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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. Razmere na področju človekovih pravic in demokracije v Nikaragvi, primer 

Francesce Ramirez 

Predlogi resolucij: B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017, B8-
0169/2017 

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-0156/2017  

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

pred § 1 1 GUE/NGL  -  

§ 8 2 GUE/NGL EG - 245, 331, 57 

§ 10 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-0156/2017  PPE  ↓  

B8-0158/2017  EFDD  ↓  

B8-0160/2017  ECR  ↓  

B8-0163/2017  ALDE  ↓  

B8-0168/2017  S&D  ↓  

B8-0169/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Zahteve za glasovanje po delih 

GUE/NGL: 

§ 10 

1. del: "opozarja, da je treba v luči pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in 

državami Srednje Amerike Nikaragvo opozoriti na nujnost spoštovanja načel pravne 

države, demokracije in človekovih pravic, ki jih zagovarja in spodbuja Evropska 

unija;" 

2. del: "poziva EU, naj spremlja razmere in po potrebi oceni, katere ukrepe bi bilo treba 

sprejeti;" 
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2. Usmrtitve v Kuvajtu in Bahrajnu 

Predlogi resolucij: B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-

0162/2017, B8-0165/2017 

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-0150/2017 

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

§ 2 § originalno 

besedilo 

loč. +  

po § 7 5 GUE/NGL po delih   

1 -  

2 -  

6 GUE/NGL po delih   

1/EG + 346, 250, 37 

2 -  

§ 8 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

po § 8 7 Verts/ALE  +  

po § 9 1 S&D  +  

2 S&D EG + 355, 252, 32 

navedba sklicevanja 

17 

§ originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. C 8 Verts/ALE EG + 308, 265, 68 

po u.i. C 3 GUE/NGL  -  

u.i. E § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

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

po u.i. J 4 GUE/NGL  -  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-0150/2017  PPE  ↓  

B8-0151/2017  ECR  ↓  

B8-0154/2017  EFDD  ↓  

B8-0155/2017  ALDE  ↓  

B8-0161/2017  S&D  ↓  

B8-0162/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0165/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Zahteve za ločeno glasovanje 

PPE: navedba sklicevanja 17, § 2 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

S&D: 

predlog spremembe 5 

1. del: "poziva, naj se začne mednarodna preiskava o razmerah „bidunov“ iz Kuvajta; 

poudarja, da je odvzem državljanstva v nasprotju z mednarodnim pravom, zlasti s 

členom 15 Splošne deklaracije o človekovih pravicah, ki določa, da ima vsakdo 

pravico do državljanstva in da se ga nikomur ne sme samovoljno odvzeti;" 

2. del: "poziva oblasti v Kuvajtu, naj se nemudoma uskladijo z mednarodnimi 

konvencijami s področja apatridnosti in državljanstva; prav tako obsoja sistematično 

poseganje po odvzemu državljanstva v Bahrajnu, tudi zagovornikom človekovih 

pravic, ter poziva oblasti v Bahrajnu, naj nemudoma prenehajo s to prakso ter naj na 

tem področju izvajajo mednarodne konvencije;" 

 
predlog spremembe 6 

1. del: "znova poudarja, da bi morale biti dejavnosti evropskih podjetij v tretjih državah v 

celoti skladne z mednarodnimi standardi na področju človekovih pravic;" 

2. del: "poziva, naj se nemudoma prekinejo vsi sporazumi za trgovanje z orožjem s 

Kuvajtom in Bahrajnom;" 

 



P8_PV(2017)02-16(VOT)_SL.docx 5 PE 600.408 

PPE: 

u. i. E 

1. del: "ker so bili po navedbah Urada OZN za človekove pravice z usmrtitvami hudo 

kršeni standardi poštenega sojenja; ker so bili ti trije moški obtoženi za bombni 

napad v Manami leta 2014, v katerem je bilo ubitih več ljudi, med njimi tudi trije 

policisti;" 

