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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 

 



 

P8_PV(2018)01-17(VOT)_SL.docx 2 PE 616.991 

1. Nadzor izvoza, prenosa, posredovanja, tehnične pomoči in tranzita blaga z dvojno 

rabo ***I 

Poročilo: Klaus Buchner (A8-0390/2017) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 571, 29, 29 

 

 

2. Imenovanje članice Računskega sodišča – Eva Lindström  

Poročilo: Indrek Tarand (A8-0003/2018) (tajno glasovanje (člen 180a(1) Poslovnika)) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: 

kandidatura Eve 

Lindström 

 + 588, 43, 48 

 

 

 

3. Imenovanje člana Računskega sodišča – Tony James Murphy  

Poročilo: Indrek Tarand (A8-0002/2018) (tajno glasovanje (člen 180a(1) Poslovnika)) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: 

kandidatura Tonyja 

Jamesa Murphyja 

 + 592, 56, 35   

Poročevalec je vložil 

ustni predlog 

spremembe, s katerim 

se po odstavku 1 doda 

nov odstavek. Ustni 

predlog spremembe je 

bil sprejet. 

 

Razno 

Indrek Tarand je vložil naslednji ustni predlog spremembe: »1a. poziva države članice, naj 

svojo pozornost namenijo irskem načinu izbiranja z javnim natečajem, in se, če je mogoče, 

zgledujejo po njem, ko izbirajo svojega kandidata;« 
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4. Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov ***I 

Poročilo: José Blanco López (A8-0392/2017) 

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

predlog zavrnitve predloga Komisije 

predlog zavrnitve 

predloga Komisije 

293 EFDD PG - 65, 587, 27 

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

p.s. pristojnega odbora 

– glasovanje po 

sklopih 

2-8           

10-12 

14-36 

38-50 

52-58 

60-61 

63-81 

85-86        

88-91 

93 

95-96                

98-100              

103 

105-

107               

113-

114                      

116-

131                

136-

139                

143-

172 

174-

178 

181-

183 

185-

215                 

218                       

221 

224-

232                  

234-

239 

241 

243 

245-

249              

252-

253               

256 

258-

274 

odbor  +  

predlogi sprememb 

pristojnega odbora - 

ločeno glasovanje 

1 odbor loč. -  

13 odbor po delih   

1 +  

2/EG + 349, 330, 5 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

37 odbor po delih   

1/PG + 628, 42, 13 

2/PG + 395, 272, 10 

51 odbor po delih   

1 +  

2/EG - 301, 360, 18 

59 odbor po delih   

1/EG + 372, 306, 4 

2/EG + 363, 283, 35 

62 odbor loč. -  

82 odbor loč. -  

92 odbor loč. -  

94 odbor po delih   

1 -  

2 -  

101 odbor loč. -  

104 odbor po delih   

1 +  

2 +  

132 odbor PG + 575, 98, 10 

133 odbor PG + 562, 76, 29 

135 odbor loč. -  

173 odbor loč. +  

179 odbor PG + 594, 69, 20 

180 odbor PG + 595, 68, 20 

184 odbor PG + 620, 35, 23 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

220 odbor po delih   

1 +  

2 +  

222 odbor loč. -  

223 odbor loč./EG + 360, 296, 29 

244 odbor po delih   

1 +  

2 +  

251 odbor po delih   

1/EG + 400, 262, 21 

2 -  

255 odbor PG + 425, 253, 4 

257 odbor PG + 422, 245, 6 

275 odbor loč. -  

276 odbor loč. -  

277 odbor loč. -  

279 odbor loč. -  

280 odbor loč. -  

281 odbor loč. -  

283 odbor loč. -  

člen 1 – alinea 1 338 EFDD PG - 153, 517, 13 

329 GUE/NGL  -  

83 odbor EG - 330, 353, 1 

člen 2 – alinea 2 – 

točka a 

288 ENVI  +  

84 odbor  ↓  

člen 2 – alinea 2 – 289 ENVI EG + 546, 133, 5 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

točka c 
87 odbor  ↓  

člen 2 – alinea 2 – 

točka g 

290 ENVI  +  

člen 2 – alinea 2 – 

točka q 

294 več kot 38 

poslancev 

EG - 326, 334, 22 

člen 2 – alinea 2 – 

točka s 

291 ENVI  +  

člen 2 – alinea 2 – 

točka aa 

325 Verts/ALE  -  

97 odbor  +  

člen 2 – alinea 2 – 

točka dd 

295 več kot 38 

poslancev 

EG - 326, 352, 4 

člen 2 – alinea 2 – 

točka dd a (novo) 

349 več kot 38 

poslancev 

EG - 235, 401, 39 

člen 2 – alinea 2 – 

točka ee 

102 odbor  -  

305 S&D, ALDE, 

PPE 

 +  

292 ENVI PG ↓  

člen 3 – naslov 330 GUE/NGL  -  

108 odbor  +  

člen 3 – odstavek 1 339 EFDD PG - 144, 529, 11 

331 GUE/NGL  -  

109 odbor  +  

člen 3, po odstavku 1 298 Verts/ALE  -  

306 S&D, ALDE, 

PPE 

 +  

110 odbor  ↓  

člen 3 – odstavek 2 332D GUE/NGL  -  

111 odbor  +  

člen 3 – odstavek 2 a 

(novo) 

