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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. Obdobje za sprejemanje delegiranih aktov ***I 

Poročilo: Gesine Meissner (A8-0332/2017) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 615, 36, 18 

 

 

2. Imenovanje člana Računskega sodišča – Karel Pinxten  

Poročilo: Indrek Tarand (A8-0336/2017) (tajno glasovanje (člen 180a(1) Poslovnika)) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: 

kandidatura Karla 

Pinxtena 

 - 284, 310, 81 

 

 

 

3. Imenovanje člana Računskega sodišča – Pietro Russo  

Poročilo: Indrek Tarand (A8-0337/2017) (tajno glasovanje (člen 180a(1) Poslovnika)) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: 

kandidatura Pietra 

Russa 

 + 506, 81, 66 

 

 

 

4. Imenovanje člana Računskega sodišča – Hannu Takkula  

Poročilo: Indrek Tarand (A8-0338/2017) (tajno glasovanje (člen 180a(1) Poslovnika)) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: 

kandidatura Hannuja 

Takkule 

 + 472, 161, 43 

 

 

 

5. Imenovanje člana Računskega sodišča – Baudilio Tomé Muguruza   
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Poročilo: Indrek Tarand (A8-0342/2017) (tajno glasovanje (člen 180a(1) Poslovnika)) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: 

kandidatura Baudilia 

Toméja Muguruze 

 + 497, 102, 81 

 

 

 

6. Imenovanje članice Računskega sodišča – Bettina Jakobsen   

Poročilo: Indrek Tarand (A8-0341/2017) (tajno glasovanje (člen 180a(1) Poslovnika)) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: 

kandidatura Bettine 

Jakobsen 

 + 558, 36, 52 

 

 

 

7. Imenovanje člana Računskega sodišča – João Alexandre Tavares Gonçalves de 

Figueiredo  

Poročilo: Indrek Tarand (A8-0343/2017) (tajno glasovanje (člen 180a(1) Poslovnika)) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: 

kandidatura Joãa 

Alexandra Tavaresa 

Gonçalvesa de 

Figueireda  

 + 572, 57, 52 

 

 

 

8. Imenovanje članice Računskega sodišča – Iliana Ivanova  

Poročilo: Indrek Tarand (A8-0344/2017) (tajno glasovanje (člen 180a(1) Poslovnika)) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Glasovanje: 

kandidatura Iliane 

Ivanove 

 + 568, 61, 37 
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9. Zaščita proti dampinškemu in subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice 

EU ***I 

Poročilo: Salvatore Cicu (A8-0236/2017) 

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

Začasni sporazum 

Začasni sporazum 22 odbor PG + 554, 48, 80 

Izjava Komisije 23 odbor  +  

 

 

 

10. Pravna država na Malti 

Predloga resolucij: B8-0596/2017, B8-0597/2017 

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

Predlog resolucije B8-0596/2017 

(S&D) 

glasovanje: resolucija (vse besedilo)  -  

predlog resolucije B8-0597/2017 

(PPE, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE) 

§ 2 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

po § 4 2 GUE/NGL PG - 296, 354, 29 

§ 5 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 6 1 S&D  -  

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

po § 10 8 Verts/ALE PG + 506, 147, 29 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

po § 11 9 Verts/ALE PG - 199, 449, 26 

§ 12 § originalno 

besedilo 

loč. +  

po § 13 3 GUE/NGL  -  

4 GUE/NGL  -  

navedba sklicevanja 

10 

§ originalno 

besedilo 

loč. +  

ustni predlog 

spremembe k u.i. B 

 originalno 

besedilo 

 -  

po u.i. P 5 Verts/ALE PG + 498, 133, 53 

po u.i. U 6 Verts/ALE PG - 291, 373, 18 

7 Verts/ALE PG - 190, 446, 47 

u.i. X § originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. Z § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 638, 22, 19 

2/PG + 381, 266, 28 

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 466, 49, 167 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

Verts/ALE: u.i. Z, predlogi sprememb 5, 6, 7, 8, 9, končno glasovanje (B8-0597/2017) 

GUE/NGL: predlog spremembe 2 

PPE: končno glasovanje (B8-0597/2017) 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ECR: § 12, navedba sklicevanja 10, u.i. X 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

S&D: 

§ 5 

1. del: vse besedilo brez besed „v zadnjih letih“  

2. del: te besede 

 

