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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. Rusija, aretacija Alekseja Navalnega in drugih protestnikov 

Predlogi resolucij: B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, B8-
0251/2017 

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

Skupni predlog resolucije C-B8-0245/2017 

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

pred § 1 4 GUE/NGL PG - 177, 290, 149 

po § 10 1 Verts/ALE  U  

po § 13 3 ECR EG - 249, 304, 71 

po u.i. G 2 ECR  -  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 494, 39, 91 

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-0245/2017  ECR  ↓  

B8-0246/2017  S&D  ↓  

B8-0248/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0249/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0250/2017  ALDE  ↓  

B8-0251/2017  PPE  ↓  

odložitev     284, 296, 22 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

GUE/NGL: predlog spremembe 4 

PPE: končno glasovanje (RC-B8-0245/2017) 
 

Razno: 

Ian Duncan je tudi podpisnik predloga spremembe 1. 
 

 

2. Belorusija 

Predlogi resolucij: B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017, B8-
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0263/2017 

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-0253/2017 

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

§ 16 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 500, 82, 48 

u.i. O § originalno 

besedilo 

loč. +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-0253/2017  ECR  ↓  

B8-0256/2017  S&D  ↓  

B8-0258/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0259/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0261/2017  ALDE  ↓  

B8-0263/2017  PPE  ↓  

 

Zahteve za ločeno glasovanje 

GUE/NGL: uvodna izjava O, § 16 (2. del) 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

GUE/NGL: 

§ 16 

1. del: „poziva Komisijo, naj oceni, ali so zagotovljeni najvišji standardi jedrske varnosti za 

jedrsko elektrarno Ostrovec, ki se ravno gradi,“ 

2. del: „in ali bi se utegnilo jamstvo EU za EIB uporabiti za financiranje tega jedrskega 

obrata v Belorusiji, ter naj oceni, ali bi bilo jamstvo v skladu s sankcijami EU proti 

Ruski federaciji;“ 
 

 

3. Bangladeš, vključno s porokami otrok 

Predlogi resolucij: B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, B8-
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0262/2017, B8-0264/2017 

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-0252/2017 

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

§ 9 1 GUE/NGL PG + 372, 212, 45 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 ↓  

2 ↓  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 557, 23, 45 

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-0252/2017  EFDD  ↓  

B8-0254/2017  S&D  ↓  

B8-0255/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0257/2017  ECR  ↓  

B8-0260/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0262/2017  ALDE  ↓  

B8-0264/2017  PPE  ↓  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

PPE: predlog spremembe 1, končno glasovanje (RC-B8-0252/2017) 

GUE/NGL: predlog spremembe 1 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ECR: 

§ 9 

1. del: vse besedilo brez besed „informacij o spolnem in reproduktivnem zdravju, podporo 

ter“ 

2. del: te besede 
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4. Veleprodajni trgi gostovanja ***I 

Poročilo: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016) 

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

Začasni sporazum 

Začasni sporazum 21 odbor PG + 549, 27, 50 

Osnutek zakonodajnega akta* 

vse besedilo 21 odbor  ↓  

p.s. pristojnega odbora 

– glasovanje po 

sklopih 

1-20 odbor  ↓  

glasovanje: predlog Komisije PG ↓  

 

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

spremembe k osnutku zakonodajnega akta. Parlament o takem morebitnem predlogu glasuje (člen 

59(3) in (4) Poslovnika). 
 

 

5. Tretje države, katerih državljani morajo imeti vizume ali so oproščeni te zahteve: 

Ukrajina ***I 

Poročilo: Mariya Gabriel (A8-0274/2016) 

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

predlog zavrnitve predloga Komisije 

predlog zavrnitve 

predloga Komisije 

2 EFDD PG - 85, 520, 23 

Začasni sporazum 

začasni sporazum 1 odbor PG + 521, 75, 36 

Osnutek zakonodajnega akta* 

vse besedilo 1 odbor  ↓  

glasovanje: predlog Komisije PG ↓  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

EFDD: predlog spremembe 2 
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* Politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, lahko predlagajo glasovanje o predlogu 

spremembe k osnutku zakonodajnega akta. Parlament o takem morebitnem predlogu glasuje (člen 

59(3) in (4) Poslovnika). 
 

