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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. Imenovanje Mariye Gabriel (BG) za članico Evropske komisije 

(tajno glasovanje) (člen 180(1) Poslovnika) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: 

imenovanje 

 + 517, 77, 89 

 

 

2. Okvirni sporazum med Evropsko unijo in Kosovom o splošnih načelih sodelovanja 

Kosova v programih Unije *** 

Priporočilo: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: odobritev PG + 535, 99, 62 

 

 

 

3. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga 

EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining - Španija 

Poročilo: Monika Vana (A8-0248/2017) (zahtevana kvalificirana večina poslancev Parlamenta in 3/5 

oddanih glasov) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 602, 86, 9 

 

 

4. Evropski standardi za 21. stoletje 

Poročilo: Marlene Mizzi (A8-0213/2017) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 629, 34, 33 

 

 
 

 

5. Vzpostavitev vseevropskega okvira za krite obveznice 

Poročilo: Bernd Lucke (A8-0235/2017) 
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Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 543, 99, 56 

 

 

6. Vloga ribiškega turizma v diverzifikaciji ribištva 

Poročilo: Renata Briano (A8-0221/2017) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 599, 33, 67 

 

 

7. Zastaralni roki za prometne nesreče 

Poročilo: Pavel Svoboda (A8-0206/2017) (zahtevana večina poslancev Parlamenta) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 558, 69, 73 

 

 

8. Skupni minimalni standardi za civilne postopke 

Poročilo: Emil Radev (A8-0210/2017) (zahtevana večina poslancev Parlamenta) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 545, 79, 71 
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9. Makrofinančna pomoč Republiki Moldaviji ***I 

Poročilo: Sorin Moisă (A8-0185/2017) 

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

predlog zavrnitve predloga Komisije 

predlog zavrnitve 

predloga Komisije 

8 EFDD PG - 96, 583, 20 

Začasni sporazum 

Začasni sporazum 6 odbor PG + 575, 76, 46 

Skupna izjava 7 odbor  +  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

EFDD: predlog spremembe 8 
 

 

10. Razkritje davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in 

podružnic ***I 

Poročilo: Hugues Bayet in Evelyn Regner (A8-0227/2017) 

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

predlog zavrnitve 

predloga Komisije 

68 EFDD PG - 43, 625, 30 

p.s. pristojnega odbora 

– glasovanje po 

sklopih 

1-7 

9-15 

17 

19 

21-25 

27 

29-31 

33-44 

47-48 

50-58 

odbor  +  

predlogi sprememb 

pristojnega odbora - 

ločena glasovanja 

8 odbor po delih   

1 +  

2/EG - 326, 367, 3 

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

1 +  

2/EG + 389, 300, 6 

Člen 48 b, § 1, 

pododstavek 1 

60 EFDD PG - 313, 381, 2 

75 GUE/NGL  -  

26 odbor  +  

Člen 48 b, § 3, 

pododstavek 1 

61rev EFDD PG - 313, 382, 1 

76 GUE/NGL  -  

28 odbor  +  

Člen 48 b, § 5, točka a 62 EFDD PG - 313, 380, 3 

77 GUE/NGL  -  

32 odbor  +  

člen 48 b, § 2 63 EFDD  -  

64 EFDD  -  

65 EFDD PG + 374, 320, 2 

člen 48 b, § 3, po 

pododstavku 3 

83 Skupina S&D EG + 353, 331, 14 

45 odbor  ↓  

člen 48 b, § 3, po 

pododstavku 3 

84 Skupina S&D PG - 284, 392, 21 

85 Skupina S&D PG - 330, 356, 10 

69rev PPE po delih   

1/EG + 372, 211, 113 

2 +  

46 odbor po delih   

1 ↓  

2 ↓  

člen 48 b, § 3, po 

pododstavku 3 

86 Skupina S&D PG - 332, 353, 11 

70rev PPE EG + 346, 211, 133 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

49 odbor  ↓  

člen 48 b, § 3, po 

pododstavku 3 

81 GUE/NGL  -  

Uvodna izjava 1 71 GUE/NGL  -  

Uvodna izjava 6 16 odbor  +  

72 GUE/NGL  ↓  

Uvodna izjava 9 18 odbor  +  

73 GUE/NGL  ↓  

59 EFDD PG ↓  

po u.i. 9 82 Skupina S&D EG + 355, 334, 7 

glasovanje: predlog Komisije PG + 534, 98, 62 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

EFDD: predlogi sprememb 59, 60, 61, 62, 65, 68 

S&D: predlogi sprememb 84, 85, 86 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