Verts/ALE: 

u.i. Z 
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1. del: „ker je v poročilu finančnoobveščevalne skupine Europola z naslovom „Od suma do 

ukrepanja – spreminjanje finančnih obveščevalnih podatkov v večji operativni 

učinek“ poudarjeno, da so nekatere stranke, vključno s kriminalnimi organizacijami, 

zlorabile vidike malteške internetne industrije za pranje premoženja, pridobljenega s 

kaznivimi dejanji;“ 

2. del: „ker to ne pomeni, da ta dejanja odražajo industrijo kot celoto;“ 

 

ECR: 

§ 6 

1. del: „poziva Komisijo, naj z malteško vlado vzpostavi dialog v zvezi z delovanjem 

pravne države na Malti ter zagotovi spoštovanje evropskih vrednot; Komisijo poziva 

tudi, naj Parlament v celoti obvešča o svojih ocenah stanja; znova poudarja, da sta 

potrebna redno spremljanje in dialog, ki bo vključeval vse države članice, pa tudi 

Svet, Komisijo in Parlament, da bi se zaščitile temeljne vrednote EU, tj. 

demokracija, temeljne pravice in pravna država,“  

2. del: „kot je predlagal v svoji resoluciji z dne 25. oktobra 2016 o uvedbi mehanizma EU 

za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice;“ 

 

GUE/NGL: 

§ 2 

1. del: „poziva k neodvisni mednarodni preiskavi umora Daphne Caruane Galizie;“ 

2. del: „priznava, da so malteški organi k sodelovanju v tej zadevi povabili mednarodne 

organe pregona, vključno z ameriškim Zveznim preiskovalnim uradom (FBI) in 

nizozemskimi forenzičnimi strokovnjaki; poziva k polni vključitvi Europola v 

preiskavo, vse dokler ne bo zaključena;“ 
 

Razno 

Molly Scott Cato in Ernest Urtasun (skupina Verts/ALE) sta tudi podpisnika predloga resolucije 

B8-0597/2017. 

 
 

 

11. Večstranska pogajanja pred 11. ministrsko konferenco Svetovne trgovinske 

organizacije 

Predlog resolucije: B8-0593/2017 

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

Predlog resolucije B8-0593/2017 (odbor INTA) 

§ 2 1 GUE/NGL PG - 110, 553, 14 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 7 2 D GUE/NGL PG - 107, 545, 26 

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

besedilo 
1 +  

2 +  

§ 11 3 GUE/NGL PG - 127, 532, 24 

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 510, 53, 112 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

PPE: končno glasovanje 

GUE/NGL: predlogi sprememb 1, 2, 3 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

Verts/ALE: 

§ 2 

1. del: „poudarja, da je treba graditi na rezultatih, dogovorjenih na deveti in deseti 

ministrski konferenci, da bi lahko na enajsti ministrski konferenci decembra 2017 v 

Buenos Airesu sprejeli in zagotovili bistvene korake naprej za ohranjanje in krepitev 

večstranske trgovinske strukture;“ 

2. del: „poudarja, da bi morale pogodbenice vseeno slediti novim ciljem politike na 

področjih, kot so digitalna trgovina in omogočanje naložb;“ 

 
§ 7 

1. del: vse besedilo brez besed: „nacionalno ureditvijo na področju storitev, elektronskega 

poslovanja,“ 

2. del: te besede 
 

 

12. Vzhodno partnerstvo: vrh, ki bo novembra 2017 

Poročilo: Laima Liucija Andrikienė in Knut Fleckenstein (A8-0308/2017) 

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

§ 1 h) § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 1 p) § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 529, 111, 32 

§ 1 q) § originalno 

besedilo 

loč. +  

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

besedilo 
1 +  

2 +  

3/PG + 519, 141, 20 

§ 1 y) § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 1 ac) § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 519, 143, 9 

§ 1 ad) § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 1 ae) § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 1 af) § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u.i. K § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 529, 111, 35 

u.i. L § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

Glasovanje: priporočilo (vse besedilo) PG + 519, 114, 47 

 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ENF: § 1 p), § 1 q), § 1 ad), u.i. K 
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Zahteve za poimensko glasovanje 

EFDD: §1 p) (2. del), §1 ac) (2. del), §1 s) (3. del), u.i. K (2. del) 

Zahteve za glasovanje po delih 

ENF: 

§ 1 h) 

1. del: „se zavežejo sodelovanju za večjo mobilnost med EU in partnerskimi državami;“ 

