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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. Izvajanje direktive o okoljski odgovornosti 

Poročilo: Laura Ferrara (A8-0297/2017) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 502, 74, 35 

 

 

2. Okvir za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje ***I 

Poročilo: Paul Tang (A8-0387/2016) 

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

Predlog zavrnitve predloga Komisije 

Predlog zavrnitve 

predloga Komisije 

2 GUE/NGL  -  

Začasni sporazum 

Začasni sporazum 3 odbor PG + 459, 135, 23 

 

 

 

3. Bonitetne zahteve za kreditne institucije in investicijska podjetja ***I 

Poročilo: Othmar Karas (A8-0388/2016) 

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

Začasni sporazum 

Začasni sporazum 2 odbor PG + 458, 135, 26 

 

 

 

4. Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj: Uredba o zasebnosti in 

elektronskih komunikacijah 

Poročilo: Marju Lauristin (A8-0324/2017) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Glasovanje: sklep o 

začetku 

medinstitucionalnih 

PG + 318, 280, 20 
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Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

pogajanj 

 

Zahteva za poimensko glasovanje: 

EFDD, PPE: Končno glasovanje 
 

Razno: 

Glasovanje sta zahtevali skupini PPE in ECR ter poslanec Morten Løkkegaard (člen 69c(2) 

Poslovnika). 
 

5. Boj proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam v EU 

Predlogi resolucij: B8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017, B8-0580/2017, B8-

0581/2017, B8-0582/2017 

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-0576/2017 

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

§ 1 2 ENF PG - 74, 519, 20 

§ 10 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 11 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 12 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 13 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

po § 15 3 PPE PG + 510, 73, 32 

§ 16, alinea 4 § originalno 

besedilo 

PG + 386, 214, 13 

§ 16, alinea 6 § originalno po delih   
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

besedilo 
1 +  

2/PG + 338, 252, 24 

§ 16, alinea 7 5 PPE PG + 532, 5, 77 

po § 18 6 ALDE  +  

§ 21 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u.i. D 1 ENF  -  

4 PPE PG + 518, 45, 53 

u.i. I § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u.i. O § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 575, 12, 28 

2/PG + 324, 239, 51 

3 +  

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 580, 10, 27 

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-0576/2017  ECR  ↓  

B8-0577/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0578/2017  S&D PG ↓  

B8-0579/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0580/2017  ALDE  ↓  

B8-0581/2017  ENF  ↓  

B8-0582/2017  PPE PG ↓  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

S&D: Končno glasovanje RC-B8-0576/2017 in B8-0578/2017 
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ENF: predlog spremembe 2 

PPE: Končno glasovanje B8-0582/2017, predlogi sprememb 3, 4, 5, § 16, alinea 4 

GUE/NGL: Končno glasovanje RC-B8-0576/2017, § 16, alinea 6, 2. del in končno glasovanje 

Verts/ALE: uvodna izjava O, 1. in 2. del 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ECR, PPE: § 12 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ECR: 

u.i. I 

1. del: "ker so trdovratnost stereotipov o spolu, seksizem, spolno nasilje in zloraba 

strukturni in zelo razširjeni problemi v Evropi in drugod po svetu ter pojavi, ki 

vključujejo žrtve in storilce ne glede na starost, izobrazbo, dohodek ali položaj v 

družbi ter na žrtvah puščajo duševne, spolne, čustvene in psihološke posledice;" 

2. del: "ker so neenaka razporeditev moči med moškimi in ženskami, spolni stereotipi in 

seksizem, vključno s seksističnim sovražnim govorom, v spletu in sicer temeljni 

vzroki vseh oblik nasilja nad ženskami, kar je privedlo do prevlade moških nad 

ženskami ter diskriminiranja žensk in preprečevanja njihovega polnega napredka;" 

 

ENF: 