PPE: 

predlog spremembe 8 

1. del: vse besedilo brez besed „Pobuda za preprečevanje erozije davčne osnove in 

preusmerjanja dobička ni izpolnila obljube, ki so jo dali finančni ministri G-20 v 

Sankt Petersburgu septembra 2013, ko so navedli, da „bi bilo treba dobiček 

obdavčevati v državah članicah, kjer se ekonomska dejavnost odvija in kjer je 

dobiček ustvarjen“19a.  To, da postopek preprečevanja erozije davčne osnove in 

preusmerjanja dobička ni izpolnil svojih prvotnih ciljev, kaže, da je treba večjo 

pozornost nameniti poročanju na ravni držav za vsa multinacionalna podjetja.“ 

2. del: te besede 

 
predlog spremembe 20 

1. del: „O primerih kršitev s strani podjetij in podružnic v zvezi z zahtevami glede 

sporočanja davčnih informacij v zvezi z dohodki, zaradi katerih države članice 

naložijo kazni v skladu z Direktivo 2013/34/EU, bi bilo treba poročati v javnem 

registru, ki ga upravlja Evropska komisija.“ 

2. del: „Te kazni bi lahko med drugim vključevale upravne kazni ali izključitev iz javnih 

razpisov in dodeljevanja sredstev iz strukturnih skladov Unije.“ 

 

S&D: 

predlog spremembe 46 

1. del: „Države članice za takšne opustitve zahtevajo predhodno odobritev nacionalnega 

pristojnega organa. Podjetje vsako leto pristojni organ zaprosi za novo odobritev, ta 

pa sprejme odločitev na podlagi nove ocene položaja.“ 

2. del: „Če opuščene informacije ne izpolnjujejo več zahtev, določenih v pododstavku 3a, 

se nemudoma javno objavijo.“ 
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predlog spremembe 69 

1. del: „Države članice za takšne opustitve zahtevajo predhodno odobritev nacionalnega 

pristojnega organa. Podjetje vsako leto pristojni organ zaprosi za novo odobritev, ta 

pa sprejme odločitev na podlagi nove ocene položaja.“ 

2. del: „Če opuščene informacije ne izpolnjujejo več zahtev, določenih v pododstavku 3a, 

se nemudoma javno objavijo. Po končanem obdobju nerazkritja mora podjetje vse 

informacije, ki se zahtevajo po tem členu, v obliki tehtanega povprečja razkriti tudi 

za pretekla leta, ko je veljalo obdobje nerazkritja.“ 
 

Razno 

Predlogi sprememb 66, 67, 74, 78, 79 in 80 so bili razveljavljeni. 
 

 

11. Uvedba začasnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Ukrajino ***I 

Poročilo: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017) 

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

Predlog zavrnitve 

Predlog zavrnitve 24 ENF PG - 79, 585, 23 

Začasni sporazum 

Začasni sporazum 22 odbor PG + 566, 96, 28 

Izjava Komisije 23 odbor  +  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ENL: predlog spremembe 24 
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12. Predlog spremembe proračuna št. 2 k splošnemu proračunu za leto 2017: 

vključitev presežka iz proračunskega leta 2016 

Poročilo: Jens Geier (A8-0229/2017) 

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

§ 8 1 Skupina S&D EG + 553, 107, 31 

§ 9 § originalno 

besedilo 

PG + 648, 13, 33 

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 556, 79, 61 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ECR: § 9 
 

 

13. Daljša življenjska doba za izdelke: koristi za potrošnike in podjetja 

Poročilo: Pascal Durand (A8-0214/2017) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: resolucija 

(vse besedilo) 

PG + 662, 32, 2 

 

 

 

14. Obravnavanje kršitev človekovih pravic pri vojnih hudodelstvih in hudodelstvih 

zoper človečnost, tudi genocidu 

Poročilo: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: resolucija 

(vse besedilo) 

PG + 541, 32, 119 

 

 

 

15. Zasebna varnostna podjetja 

Poročilo: Hilde Vautmans (A8-0191/2017) 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

§ 4 § originalno 

besedilo 

 + spremenjeno z 

ustnim predlogom 

spremembe 

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 530, 147, 19 

 

Razno 

Poročevalec je podal ustni predlog spremembe k odstavku 4: 