 

6. Evropska solidarnostna enota 

Predlog resolucije: B8-0238/2017 

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

Predlog resolucije B8-0238/2017 (odbor ENVI) 

§ 3 9 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

§ 6 10 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

po § 6 1 GUE/NGL  -  

§ 7 11 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

po § 14, naslov 4 12 Verts/ALE, 

S&D 

EG + 336, 247, 39 

§ 15 13 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

§ 17 14 Verts/ALE, 

S&D 

 -  

§ 19 15 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

§ 20 16 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

po § 20 17 Verts/ALE, 

S&D 

EG + 291, 273, 58 

18 Verts/ALE, 

S&D 

 -  

19 Verts/ALE, 

S&D 

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

§ 21 2 GUE/NGL  -  

§ 22 20 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

po navedbi sklicevanja 

5 

4 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

5 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

navedba sklicevanja 8 3 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

po navedbi sklicevanja 

9 

6 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

7 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

u.i. E 8 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  

 

 

 

7. Ustreznost varstva, ki ga zagotavlja zasebnostni ščit EU-ZDA 

Predlogi resolucij: B8-0235/2017, B8-0244/2017 

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

Predlog resolucije B8-0235/2017 (odbor LIBE) 

§ 3 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 358, 245, 19 

§ 6 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG - 306, 312, 7 

§ 8 § originalno 

besedilo 

po delih   

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

2/EG + 419, 200, 6 

3 +  

§ 9 1 Verts/ALE EG - 295, 313, 15 

§ 10 § originalno 

besedilo 

loč./EG + 363, 245, 17 

§ 11 § originalno 

besedilo 

PG + 345, 240, 37 

§ 12 § originalno 

besedilo 

loč./EG + 363, 243, 19 

§ 14 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 16 § originalno 

besedilo 

PG + 356, 216, 54 

§ 17 § originalno 

besedilo 

PG + 356, 200, 66 

po § 17 7 ALDE EG + 342, 277, 7 

§ 18 § originalno 

besedilo 

PG + 345, 204, 77 

§ 19 § originalno 

besedilo 

PG + 351, 215, 60 

§ 20 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 355, 255, 6 

po § 20 2 Verts/ALE  +  

§ 21 § originalno 

besedilo 

loč. +  

po § 21 8 ALDE  +  

9 ALDE  +  



 

P8_PV(2017)04-06(VOT)_SL.docx 9 PE 603.172 

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

§ 22 § originalno 

besedilo 

loč./EG + 356, 239, 20 

§ 23 10 ALDE  +  

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

po § 23 3 Verts/ALE  ↓  

4 Verts/ALE  +  

§ 25 § originalno 

besedilo 

PG + 364, 239, 12 

po § 25 5 Verts/ALE PG - 266, 340, 11 

§ 26 6 Verts/ALE PG - 157, 317, 143 

§ 30 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 350, 249, 5 

3 +  

§ 31 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 32 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 33 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 306, 240, 40 

Predlog resolucije B8-0244/2017 (PPE, ECR) 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG ↓  
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Zahteve za poimensko glasovanje 

PPE: B8-0235/2017 

 B8-0244/2017 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

PPE: §§ 10, 12, 14, 21, 22, 31, 32 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

Verts/ALE: 

§ 6 

1. del: vse besedilo brez besed „z zadovoljstvom“ 

2. del: ti besedi 

 

PPE: 

§ 3 

1. del: „ugotavlja, da se je do 23. marca 2017 zasebnostnemu ščitu EU-ZDA pridružilo 

