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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 sodelovanju med EU in Agencijo za varnost letalske navigacije v 

Afriki in na Madagaskarju *** 

Priporočilo: Jerzy Buzek (A8-0213/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

glasovanje: odobritev PG + 633, 23, 12 

 

 

 

2. Podaljšanje Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med EU in 

ZDA *** 

Priporočilo: Rolandas Paksas (A8-0212/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

glasovanje: odobritev PG + 597, 48, 26 

 

 

 

3. Evropsko skupno podjetje za visokozmogljivo računalništvo * 

Poročilo: Zigmantas Balčytis (A8-0217/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

eno samo glasovanje PG + 599, 37, 39 

 

 

4. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga 

EGF/2017/009 FR/Air France 

Poročilo: Alain Lamassoure (A8-0210/2018) (zahtevana kvalificirana večina poslancev Parlamenta in 

3/5 oddanih glasov) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

eno samo glasovanje PG + 549, 88, 39 

 

 

5. Vloga mest v institucionalnem okviru Unije 

Poročilo: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018) 
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Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

eno samo glasovanje PG + 499, 70, 102 

 

 

6. Tridimenzionalno tiskanje: pravice intelektualne lastnine in civilna odgovornost 

Poročilo: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

eno samo glasovanje PG + 631, 27, 19 

 

Razno 

Popravek: vse jezikovne različice 
 

 

7. Evropski program za razvoj obrambne industrije ***I 

Poročilo: Françoise Grossetête (A8-0037/2018) 

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

Predlog zavrnitve predloga Komisije 

Predlog zavrnitve 

predloga Komisije 

2= 

11= 

EFDD 

GUE/NGL 

PG - 149, 491, 36 

Začasni sporazum 

Začasni sporazum 3 odbor PG + 478, 179, 23 

Skupna izjava 4 odbor  +  

Izjava Komisije 5 odbor  +  

Osnutek zakonodajnega akta 

vse besedilo 3UD odbor  ↓  

predlog spremembe 

pristojnega odbora – 

glasovanje po sklopih 

1UD odbor  ↓  

člen 6, po § 4 6 Verts/ALE  ↓  

1UD odbor  ↓  

3UD odbor  ↓  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

člen 12, po § 1 7 Verts/ALE  ↓  

3UD odbor  ↓  

člen 13, § 1 1UD=  

8= 

odbor Verts/

ALE 

 ↓  

3UD odbor  ↓  

člen 16, § 1 9 Verts/ALE  ↓  

3UD odbor  ↓  

1UD odbor  ↓  

člen 16, po § 1 10 Verts/ALE  ↓  

glasovanje: predlog Komisije PG ↓  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

PPE: predloga sprememb 2, 11 

EFDD: predlog spremembe 2 
 

 

8. Integrirana statistika na ravni kmetij ***I 

Poročilo: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017) 

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

Začasni sporazum 

Začasni sporazum 57 odbor PG + 562, 49, 74 

 

 

 

9. Obveščanje o investicijskih projektih na področju energetske infrastrukture: 

razveljavitev ***I 

Poročilo: Barbara Kappel (A8-0211/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

glasovanje: predlog 

Komisije 

PG + 417, 230, 33 
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10. Ukrepi za okrepitev upravnega sodelovanja na področju davka na dodano 

vrednost * 

Poročilo: Roberts Zīle (A8-0215/2018) 

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

p.s. pristojnega odbora 

– glasovanje po 

sklopih 

1-9 

13-41 

odbor  +  

Člen 7, § 4 42 ECR  +  

10 odbor  ↓  

11 odbor  ↓  

12 odbor  ↓  

glasovanje: predlog Komisije PG + 568, 56, 56 

 

 

 

11. Kršitev pravic domorodnih ljudstev v svetu 

Poročilo: Francisco Assis (A8-0194/2018) 

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

Nadomestni predlog 

resolucije 

1 ENF  -  

§ 48 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG - 249, 263, 166 

3 +  

§ 52 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

3 +  

§ 57 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 -  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