„4. poudarja, da ne bi smeli oddati v zunanje izvajanje nobenih dejavnosti, pri katerih je 

predvidena uporaba sile in/ali aktivno sodelovanje v sovražnostih, z izjemo samoobrambe, in v 

nobenem primeru zunanji izvajalci ne bi smeli sodelovati pri zaslišanjih ali jih voditi; poudarja, da 

bi morala biti prednostna naloga na področju varnosti in obrambe EU okrepiti nacionalne 

oborožene sile, ki jih zasebna varnostna podjetja lahko le dopolnjujejo, ne da bi bila pristojna za 

strateške odločitve; poudarja, da mora biti sodelovanje zasebnih varnostnih podjetij v vojaških 

operacijah utemeljeno in imeti opredeljene preverljive cilje s konkretnimi kazalniki, izčrpno in 

podrobno razdelan proračun ter predpisan datum začetka in konca, izvajati pa ga je treba v skladu 

s strogim etičnim kodeksom; opozarja, da je delo oboroženih in varnostnih sil v tujini ključnega 

pomena za ohranjanje miru in preprečevanje konfliktov ter obnovo družbe in nacionalno spravo po 

konfliktih;“ 
 

 

16. Delovni pogoji in prekarna zaposlitev 

Poročilo: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017) 

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

Nadomestni predlog 

resolucije 

2 ENF PG - 65, 622, 4 

§ 5 § originalno 

besedilo 

loč./EG - 335, 344, 11 

§ 6 1 več kot 76 

poslancev 

 -  

§ originalno 

besedilo 

loč./EG + 375, 298, 21 

§ 9 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 408, 277, 5 

§ 10 § originalno 

besedilo 

loč./EG - 306, 375, 8 

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

besedilo 
1 +  

2/EG + 351, 316, 24 

§ 27 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG - 276, 405, 7 

§ 31 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 518, 153, 23 

2/PG + 446, 213, 28 

§ 34 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 547, 78, 65 

2/PG + 386, 273, 32 

§ 45 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 652, 19, 19 

2/PG + 474, 165, 52 

§ 46 § originalno 

besedilo 

loč. -  

§ 58 § originalno 

besedilo 

loč. +  

glasovanje: resolucija (vse besedilo) (odbor 

EMPL) 

PG + 504, 111, 59 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ENL: predlog spremembe 2 

S&D: §§ 31, 34, 45 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

Poslanci: §§ 5, 6, 10, 46, 58 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

Poslanci: 

§ 9 

1. del: vse besedilo brez besed „ravnovesje med prožnostjo in varnostjo,“ ter „majhno 

upravno breme za delodajalce,“ 

2. del: te besede 

 
§ 24 
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1. del: vse besedilo brez besed „vsega tega pa nikakor ne smejo zlorabljati, da bi postali 

mehanizem za nadzor migracij;“ 

2. del: te besede 

 
§ 27 

1. del: vse besedilo brez besed "Komisijo in" 

2. del: te besede 

 
§ 31 

1. del: „poziva Komisijo, naj nadaljuje namenski pregled direktive o napotitvi delavcev in 

naj pregleda direktivo o delu prek agencij za zagotavljanje začasnega dela, da bi 

vsem delavcem zagotovila temeljne socialne pravice,“  

2. del: „vključno z enakim plačilom za enako delo na enakem delovnem mestu;“ 

 
§ 34 

1. del: „ugotavlja, da je treba glede na število delavcev, zlasti mladih, ki zdaj zapuščajo 

svojo matično državo in iščejo zaposlitvene priložnosti v drugih državah članicah, 

nujno oblikovati ustrezne ukrepe, zato da noben delavec ne bo ostal brez socialnih in 

delavskih pravic; v zvezi s tem poziva Komisijo in države članice, naj še izboljšajo 

mobilnost delovne sile v EU, pri tem pa spoštujejo načelo enakega obravnavanja, 

zaščitijo plače in socialne standarde ter zagotovijo popolno prenosljivost socialnih 

pravic;“ 

2. del: „poziva vse države članice, naj uvedejo ustrezno socialno politiko in politiko 

zaposlovanja za enake pravice in enako plačilo na istem kraju dela;“ 

 
§ 45 

1. del: „poziva Komisijo in države članice, naj se borijo proti neprijavljenemu delu, 

navideznemu samozaposlovanju in vsem praksam nezakonitega zaposlovanja, saj 

spodjedajo pravice delavcev in sisteme socialne varnosti;“ 

2. del: „ponovno poudarja svoje stališče, da bi bilo treba pri vseh prihodnjih politikah 

zaposlovanja upoštevati preprečevanje pogodb brez določenega delovnega časa;“ 

 


