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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. Zahteva za odvzem imunitete Georgiosu Kircosu (Georgios Kyrtsos) 

Poročilo: Laura Ferrara (A8-0291/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

glasovanje: predlog 

sklepa 

 +  

 

 

2. Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti 

vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve ***I 

Poročilo: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

eno samo glasovanje PG + 611, 20, 11 

 

 

3. Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med EU in Marokom: 

pogoji za sodelovanje Maroka v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v 

Sredozemlju (PRIMA) *** 

Priporočilo: Aldo Patriciello (A8-0281/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

glasovanje: odobritev PG + 566, 64, 17 

 

 

 

4. Sporazum o zračnem prometu med EU in Kanado *** 

Priporočilo: Francisco Assis (A8-0254/2018) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

glasovanje: odobritev PG + 583, 42, 23 

 

 

 

5. Vključitev italijanske občine Campione d’Italia in italijanskih voda Luganskega 

jezera v carinsko območje Unije * 

Poročilo: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018) 
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Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

eno samo glasovanje PG + 569, 12, 71 

 

 

6. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga 

EGF/2018/001 NL/Financial service activities 

Poročilo: Ivana Maletić (A8-0294/2018) (zahtevana večina poslancev Parlamenta in 3/5 oddanih 
glasov) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG – pripombe 

eno samo glasovanje PG + 573, 68, 10 

 

 

7. Opravljanje avdiovizualnih medijskih storitev ***I 

Poročilo: Sabine Verheyen in Petra Kammerevert (A8-0192/2017) 