§ 13 

1. del: "poziva k boljšemu vključevanju žensk v postopke odločanja v sindikatih ter na 

vodstvenih položajih organizacij v javnem in zasebnem sektorju;" 

2. del: "poziva Komisijo in države članice, naj skupaj z nevladnimi organizacijami, 

socialnimi partnerji in organi za enakost okrepijo smiselne ukrepe ozaveščanja, kar 

zadeva pravice žrtev spolnega nadlegovanja in diskriminacije na podlagi spola; 

poudarja, da morajo države članice, organizacije delodajalcev in sindikati nujno 

spodbujati ozaveščanje o spolnem nadlegovanju ter podpirati in spodbujati ženske, 

da takšne dogodke takoj prijavijo;" 

 

PPE: 

§ 21 

1. del: vse besedilo brez besed "zaščitijo" 

2. del: ta beseda 

 

ECR, PPE: 

u.i. O 

1. del: "ker ženske po Evropski uniji niso enako zaščitene pred nasiljem zaradi spola, 

spolnim nadlegovanjem in zlorabami;" 

2. del: "zaradi različnih politik in zakonodaj držav članic", "ker sodni sistemi ženskam ne 

zagotavljajo zadostne podpore;" 

3. del: "ker pri nasilju na podlagi spola žrtev pogosto pozna storilca in ker je v številnih 

primerih od njega odvisna, zaradi česar se ga še bolj boji prijaviti;" 

 

ECR, ENF: 

§ 10 

1. del: "poziva Komisijo in države članice, naj pospešijo ratifikacijo istanbulske 

konvencije;" 

2. del: "poziva države članice, naj jo v celoti izvajajo, vključno z vzpostavitvijo sistema za 

zbiranje razčlenjenih podatkov, ki naj zajema podatke, razčlenjene po starosti in 

spolu storilcev in odnosu med storilcem in žrtvijo, ter podatke o spolnem 

nadlegovanju;" brez besed "jo v celoti izvajajo, vključno z" 

3. del: "jo v celoti izvajajo, vključno z" 
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§ 11 

1. del: "poziva Komisijo, naj predloži predlog direktive proti vsem oblikam nasilja nad 

ženskami in dekleti ter nasilja na podlagi spola;" 

2. del: "ponovno poziva Komisijo, naj pripravi celovito strategijo EU za boj proti vsem 

oblikam nasilja na podlagi spola, vključno s spolnim nadlegovanjem in spolno 

zlorabo žensk in deklet;" 

 

ECR, ENF, PPE 

§ 16, alinea 6 

1. del: vse besedilo brez besede: "obveznega" 

2. del: ta beseda 
 

Razno: 

António Marinho e Pinto (skupina ALDE), Barbara Matera, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril 

Barrio, Rosa Estaràs Ferragut, Elisabeth Morin-Chartier (skupina PPE), Michela Giuffrida in Maria 

Grapini (skupina S&D) so tudi podpisniki skupnega predloga resolucije RC-B8-0576/2017. 

Marijana Petir in Lívia Járóka (skupina PPE) sta prav tako podpisnici skupnega predloga resolucije 

B8-0582/2017. 
 

 

6. Ekonomske politike euroobmočja 

Poročilo: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017) 

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

Nadomestni predlog 

resolucije 

1 ENF PG - 68, 527, 15 

Nadomestni predlog 

resolucije 

2 EFDD PG - 75, 506, 32 

§ 42 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 47 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 313, 278, 20 

§ 59 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG - 285, 301, 25 

§ 61 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

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

3 -  

§ 62 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 309, 297, 6 

§ 65 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 283, 272, 55 

Glasovanje: resolucija odbora ECON PG + 382, 176, 51 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ENL: predlog spremembe 1 

EFDD: predlog spremembe 2 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

več kot 76 

poslancev: 

§ 42 

 

Zahteve za glasovanje po delih 

več kot 76 poslancev: 