2. del: „podpirajo Moldavijo, Gruzijo in Ukrajino pri izvajanju sporazuma o liberalizaciji 

vizumskega režima in zagotovijo, da v prihodnosti ne bodo sproženi mehanizmi 

zadržanja, zlasti s tesnim sodelovanjem na področjih policije in carin, da se 

preprečijo varnostne grožnje, kriminaliteta in prekoračitve obdobij dovoljenega 

bivanja; začnejo dialoge o vizumih z Armenijo, da bi spodbudili napredek 

Azerbajdžana pri izvajanju sporazumov o poenostavitvi vizumskih postopkov in o 

ponovnem sprejemu oseb za začetek dialoga o vizumih v prihodnosti, ter zaključijo 

pogajanja o poenostavitvi vizumskih postopkov in o ponovnem sprejemu oseb z 

Belorusijo v korist njenih državljanov, da bi te države dosegle znaten napredek na 

področju temeljnih vrednot in izpolnile natančne pogoje, določene v akcijskih 

načrtih za liberalizacijo vizumskega režima;“ 

 
§ 1 y) 

1. del: „poudarjajo, da je cilj vzhodnega partnerstva oblikovati potrebne pogoje za tesno 

politično“ 

2. del: „in gospodarsko povezovanje, vključno s sodelovanjem v programih EU;  ponovijo, 

da pridružitveni sporazumi z Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino niso končni cilj 

odnosov teh držav z EU; ponovno priznajo evropske težnje teh držav; poudarijo, da 

lahko vsaka evropska država v skladu s členom 49 Pogodbe o Evropski uniji in 

rimsko izjavo z dne 25. marca 2017 zaprosi za članstvo v EU, pod pogojem, da 

sprejme københavnska merila in načela demokracije, spoštuje temeljne svoboščine 

in človekove pravice, tudi pravice manjšin, ter ohranja načelo pravne države; 

pozovejo države članice, naj se v zvezi s tem dogovorijo o ambiciozni izjavi z vrha 

iz leta 2017, ki določa ustrezne dolgoročne cilje;“ 

 
§ 1 ae) 

1. del: „pozdravijo predloge Komisije za zagotovitev makrofinančne pomoči partnericam, 

pri čemer morajo predlogi še naprej vključevati stroge in učinkovite pogoje, zlasti v 

smislu spoštovanja načela pravne države (vključno z neodvisnim sodstvom in 

večstrankarskim parlamentarnim sistemom), zagotavljanja dobrega upravljanja 

(vključno z učinkovitim bojem proti korupciji) ter varstva človekovih pravic in 

svobode medijev; Parlamentu in Svetu vsakih šest mesecev predložijo podrobno 

pisno poročilo o napredku, doseženem na teh treh področjih, za partnerice, ki že 

koristijo tako pomoč;“ razen besed: „pozdravijo predloge Komisije za zagotovitev 

makrofinančne pomoči partnericam, pri čemer“ 

2. del: „pozdravijo predloge Komisije za zagotovitev makrofinančne pomoči partnericam, 

pri čemer“ 

3. del: „pozovejo Komisijo, naj pripravi nove programe makrofinančne pomoči za 

partnerske države, ki so uspešno zaključile pretekle programe, sistematično 

zagotavlja zgoraj navedene pogoje v prihodnjih predlogih za tako pomoč ter 

zagotovi, da se bodo dosledno uporabljali, zlasti v primeru Moldavije;“ 

 
§ 1 af) 
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1. del: „pozovejo Komisijo, Evropsko investicijsko banko in druge večstranske finančne 

institucije, naj si prizadevajo za uspešno izvajanje naložbenega načrta za Evropo in 

posebnega podpornega mehanizma za države vzhodnega partnerstva, ki so se 

zavezale izvajanju pridružitvenih sporazumov; zahtevajo vzpostavitev skrbniškega 

sklada za Ukrajino, Gruzijo in Moldavijo, ki bo temeljil na primerih dobre prakse 

glede instrumentov z več donatorji, pri čemer je treba poudariti, da bi se moral ta 

skrbniški sklad osredotočati na zasebne in javne naložbe, zlasti na področju socialne 

in gospodarske infrastrukture, pa tudi tiste, ki so namenjene krepitvi absorpcijske 

sposobnosti sredstev za naložbe ter usklajevanju podpore mednarodnih finančnih 

institucij in mednarodnih donatorjev na terenu; razmislijo o organizaciji konference 

donatorjev za Ukrajino v podporo humanitarnim potrebam države, ki so nastale 

zaradi spora na vzhodu države in priključitve Krima;“ 

2. del: „zagotovijo, da se bo uporaba vseh teh skladov strogo nadzorovala, da bi preprečili 

vsako zlorabo;“ 

 
u.i. L 

1. del: „ker politika vzhodnega partnerstva temelji na suvereni pravici vsake partnerice, da 

izbere raven ambicij, za katere si bo prizadevala v svojih odnosih z EU;“ 

2. del: „ker bodo partnerji, ki si prizadevajo za tesnejše odnose z EU, lahko računali na 

večjo podporo in pomoč pri doseganju skupnih ciljev, če bodo izpolnili obstoječe 

zaveze glede reform, kar je v skladu z načelom „več za več“;“ 

 