1.893 organizacij iz ZDA;“ 

2. del: „obžaluje, da zasebnostni ščit temelji na prostovoljnem samopotrjevanju in torej 

velja le za organizacije ZDA, ki so se mu prostovoljno pridružile, tako da ta pravila 

za veliko podjetij sploh ne veljajo;“ 

 
§ 8 

1. del: „ponovno poziva Komisijo,“ 

2. del: „naj zahteva pojasnitev o pravnem statusu pisnih zagotovil ZDA in“ 

3. del: „zagotovi, da bo vsaka zaveza ali ureditev, predvidena v okviru zasebnostnega ščita, 

ohranjena tudi ob zamenjavi vlade v Združenih državah Amerike;“ 

 
§ 20 

1. del: „je zaskrbljen zaradi nedavnih razkritij o dejavnostih nadzora, ki jih je eden od 

ameriških ponudnikov storitev elektronskih komunikacij izvajal na zahtevo agencij 

NSA in FBI na vsej elektronski pošti, ki je prispela na njene strežnike, še leta 2015, 

kar je leto dni po sprejetju predsedniške politične direktive št. 28 in med pogajanji o 

zasebnostnem ščitu EU-ZDA;“ 

2. del: „vztraja, naj Komisija zahteva popolno pojasnilo ameriških organov, odgovore pa da 

na voljo Svetu, Parlamentu in nacionalnim organom za varstvo podatkov; meni, da 

je to razlog za globok dvom v zagotovila, ki jih je dal urad direktorja nacionalnih 

obveščevalnih služb; se zaveda, da zasebnostni ščit EU-ZDA temelji na predsedniški 

politični direktivi št. 28, ki jo je sprejel predsednik in jo lahko vsak prihodnji 

predsednik brez privolitve kongresa razveljavi;“ 

 
§ 30 

1. del: „poziva Komisijo, naj v prvem skupnem letnem pregledu temeljito in poglobljeno 

preuči“ 

2. del: „vse pomanjkljivosti in slabosti, navedene v tej resoluciji in v resoluciji z dne 26. 

maja 2016 o čezatlantskem pretoku podatkov, ter tiste, ki so jih opredelili delovna 

skupina iz člena 29, evropski nadzornik za varstvo podatkov in deležniki, in naj 

prikaže, kakšne rešitve so bile sprejete za zagotavljanje skladnosti z Listino EU in 

pravom Unije,“ 

3. del: „ter natančno oceni, če so mehanizmi in zaščitni ukrepi iz jamstev in pojasnil vlade 

ZDA učinkoviti in izvedljivi;“ 
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§ 33 

1. del: „poziva organe Unije za varstvo podatkov, naj spremljajo delovanje zasebnostnega 

ščita EU-ZDA in izvršujejo svoje pristojnosti,“ 

2. del: „vključno z začasno ustavitvijo ali dokončno prepovedjo prenosov osebnih podatkov 

organizaciji, ki je v zasebnostnem ščitu EU-ZDA, če menijo, da posameznikom iz 

Unije, na katere se nanašajo osebni podatki, niso zagotovljene temeljne pravice do 

zasebnosti in varstva osebnih podatkov;“ 

 

Verts/ALE, PPE-DE 

§ 23 

1. del: „opozarja na resolucijo z dne 26. maja 2016, v kateri je navedel, da mehanizem 

varuha človekovih pravic, ki ga je vzpostavilo ministrstvo za zunanje zadeve ZDA, 

ni dovolj neodvisen in nima dovolj učinkovitih pooblastil za opravljanje svojih 

dolžnosti in zagotavljanje učinkovitih pravnih sredstev posameznikom v EU;“ 

2. del: „ugotavlja, da je urad varuha človekovih pravic na podlagi predstavitev in zagotovil 

ameriške vlade neodvisen od ameriških obveščevalnih služb, da nanj nihče ne more 

neprimerno vplivati in s tem ovirati njegovo delovanje, poleg tega pa naj bi 

sodeloval z drugimi neodvisnimi nadzornimi organi z učinkovitimi pooblastili 

nadzora nad ameriško obveščevalno skupnostjo;“ 

3. del: „je na splošno zaskrbljen, ker lahko posameznik, ki ga kršitev zadeva, zgolj zahteva 

informacije in izbris podatkov in/ali ustavitev njihove nadaljnje obdelave, ni pa 

upravičen do odškodnine;“ 

 