2. del: "ker naj vse tri domnevno mučili in tako pridobili priznanja, ki so jih potem 

uporabili kot glavni dokaz za njihovo obsodbo;" 

3. del: "ker so jim odvzeli državljanstvo, jim zavrnili dostop do odvetnika in jih usmrtili 

manj kot teden dni po sodbi, ne da bi prej obvestili njihove družine, in brez 

možnosti, da zaprosijo za pomilostitev;" 

 
§ 8 

1. del: "poziva Evropsko službo za zunanje delovanje in države članice, naj posredujejo pri 

bahrajnski vladi za izpustitev Nabila Radžaba in vseh, ki so zaprti izključno zaradi 

miroljubnega uveljavljanja svobode izražanja in združevanja, ter naj pozove 

bahrajnsko vlado, naj ustavi pretirano uporabo sile proti protestnikom ali prakso 

samovoljnega odvzema državljanstva," 

2. del: "kot je bila uporabljena v primeru duhovnega voditelja politične stranke Al Vefak 

šejka Ise Kasima in drugih oporečnikov;" 
 

 

 

3. Gvatemala, zlasti položaj zagovornikov človekovih pravic 

Predlogi resolucij: B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-
0166/2017, B8-0167/2017 

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-0152/2017 

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

po § 9 1 GUE/NGL  -  

po § 10 2 GUE/NGL  -  

§ 12 § originalno 

besedilo 

loč./EG + 351, 278, 5 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-0152/2017  PPE  ↓  

B8-0153/2017  EFDD  ↓  

B8-0157/2017  ECR  ↓  

B8-0159/2017  ALDE  ↓  

B8-0164/2017  S&D  ↓  

B8-0166/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0167/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Zahteve za ločeno glasovanje 

PPE: § 12 
 

Razno 

Hans-Olaf Henkel (skupina ECR) je prav tako podpisnik skupnega predloga resolucije RC-B8-

0152/2017. 
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4. Boj proti terorizmu ***I 

Poročilo: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016) 

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

Začasni sporazum 

začasni sporazum 101 odbor PG + 498, 114, 29 

skupna izjava 113 odbor  +  

Osnutek zakonodajnega akta* 

vse besedilo 101 odbor  ↓  

p.s. pristojnega odbora 

– glasovanje po 

sklopih 

4-5 

7-50 

52-60 

62-64 

67-100 

odbor  ↓  

člen 3, § 1, točka b 51= 

104= 

odbor Verts/

ALE 

 ↓  

člen 3, § 2, točka d 105 Verts/ALE  ↓  

člen 5, § 1 110= GUE/NGL  ↓  

106rev Verts/ALE  ↓  

61 odbor  ↓  

101UD odbor po delih   

1/PG ↓  

2/PG ↓  

člen 9 107D= 

111D= 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

 ↓  

65 odbor  ↓  

101UD odbor PG ↓  

člen 10 108D= 

112D= 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

 ↓  

101UD odbor PG ↓  

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

po členu 21 101UD odbor  ↓  

109 Verts/ALE  ↓  

u.i. 4 101UD odbor  ↓  

6 odbor  ↓  

102 ENF PG ↓  

po u.i. 6 103 Verts/ALE  ↓  

glasovanje: predlog Komisije PG ↓  

Osnutek zakonodajne resolucije 

po § 1 113 odbor  ↓  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

GUE/NGL, Verts/ALE: predlog spremembe 101UD (člen 5, § 1), predlog spremembe 101UD (člena 

9, 10) 

ENF: predlog spremembe 102 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

GUE/NGL, Verts/ALE: 

predlog spremembe 1UD (člen 5, § 1) 

1. del: vse besedilo brez besed "ali posredno – na primer s poveličevanjem terorističnih 

dejanj" 

2. del: te besede 
 

Razno 

Predlogi sprememb 1–3 so bili vključeni v predlog zakonodajne resolucije. 

* Politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, lahko predlagajo glasovanje o 

predlogih sprememb k osnutku zakonodajnega akta. Parlament o takem morebitnem predlogu 

glasuje (člen 59(3) in (4) Poslovnika). 
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5. Okrepljeno preverjanje podatkov v ustreznih zbirkah podatkov na zunanjih mejah 

***I  

 

Poročilo: Monica Macovei (A8-0218/2016) 

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

Začasni sporazum 

začasni sporazum 30 odbor PG + 469, 120, 42 

Osnutek zakonodajnega akta* 

vse besedilo 30 odbor  ↓  

p.s. pristojnega odbora 

– glasovanje po 

sklopih 

2-29 odbor  ↓  

u.i. 1 31 ENF PG ↓  

1 odbor  ↓  

30ud odbor  ↓  

glasovanje: predlog Komisije PG ↓  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ENF: predlog spremembe 31 
 

Razno 

* Politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, lahko predlagajo glasovanje o 

predlogih sprememb k osnutku zakonodajnega akta. Parlament o takem morebitnem predlogu 

glasuje (člen 59(3) in (4) Poslovnika). 
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6. Morebitni razvoj in prilagoditev institucionalne ureditve Evropske unije 

Poročilo: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016) 

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

nadomestni predlog 

resolucije 

3 ENF PG - 58, 524, 56 

§ 18 § originalno 

besedilo 

PG - 187, 449, 6 

§ 21 10 poročevalec PG + 346, 264, 28 

4 več kot 76 

poslancev 

PG ↓  

po § 21 5 več kot 76 

poslancev 

PG + 310, 308, 20 

§ 29 8 poročevalec PG + 441, 143, 56 

po § 31 6 več kot 76 

poslancev 

PG ↓  

§ 52 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 53 § originalno 

besedilo 

PG + 459, 142, 34 

§ 59 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG - 106, 512, 22 

2/PG ↓  

§ 66 2 poročevalec  +  

navedba sklicevanja 6 1 poročevalec  +  

u.i. A 7= 

9= 

poročevalec 

več kot 76 

poslancev 

 +  

glasovanje: resolucija (vse besedilo)  

(odbor AFCO) 

PG + 283, 269, 83 
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Zahteve za poimensko glasovanje 

Verts/ALE: predlogi sprememb 4, 5, 6, 8 

ENF: predlog spremembe 3 

EFDD: predlogi sprememb 8, 10, §18 

poslanci: §§ 53, 59 

GUE/NGL: predlog spremembe 10 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

poslanci §§ 18, 52, 53 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

Poslanci: 

§ 59 

1. del: vse besedilo brez besed "razmislilo pa bi se lahko o pristopu, pri katerem bi se 

upoštevali le glasovi tistih poslancev Evropskega parlamenta, ki so bili izvoljeni v 

euroobmočju, medtem ko bi glasovi poslancev in predstavnikov iz držav članic 

zunaj euroobmočja šteli kot nezavezujoči posvetovalni glasovi, da bi se ohranila 

edinstvena institucionalna ureditev;" 

2. del: te besede 
 

 

7. Boljše delovanje Evropske unije z izkoriščanjem potenciala Lizbonske pogodbe 

Poročilo: Mercedes Bresso et  Elmar Brok (A8-0386/2016) 

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

nadomestni predlog 

resolucije 

1 ENF PG - 53, 567, 14 

§ 7 25 S&D, PPE PG + 370, 228, 42 

§ 31 26 S&D, PPE  +  

§ 32 27D S&D, PPE PG + 530, 73, 29 

§ 40 28 S&D, PPE  +  

§ 53 29 S&D, PPE  +  

§ 58 30D S&D, PPE PG + 599, 25, 16 

§ 61 31 S&D, PPE PG + 465, 111, 60 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