EFDD: 

§ 1 p) 

1. del: vse besedilo brez besed „katere vojaška prisotnost v regiji se je v zadnjih letih 

povečala, zlasti z okrepljenimi ciljno usmerjenimi omejevalnimi ukrepi“ 

2. del: te besede 

 
§ 1 ac) 

1. del: vse besedilo brez besed  „in z dodatnim financiranjem podprejo njene dejavnosti“ 

2. del: te besede 

 
u.i. K 

1. del: vse besedilo brez besed „vključno z nekaterimi, ki jih je sprožila in jih še vedno 

dejavno podpira Ruska federacija in so v nasprotju z mednarodnimi zavezami glede 

spoštovanja mednarodnega pravnega reda;“ in „ker ruska agresija proti Ukrajini, 

priključitev Krimskega polotoka in stalna okupacija dveh gruzijskih regij ter ruske 

hibridne groženje, vključno z destabilizacijo in propagando, ogrožajo evropsko 

varnost kot celoto;“ 

2. del: te besede 

 

EFDD, ENF: 

§ 1 s) 

1. del: „pozovejo k stalni podpori delu, ki ga opravljajo EU in misije OVSE v Gruziji, 

Moldaviji in vzhodni Ukrajini, kot bistvenim dejavnostim za zagotavljanje miru in 

varnosti predvsem v korist državljanov na kraju samem;“ 

2. del: „zagotovijo učinkovito izvajanje mandata teh misij ter pozovejo Rusijo, naj zanje 

zagotovi neoviran dostop;“ 

3. del: „razmislijo o podpori napotitve oborožene policijske misije OVSE v vzhodno 

Ukrajino; skupaj s partnerskimi državami razmislijo o možnostih okrepitve vloge 

EU pri reševanju teh sporov, vključno z začetkom celovitih ambicioznih misij v 

okviru skupne varnostne in obrambne politike, namenjenih povečanju varnosti in 

stabilnosti;“ 
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13. Akcijski načrt za naravo, ljudi in gospodarstvo 

Predlog resolucije: B8-0589/2017 

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

Predlog resolucije B8-0589/2017 (odbor ENVI) 

§ 16 § originalno 

besedilo 

loč./EG + 410, 255, 6 

§ 28 § originalno 

besedilo 

loč. -  

§ 29 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 + 433, 213, 3 

2/EG + 372, 267, 21 

§ 32 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3/EG - 271, 388, 4 

§ 35 § originalno 

besedilo 

loč./EG + 420, 222, 25 

po § 35 1 PPE  -  

§ 36 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3/EG + 398, 237, 37 

4 +  

5 +  

§ 52 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG - 286, 361, 23 

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 612, 33, 35 
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Zahteve za poimensko glasovanje 

ECR: končno glasovanje 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

PPE: § 16 

ECR, Verts/ALE §§ 28, 35 

S&D: § 28 

GUE/NGL: §§ 28, 32, 35, 36 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ECR: 

§ 52 

1. del: vse besedilo brez besed „ter gospodarske rasti na splošno;“ 

2. del: te besede 

 

Verts/ALE: 

§ 29 

1. del: „pozdravlja ukrepe, namenjene vključevanju ekosistemskih storitev v odločanje;“ 

2. del: „vendar obžaluje, da v akcijskem načrtu ni konkretne pobude za preprečevanje neto 

izgube biotske raznovrstnosti;“ 

 

Verts/ALE, S&D: 

§ 32 

1. del: „poudarja, da je obnova, ohranjanje in krepitev ekosistemov, povezanih s 

kmetijstvom in gozdarstvom, tudi na območjih Natura 2000, ena izmed šestih 

prednostnih nalog za razvoj podeželja v EU;“ 

2. del: „poudarja, da so akterji v kmetijskem sektorju v to vložili veliko truda, zlasti v 

okviru izvajanja ukrepov ozelenitve, ki so bili uvedeni pri reviziji skupne kmetijske 

politike leta 2013;“ 

3. del: „poudarja, da je po prvih opažanjih Komisije še prezgodaj, da bi lahko izmerili 

učinek teh ukrepov na obnovo vrst in habitatov ter povečanje biotske raznovrstnosti; 

poziva Komisijo, naj še naprej izvaja študije, da bi čim prej priskrbela informacije o 

učinku ukrepov ozelenitve;“ 

 