321 PPE, ALDE  +  

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

člen 3 – odstavek 4 333 GUE/NGL  -  

člen 4 – odstavek 1 322 PPE, ALDE  +  

115 odbor  ↓  

člen 4, po odstavku 4 340 EFDD PG - 136, 534, 8 

341 EFDD PG - 216, 448, 13 

člen 7 – odstavek 1 – 

pododstavek 4 

342 EFDD PG - 148, 528, 9 

134 odbor  -  

307 S&D, ALDE, 

PPE 

 +  

350 več kot 38 

poslancev 

 ↓  

člen 7 – odstavek 5 – 

alinea 2 

308 = 

140 = 

S&D, ALDE, 

PPE 

odbor 

 +  

člen 7 – odstavek 5 – 

alinea 3 

141 odbor  -  

309 PPE, S&D, 

ALDE 

 +  

člen 7 – odstavek 5 – 

alinea 3 a (novo) 

310 PPE, S&D, 

ALDE 

 +  

142 odbor  ↓  

člen 16 – odstavek 5 a 

(novo) 

354 S&D EG + 363, 312, 2 

člen 18 – odstavek 6 a 

(novo) 

334 GUE/NGL  -  

člen 19 – odstavek 13 326 Verts/ALE,  

S&D 

EG - 312, 342, 23 

člen 19 – odstavek 14 335 GUE/NGL  -  

člen 21 – odstavek 1 – 

alinea 1 – točka a a 

(novo) 

327 Verts/ALE  -  

člen 25 – odstavek 1 – 

alinea 1 

351 več kot 38 

poslancev 

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

216 odbor po delih   

1 +  

2 +  

299 Verts/ALE  ↓  

343 EFDD PG ↓  

člen 25 – odstavek 1 – 

alinea 2 

300 Verts/ALE  -  

217 odbor  +  

člen 25 – odstavek 1 – 

alinea 2 a (novo) 

301 Verts/ALE  -  

člen 25 – odstavek 1 – 

alinea 4 – točka b – 

alinea 1 

344 EFDD PG - 139, 532, 12 

352 več kot 38 

poslancev 

 ↓  

219 odbor  +  

člen 25 – odstavek 1 – 

točka b – alinea 2 a 

(novo) 

302 Verts/ALE  -  

člen 25 – odstavek 3 – 

alinea 3 – točka a – 

alinea 2 

355 ALDE EG - 297, 345, 22 

člen 26 – odstavek 1 – 

alinea 2 

233 odbor EG - 302, 368, 7 

323 PPE, ALDE  +  

člen 26 – odstavek 1 – 

alinea 3 

345 EFDD PG - 125, 524, 29 

člen 26 – odstavek 5 – 

uvodni del 

346 EFDD PG - 133, 518, 21 

296 Verts/ALE, 

S&D 

PG - 282, 369, 22 

240UD odbor  +  

člen 26 – odstavek 5 240UD odbor loč./EG + 361, 300, 22 

§ originalno 

besedilo 

loč. ↓  

člen 26 – odstavek 6 – 242 odbor loč. +  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

alinea 2 
§ originalno 

besedilo 

loč. ↓  

člen 26 – odstavek 8 – 

alinea 1 

317 PPE  -  

297 = 

356 = 

Verts/ALE, 

S&D ALDE 

EG + 341, 332, 5 

250 odbor  ↓  

člen 26 – odstavek 10 318D PPE EG - 301, 379, 3 

254 odbor  -  

člen 30 – odstavek 2 a 

(novo) 

358 več kot 38 

poslancev 

PG - 135, 502, 42 

priloga I – del A 347 EFDD PG ↓  

336 GUE/NGL  ↓  

priloga I – del A a 

(novo) 

348 EFDD PG ↓  

priloga VI – del B – 

odstavek 3 – točka a – 

formula 1 

319 PPE EG + 446, 232, 1 

priloga IX – del A – 

točka h 

278D odbor  -  

303 Verts/ALE PG - 294, 372, 17 

priloga IX – del A – 

točka q 

282 odbor  -  

304 Verts/ALE PG - 142, 539, 4 

priloga IX – del A – 

točka c 

284S= 

311S= 

odbor 

S&D, ALDE, 

PPE 

 +  

priloga X – del A 312D S&D, ALDE, 

PPE 

 +  

285 odbor  ↓  

353 več kot 38 

poslancev 

 ↓  

u.i. 7 337 EFDD PG ↓  

328 GUE/NGL  ↓  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

324 Verts/ALE, 

S&D, ALDE, 

PPE 

 +  

9 odbor  ↓  

u. i. 31 b (novo) 357 več kot 38 

poslancev 

PG - 192, 479, 8 

u. i. 63 a (novo) 286 ENVI  +  

u. i. 68 a (novo) 287 ENVI  +  

glasovanje: predlog Komisije PG + 492, 88, 107 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

EFDD: predlogi sprememb 37, 132, 133, 179, 180, 184, 255, 257, 293, 337, 338, 339, 340, 

341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 357, 358 

Verts/ALE: predlogi sprememb 292, 296, 303, 304 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

GUE/NGL: predlogi sprememb 110, 173, 216 

ALDE: predlogi sprememb 62, 94, 135, 251, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 

ECR: predloga sprememb 59, 94 

PPE: predlogi sprememb 1, 59, 62, 82, 101, 132, 133, 135, 179, 180, 184, 222, 223, 255, 

257 

Verts/ALE: predlogi sprememb 92, 173, 240, 242, člen 26, §5 (predlog Komisije) in člen 26, § 6, 

alinea 2 (predlog Komisije) 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