§ 62 32D S&D, PPE PG + 617, 18, 8 

§ 65 33 S&D, PPE PG + 443, 167, 31 

§ 67 34D S&D, PPE PG + 567, 55, 17 

§ 71 35 S&D, PPE  +  

§ 73 36D S&D, PPE  +  

§ 74 37 S&D, PPE  +  

§ 85 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG - 181, 435, 22 

§ 95 38 S&D, PPE  +  

§ 97 39 S&D, PPE  +  

§ 116 § originalno 

besedilo 

PG + 396, 209, 33 

§ 121 § originalno 

besedilo 

PG + 375, 242, 23 

§ 131 § originalno 

besedilo 

PG + 421, 187, 28 

§ 134 § originalno 

besedilo 

PG + 403, 191, 40 

§ 137 § originalno 

besedilo 

PG + 423, 200, 15 

po navedbi sklicevanja 

13 

21 S&D, PPE  +  

u.i. V 22 S&D, PPE  +  

u.i. AH 23 S&D, PPE  +  

u.i. AU 36D S&D, PPE  +  

glasovanje: resolucija (vse besedilo)  

(odbor AFCO) 

PG + 329, 223, 83 
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Zahteve za poimensko glasovanje 

EFFD: predlogi sprememb 30, 32, §§ 121, 131, 134, 137 

Verts/ALE: predlogi sprememb 25, 27, 31, 33, 34 

ENF: predlog spremembe 1 

Poslanci: §§ 85 (2. del), 116, 121, 131, 134, 137 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

Poslanci: §§ 116, 121, 131, 134, 137 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

Poslanci: 

§ 85 

1. del: "ponovno poudarja, da medparlamentarno sodelovanje ne sme privesti do 

ustanovitve novega skupnega parlamentarnega organa ali nove institucije, kajti evro 

je valuta EU in Evropski parlament je parlament EU; želi spomniti, da je ekonomsko 

in monetarno unijo ustanovila Unija in da njene državljane neposredno na ravni 

Unije zastopa Parlament, ki mora poiskati in imeti možnosti izvajati načine za 

zagotovitev parlamentarne demokratične odgovornosti odločitev, ki se posebej 

nanašajo na euroobmočje;" 

2. del: "priporoča iskanje navdiha v preteklih rešitvah, da bi ločili udeležbo v odločanju, kot 

je bil status berlinskih poslancev v nemškem zveznem svetu pred ponovno 

združitvijo, ki so imeli pravico sodelovati, vendar se njihovi glasovi niso 

upoštevali;" 
 

Razno 

Predlogi sprememb 2–20 so bili razveljavljeni. 
 

 

8. Proračunska zmogljivost evroobmočja 

Poročilo: Reimer Böge et  Pervenche Berès (A8-0038/2017) 

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

nadomestni predlog 

resolucije 

1 GUE/NGL  -  

nadomestni predlog 

resolucije 

2 ENF PG - 70, 552, 16 

nadomestni predlog 

resolucije 

3 EFDD PG - 61, 536, 39 

§ 1, točka ii, steber 3, 

2. odstavek 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 334, 272, 33 

§ 1, točka iii § originalno 

besedilo 

po delih   

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

2/EG + 307, 306, 20 

glasovanje: resolucija (vse besedilo)  

(odbora BUDG in ECON) 

PG + 304, 255, 68 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

EFDD: predlog spremembe 3 

ENF: predlog spremembe 2 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

Poslanci: 

§ 1, točka ii, steber 3, 2. odstavek 

1. del: "V primeru simetričnih pretresov, ki jih povzroči pomanjkanje notranjega 

povpraševanja, rasti ni mogoče ponovno zagnati zgolj z monetarno politiko, zlasti v 

okviru obrestnih mer z ničelno spodnjo mejo." 

2. del: "Proračun za evroobmočje bi moral biti dovolj velik za obravnavanje simetričnih 

pretresov s financiranjem naložb, namenjenih združevanju povpraševanja in polni 

zaposlenosti v skladu s členom 3 PEU." 

