluralizem, lokalne medije, raziskovalno novinarstvo in medije v tujih jezikih, zlasti 

ruščini, arabščini, farsiju, turščini in urdujščini, pa tudi drugih jezikih prebivalstva, 

izpostavljenega propagandi;“ 

 
ALDE: 

§ 1 

1. del: „poudarja, da ima sovražna propaganda proti EU zelo različne oblike in da se zanjo 

uporabljajo zelo različna orodja, pogosto prilagojena profilom posameznih držav 

članic EU, njen namen pa je izkrivljati resnico, zbuditi dvome, vnesti razdor med 

države članice ter povzročiti strateški spor med Evropsko unijo in njenimi 

severnoameriškimi partnerji, ohromiti procese odločanja, oblatiti institucije EU in 

transatlantsko partnerstvo, ki je pomembno prispevalo k evropski varnosti in 

gospodarski arhitekturi, v očeh državljanov EU in sosednjih držav, ter spodkopati in 

oslabiti evropski politični diskurz, ki temelji na demokratičnih vrednotah, 

človekovih pravicah in pravni državi; želi spomniti, da je eno glavnih orodij, ki se 

uporablja, podžiganje strahu in negotovosti pri državljanih EU, pa tudi 

predstavljanje sovražnih držav in nedržavnih akterjev kot bistveno močnejših in 

uspešnejših, kot dejansko so;“ 

2. del: „ugotavlja, da tudi drugi avtoritarni režimi po svetu prevzemajo podobne strategije, 

kot jih je razvil Kremelj;“ 

 
§ 22 

1. del: „poudarja, da islamistične teroristične organizacije, zlasti ISIL/Daiš in Al Kajda, 

vodijo aktivne kampanje širjenja napačnih informacij, s katerimi želijo ogroziti 

evropske vrednote in interese;“ 

2. del: „v zvezi s tem poudarja, kako pomembno je, da se sprejme posebna strategija za boj 

proti islamistični propagandi zoper EU in širjenju napačnih informacij o njej;“ 

 
u. i. E 

1. del: vse besedilo brez besede „vojno“ 

2. del: ta beseda 
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u. i. H 

1. del: vse besedilo brez besede „vojno“ 

2. del: ta beseda 

 
ALDE, ENF: 

§ 8 

1. del: „ugotavlja, da ruska vlada agresivno uporablja najrazličnejša orodja in instrumente, 

na primer možganske truste in posebne fundacije (Ruski mir (Ruski svet)), posebne 

organe (Ruski center znanosti in kulture (Rosotrudničestvo)), večjezične televizijske 

postaje (RT), lažne tiskovne agencije in multimedijske storitve (Sputnik), čezmejne 

družbene in verske skupnosti, saj se hoče režim predstaviti kot edini zagovornik 

tradicionalnih krščanskih vrednot, družbene medije in internetne trole, da bi 

spodkopala demokratične vrednote in razdelila Evropo, pridobila domačo podporo in 

ustvarila vtis, da države v vzhodni soseščini EU ne delujejo; poudarja, da Rusija 

namenja znatna finančna sredstva za svoje instrumente zavajanja in propagande, ki 

jih uporablja država neposredno ali pa prek podjetij in organizacij, ki so pod 

nadzorom Kremlja;“  brez besed „agresivno“, „spodkopala demokratične vrednote in 

razdelila Evropo,“ ter „zavajanja in“ 

2. del: „agresivno“ 

3. del: „spodkopala demokratične vrednote in razdelila Evropo,“ 

4. del: „zavajanja in“ 

5. del „Poudarja, da Kremelj po eni strani financira politične stranke in druge organizacije 

v EU, da bi spodkopal politično kohezijo, po drugi strani pa propagando neposredno 

naslavlja na določene novinarje, politike in posameznike v EU;“ 

 
§ 13 

1. del: „je resno zaskrbljen zaradi hitrega širjenja dejavnosti, ki jih navdihuje Kremelj, v 

Evropi, vključno z dezinformacijami in propagando, katerih namen je povečati vpliv 

Rusije ter oslabiti in razdeliti EU; poudarja, da Kremelj v večjem delu sovražne 

propagande nekatere evropske države opisuje kot del „ruskega tradicionalnega 

vplivnega območja,“ brez besede „sovražne“   

2. del: „sovražne“  

3. del: „kar spodkopava njihovo suverenost in evropsko identiteto z globokimi koreninami, 

ki so jo v preteklosti zatirali komunistični režimi;“ 

4. del: „ugotavlja, da je ena glavnih ruskih strategij razširjati in vsiljevati alternativen 

diskurz, ki pogosto temelji na prirejenem tolmačenju zgodovinskih dogodkov in je 

namenjen utemeljevanju ruskih zunanjih odnosov in geopolitičnih interesov;“  

5. del „ugotavlja, da je potvarjanje zgodovine ena glavnih ruskih strategij;“ 

6. del „v zvezi s tem ugotavlja, da je treba povečati ozaveščenost o zločinih komunističnih 

režimov, in sicer prek javnih kampanj in izobraževalnih sistemov, ter podpreti 

dejavnosti raziskovanja in dokumentiranja,“   

7. del „zlasti v nekdanjih članicah sovjetskega bloka, da bi se zoperstavili diskurzu 

Kremlja;“ 

 
ALDE, Verts/ALE 

u.i. D 

1. del: vse besedilo brez besed „ker je Sovjetska zveza med hladno vojno pogosto 

uporabljala informacijsko vojskovanje zoper Zahod,“ 

2. del: „ker je Sovjetska zveza med hladno vojno pogosto uporabljala informacijsko 

vojskovanje zoper Zahod,“ brez besed „zoper Zahod“ in „Sovjetska zveza“ 

3. del: „zoper Zahod“ in „Sovjetska zveza“ 
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7. Znakovni jezik in strokovni tolmači za znakovni jezik 

Predlogi resolucij: B8-1230/2016 

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

Predlog resolucije B8-1230/2016  

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

§ 2 2 Verts/ALE, 

ECR 

 +  

§ 10 3 Verts/ALE, 

ECR 

 -  

po § 21 4 Verts/ALE, 

ECR 

 +  

po navedbi sklicevanja 

10 

1 Verts/ALE, 

ECR 

 -  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 661, 6, 23 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

Verts/ALE končno glasovanje 
 

Razno 

Predlog resolucije B8-1241/2016 je bil umaknjen. 

 

 

Marisa Matias, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Tania González Peñas, 

Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martinez, Xabier Benito Ziluaga, 

Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva 

(skupina GUE/NGL) so prav tako podpisniki predloga resolucije B8-1230/2016.. 

 

Igor Šoltes (skupina Verts/ALE) in Anneleen Van Bossuyt (skupina ECR) sta tudi podpisnika predloga 

resolucije B8-1230/2016. 
 

 

8. Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: obnovitev odobritve aktivne snovi 

bentazon 

Predlog resolucije: B8-1228/2016 

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

Predlog resolucije B8-1228/2016  (odbor ENVI) 

§ 2 § originalno 

besedilo 

loč. +  

po § 2 8 EPP EG + 332, 276, 66 

§ 3 § originalno 

besedilo 

loč./EG + 371, 290, 19 

§ 4 7 EPP EG - 263, 382, 37 

§ 5 3 EPP  -  

po § 5 4 EPP  -  

u.i. E 2 EPP  -  

u.i. M 1 S&D EG + 389, 282, 7 

po u.i. R 5 EPP EG - 322, 340, 22 

6 EPP  -  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 361, 289, 28 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ECR: končno glasovanje 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

PPE: §§ 2, 3 

 