PPE: 

predlog spremembe 13 

1. del: vse besedilo brez besed: »ter« in »nefosilnega« 

2. del: te besede 

 
predlog spremembe 51 

1. del: vse besedilo brez besed: »da skupnosti na področju energije iz obnovljivih virov 

prispevajo k zmanjšanju energijske revščine in« 

2. del: te besede 

 
predlog spremembe 59 

1. del: »Kadar se pašnik ali kmetijsko zemljišče, ki je bilo prej namenjeno za pridelavo 

hrane in krme, uporabi za proizvodnjo pogonskih biogoriv, je treba kljub temu 

zadostiti povpraševanju, ki ni povezano z gorivom, bodisi z intenzifikacijo sedanje 

proizvodnje bodisi z vključitvijo nekmetijskih zemljišč na drugih lokacijah v 

proizvodnjo. Slednje pomeni posredno spremembo rabe zemljišč in lahko, če 

vključuje spremembo namembnosti zemljišča z velikimi zalogami ogljika, povzroči 

znatne emisije toplogrednih plinov.« 
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2. del: »V Evropski strategiji za mobilnost z nizkimi emisijami iz julija 2016 je bilo 

poudarjeno, da imajo pogonska biogoriva iz poljščin omejeno vlogo pri 

razogljičenju sektorja prometa in da bi jih bilo treba postopoma odpraviti in 

nadomestiti z naprednimi pogonskimi biogorivi. Za pripravo prehoda na napredna 

pogonska biogoriva in zmanjšanje skupnih vplivov posredne spremembe rabe 

zemljišč je ustrezno zmanjšati količino pogonskih biogoriv in drugih tekočih 

biogoriv, proizvedenih iz poljščin, ki se uporabljajo za živila in krmo, ki se lahko 

upoštevajo pri doseganju cilja Unije iz te direktive, hkrati pa razlikovati med 

pogonskimi biogorivi iz poljščin z visoko učinkovitostjo glede toplogrednih plinov 

in nizkim tveganjem posredne spremembe rabe zemljišč. Uvajanje naprednih 

pogonskih biogoriv in električne mobilnosti bi bilo treba pospešiti.« 

 
predlog spremembe 94 

1. del: dodajo se besede »na neuporabljenih, obrobnih zemljiščih ob hkratnem izboljšanju 

zajemanja ogljika« 

2. del: dodajo se besede »tudi za krmo, bogato s proteini« 

 
predlog spremembe 251 

1. del: vse besedilo brez besed: »iz kmetijstva, akvakultur, ribištva in gozdarstva« 

2. del: te besede 

 

S&D: 

predlog spremembe 37 

1. del: »Glede na geološke značilnosti območja lahko proizvodnja geotermalne energije 

izpušča toplogredne pline in druge snovi iz podzemskih tekočin in drugih podtalnih 

geoloških formacij. Naložbe bi morale biti usmerjene v proizvodnjo geotermalne 

energije z majhnim vplivom na okolje, ki ima za posledico prihranek emisij 

toplogrednih plinov v primerjavi s konvencionalnimi viri.« 

2. del: »Zato bi morala Komisija do decembra 2018 oceniti potrebo po zakonodajnem 

predlogu, namenjenem pravnemu urejanju emisij vseh snovi v geotermalnih 

elektrarnah, ki škodijo zdravju in okolju, vključno s CO2, tako v raziskovalni kot v 

operativni fazi. 

 

EFDD: 

predlog spremembe 216 

1. del: »Da bi dosegli cilj 12-odstotnega deleža energije iz obnovljivih virov v porabi 

končne energije iz člena 3,« 

2. del: »države članice z učinkom od 1. januarja 2021 od dobaviteljev goriva zahtevajo, da 

v skupno količino goriv, namenjenih uporabi v prometu, ki jih v posameznem 

koledarskem letu dobavijo na trg za porabo ali uporabo, vključijo minimalni delež 

energije iz naprednih pogonskih biogoriv ter drugih pogonskih biogoriv in bioplina, 

proizvedenih iz surovin s seznama v Prilogi IX, ter iz tekočih in plinastih goriv iz 

obnovljivih virov nebiološkega izvora, iz recikliranih ogljičnih goriv iz odpadkov in 

iz električne energije iz obnovljivih virov.« 

 

Verts/ALE: 

predlog spremembe 104 

1. del: vse besedilo brez besed: »če so proizvedena iz tokov trdnih odpadkov, se uporabljajo 

samo odpadki, ki jih ni mogoče ponovno uporabiti in mehansko reciklirati, ob 

popolnem upoštevanju hierarhije ravnanja z odpadki, kot je določena v Direktivi 

2008/98/ES;« 

2. del: te besede 

 
predlog spremembe 220 
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1. del: vse besedilo brez besed: »Države članice lahko spremenijo omejitve, določene za 

surovine iz dela B Priloge IX, če je to upravičeno, pri tem pa upoštevajo 

razpoložljivost surovine. Vse spremembe odobri Komisija.« 

2. del: te besede 

 
predlog spremembe 244 

1. del: vse besedilo brez besed: »za obdobje po letu 2030« 

2. del: te besede 
 

 

Razno 

Predlogi sprememb 313, 314, 315, 316, 320 so bili umaknjeni. 

