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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. Sprostitev varnostne rezerve leta 2017 

Poročilo: Jens Geier (A8-0372/2017) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 515, 91, 34 

 

 

2. Predlog spremembe proračuna št. 6/2017: zmanjšanje odobritev plačil in 

odobritev za prevzem obveznosti v skladu s posodobljenimi napovedmi odhodkov 

in posodobljenimi prihodki (iz lastnih sredstev in glob) 

Poročilo: Jens Geier (A8-0379/2017) 

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

§ 1 1 ENF PG - 89, 549, 4 

§ 3 2 D ENF  -  

§ 5 3 ENF PG - 139, 503, 2 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 581, 48, 14 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ENL: predloga sprememb 1, 3 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ECR: 

§ 5 

1. del: „znova izraža obžalovanje, da bodo zneski, ki so bili sproščeni zaradi nezadostnega 

izvrševanja programov Unije in zbrani z globami v okviru politike Unije o 

konkurenci, uporabljeni za zmanjšanje prispevkov držav članic na osnovi BND, 

namesto da bi bili porabljeni za financiranje prednostnih nalog Unije;“ 

2. del: „poudarja, da predlog spremembe proračuna št. 6/2017 predvideva vrnitev 

prispevkov na osnovi BND državam članicam v višini 9.829,6 milijona EUR, poleg 

vrnitve 6.405 milijonov EUR, že potrjene s spremembo proračuna št. 2/2017; 

opozarja, da se veji proračunskega organa po obravnavi v Parlamentu in na začetku 

spravnega postopka glede porabe proračuna Unije za leto 2018 razhajata samo za 

3.619,8 milijona EUR v obveznostih in 2.182,4 EUR v plačilih;“ brez besede 

„samo“ 

3. del: ta beseda 
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3. Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za plačilo predplačil v 

okviru splošnega proračuna za leto 2018 

Poročilo: Inese Vaidere (A8-0371/2017) (zahtevana kvalificirana večina poslancev Parlamenta in 3/5 
oddanih glasov) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 608, 15, 20 

 

 

 

 

 

4. Uporaba instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih 

proračunskih ukrepov za obvladovanje trenutnih izzivov migracij, pritokov 

beguncev in varnostnih groženj 

Poročilo: Siegfried Mureşan (A8-0370/2017) (zahtevana kvalificirana večina poslancev Parlamenta in 
3/5 oddanih glasov) 

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

§ 5 § originalno 

besedilo 

loč. +  

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 535, 79, 31 

 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ECR: § 5 
 

 

 

 

 

5. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga 

EGF/2017/003 GR/Attica retail 

Poročilo: Marie-Pierre Vieu (A8-0367/2017) (zahtevana kvalificirana večina poslancev Parlamenta in 
3/5 oddanih glasov) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 565, 71, 11 
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6. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga 

EGF/2017/005 FI/Retail 

Poročilo: Răzvan Popa (A8-0366/2017) (zahtevana kvalificirana večina poslancev Parlamenta in 3/5 

oddanih glasov) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 555, 77, 12 

 

 

7. Proračunski postopek za leto 2018 

Poročilo: Siegfried Mureşan, Richard Ashworth (A8-0359/2017) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

skupno besedilo PG + 295, 154, 197 

 

 

 

8. Zahteva za odvzem imunitete Ani Gomes 

Poročilo: Laura Ferrara (A8-0363/2017) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje  +  

 

 

9. Spremembe virov za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo ter virov za 

cilj „naložbe za rast in delovna mesta“ ter cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ 

*** I 

Poročilo: Iskra Mihaylova (A8-0358/2017) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 561, 46, 38 
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10. Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med EU in Egiptom: 

sodelovanje Egipta v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju 

(PRIMA) *** 

Priporočilo: Sofia Sakorafa (A8-0353/2017) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: odobritev PG + 596, 33, 18 

 

 

 

 

 

 

11. Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med EU in Alžirijo: 

sodelovanje Alžirije v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju 

(PRIMA) *** 

Priporočilo: Sofia Sakorafa (A8-0354/2017) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: odobritev PG + 596, 30, 19 

 

 

 

 

 

 

12. Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med EU in Jordanijo: 

sodelovanje Jordanije v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v 

Sredozemlju (PRIMA) *** 

Priporočilo: Sofia Sakorafa (A8-0355/2017) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: odobritev PG + 596, 29, 22 