 
§ 1, točka iii 

1. del: vse besedilo brez besed "Položaja predsednika Evroskupine in komisarja za 

gospodarske in finančne zadeve je mogoče združiti, v takem primeru pa bi moral 

predsednik Komisije tega komisarja imenovati za podpredsednika Komisije." 

2. del: te besede 
 

 

9. Pravila civilnega prava o robotiki 

Poročilo: Mady Delvaux (A8-0005/2017) (za sprejetje predloga resolucije zahtevana kvalificirana 

večina) 

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

§ 1 9 EFDD PG - 102, 495, 29 

§ 2 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 412, 202, 14 

§ 3 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 550, 78, 5 

§ 12 § originalno 

besedilo 

po delih   

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

2 +  

podnaslov (pred § 15) § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 16 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 17 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 20 1 ALDE  +  

§ 32 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 501, 120, 10 

podnaslov 15 (pred § 

36) 

5= 

10= 

več kot 38 

poslancev 

EFDD 

PG - 125, 485, 24 

§ 36 6= 

11= 

več kot 38 

poslancev 

EFDD 

PG - 119, 476, 33 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 456, 143, 30 

§ 42 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 517, 74, 35 

§ 44 7= 

12= 

več kot 38 

poslancev 

EFDD 

PG - 112, 504, 10 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 582, 34, 4 

2/PG - 286, 328, 8 

§ 56 § originalno 

besedilo 

po delih   

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

2 +  

§ 59, točka f 8D= 

13D= 

več kot 38 

poslancev 

EFDD 

PG - 285, 313, 20 

§ 59, točka g § originalno 

besedilo 

loč. -  

§ 67 § originalno 

besedilo 

loč. +  

priloga (pod drugim 

podnaslovom) 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

priloga (deveti 

podnaslov) 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

priloga (pod devetim 

podnaslovom) 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 606, 12, 2 

2/PG + 550, 58, 3 

3/PG + 507, 70, 35 

4/PG + 515, 68, 31 

po navedbi sklicevanja 

4 

2 S&D  +  

u.i. A § originalno 

besedilo 

loč. +  

u. i. G § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 501, 109, 8 

u.i. I § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 550, 62, 3 

2/PG + 594, 13, 6 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

u.i. J § originalno 

besedilo 

PG + 511, 95, 13 

u.i. K § originalno 

besedilo 

PG - 288, 302, 22 

u. i. L § originalno 

besedilo 

PG + 309, 301, 9 

u.i. M § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u.i. Q § originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. U § originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. V § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

po u.i. W 3 S&D  +  

u.i. X § originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. Z § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

u.i. AB § originalno 

besedilo 

PG + 452, 131, 30 

u. i. AC § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 556, 42, 7 

2/PG + 433, 170, 7 

u. i. AD § originalno 

besedilo 

po delih   

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

2/PG + 451, 138, 20 

u.i. AF § originalno 

besedilo 

PG + 547, 45, 16 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 396, 123, 85 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

EFDD: predlogi sprememb 7, 9, 10, 11, 12, 13, uvodni izjavi J, K, § 44 

ENF: u.i. AC, AF, predlogi sprememb od 5 do 9, § 2 (2. del) 

S&D: predlog spremembe 7=12, u.i. K, L, AB, § 44 (2. del), Priloga (pod devetim 

podnaslovom) u.i. G (2. del), u.i. I, AD (2. del), §§ 3 (2. del), 32 (2. del), 36 (2. del), 

42 (2. del) 

PPE: § 44 (2. del) 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ALDE: u.i. A, K, L, Q, U, X, AB, podnaslov pred 15, §§ 16, 17, 59 f), 59 g), 67 

PPE: § 59 g), u.i. K, L 

ENF: u.i. A 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ALDE: 

u. i. G 

1. del: "ker bo sedanji trend, ki se nagiba k razvoju pametnih in avtonomnih strojev s 

sposobnostjo učenja in neodvisnega sprejemanja odločitev," 