 
 

 

5. Energetska učinkovitost ***I 

Poročilo: Miroslav Poche (A8-0391/2017) 

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

p.s. pristojnega odbora 

– glasovanje po 

sklopih 

1-4 

7-17 

19 

23-34 

36 

39 

41-43 

46-47 

51 

55 

57 

59-63 

65-68 

70-80 

82-85 

87 

89 

91-94 

odbor  +  

predlogi sprememb 

pristojnega odbora - 

ločeno glasovanje 

5 odbor PG + 595, 69, 10 

18 odbor  +  

20 odbor  +  

21 odbor EG + 406, 274, 4 

22 odbor po delih   

1 +  

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

35 odbor EG - 240, 417, 23 

38 odbor po delih   

1/EG + 576, 90, 2 

2 -  

40 odbor  +  

44 odbor  -  

48 odbor EG - 285, 377, 18 

49 odbor  -  

50 odbor PG - 308, 352, 14 

53 odbor PG - 302, 349, 23 

56 odbor  +  

64 odbor EG - 279, 377, 21 

69 odbor EG + 521, 106, 45 

81 odbor PG - 249, 375, 54 

90 odbor EG + 344, 316, 19 

člen 1 – alinea 1 – 

točka 1 

Direktiva 2012/27/EU 

člen 1 – odstavek 1 

45 odbor PG - 289, 382, 7 

110rev ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

116 PPE PG ↓  

103 ECR  ↓  

100 S&D po delih   

1 +  

2/EG - 329, 345, 3 

člen 1 – alinea 1 – 

točka 2 

Direktiva 2012/27/EU 

člen 3 – pdstavek 4 

52 odbor PG - 278, 370, 6 

111 ALDE, 

Verts/ALE 

EG - 326, 344, 7 

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

1/PG - 101, 525, 49 

2/PG - 295, 349, 22 

101 S&D po delih   

1 +  

2 -  

člen 1 – alinea 1 – 

točka 2 

Direktiva 2012/27/EU 

člen 3 – odstavek 4 a 

(novo) 

113 GUE/NGL PG - 244, 374, 62 

115 EFDD PG - 241, 376, 57 

člen 1 – alinea 1 – 

točka 3 

Direktiva 2012/27/EU 

člen 7 – odstavek 1 – 

točka b 

119rev 

UD 

PPE   U 

54UD= 

105= 

odbor 

ECR 

PG + 557, 111, 12 

člen 1 – alinea 1 – 

točka 3 

Direktiva 2012/27/EU 

člen 7 – odstavek 1, po 

alinei 2 

54UD odbor PG + 336, 334, 11 

člen 1 – alinea 1 – 

točka 3 

Direktiva 2012/27/EU 

člen 7 – odstavek 1 – 

alinea 3 

119rev 

UD 

PPE   U 

54UD odbor PG + 337, 332, 9 

člen 1 – odstavek 1 – 

točka 3 

Direktiva 2012/27/EU 

člen 7 – odstavek 1 – 

alinea 4 

54UD odbor PG + 363, 311, 9 

119rev 

UD 

PPE po delih   

1/PG  U 

2/PG  U 

člen 1 – alinea 1 – 

točka 3 

Direktiva 2012/27/EU 

člen 7 – odstavek 2 – 

točka c 

54UD= 

119rev 

UD 

(umakn

jen) 

odbor  

PPE 

PG + 549, 107, 15 

člen 1 – odstavek 1 – 

točka 3 

54UD= 

107= 

odbor 

ECR 

PG + 475, 195, 5 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Direktiva 2012/27/EU 

člen 7 – odstavek 2 – 

točka d 

119rev 

UD 

PPE   U 

člen 1 – alinea 1 – 

točka 3 

Direktiva 2012/27/EU 

člen 7 – odstavek 2 – 

točka e 

54UD

D= 

119rev 

UD 

(umakn

jen) 

odbor  

PPE 

PG + 391, 271, 9 

člen 1 – alinea 1 – 

točka 3 

Direktiva 2012/27/EU 

člen 7 – odstavek 2 – 

točka e a 

119rev 

UD 

PPE   U 

člen 1 – alinea 1 – 

točka 3 

Direktiva 2012/27/EU 

člen 7 – odstavek 3 – 

uvodni del 

119rev 

UD 

PPE   U 

člen 1 – alinea 1 – 

točka 3 

Direktiva 2012/27/EU 

člen 7 – odstavek 3 – 

točka b 

54UD odbor PG - 315, 349, 11 

119rev 

UD 

PPE   U 

člen 1 – alinea 1 – 

točka 3 

Direktiva 2012/27/EU 

člen 7 – odstavek 4 a 

119rev 

UD 

PPE   U 

člen 1 – alinea 1 – 

točka 3 

Direktiva 2012/27/EU 

člen 7 – odstavek6 

108 ECR  -  

119rev 

UD 

PPE   U 

člen 1 – alinea 1 – 

točka 4 

Direktiva 2012/27/EU 

člen 7 a – odstavek 5 – 

točka a 

58 odbor loč./EG - 302, 367, 6 

112 GUE/NGL PG - 302, 353, 19 

člen 1 – alinea 1 – 

točka 11 a (novo) 

Direktiva 2012/27/EU 

člen 21 a (novo) 

96 več kot 38 

poslancev 

PG - 242, 398, 31 

priloga I – točka 1 – 

podtočka a 

99D več kot 38 

poslancev 

PG - 265, 405, 7 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Direktiva 2012/27/EU 

priloga IV – opomba 

na dnu strani 3 

114 Verts/ALE PG + 488, 182, 7 

86 odbor  ↓  

priloga – točka 1 a 

(novo) 