 

 

 

13. Pristop Čila, Islandije in Bahamov k Haaški konvenciji iz leta 1980 o 

civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok * 

Poročilo: Angel Dzhambazki (A8-0364/2017) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 
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Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 615, 2, 30 

 

 

14. Pristop Paname, Urugvaja, Kolumbije in Salvadorja k Haaški konvenciji iz 

leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok * 

Poročilo: Angel Dzhambazki (A8-0362/2017) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 611, 2, 28 

 

 

15. Pristop San Marina k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih 

mednarodnega protipravnega odvzema otrok * 

Poročilo: Angel Dzhambazki (A8-0360/2017) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 615, 2, 27 

 

 

16. Pristop Gruzije in Južne Afrike k Haaški konvenciji iz leta 1980 o 

civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok * 

Poročilo: Angel Dzhambazki (A8-0361/2017) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 613, 3, 28 

 

 

17. Prehodna ureditev za zmanjšanje učinka uvedbe MSRP 9 ***I 

Poročilo: Peter Simon (A8-0255/2017) 

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

Začasni sporazum 

Začasni sporazum 2 odbor PG + 495, 141, 10 
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18. Vzpostavitev instrumenta za prispevanje k stabilnosti in miru ***I 

Poročilo: Arnaud Danjean (A8-0261/2017) 

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

predlog zavrnitve predloga Komisije 

predlog zavrnitve 

predloga Komisije 

3 = 

6 = 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

 -  

Začasni sporazum 

Začasni sporazum 5 odbor PG + 473, 163, 7 

Skupna izjava 

Parlamenta, Sveta in 

Komisije 

4 odbor EG + 484, 142, 8 

 

 

 

19. Razvrstitev nezavarovanih dolžniških instrumentov v primeru insolventnosti 

***I 

Poročilo: Gunnar Hökmark (A8-0302/2017) 

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

Začasni sporazum 

Začasni sporazum 2 odbor PG + 523, 113, 8 

 

 

 

 

 

20. Obveznosti davka na dodano vrednost za opravljanje storitev in prodajo 

blaga na daljavo * 

Poročilo: Cătălin Sorin Ivan (A8-0307/2017) 

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

p.s. pristojnega odbora 

– glasovanje po 

sklopih 

1-8                        

10-12                 

14-21 

odbor  +  

Člen 1 – alinea 1 – 22 Verts/ALE  -  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

točka 2 

Direktiva 2006/112/ES 

Člen 58 – odstavek 2 – 

točka c 

9 odbor loč./EG + 422, 208, 7 

Člen 2 – alinea 1 – 

točka 6 

Direktiva 2006/112/ES 

Člen 59 c – odstavek 1 

– točka c 

23 Verts/ALE  -  

13 odbor loč./EG + 415, 208, 9 

glasovanje: predlog Komisije PG + 540, 30, 68 

 

Zahteve za ločeno glasovanje 

S&D: predloga sprememb 9, 13 
 

 

 

 

 

 

21. Upravno sodelovanje in boj proti goljufijam na področju davka na dodano 

vrednost * 

Poročilo: Luděk Niedermayer (A8-0306/2017) 

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

p.s. pristojnega odbora 

– glasovanje po 

sklopih 

1-10 odbor  +  

člen 1, § 1, po točki 5 11 Verts/ALE  -  

glasovanje: predlog Komisije PG + 576, 30, 32 

 

 

 

22. Razmere v Jemnu 

Predlogi resolucij: B8-0649/2017, B8-0650/2017, B8-0651/2017, B8-0652/2017, B8-0653/2017, B8-

0654/2017, B8-0655/2017, B8-0656/2017 

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-0649/2017 

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

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

besedilo 
1/PG + 588, 42, 9 

2/PG + 368, 221, 43 

u.i. M § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 590, 26, 23 

2/PG + 511, 77, 33 

 

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 539, 13, 81 

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-0649/2017  ECR  ↓  

B8-0650/2017  ALDE  ↓  

B8-0651/2017  EFDD  ↓  

B8-0652/2017  S&D  ↓  

B8-0653/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0654/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0655/2017  PPE  ↓  

B8-0656/2017  ENF  ↓  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

GUE/NGL: u.i. M, § 15, končno glasovanje 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ECR: 