§ 47 

1. del: vse besedilo brez besed "poudarja, da so primerne, vzdržne pokojnine univerzalna 

pravica;" 

2. del: te besede 

 
§ 59 

1. del: vse besedilo brez besed "obžaluje pa, da ni bil dosežen napredek na področju 

materinskega dopusta;" 

2. del: te besede 

 
§ 61 

1. del: "poziva države članice, naj v skladu s 27. členom Evropske socialne listine uvedejo 

proaktivne politike ter pripravijo ustrezne naložbe, prilagojene in zasnovane za 

podporo ženskam in moškim pri vstopanju na trg dela, vračanju nanj ter ostajanju in 

napredovanju na njem po obdobju dopusta iz družinskih razlogov oziroma različnih 

vrst dopusta za oskrbo, in sicer s stabilno in kakovostno zaposlitvijo;" brez besed "in 

napredovanju na njem" 

2. del: "in napredovanju na njem" 

3. del: "zlasti poudarja, da je treba zagotoviti: ponovno zaposlitev na istem, enakovrednem 

ali podobnem delovnem mestu; zaščito pred odpovedjo in manj ugodnim 

obravnavanjem zaradi nosečnosti, pravico prositi za dopust iz družinskih razlogov 

ali za njegovo uporabo in obdobje zaščite za tiste, ki se vrnejo na delo, da se lahko 

ponovno navadijo nanj; ponavlja, da bi bilo treba ob vrnitvi na delo zagotoviti tudi 

spremenjen delovni čas in/ali potek dela (vključno z zahtevo, da bi moral 

delodajalec zavrnitev utemeljiti) ter obdobja za usposabljanje;" 
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§ 62 

1. del: vse besedilo brez besed "obrnjenim dokaznim bremenom" 

2. del: te besede 

 
§ 65 

1. del: "poziva k celoviti strategiji za boj proti revščini, da bi dosegli cilj iz strategije 

Evropa 2020 o zmanjšanju revščine; poudarja, da so za zmanjšanje revščine 

pomembni sistemi držav članic za minimalni dohodek, zlasti skupaj z ukrepi za 

socialno vključevanje in udeležbo prejemnikov;" 

2. del: "od držav članic zahteva, da si prizadevajo postopoma vzpostaviti take sisteme 

minimalnega dohodka, ki ne bodo samo primerni, ampak bodo zagotavljali zadostno 

pokritost in izkoriščenost sistemov; meni, da je ustrezen minimalni dohodek tak, ki 

je nepogrešljiv za dostojno življenje in polno sodelovanje v družbi v vsej življenjski 

dobi; poudarja, da je ustrezen takrat, ko presega prag revščine in zadošča za 

zadovoljitev osnovnih potreb ljudi, vključno z nedenarnimi vidiki, kot so dostop do 

izobraževanja in vseživljenjskega učenja, dostojno stanovanje, kakovostne 

zdravstvene storitve, družabne dejavnosti ali državljanska udeležba;" 
 

 

7. Pogajalski mandat za trgovinska pogajanja EU z Avstralijo 

Poročilo: Daniel Caspary (A8-0311/2017) 

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

po § 5 7 ENF  -  

po § 7 1 Verts/ALE po delih   

1/EG -  

2 - 148, 313, 144 

§ 10 4 GUE/NGL PG - 118, 429, 57 

§ 11 8 ENF PG - 83, 506, 13 

§ 12 9 ENF PG - 99, 485, 16 

§ 14 10 ENF PG - 55, 499, 43 

po § 14 11 ENF PG - 65, 489, 47 

po § 16 2 Verts/ALE PG - 191, 266, 138 

po § 17 3 Verts/ALE PG - 170, 291, 141 

§ 19, po točki (d) 12 ENF PG - 78, 477, 42 

§ 19, točka j 14 ENF PG - 72, 496, 33 

§ 19, po točki j 15 ENF PG - 76, 477, 44 



P8_PV(2017)10-26(VOT)_SL.docx 9 PE 613.207 

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

§ 19, točka g § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 553, 48, 5 

2/PG + 434, 154, 6 

§ 19, točka (k) 13 ENF  -  

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

po § 19 16 ENF PG - 86, 477, 41 

po navedbi sklicevanja 

6 

5 ENF  -  

u.i. I 6 ENF  -  

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 452, 126, 25 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