Direktiva 2012/27/EU, 

po prilogi IV 

97 več kot 38 

poslancev 

PG - 223, 420, 33 

98 več kot 38 

poslancev 

PG - 219, 426, 33 

priloga I – točka 1 – 

točka b 

Direktiva 2012/27/EU 

priloga V – točka 2 – 

podtočka b 

109D ECR PG - 158, 518, 2 

88 odbor loč./EG + 355, 311, 3 

u.i. 4 6 odbor EG - 329, 341, 3 

102 ECR  +  

u.i. 16 95D več kot 38 

poslancev 

PG - 269, 400, 5 

37 odbor EG + 416, 242, 14 

glasovanje: predlog Komisije PG + 485, 132, 58 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

poslanci: predlogi sprememb 95, 96, 97, 98, 99 

ENF: predloga sprememb 113, 115 

GUE/NGL: predloga sprememb 112, 113 

EFDD: predlogi sprememb 113, 114, 115 

ECR: predlogi sprememb 5, 45, 52, 53, 54, 81 

PPE: predlogi sprememb 50, 53, 104, 109, 113, 115, 119UD (člen 7 – odstavek I – alinea 

4) 

Verts/ALE: predlog spremembe 116 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ENF: predlog spremembe 53 

ECR: predlogi sprememb 50, 56, 58, 88, 90 

PPE: predlogi sprememb 22, 50, 53, 69, 81, 90 

ALDE: predlogi sprememb 18, 20, 21, 35, 38, 40, 44 

S&D: predlogi sprememb 35, 40, 48, 49, 64 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ECR: 

predlog spremembe 38 
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1. del: »Glede na to, da je Svet v svojih sklepih z dne 10. junija 2011 o načrtu za energetsko 

učinkovitost poudaril, da stavbe predstavljajo 40 % porabe primarne energije v 

Uniji, kar pomeni 50 % končne porabe energije, in da bi omogočili gospodarsko rast 

in spodbudili zaposlovanje v sektorjih, ki zahtevajo posebne kvalifikacije, in sicer v 

gradbenem sektorju in sektorjih proizvodnje gradbenih proizvodov, ter strokovnih 

dejavnostih, kot so arhitektura in urbanizem ter svetovanje na področju ogrevanja in 

hlajenja, bi morale države članice na teh področjih opredeliti dolgoročno strategijo, 

ki bi presegala leto 2020,« 

2. del: »z uporabo sredstev za naložbe v obsežno energetsko prenovo obstoječih 

stanovanjskih in javnih stavb ter sredstev za gradnjo novih stanovanjskih stavb z 

ničelno porabo energije.« 

 

PPE: 

predlog spremembe 100 

1. del: vse besedilo brez besed »zavezujoče« 

2. del: ta beseda 

 
predlog spremembe 101 

1. del: vse besedilo brez besed »zavezujoče« 

2. del: ta beseda 

 
predlog spremembe 104 

1. del: »Vsaka država članica določi nacionalne okvirne prispevke glede energijske 

učinkovitosti k cilju Unije za leto 2030, navedenemu v odstavku 1 člena 1v skladu s 

členoma [4] in [6] Uredbe (EU) XX/20XX [upravljanje energetske unije]. Prispevki 

upoštevajo vse stopnje energetskega sistema, vključno z proizvodnjo, prenosom, 

distribucijo in končno uporabo, in jih lahko spremljajo posebni ukrepi politike. 

Države članice pri določanju in pregledu ravni navedenih prispevkov upoštevajo, da 

poraba energije v Uniji leta 2030 ne sme preseči 1 321 Mtoe primarne energije ali 

največ 987 Mtoe končne energije kot temeljne referenčne vrednosti.« 

2. del: »Če se gospodarski razvoj ali strukturne prilagoditve (v skladu z indeksom 

industrijske proizvodnje na podlagi podatkov Eurostata), uporaba obnovljivih virov 

energije ali zmanjšanje emisij CO2 znatno razlikujejo od napovedi in ocen, 

uporabljenih pri določanju ciljev Unije in nacionalnih prispevkov k njim, se temeljne 

vrednosti in prispevki prilagodijo. Ponovni izračun nacionalnih prispevkov se izvede 

v času posodobitev celovitih nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov iz členov 

[3] in [13] Uredbe (EU) XX/20XX [upravljanje energetske unije]. Vsak ponovni 

izračun cilja Unije se izvede eno leto po predložitvi posodobljenih celovitih 

nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov in, če je potrebno, sprejme po rednem 

zakonodajnem postopku. Če prispevek države članice ne temelji na energetski 

intenzivnosti, lahko v svojem celovitem nacionalnem energetskem in podnebnem 

načrtu iz člena [3] Uredbe (EU) XX/20XX [upravljanje energetske unije] navede 

pričakovano raven industrijske proizvodnje v letu 2030 in nato iz svojega prispevka 

za leto 2030 izključi vso porabo energije, ki je posledica presežne industrijske 

proizvodnje. Taka izključitev temelji na Eurostatovem indeksu industrijske 

proizvodnje. Države članice o teh prispevkih in njihovih prilagoditvah uradno 

obvestijo Komisijo v okviru svojih povezanih nacionalnih energetskih in podnebnih 

načrtov v skladu s postopkom iz členov [3] in [7]–[11] Uredbe (EU) XX/20XX 

[upravljanje energetske unije].;« 

 

ECR, PPE: 

predlog spremembe 22 
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1. del: vse besedilo brez besed: »V ta namen bi morale države članice količinsko opredeliti 

svoje cilje, svojim programom zagotoviti ustrezno finančno podporo ter spremljati 

izvajanje svojih ukrepov.« 

2. del: te besede 

 