2 +  

§ 66 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 80 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

3/EG + 373, 97, 209 

u.i. I § originalno 

besedilo 

loč./EG - 164, 313, 200 

u.i. J § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

u.i. S § originalno 

besedilo 

po delih   

1 -  

2 +  

glasovanje: resolucija odbora AFET 

(celotno besedilo) 

PG + 534, 71, 73 

 

 

Zahteve za ločeno glasovanje 

več kot 76 

poslancev: 

u.i. I 

 

 

 

Zahteve za glasovanje po delih 

več kot 76 poslancev: 

u.i. J 

1. del: „ker se domorodne ženske soočajo z ovirami na področju spolnega in 

reproduktivnega zdravja ter in z njim povezanih pravic“ brez besed „z njim 

povezanih pravic“ 
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2. del: „z njim povezanih pravic“ 

3. del: „vključno s pomanjkanjem svetovanja glede spolnega in reproduktivnega zdravja, 

pomanjkanjem dostopa do infrastrukture in pripomočkov“ 

4. del: „ter zakonodajo, ki splav prepoveduje tudi v primerih posilstva,“ 

5. del „kar vodi v visoko stopnjo umrljivosti mater, najstniških nosečnosti in spolno 

prenosljivih bolezni;“ 

 
u.i. S 

1. del: „ker sta vse večja liberalizacija in deregulacija trga privedli do neposrednih tujih 

naložb v ozemlja domorodnih ljudstev, ne da bi ta ljudstva za to predhodno dala 

soglasje ali da bi z njimi potekalo dejansko posvetovanje, zaradi česar prihaja do 

kršitev človekovih pravic domorodnih žensk;“ 

2. del: „ker razvoja ni mogoče meriti na podlagi kazalnikov rasti, temveč bi bilo treba v 

prvi vrsti upoštevati zmanjšanje revščine in neenakosti;“ 

 
§ 48 

1. del: „poziva EU, naj izpolni svoje ekstrateritorialne dolžnosti v zvezi s človekovimi 

pravicami,“ 

2. del: „in sklene, da bo Komisijo pozval k pripravi zakonodajnih predlogov ter z 

Evropskim svetom sodeloval pri pripravi zakonodaje za preprečevanje in 

sankcioniranje ekstrateritorialnih kršitev pravic domorodnih ljudstev in lokalnih 

skupnosti;“ 

3. del: „poziva EU, naj oblikuje jasna pravila ravnanja in regulativne okvire za 

ekstrateritorialne dejavnosti podjetij in vlagateljev, ki spadajo v njeno pristojnost, da 

bi tako zagotovila, da spoštujejo pravice domorodnih ljudstev in lokalnih skupnosti 

in da bi lahko od njih terjali ustrezno odgovornost in jih sankcionirali, kadar njihove 

dejavnosti privedejo do kršitve teh pravic; spodbuja Komisijo, naj razmisli o 

učinkovitih mehanizmih o obveznostih potrebne skrbnosti za podjetja, da bi 

zagotovila, da uvoženo blago ni povezano s prilaščanjem zemljišč in hudimi 

kršitvami pravic domorodnih ljudstev; poziva ESZD, naj oblikuje operativna orodja 

za zagotavljanje smernic za osebje delegacij EU;“ 

 
§ 52 

1. del: „poudarja neposreden vpliv podnebnih sprememb na domorodne ženske, zaradi 

katerih so prisiljene opustiti tradicionalne prakse ali se preseliti, kar privede do 

tveganja, da bodo postale žrtve nasilja, zlorab in izkoriščanja; poudarja neposreden 

vpliv podnebnih sprememb na domorodne ženske, zaradi katerih so prisiljene 

opustiti tradicionalne prakse ali se preseliti, kar privede do tveganja, da bodo postale 