§ 15 

1. del: „poziva Svet, naj v skladu s smernicami EU dejansko spodbuja spoštovanje 

mednarodnega humanitarnega prava; ponovno poudarja zlasti, da morajo vse države 

članice EU strogo spoštovati pravila iz Skupnega stališča Sveta 2008/944/SZVP;“ 

2. del: „v zvezi s tem opozarja na svojo resolucijo z dne 25. februarja 2016 o humanitarnih 

razmerah v Jemnu, v kateri podpredsednico/visoko predstavnico poziva, naj se 

oblikuje pobuda, da bi EU uvedla embargo na izvoz orožja v Saudovo Arabijo, saj se 

tej državi očitajo resne kršitve mednarodnega humanitarnega prava v Jemnu in bi 

bilo nadaljnje izdajanje dovoljenj za prodajo orožja Saudovi Arabiji v nasprotju s 

Skupnim stališčem Sveta 2008/944/SZVP;“ 

 
u.i. M 

1. del: „ker je v veljavi mednarodni embargo na prodajo orožja hutijevskim in salehovskim 

silam, ki ju podpira Iran;“ 
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2. del: „ker so, sodeč po 18. letnem poročilu EU o izvozu orožja, države članice EU 

izdajale dovoljenja za dobavo orožja Saudovi Arabiji tudi po zaostritvi konflikta, kar 

je kršitev Skupnega stališča 2008/944/SZVP o nadzoru nad izvozom orožja; ker je 

Parlament v resoluciji z dne 25. februarja 2016 o humanitarnih razmerah v Jemnu 

pozval podpredsednico/visoko predstavnico, naj se oblikuje pobuda, da bi EU uvedla 

embargo na izvoz orožja v Saudovo Arabijo v skladu s Skupnim stališčem Sveta 

2008/944/SZVP z dne 8. decembra 2008;“ 

 
 

 

23. Izvajanje evropske strategije o invalidnosti 

Poročilo: Helga Stevens (A8-0339/2017) 

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

Nadomestni predlog 

resolucije 

5 ENF PG - 31, 562, 33 

§ 3 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 345, 247, 7 

§ 5 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 7 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 20 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 31 § originalno 

besedilo 

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

§ 41 1 ECR  +  

§ 75 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 83 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 128 2 GUE/NGL EG + 317, 275, 21 

po § 128 3 GUE/NGL EG + 298, 296, 15 

§ 132 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 134 § originalno 

besedilo 

loč. +  

po § 140 4 GUE/NGL  -  

glasovanje: resolucija odbora EMPL PG + 529, 28, 45 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ENL: predlog spremembe 5 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

PPE: §§ 31, 134 

ALDE: §§ 75, 83 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

PPE: 

§ 3 

1. del: vse besedilo brez besed: „obvezujoče“ 

2. del: ta beseda 

 
§ 132 

1. del: vse besedilo brez besed „tudi za invalidne osebe LGBTQI, ki doživljajo večplastno 

diskriminacijo;“ 

2. del: te besede 

 

ALDE: 

§ 5 

1. del: „upa, da bosta sozakonodajalca EU nemudoma sprejela evropski akt o dostopnosti;“ 

2. del: „priporoča, naj končno besedilo poudarja dostopnost proizvodov in storitev za 

invalide in osebe s funkcijskimi omejitvami, da bi se tako v celoti izvajala 

Konvencija OZN o pravicah invalidov; poudarja, da so nujno potrebna celovita 

evropska pravila o dostopnosti javnih prostorov in grajenega okolja, pa tudi o 

dostopu do vseh vrst prevoza;“ 
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§7 

1. del: vse besedilo brez besed „ter bodo imeli ločen proračun za dostopnost;“ 

2. del: te besede 

 
§ 20 

1. del: „je zaskrbljen zaradi ovir, s katerimi se osebe pod skrbništvom in ljudje, ki živijo v 

ustanovah, spoprijemajo po vsej Evropi, in poziva Komisijo, naj poskrbi, da bodo 

osebe brez poslovne sposobnosti lahko uveljavljale vse pravice iz pogodb in 

zakonodaje Evropske unije; poziva države članice, naj spodbujajo udeležbo s 

pospešenim procesom deinstitucionalizacije“ 

2. del: „in naj nadomestno odločanje zamenjajo s podprtim odločanjem;“ 

 