S&D, Verts/ALDE 

predlog spremembe 118 

1. del: »Vsaka država članica določi nacionalne okvirne cilje glede energetske 

učinkovitosti, ki so kumulativno v skladu s ciljem Unije za leto 2030, navedenim v 

odstavku 1 člena 1, in v skladu s členoma [4] in [6] Uredbe (EU) XX/20XX 

[upravljanje energetske unije]. Države članice pri določanju stopnje svojih ciljev 

upoštevajo, da poraba energije v Uniji leta 2030 ne sme preseči 1.220 Mtoe primarne 

energije in 893 Mtoe končne energije.« 

2. del: »Da bi ob glavnih ciljih te direktive, kot so podrobno opisani v členu 1, omogočili 

večjo industrijsko in gospodarsko rast se uporablja naslednji mehanizem 

prilagajanja:« 

3. del: »Če se podatki Eurostata za industrijsko dodano vrednost razlikujejo od vrednosti 

2 163,81 (v mrd. EUR–2013) za več kot 10 %, se cilj za končno porabo energije iz 

prejšnjega pododstavka samodejno prilagodi po spremembi industrijske dodane 

vrednosti, ki jo izmeri Eurostat (v mrd. EUR–2013) v 2030, v sladu z naslednjo 

formulo:  cilj Unije glede končne porabe energije za leto 2013 = XXX Mtoe + 244 

Mtoe* (industrijska dodana vrednost)/XXX Komisija prvič leta 2020 in nato vsaki 

dve leti Evropskemu parlamentu in Svetu poroča o revidirani oceni potencialne 

razlike med predvideno industrijsko dodano vrednostjo za leto 2030, kot se 

uporablja v modelu PRIMES, in pričakovano revidirano vrednostjo na podlagi 

posodobljenih dejanskih številk, ki jih je zbral Eurostat, in v poročilo vključi 

revidirane ocene skupnih omejitev Mtoe za končno in primarno porabo energije v 

letu 2030.« 

4. del: »Da bi imele države članice dovolj prožnosti za izpolnjevanje okvirnih nacionalnih 

ciljev glede energetske učinkovitosti, obenem pa bi omogočile razvoj svojega 

gospodarstva ter okrepitev industrijske proizvodnje in dejavnosti, jim je treba 

dovoliti, da določijo svoje cilje na podlagi energetske intenzivnosti, ki je razmerje 

med porabo energije in bruto domačim proizvodom (BDP).  Pri nacionalnih ciljih za 

energetsko učinkovitost se upoštevajo vse stopnje energetske verige, vključno s 

proizvodnjo, prenosom, distribucijo in končno porabo.« brez besede »okvirnih« 

5. del »okvirnih« 

6. del »Če je država članica na poti, da svoj cilj glede energije iz obnovljivih virov za leto 

2030 preseže za 3 % ali več, preuči možnost, da svoj nacionalni cilj glede energetske 

učinkovitosti ustrezno prilagodi; nacionalna prilagoditev se izvede v okviru 

posodobitve nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov, predvidenih v Uredbi 

(EU)/20XX [upravljanje energetske unije].« 

7. del »Države članice o teh ciljih uradno obvestijo Komisijo v okviru svojih povezanih 

nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov v skladu s postopkom iz členov [3] in 

[7]–[11] Uredbe (EU) XX/20XX [upravljanje energetske unije].« 
 

Razno 

Skupina PPE je umaknila predloge sprememb 117, 118 in 119. 

Skupina ECR je umaknila predlog spremembe 106. 
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6. Upravljanje energetske unije ***I 

Poročilo: Michèle Rivasi, Claude Turmes (A8-0402/2017) 

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

predlog zavrnitve predloga Komisije 

predlog zavrnitve 

predloga Komisije 

306 ENF PG - 62, 559, 32 

osnutek zakonodajnega akta 
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p.s. pristojnega odbora 

– glasovanje po 

sklopih 

1 

3-8 

11-14 

16-28 

30-31 

33-43 

45-52 

54 

60-63 

67 

71 

75-84 

86-87 

89-92 

94-96 

100-

106 

108-

114 

116-

118 

121 

124-

136 

138-

146 

148-

150 

152-

155 

157-

167 

170-

171 

173-

174 

177-

179 

182-

184 

187 

190-

191 

195-

238 

240-

241 

244-

246 

252-

254 

257-

259 

261-

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

267 

270-

272 

278-

285 

predlogi sprememb 

pristojnega odbora - 

ločeno glasovanje 

2 odbor loč. -  

9 odbor loč./EG + 347, 304, 13 

10 odbor po delih   

1 +  

2/EG + 333, 303, 30 

15 odbor loč./EG + 322, 320, 17 

29 odbor loč./EG - 310, 320, 24 

32 odbor po delih   

1 +  

2/EG + 343, 319, 3 

3 +  

44 odbor loč. +  

53 odbor loč./EG + 362, 280, 20 

55 odbor loč. -  

56 odbor loč. -  

57 odbor PG - 263, 362, 45 

58 odbor PG - 283, 353, 33 

68 odbor loč. +  

72 odbor PG - 269, 375, 17 

73 odbor loč./EG + 325, 153, 191 

74 odbor loč. +  

85 odbor loč. +  

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

93 odbor loč. +  

97 odbor PG + 321, 162, 187 

98 odbor PG + 314, 161, 189 

99 odbor loč./EG + 334, 148, 186 

115 odbor loč./EG - 314, 330, 24 

119 odbor loč. -  

122 odbor loč./EG + 344, 317, 5 

137 odbor loč. +  

147 odbor loč. +  

151 odbor loč. +  

156 odbor PG + 528, 114, 30 

168 odbor loč. +  

169 odbor loč. +  

172 odbor loč. +  

176 odbor loč. +  

180 odbor po delih   

1 +  

2 +  

3/EG - 323, 333, 5 

4 +  

185 odbor loč. +  

186 odbor loč./EG + 323, 318, 21 

192 odbor loč. +  

193 odbor PG + 327, 308, 32 

194 odbor loč. +  

239 odbor PG - 302, 328, 37 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