žrtve nasilja, zlorab in izkoriščanja; zahteva, da se problem selitev zaradi podnebnih 

sprememb vzame resno;“ 

2. del: „je odprt za razpravo o pripravi predpisa o podnebnih migracijah; poziva k 

ustanovitvi skupine strokovnjakov, ki bi raziskala to vprašanje na mednarodni ravni, 

in poziva, naj se vprašanje migracij zaradi podnebnih sprememb uvrsti na 

mednarodno agendo;“ 

3. del: „poziva h krepitvi mednarodnega sodelovanja, da bi zagotovili odpornost na 

podnebne spremembe;“ 

 
§ 57 

1. del: „poudarja, da lahko dvostranski sporazumi o naložbah negativno vplivajo na pravice 

domorodnih ljudstev in omejujejo njihovo udeležbo pri odločanju;“ 
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2. del: „želi spomniti, da imajo vlade sicer pravico do urejanja v javnem interesu, vendar 

morajo biti mednarodni sporazumi o naložbah skladni z mednarodnim pravom o 

človekovih pravicah, vključno z določbami o domorodnih ljudstvih, ter v zvezi s tem 

poziva k večji preglednosti, zlasti tako, da se v sodelovanju z domorodnimi ljudstvi 

vzpostavijo ustrezni postopki in mehanizmi posvetovanja; poziva razvojne finančne 

institucije, ki financirajo naložbe, naj okrepijo ukrepe za zaščito človekovih pravic, 

da bi zagotovile, da se zaradi izkoriščanja zemljišč in virov v državah v razvoju ne 

kršijo človekove pravice, zlasti pravice domorodnih ljudstev;“ 

 
§ 66 

1. del: „poziva vse države, naj domorodnim ženskam in dekletom zagotovijo dostop do 

visoko kakovostnih zdravstvenih storitev in pravic, zlasti storitev na področju 

spolnega in reproduktivnega zdravja in z njim povezanih pravic;“ 

2. del: „poziva Komisijo in ESZD, naj v okviru programov razvojnega sodelovanja EU 

spodbujata dostop domorodnih žensk in deklet do storitev na področju spolnega in 

reproduktivnega zdravja;“ 

 
§ 80 

1. del: „želi spomniti na člen 208 Pogodbe o delovanju Evropske unije in načelo 

usklajenosti politik za razvoj;“ 

2. del: „z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so se energetska, kmetijska, trgovinska in naložbena 

politika EU izkazale za gonila prilaščanja zemljišč v tretjih državah, pri čemer 

pridobivanje zemljišč v velikem obsegu negativno vpliva na dostop domorodnih 

ljudstev do zemljišč;“ 

3. del: „obžaluje, da v postopku revizije direktive o energiji iz obnovljivih virov doslej še 

niso bila uvedena družbena in trajnostna merila, ki bi upoštevala tveganje prilaščanja 

zemljišč; opozarja, da bi morala biti direktiva skladna z mednarodnimi standardi 

glede pravice do posesti;“ 
 

 

 

 

12. Podnebna diplomacija 

Poročilo: Arne Lietz, Jo Leinen (A8-0221/2018) 

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

§ 11 1 več kot 76 

poslancev 

PG + 326, 319, 23 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG ↓  

2/PG ↓  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 488, 113, 72 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

PPE: predlog spremembe 1, § 11 
 

Zahteve za glasovanje po delih 
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več kot 76 poslancev: 

§ 11 

1. del: „se zaveda, da podnebne spremembe zaostrujejo okoliščine, ki povzročajo migracije 

na občutljivih območjih, in opozarja, da bodo migracije v prihodnosti še večje, če se 

ne bodo ustrezno upravljale negativne posledice podnebnih sprememb;“ 

2. del: „zato meni, da je pomembno prizadevati si za oblikovanje sprejemljive univerzalne 

opredelitve izraza „podnebni begunec“ v okviru OZN, da bi se vzpostavil 

mednarodni pravni okvir za osebe, razseljene zaradi posledic podnebnih sprememb, 

ter za sprejetje skupnega pristopa za zaščito podnebnih beguncev; poziva EU, naj 

dejavno sodeluje v razpravi o pojmu „podnebni begunec“, vključno z njegovo 

morebitno pravno opredelitvijo na mednarodni ravni;“ 

 


