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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. Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med EU in Libanonom: 

sodelovanje Libanona v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v 

Sredozemlju (PRIMA) *** 

Priporočilo: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

glasovanje: odobritev PG + 628, 27, 22 

 

 

 

2. Sporazum med EU in Mavricijem o partnerstvu v ribiškem sektorju: ribolovne 

možnosti in finančni prispevek *** 

Priporočilo: Norica Nicolai (A8-0053/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

glasovanje: odobritev PG + 618, 49, 15 

 

 

 

3. Sporazum med EU in Norveško o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske 

proizvode *** 

Priporočilo: Tiziana Beghin (A8-0126/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

glasovanje: odobritev PG + 652, 10, 22 

 

 

 

4. Evropska strategija za spodbujanje beljakovinskih poljščin 

Poročilo: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

eno samo glasovanje PG + 542, 33, 109 

 

 

5. Vključitev emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, 

spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do 

leta 2030 *** I 
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Poročilo: Norbert Lins (A8-0262/2017) 

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

Začasni sporazum 

Začasni sporazum 66 odbor PG + 574, 79, 32 

 

 

6. Zavezujoče letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za izpolnitev zavez iz 

Pariškega sporazuma ***I 

Poročilo: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017) 

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

Začasni sporazum 

Začasni sporazum 67 odbor PG + 343, 172, 170 

 

 

7. Statut in financiranje evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij 

***I 

Poročilo: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017) 

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

Začasni sporazum 

Začasni sporazum 17 odbor PG + 561, 89, 36 

Osnutek zakonodajnega akta 

vse besedilo 17UD odbor  ↓  

p.s. pristojnega odbora 

– glasovanje po 

sklopih 

1-6                

9-16 

odbor  ↓  

Člen 1 – alinea 1 – 

točka 1 

Uredba (EU, Euratom) 

št. 1141/2014 

Člen 3 – odstavek 1 – 

točka b – alinea 1 

19 EFDD PG ↓  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Člen 1 – alinea 1 – 

točka 2 

Uredba (EU, Euratom) 

št. 1141/2014 

Člen 17 – odstavek 4 

23D EFDD PG ↓  

Člen 1 – alinea 1 – 

točka 4 

Uredba (EU, Euratom) 

št. 1141/2014 

Člen 19 – odstavek 1 – 

alinea 1 

20 EFDD PG ↓  

7 = 

17UD 

= 

odbor PG ↓  

Člen 1 – alinea 1 – 

točka 4 

Uredba (EU, Euratom) 

št. 1141/2014 

Člen 19 – odstavek 1 – 

alinea 2 

21 EFDD PG ↓  

8 odbor PG ↓  

17UD odbor  ↓  

Člen 1 – alinea 1 – 

točka 4 

Uredba (EU, Euratom) 

št. 1141/2014 

Člen 19 – odstavek 1 

§ originalno 

besedilo 

PG ↓  

člen 2, § 1 22 EFDD PG ↓  

17UD odbor  ↓  

po u.i. 1 18 EFDD PG ↓  

u.i. 4 24 EFDD PG ↓  

§ originalno 

besedilo 

PG ↓  

glasovanje: predlog Komisije PG ↓  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

EFDD: predlogi sprememb 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

GUE/NGL: predlogi sprememb 7, 8, 23; u.i. 4; člen 1, § 1, točka 4 
 

Razno: 

Popravek predloga spremembe 3: DE, EN, IT, MT, PT, SK, SL 
 

 

8. Energetska učinkovitost stavb ***I 

Poročilo: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017) 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Predlog zavrnitve predloga Komisije 

Predlog zavrnitve 

predloga Komisije 

87 EFDD PG - 42, 604, 35 

Začasni sporazum 

Začasni sporazum 88 odbor PG + 546, 35, 96 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

EFDD: predlog spremembe 87 
 

 

9. Izvajanje sedmega okoljskega akcijskega programa 

Poročilo: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018) 

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

§ 7 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 363, 299, 16 

§ 12 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 421, 255, 4 

§ 13 § originalno 

besedilo 

loč. +  

po § 17 3 PPE  -  

§ 20 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 23 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 27 4 PPE EG - 294, 376, 9 

po § 32 5 PPE  -  

§ 38 2 ECR  -  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

§ originalno 

besedilo 

loč./EG + 377, 303, 2 

po § 38 6 PPE  +  

§ 40 1 S&D:  +  

§ 44 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 367, 303, 15 

§ 46 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 367, 316, 2 

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 583, 35, 68 

 

Zahteve za ločeno glasovanje 

PPE: §§ 13, 20, 38 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

PPE: 

§ 7 

1. del: „obžaluje, da podcilj v zvezi z doseganjem dobrega okoljskega stanja teles 

površinske vode do leta 2020 ne bo dosežen“ 

2. del: „zaradi pritiska, ki ga povzročajo onesnaževanje, posegi v morfologijo vodnih poti 

in prekomerno zajemanje vode za proizvodnjo vodne energije;“ 

 
 

§ 12 

1. del: vse besedilo brez besed: „ob pomanjkanju znanstvenih podatkov“ in „in spoštovanju 

previdnostnega načela;“ 

2. del: te besede 

 
§ 23 

1. del: vse besedilo brez besede: „vse“  

2. del: ta beseda 

 
§ 44 

1. del: vse besedilo brez besed: „določijo območja, kjer je vzpostavitev hidroelektrarn 

prepovedana, ter tako zagotovijo ohranjanje ekološko sprejemljivega pretoka v 

vodotokih;“ 

2. del: te besede 

 
§ 46 

1. del: „poziva države članice in Komisijo, naj izboljšajo prevzemanje rešitev za okoljske 

izzive, zlasti na področjih, kjer tehnične rešitve že obstajajo, a se še ne uporabljajo v 

celoti,“ 
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2. del: „kot je zmanjšanje amoniaka v kmetijstvu;“ 
 