2. del: "dolgoročno prinesel gospodarske koristi, pa tudi pomisleke glede neposrednih in 

posrednih vplivov na družbo kot celoto;" 

 
u.i. I 

1. del: "ker je, podobno, treba oceniti, kako robotika in strojno učenje vplivata na 

gospodarske spremembe in na zaposlovanje;" 

2. del: "ker lahko uporaba robotike kljub neizpodbitnim prednostim vendarle vpliva tudi na 

spremembe na trgu dela, zato bo treba razmisliti o prihodnosti izobraževanja, 

zaposlovanja in socialne politike;" 

 
u.i. M 

1. del: vse besedilo brez besede "dokončno" 

2. del: ta beseda 

 
u.i. V 

1. del: vse besedilo brez besed "izražala prave evropske in humanistične vrednote, ki so 

značilne za prispevek Evrope k družbi;" 

2. del: te besede 
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u.i. Z 

1. del: vse besedilo brez besed "ne le, da" in "ampak so z razvojem določenih avtonomnih 

in kognitivnih značilnosti, npr. sposobnosti učenja na podlagi izkušenj in 

sprejemanja skoraj neodvisnih odločitev, postali tudi vse bolj podobni agentom, ki 

vzajemno delujejo s svojim okoljem in ga lahko močno spreminjajo;" 

2. del: "ne le, da" 

3. del: "ampak so z razvojem določenih avtonomnih in kognitivnih značilnosti, npr. 

sposobnosti učenja na podlagi izkušenj in sprejemanja skoraj neodvisnih odločitev, 

postali tudi vse bolj podobni agentom, ki vzajemno delujejo s svojim okoljem in ga 

lahko močno spreminjajo;" 

 
u. i. AC 

1. del: "ker se v zvezi z avtonomnostjo robotov nenazadnje pojavlja vprašanje o njihovi 

naravi glede na zdajšnje pravne kategorije," 

2. del: "oziroma ali bi bilo treba uvesti novo kategorijo, ki bi imela svoje posebne 

značilnosti in posledice;" 

 
u.i. AD 

1. del: vse besedilo brez besede "objektivno" 

2. del: ta beseda 

 
§ 3 

1. del: vse besedilo brez besed "ne pa njihovo nadomestitev" 

2. del: te besede 

 
§ 12 

1. del: vse besedilo brez besede "vsaki" 

2. del: ta beseda 

 
§ 32 

1. del: vse besedilo brez besed "meni, da bi prakse nege ob nadomestitvi človeškega 

dejavnika z roboti izgubile človeško toplino, vendar na drugi strani" 

2. del: te besede 

 
§ 36 

1. del: "se zaveda dosedanjega velikega napredka in bodočih možnosti robotike na področju 

popravljanja in nadomeščanja poškodovanih organov in človeških funkcij, pa tudi 

zapletenih vprašanj, ki se pojavljajo v zvezi s tem, zlasti glede možnosti izboljšanja 

človeka, saj utegnejo medicinski roboti, zlasti kibernetsko-fizični sistemi, spremeniti 

naše pojmovanje, kaj je zdravo človeško telo, ker se lahko nosijo neposredno na 

telesu ali se vsadijo vanj;" 

2. del: "poudarja, da je treba nemudoma ustanoviti odbore za robotsko etiko v bolnišnicah 

in drugih zdravstvenih ustanovah, ki bodo sestavljeni iz ustreznega osebja in bodo 

obravnavali neobičajna in zapletena etična vprašanja, ki vplivajo na nego in 

zdravljenje bolnikov, ter pomagali pri reševanju teh vprašanj; poziva Komisijo in 

države članice, naj razvijejo smernice v podporo ustanovitvi in delovanju takih 

odborov;" 

 
§ 42 

1. del: vse besedilo brez besed "večja zaposljivost" in "žensk" 