GUE/NGL: predlog spremembe 4 

ENF: predlogi sprememb 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 

ECR: § 19, točka g 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ECR: 

§ 19, točka g 

1. del: vse besedilo brez besed "in med drugimi metodami za izvršbo upoštevajo 

mehanizem, temelječ na sankcijah" 

2. del: te besede 

 

ALDE: 

§ 19, točka (k) 

1. del: vse besedilo brez besed "in morebiti iz obsega pogajanj izključiti najobčutljivejše 

sektorje" 

2. del: te besede 

 

ENF: 

predlog spremembe 1 

1. del: "poziva Svet, naj začne s Parlamentom razpravljati o celovitejši obliki sodelovanja 

pri oblikovanju pogajalskih mandatov za prihodnje trgovinske sporazume," 

2. del: "da bi omogočili sklenitev medinstitucionalnega sporazuma, na podlagi katerega bi 

si Parlament in Svet v celoti delila funkcijo pooblaščanja Komisije za pogajanja o 

trgovinskih sporazumih;" 
 

 

8. Pogajalski mandat za trgovinska pogajanja z Novo Zelandijo 
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Poročilo: Daniel Caspary (A8-0312/2017) 

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

§ 9 7 ENF  -  

po § 9 1 Verts/ALE po delih   

1 -  

2 -  

§ 11 4 GUE/NGL PG - 111, 426, 60 

§ 12 8 ENF PG - 80, 499, 12 

§ 13 9 ENF PG - 93, 487, 8 

§ 15 10 ENF PG - 60, 510, 24 

po § 15 11 ENF PG - 71, 475, 47 

po § 19 3 Verts/ALE PG - 171, 283, 139 

§ 20, točka a 12 ENF PG - 75, 473, 40 

§ 20, po točki f 13 ENF  -  

§ 20, točka g § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 548, 41, 3 

2/PG + 435, 153, 7 

§ 20, točka j 14 ENF po delih   

1/PG - 72, 459, 57 

2/PG - 74, 470, 47 

§ 20, točka (k) § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

po § 21 15 ENF PG - 95, 451, 43 

po navedbi sklicevanja 

7 

5 ENF  -  

u.i. J 6 ENF  -  

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 440, 122, 27 
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Zahteve za poimensko glasovanje 

GUE/NGL: predlog spremembe 4 

ENF: predlogi sprememb 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 15 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ECR: 

§ 20, točka g 

1. del: vse besedilo brez besed "in med drugimi metodami za izvršbo upoštevajo 

mehanizem, temelječ na sankcijah" 

2. del: te besede 

 

ENF: 

predlog spremembe 1 

1. del: "poziva Svet, naj začne s Parlamentom razpravljati o celovitejši obliki sodelovanja 

pri oblikovanju pogajalskih mandatov za prihodnje trgovinske sporazume" 

2. del: "da bi omogočili sklenitev medinstitucionalnega sporazuma, na podlagi katerega bi 

si Parlament in Svet v celoti delila funkcijo pooblaščanja Komisije za pogajanja o 

trgovinskih sporazumih" 

 
predlog spremembe 14 

1. del: dodajo se besede "ob upoštevanju, da mehanizem soobstoja geografskih označb v 

tretjih državah, kjer obstajajo podobne zasebne znamke, ne ščiti dovolj izdelkov EU 

na trgu, kar pri končnem potrošniku vzbuja napačen in nejasen vtis glede porekla 

živilskih izdelkov;" 

2. del: črtajo se besede "preprosta in prožna pravila o izvoru" 

 

ALDE: 

§ 20, točka (k) 

1. del: vse besedilo brez besed "in morebiti iz obsega pogajanj izključiti najobčutljivejše 

sektorje" 

2. del: te besede 
 

Razno: 

Predlog spremembe 2 je bil umaknjen. 
 