 

10. Enakost spolov v medijskem sektorju v EU 

Poročilo: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018) 

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

§ 6 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 13 1 več kot 76 

poslancev 

po delih   

1 +  

2/EG + 355, 322, 1 

§ 22 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 23 3 več kot 76 

poslancev 

 +  

§ 26 4 več kot 76 

poslancev 

 +  

§27 2 več kot 76 

poslancev 

EG - 318, 352, 6 

po § 32 5 več kot 76 

poslancev 

EG - 301, 346, 30 

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 523, 97, 56 

 

Zahteve za ločeno glasovanje 

več kot 76 

poslancev 

§ 22 

 

Zahteve za glasovanje po delih 

več kot 76 poslancev 

predlog spremembe 1 

1. del: vse besedilo brez besed: „obveznosti“ in „z zavezujočimi ukrepi“ 

2. del: te besede 

 
§ 6 

1. del: vse besedilo brez besed: „vključno s kvotami“ 

2. del: te besede 
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11. Krepitev vloge žensk in deklet s pomočjo digitalnega sektorja 

Predlog resolucije: B8-0183/2018 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

Predlog resolucije B8-0183/2018(odbor FEMM) 

glasovanje: resolucija 

(besedilo v celoti) 

 +  

 

12. Izvajanje instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja, instrumenta za 

humanitarno pomoč in Evropskega razvojnega sklada 

Poročilo: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018) 

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

§ 32 § originalno 

besedilo 

loč. +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 523, 73, 78 

 

Zahteve za ločeno glasovanje 

PPE: § 32 

13. Krepitev vzdržnosti zadolževanja v državah v razvoju 

Poročilo: Charles Goerens (A8-0129/2018) 

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

§ 24 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 340, 282, 46 

§ 27 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 638, 16, 21 

2/PG + 362, 300, 11 

§ 29 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

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

§ 32 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 328, 324, 16 

§ 36 1 več kot 76 

poslancev 

EG + 416, 227, 29 

u.i. Y § originalno 

besedilo 

loč. +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 384, 253, 27 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ALDE: § 27 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

več kot 76 

poslancev 

u.i. Y 

 

Zahteve za glasovanje po delih 

več kot 76 poslancev 

§ 24 

1. del: „poziva države članice in druge pomembnejše države upnice, naj zagotovijo več 

financiranja za naložbe v cilje trajnostnega razvoja in naj uresničujejo svojo 

dolgoročno obljubo, da bodo zagotavljale 0,7 % svojega BND za uradno razvojno 

pomoč; poziva jih, naj to financiranje zagotovijo v obliki nepovratnih sredstev in ne 

posojil, če ocene pokažejo, da bi bilo zaradi krčenja javnih financ dolgoročno 

ogroženo uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja;“ 

2. del: „poleg tega poziva države upnice, naj vzpostavijo inovativne in diverzificirane nove 

vire financiranja za uresničitev ciljev trajnostnega razvoja, kot sta davek na 

transakcije v tuji valuti in davek na finančne transakcije, ki lahko prispevajo k 

vzdržnosti dolga vsake države, zlasti med finančnimi krizami;“ 

 
§ 27 

1. del: „pozdravlja načela, ki jih je opredelila Konferenca OZN za trgovino in razvoj o 

odgovorni politiki posojil, ki izpostavljajo zlasti skupno odgovornost upnikov in 

posojilojemalcev (načela UNCTAD o odgovornem državnem najemanju in dajanju 

posojil) ter potrebo po parlamentarnem nadzoru, ki je bistveni sestavni del operacij 

javnega financiranja, in poziva Evropsko unijo naj podpre uresničevanje teh načel;“ 

2. del: „ocenjuje, da bi morala načela UNCTAD o odgovornem najemanju in dajanju 

posojil postati zavezujoči in izvršljivi pravni instrumenti;“ 

 
§ 29 

1. del: „poudarja, da je treba doseči dogovor o mednarodnih zavezujočih pravilih za 

obravnavanje podlih in nelegitimnih dolgov; zato meni, da bi bilo treba 

prestrukturiranje dolga podpreti z neodvisno revizijo dolga, s katero bi se 

nelegitimna in sramotna posojila ločila od drugih posojil;“ 

2. del: „poudarja, da bi bilo treba nelegitimna in sramotna posojila odpisati;“ 

 
§ 32 
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1. del: „poudarja, da je treba dolžniško krizo rešiti na pošten, hiter in vzdržen način prek 

vzpostavitve mednarodnega mehanizma za reševanje dolgov, ki bo utemeljen na 

načrtu UNCTAD za rešitve glede dolga držav“ 

2. del: „in na zamisli Stiglitzeve komisije o ustanovitvi mednarodnega sodišča za 

prestrukturiranje dolga;“ 
 

 

14. Krepitev ekonomske, socialne in teritorialne kohezije v EU 

Poročilo: Marc Joulaud (A8-0138/2018) 

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

Nadomestni predlog 

resolucije 

1 ENF PG - 81, 566, 13 

glasovanje: resolucija odbora REGI 

(celotno besedilo) 

PG + 506, 71, 45 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ENL: predlog spremembe 1 

 