2. del: te besede 
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§ 56 

1. del: vse besedilo brez besed "ugotavlja, da mora vsaj za zdaj" 

2. del: te besede 

 
Priloga (pod drugim podnaslovom Registracija pametnih robotov) 

1. del: "Za namene sledljivosti in spodbujanje izvajanja nadaljnjih priporočil bi bilo treba 

uvesti sistem za registracijo naprednih robotov, ki bi temeljil na merilih, določenih 

za razvrstitev robotov." "Sistem registracije in evidenca bi morala biti vzpostavljena 

za celotno Unijo in njen notranji trg," 

2. del: "upravljala pa bi ju lahko pooblaščena agencija EU za robotiko in umetno 

inteligenco, če se ustanovi." 

 
Priloga (deveti podnaslov) 

1. del: "Raziskovalci v robotiki se morajo zavezati k spoštovanju najvišjih etičnih vrednot 

in najboljšemu poklicnemu ravnanju" 

2. del: "ter morajo spoštovati naslednja načela:" 

 
Priloga (pod devetim podnaslovom) 

1. del: "dobronamernost – roboti morajo delovati v korist ljudi;" 

2. del: "neškodovanje – doktrina „predvsem ne škoduj“, po kateri roboti ne smejo škodovati 

človeku;" 

3. del: "avtonomija – sposobnost sprejetja obveščene, neprisiljene odločitve o pogojih 

interakcije z roboti;" 

4. del: "pravičnost – poštena porazdelitev koristi, povezanih z robotiko, ter cenovna 

dostopnost zlasti robotov za domačo nego in zdravstveno oskrbo." 

 

ALDE, ENF: 

§ 2 

1. del: "meni, da bi bilo treba uvesti celovit sistem za registracijo naprednih robotov na 

notranjem trgu Unije, kjer je to ustrezno in nujno za posebne kategorije robotov, in 

poziva Komisijo, naj določi merila za razvrstitev robotov, ki bi jih bilo treba 

registrirati;" 

2. del: "v zvezi s tem poziva Komisijo, naj razišče, ali bi bilo za sistem registracije in 

evidenco zaželeno, da ju upravlja za to določena agencija EU za robotiko in umetno 

inteligenco;" 

 

ALDE, PPE: 

§ 44 

1. del: "poudarja, kako pomembno je predvideti družbene spremembe, obenem pa 

upoštevati učinke, ki bi jih lahko imela razvoj in uporaba robotike in umetne 

inteligence; poziva Komisijo, naj analizira različne možne scenarije in njihove 

posledice na vzdržnost sistemov socialne varnosti v državah članicah;" 

2. del: "meni, da bi morali začeti vključujočo razpravo o novih modelih zaposlovanja in 

vzdržnosti naših davčnih sistemov in sistemov socialne varnosti na podlagi 

zadostnega dohodka, tudi o možnosti uvedbe splošnega temeljnega dohodka;" 
 

Razno: 

Albert Deß, Peter Liese, Teresa Jiménez-Becerril Barrio in Luis de Grandes Pascual so umaknili svoj 

podpis k predlogom sprememb 4, 5, 6, 7 in 8. 

Helga Stevens, Ulrike Trebesius in Sander Loones so tudi podpisniki predlogov sprememb 4, 5, 6, 7 in 

8. 

Predlog spremembe 4 je brezpredmeten, ker je padel pod prag 38 poslancev. 
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10. Evropska pobuda za računalništvo v oblaku 

Poročilo: Jerzy Buzek (A8-0006/2017) 

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

Nadomestni predlog 

resolucije 

1 ENF PG - 39, 536, 6 

glasovanje: resolucija (vse besedilo)  (odbor 

ITRE) 

PG + 444, 93, 50 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ENF: predlog spremembe 1 
 

 

11. Vlaganje v delovna mesta in rast – za kar največji prispevek evropskih strukturnih 

in investicijskih skladov 

Poročilo: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: resolucija 

(besedilo v celoti) 