 

9. Spremljanje uporabe prava EU v letu 2015 

Poročilo: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017) 

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

po § 1 1 GUE/NGL PG - 99, 470, 11 

§ 2 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 528, 35, 20 

2/PG + 313, 253, 13 

§ 25 § originalno 

besedilo 

PG + 437, 106, 41 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

po § 25 2 GUE/NGL PG - 113, 458, 15 

§ 26 § originalno 

besedilo 

loč. -  

§ 27 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

§ 28 § originalno 

besedilo 

loč. -  

§ 29 § originalno 

besedilo 

PG + 298, 268, 4 

§ 30 § originalno 

besedilo 

PG - 228, 273, 65 

§ 31 § originalno 

besedilo 

PG - 95, 278, 193 

§ 33 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG - 275, 276, 7 

§ 41 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG - 100, 300, 157 

2/PG + 428, 111, 14 

po § 46 3 GUE/NGL PG - 57, 442, 42 

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 385, 109, 21 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

PPE: §§ 2, 30, 31, predlogi sprememb 1, 2, 3 

GUE/NGL: §§ 25, 29, 41 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ALDE, PPE: §§ 26, 28, 29, 30, 31 

  
 

Zahteve za glasovanje po delih 

PPE: 

§ 2 
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1. del: "ugotavlja zlasti, da se je Evropska komisija lotila vprašanja slabe kakovosti zraka v 

Evropi, saj je uvedla več postopkov za ugotavljanje kršitev Direktive 2008/50/ES 

zaradi stalnega preseganja mejnih vrednosti NO2;" 

2. del: "vendar obžaluje, da Evropska komisija v letu 2015 ni uporabila enakih nadzornih 

pristojnosti, da bi preprečila dajanje na enotni trg onesnažujočih avtomobilov z 

dizelskim motorjem, ki veliko prispevajo k emisijam NO2 v ozračje preko mejnih 

vrednosti in ki niso skladni s predpisi EU o homologaciji in izpustu emisij osebnih in 

lahkih gospodarskih vozil;" 

 
§ 33 

1. del: vse besedilo brez besed "obžaluje, da EU ne izpolnjuje zavez o dodelitvi beguncev, 

države članice pa ne izpolnjujejo obveznosti o številu beguncev, ki naj bi jih 

sprejele;" 

2. del: te besede 

 

PPE, ALDE: 

§ 27 

1. del: vse besedilo brez besed "tudi kadar nastopajo kot članice skupin mednarodnih 

posojilodajalcev (t. i. trojk)" 

2. del: te besede 

 
§ 41 

1. del: "ugotavlja, da so varčevalne politike in ukrepi za zmanjšanje virov v javni upravi in 

sodstvu, ki so jih sprejele države članice, poslabšali varstvo pravic državljanov in 

dodatno otežili pravilen prenos prava EU;" 

2. del: "meni, da je pravilna uporaba pravnega reda EU ključnega pomena za koristnost 

politik EU za posameznike in podjetja; zato poziva Komisijo, naj okrepi izvrševanje 

prava EU na podlagi strukturiranega in sistematičnega prenosa ter preverjanja 

skladnosti nacionalne zakonodaje, vse to pa naj poteka v celoti v skladu s 

Pogodbami EU in Listino EU o temeljnih pravicah; poudarja, da je zakonodaja EU 

produkt svobodnega in demokratičnega procesa; pozdravlja prakso Komisije, da pri 

spremljanju uporabe prava EU v državah članicah ustrezno upošteva načela o boljši 

pripravi zakonodaje;" 

 