242 odbor loč./EG + 327, 319, 19 

243 odbor loč. +  

247 odbor loč./EG + 335, 324, 5 

248 odbor PG + 321, 305, 38 

249 odbor loč. +  

250 odbor PG + 345, 312, 12 

251 odbor loč./EG + 329, 150, 185 

255 odbor loč. +  

256 odbor loč. +  

260 odbor loč. +  

268 odbor loč. -  

273 odbor loč. -  

274 odbor loč./EG + 382, 257, 19 

275 odbor loč./EG + 373, 260, 19 

276 odbor loč./EG + 372, 265, 21 

277 odbor loč./EG + 333, 301, 25 

člen 2 – alinea 2 – 

točka 18 a (novo) 

296 GUE/NGL  -  

308 S&D  -  

člen 3 – odstavek 1 59UD odbor EG - 318, 333, 9 

312 PPE EG - 308, 344, 3 

člen 3 59UD odbor  +  

člen 4 – edina alinea – 

točka a – podtočka 2 i 

64 odbor  +  

286 ECR  ↓  

člen 4 – odstavek 1 – 

točka a – točka 2, po 

točki i 

289 ECR PG - 129, 521, 12 

291 Verts/ALE, 

PPE, ALDE, 

S&D 

 +  



 

P8_PV(2018)01-17(VOT)_SL.docx 25 PE 616.991 

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

65 odbor  ↓  

292 Verts/ALE, 

PPE, ALDE, 

S&D 

 +  

66 odbor  ↓  

člen 4 – edina alinea – 

točka a – podtočka 2 ii 

69= 

287= 

odbor 

ECR 

 +  

člen 4 – edina alinea – 

točka a – podtočka 2 

iii 

70 odbor  +  

288 ECR  ↓  

člen 6 – odstavek 2 – 

točka d (predlog 

Komisije) 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 403, 227, 25 

člen 7 – alinea 1 a 

(novo) 

297 GUE/NGL PG - 291, 355, 3 

člen 9 107UD odbor  +  

člen 9 – odstavek 3 298D GUE/NGL  -  

107UD odbor  +  

člen 13 – odstavek 5 120D odbor EG + 377, 255, 23 

299D GUE/NGL  ↓  

člen 14 – odstavek 1 – 

uvodni del 

123UD odbor EG + 330, 309, 18 

313 PPE  ↓  

člen 14 – odstavek 1 – 

točka a 

123UD odbor  +  

člen 14 – odstavek 1 – 

točka b 

123UD odbor po delih   

1 +  

2 +  

člen 14 – odstavek 1 – 

točka c 

123UD odbor po delih   

1 +  

2/EG + 330, 302, 25 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

315 PPE  ↓  

člen 14 – odstavek 1 – 

točka c a (novo) 

123UD odbor EG + 340, 308, 5 

316 PPE  ↓  

člen 14 – odstavek 2 – 

uvodni del 

123UD odbor EG + 338, 311, 4 

317 PPE  ↓  

člen 14 – odstavek 2 – 

točka a 

123UD odbor po delih   

1/EG + 383, 259, 3 

2/EG + 340, 300, 3 

318 PPE  ↓  

člen 14 – odstavek 2 – 

točka b 

123UD odbor  +  

člen 14 – odstavek 2 – 

točka c 

123UD odbor  +  

člen 14 – odstavek 2, 

po točki c 

123UD odbor  +  

člen 14 – odstavek 2 – 

točka d 

321 PPE EG - 290, 354, 6 

123UD odbor EG + 350, 286, 4 

člen 14, po odstavku 2 123UD odbor EG + 327, 314, 10 

člen 14 – odstavek 3 123UD odbor  +  

člen 14 – odstavek 4 in 

po odstavku 4 

123UD odbor EG + 336, 309, 2 

323 PPE  ↓  

člen 25 – odstavek 6 300D GUE/NGL  -  

člen 26 – odstavki 1, 1 

a, 2, 2 a, 2 b 

175UD odbor po delih   

1 +  

2/EG + 323, 312, 3 

člen 26 – odstavek 2 a 

(novo) 

307 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

175UD odbor  ↓  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

člen 27, pred 

odstavkom 1 

309 S&D EG + 317, 313, 19 

310 S&D EG + 319, 314, 19 

člen 27 – odstavek 4 – 

uvodni del 

293 Verts/ALE, 

PPE, ALDE, 

S&D 

 +  

181 odbor  ↓  

člen 27 – odstavek 4 – 

alinea 3 

301D GUE/NGL  -  

člen 28 – odstavek 1 302 GUE/NGL  -  

člen 28 – odstavek 2 – 

točka b 

303D GUE/NGL  -  

188 odbor  +  

člen 28 – odstavek 2 – 

točka c 

304D GUE/NGL  -  

189 odbor  +  

priloga I – del 1 a 

(novo) 