ECR, Verts/ALE 

§ 36 

1. del: vse besedilo brez besed  „zlasti volkov“, „na trajnostni razvoj ekosistemov in 

naseljenega podeželja“, „ter na druge družbeno-gospodarske dejavnosti“  

2. del: „zlasti volkov“ 

3. del: „na trajnostni razvoj ekosistemov in naseljenega podeželja“ 

4. del: „ter na druge družbeno-gospodarske dejavnosti“ 

5. del „da ne bo ogrožen trajnostni razvoj podeželja“ 
 

 

14. Spoštovanje načela pravne države in demokracije na Poljskem 

Predloga resolucij: B8-0594/2017, B8-0595/2017 

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

predlog resolucije B8-0594/2017 (skupina ECR) 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: resolucija (vse besedilo)  -  

predlog resolucije B8-0595/2017 

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

§ 1 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 568, 30, 78 

§ 2 8 D ENF  -  

§ 6 9 ENF PG - 127, 525, 26 

§ 7 10S ENF  -  

§ 8 11S ENF PG - 119, 527, 27 

§ 9 12S ENF PG - 115, 527, 27 

§ 10 § originalno 

besedilo 

PG + 501, 143, 26 

po § 10 2 GUE/NGL PG - 67, 580, 21 

§ 11 13S ENF  -  

po § 11 6 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

po delih   

1/PG + 323, 262, 85 

2/PG + 383, 200, 85 

7 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

PG + 406, 207, 58 

3 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

PG - 283, 298, 83 

§ 12 14 ENF  -  

§ originalno 

besedilo 

PG + 536, 116, 15 

§ 13 § originalno 

besedilo 

PG + 538, 102, 30 

§ 14 15 ENF PG - 132, 517, 27 



P8_PV-(2017)11-15(VOT)_SL.docx 14 PE 613.722 

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

§ originalno 

besedilo 

PG + 448, 190, 29 

po § 14 16 ENF  -  

§ 15 § originalno 

besedilo 

PG + 508, 149, 15 

po § 15 1 PPE, S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

po navedbi sklicevanja 

31 

4 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

PG + 387, 203, 77 

u.i. D § originalno 

besedilo 

PG + 532, 58, 76 

u.i. H § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 491, 124, 54 

po u.i. J 5 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

PG + 389, 220, 54 

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 438, 152, 71 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ECR: predlogi sprememb 3, 4, 5, 6, 7, § 14, končno glasovanje (B8-0595/2017) 

EFDD: §§ 1 (2. del), 10, 12, 13, 14, 15, u.i. D, u.i. H (2. del), predloga sprememb 11, 12 

GUE/NGL: predlogi sprememb 2, 3, 4, 5, 6, 7 

ENF: predloga sprememb 9, 15, končno glasovanje (B8-0595/2017) 

PPE: § 14 
 

Zahteve za ločeno glasovanje  

ECR, PPE: § 14 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

EFDD: 

§ 1 

1. del: „poudarja, da je bistveno zagotoviti, da se v celoti ohranijo skupne evropske 

vrednote iz člena 2 PEU in poljske ustave“  

2. del: „ter da se zagotovijo temeljne pravice iz Listine Evropske unije o temeljnih 

pravicah;“ 

 
u.i. H 
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1. del: „ker poljska vlada zavrača izvajanje sklepa Sodišča Evropske unije o sečnji v 

Beloveškem gozdu“  

2. del: „ter ne spoštuje začasnih odredb Evropskega sodišča za človekove pravice glede 

vrnitev v Belorusijo in tako jasno kaže, da Poljska ne upošteva Pogodb EU;“ 

 

ALDE: 

predlog spremembe 6 

1. del: „poziva poljsko vlado, naj zavzame odločno stališče o pravicah žensk in deklic in 

zagotovi brezplačno in dostopno kontracepcijo brez diskriminacije in da bo nujna 

kontracepcija na voljo brez recepta;“   

2. del: „pri tem poziva k odpravi zakona, ki omejuje dostop žensk in deklic do tabletke za 

nujno kontracepcijo;“ 
 

Razno 

Julie Ward (skupina S&D) je tudi podpisnica predlogov sprememb 1, 4, 5, 6, 7. 

 