PG + 493, 53, 40 

 

 

 

12. Letalska strategija za Evropo 

Poročilo: Pavel Telička (A8-0021/2017) 

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

§ 1 4 Verts/ALE PG - 118, 432, 11 

§ 5 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 444, 102, 15 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

po § 9 1 GUE/NGL PG - 129, 409, 21 

§ 11 5 Verts/ALE PG - 99, 435, 24 

§ 12 6 Verts/ALE PG + 101, 436, 18 

po § 15 2 GUE/NGL PG - 120, 417, 14 

§ 29 7 Verts/ALE PG - 132, 398, 4 

§ 40 § originalno 

besedilo 

PG + 497, 52, 4 

§ 41 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 494, 51, 6 

2/PG + 438, 98, 15 

po § 41 3 GUE/NGL PG - 144, 396, 4 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 397, 99, 49 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

Verts/ALE: predlogi sprememb 4, 5, 6, 7 

ENF: §§ 5 (2. del), 40, 41 

GUE/NGL: predlogi sprememb 1, 2, 3 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ENF: 

§ 5 

1. del: "pozdravlja predlog Komisije za spremembo Uredbe št. 868/2004, ki odpravlja 

sedanje nepoštene prakse, kot je nesprejemljiva državna pomoč, ki ni niti ustrezna 

niti učinkovita, ter tako osvetljuje resne pomisleke glede morebitnega izkrivljanja 

konkurence v okviru evropskih pravil;" 

2. del: "vendar poudarja, da niti nesprejemljivi trend naraščanja protekcionizma niti sami 

ukrepi za zagotovitev poštene konkurence ne morejo zagotoviti konkurenčnosti 

letalskega sektorja EU;" 

 
§ 41 

1. del: vse besedilo brez besed "ter poziva Komisijo, naj po potrebi sprejme regulativne 

ukrepe" 

2. del: te besede 
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13. Zamuda pri izvajanju operativnih programov evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov – vpliv na kohezijsko politiko in pot naprej 

Predlog resolucije: B8-0149/2017 

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

Predlog resolucije B8-0149/2017  

(odbor REGI) 

§ 3 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 378, 129, 8 

§ 8 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 9 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 333, 132, 43 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  

 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

EFDD: §§ 3 (2. del), 9 (2. del) 

 
Zahteve za glasovanje po delih 

Verts/ALE: 

§ 8 

1. del: vse besedilo brez besed "tudi dodatne oblike prilagodljivosti, kot je prilagodljivost 

med prednostnimi nalogami in med operativnimi programi na zahtevo ustreznih 

organov upravljanja" 

2. del: te besede 
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EFDD: 

§ 3 

1. del: "poudarja, da se zaradi teh zamud pri izvajanju še povečuje že obstoječe tveganje 

nizke stopnje izplačil, prevelikih kapitalskih injekcij, nezmožnosti privabljanja 

ustreznih ravni zasebnega kapitala, majhnega učinka finančnega vzvoda in težav z 

obnavljanjem sredstev pri uporabi finančnih instrumentov v operativnih programih 

skladov ESI; ugotavlja, da so potrebna dodatna pojasnila in ukrepi, da bi dosegli 

enako raven zmogljivosti za delo s finančnimi instrumenti kot orodji vzvoda v 

državah članicah, in poziva države članice, naj zagotovijo uravnoteženo uporabo teh 

instrumentov, ki sta jih vzpostavila Komisija in EIB;" 

2. del: "opozarja tudi na možnost združevanja sredstev iz skladov ESI ter Evropskega 

sklada za strateške naložbe (EFSI) za spopadanje z zmanjšanjem naložb, zlasti v 

sektorjih, ki so najbolj primerni za spodbujanje rasti in zaposlovanja;" 

 
§ 9 

1. del: vse besedilo brez besed "sklad EFSI" 

2. del: ti besedi 
 