305 GUE/NGL PG ↓  

priloga I a (novo) 269 odbor  -  

294 Verts/ALE, 

PPE, ALDE, 

S&D 

 +  

290 ECR  ↓  

311 S&D EG - 280, 326, 37 

priloga VII – del 1 – 

odstavek 1 – točka m – 

točka 1 – točka a – 

točka ii (predlog 

Komisije) 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 340, 288, 15 

u.i. 6 a (novo) 295 GUE/NGL  -  

glasovanje: predlog Komisije PG + 466, 139, 38 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ECR: predlogi sprememb 97, 98, 289 

ENF: predlogi sprememb 297, 305, 306 

EFDD: predlogi sprememb 57, 58, 72, 156, 193, 239, 248, 250 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 
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Verts/ALE: predlogi sprememb 168, 169, 192, 194 

ALDE: predlogi sprememb 2, 56, 119, 239, 268 

PPE: predlogi sprememb 9, 15, 29, 53, 55, 56, 57, 58, 72, 115, 119, 122, 193, 239, 242, 

248 

ECR: predlogi sprememb 44, 68, 72, 73, 74, 85, 88, 93, 97, 98, 99, 115, 119, 122, 137, 

147, 151, 156, 172, 176, 181, 185, 186, 193, 239, 243, 247, 248, 249, 250, 251, 255, 

256, 260, 269, 273, 274, 275, 276, 277 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

Verts/ALE: 

 

člen 6 – odstavek 2 – točka d 

(predlog Komisije) 

1. del: vse besedilo brez besed: »jedrske energije« 

2. del: te besede 

 

priloga VII – del 1 – odstavek 1 – točka m – točka 1 – točka a – točka ii 

(predlog Komisije) 

1. del: »štori« 

2. del: »(poročanje je prostovoljno)« 

 

PPE: 

predlog spremembe 10 

1. del: »V podnebnem sistemu je za skupno koncentracijo toplogrednih plinov v ozračju 

relevanten skupni seštevek antropogenih emisij skozi čas. V skladu z zavezami iz 

Pariškega sporazuma je treba analizirati svetovni ogljični proračun, ki bo skladen s 

prizadevanji za omejitev zvišanja temperature na 1,5 °C nad industrijsko oziroma 

predindustrijsko ravnjo,« 

2. del: »in določiti pravičen prispevek Unije k preostalemu svetovnemu ogljičnemu 

proračunu. Z ogljičnim proračunom bi morale biti s skladne tudi dolgoročne 

podnebne in energetske strategije.« 

 
predlog spremembe 32 

1. del: »Države članice bi morale razviti dolgoročne energetske in podnebne strategije za 

leto 2050 in naprej, v katerih bi opredelile spremembe v različnih sektorjih, ki bodo 

potrebne za prehod na sistem oskrbe z energijo iz obnovljivih virov in za doseganje 

ciljev Pariškega sporazuma. »Te strategije« 

2. del: »bi morale biti skladne s pravičnim deležem Unije pri preostalem svetovnem 

ogljičnem proračunu in« 

3. del: »bi jih bilo treba oblikovati na odprt in pregleden način ter ob polnem sodelovanju 

ustreznih deležnikov. Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrti bi se morali 

opirati na dolgoročne podnebne in energetske strategije in bi morali biti skladni z 

njimi.« 

 

predlog spremembe 123UD 

(člen 14 – odstavek 1 – točka b) 

1. del: »izpolnjevanju cilja zadržanja povečanja povprečne svetovne temperature občutno 

pod 2 °C nad predindustrijskimi ravnmi in prizadevanju za omejitev porasta 

temperature na 1,5 °C nad predindustrijskimi ravnmi z omejevanjem emisij 

toplogrednih plinov Unije« 

2. del: »pod njenim pravičnim deležem preostalega svetovnega ogljičnega proračuna;« 

 
(člen 14 – odstavek 1 – točka c) 
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1. del: »doseganju dolgoročnega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in povečanju 

odvzema po ponorih v vseh sektorjih v skladu s ciljem Unije, da bi se v okviru 

zmanjšanj, ki so po mnenju IPCC potrebna, da bi Unija na stroškovno učinkovit 

način zmanjšala emisij toplogrednih plinov« 

2. del: »in povečala odvzemanje po ponorih v skladu s cilji glede temperature iz Pariškega 

sporazuma, da bi dosegla ničelno stopnjo neto emisij toplogrednih plinov v Uniji do 

leta 2050 ter kmalu zatem negativne emisije;« 

 
(člen 14 – odstavek 2 – točka a) 

1. del: »skupno dolgoročno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in izboljšanje odvzema 

po ponorih z ločenim ciljem za povečanje odvzemov po ponorih,« 

2. del: » ki bo skladen s prizadevanji za omejitev povečanja temperature iz Pariškega 

sporazuma;« 

 

ECR: 

 

predlog spremembe 175UD 

(člen 26 – odstavki 1, 1 a, 2, 2 a, 2 b) 

1. del: vse besedilo brez točke 2(a) 

2. del: točka 2(a) 

 

PPE, ECR: 

predlog spremembe 180 

1. del: »Če Komisija na podlagi svoje ocene v skladu s členom 25(1)(a) ugotovi, da utegne 

infrastrukturni projekt ovirati razvoj trdne energetske unije, poda predhodno oceno o 

skladnosti projekta z dolgoročnimi cilji notranjega trga energije,«  

2. del: »pri čemer posebej upošteva dolgoročni cilj« 

3. del: »ničelne stopnje neto emisij do leta 2050,« 

4. del: »in vključi priporočila zadevni državi članici v skladu s členom 28. Komisija se 

lahko, preden poda oceno, posvetuje z drugimi državami članicami.« 
 

Razno: 

Predlogi sprememb 314, 319, 320, 322 so bili umaknjeni. 

 