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

Predlog zavrnitve predloga Komisije 

Predlog zavrnitve 

predloga Komisije 

84 EFDD PG - 138, 478, 37 

Začasni sporazum 

Začasni sporazum 83 odbor PG + 452, 132, 65 

Osnutek zakonodajnega akta 

vse besedilo 83UD odbor  ↓  

p.s. pristojnega odbora 

– glasovanje po 

sklopih 

1-42 

44-66 

70-82 

odbor  ↓  

Člen 1, alinea 1, točka 

1, podtočka b 

Direktiva 2010/13/EU, 

člen 1, § 1, točka a a 

85 D EFDD PG ↓  

83UD odbor  ↓  

43 odbor  ↓  

Člen 1 – alinea 8  

Direktiva 2010/13/EU 

člen 6 

83UD odbor po delih   

1 ↓  

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

Člen 1, alinea 9  

Direktiva 2010/13/EU 

po členu 6 

83UD odbor po delih   

1 ↓  

2 ↓  

Člen 1, alinea 10  

Direktiva 2010/13/EU, 

člen 6a 

83UD odbor po delih   

1 ↓  

2 ↓  

Člen 1, alinea 11  

Direktiva 2010/13/EU, 

člen 7 

83UD odbor po delih   

1 ↓  

2 ↓  

Člen 1, alinea 1, točka 

11, pred točko a 

Direktiva 2010/13/EU, 

člen 9, § 1, po točki d 

87 EFDD  ↓  

Člen 1, alinea 1, po 

točki 12, 

Direktiva 2010/13/ES, 

člen 10, po § 2 

88 EFDD  ↓  

Člen 1, alinea 1, po 

točki 12, 

Direktiva 2010/13/EU, 

člen 10, § 4 

83UD odbor po delih   

1 ↓  

2 ↓  

Člen 1, alinea 1, točka 

15  

Direktiva 2010/13/EU, 

člen 13 

86D EFDD PG ↓  

83UD odbor po delih   

1/PG ↓  

2 ↓  

67 odbor  ↓  

68 odbor  ↓  

69 odbor  ↓  

Člen 1, alinea 1, točka 

19  

Direktiva 2010/13/EU, 

83UD odbor po delih   

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

po poglavju IX, člen 

28 b 
2 ↓  

Uvodna izjava 18 83UD odbor PG ↓  

Uvodna izjava 19 83UD odbor loč. ↓  

Uvodna izjava 20 83UD odbor loč. ↓  

Uvodna izjava 21 83UD odbor loč. ↓  

Uvodna izjava 22 83UD odbor loč. ↓  

Uvodna izjava 28 83UD odbor loč. ↓  

Uvodna izjava 29 83UD odbor loč. ↓  

Uvodna izjava 30 83UD odbor loč. ↓  

Uvodna izjava 34 83UD odbor loč. ↓  

Uvodna izjava 35 83UD odbor PG ↓  

Uvodna izjava 36 83UD odbor po delih   

1/PG ↓  

2 ↓  

glasovanje: predlog Komisije PG ↓  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ENL: predlog spremembe 83UD: uvodne izjave 18, 35, 36 (1. del); predlog spremembe 

83UD: člen 1, alinea 9 [člen 6] (2. del); predlog spremembe 83UD: člen 1, alinea 18 

[člen 13] (1. del) 

EFDD: predlogi sprememb 84, 85, 86 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ENF: predlog spremembe 83 UD, uvodne izjave 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 34 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ENF: 

PS 83UD, uvodna izjava 36 
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1. del: „Za zagotovitev ustrezne ravni naložb v evropska dela bi države članice morale 

imeti možnost, da ponudnikom medijskih storitev s sedežem na njihovem ozemlju 

naložijo finančne obveznosti.  Te obveznosti so lahko v obliki neposrednih 

prispevkov k produkciji evropskih del in pridobitvi pravic za ta dela.   Države 

članice bi lahko naložile tudi dajatve, ki se plačajo v sklad, na podlagi prihodkov, 

nastalih z avdiovizualnimi medijskimi storitvami, ki se zagotavljajo na njihovem 

ozemlju in so vanj ciljno usmerjene. V tej direktivi je pojasnjeno, da je državi članici 

glede na neposredno povezavo med finančnimi obveznostmi in različnimi kulturnimi 

politikami držav članic dovoljeno naložiti take finančne obveznosti tudi za 

ponudnike medijskih storitev s sedežem v drugi državi članici, če so ti ponudniki 

ciljno usmerjeni v njeno ozemlje.“ 

2. del: V tem primeru bi se morale finančne obveznosti nanašati le na prihodke, ki so nastali 

na podlagi občinstva v ciljni državi članici. Ponudniki medijskih storitev, ki morajo 

prispevati k shemam za financiranje filmov v ciljni državi članici, bi morali imeti 

možnost na nediskriminatoren način koristiti pomoč, ki je na voljo v okviru 

ustreznih shem za financiranje filmov, tudi kadar nimajo podružnice v tej državi 

članici.“ 

 
PS 83UD, člen 1, alinea 9 [člen 6] 

1. del: vse besedilo brez člena 6, alinee 1, točke b 

2. del: člen 6, alinea 1, točka b 

 
PS 83UD, člen 1, alinea 10 [člen 6a] 

1. del: člen 6a, §§ 1,2 

2. del: člen 6a, §§ 3,4 

 
PS 83UD, člen 1, alinea 11 [člen 7] 

1. del: vse besedilo brez člena 7, §§ 2, 3, 4 

2. del: člen 7, §§ 2, 3, 4 

 
PS 83UD, člen 1, alinea 13 [člen 9] 

1. del: vse besedilo brez člena 9, § 1, točke g; § 4 

2. del: člen 9, § 1, točka g, § 4 

 
PS 83UD, člen 1, alinea 14, točka b [člen 10, § 4] 

1. del: vse besedilo brez besed: „Države članice lahko prepovejo prikazovanje logotipa 

sponzorstva med otroškimi programi“ 

2. del: te besede 

 
PS 83UD, člen 1, alinea 18 [člen 13] 

1. del: člen 13, §§ 1, 2 

2. del: člen 13, §§ 3–7 

 
PS 83UD, člen 1, alinea 23 [poglavje IX a] 

1. del: vse besedilo brez člena 28 a, §§ 1 in 2 in člena 28 b, § 3, točke h in § po točki j 

2. del: člen 28 a, §§ 1 in 2; člen 28 b, § 3, točka h;  § po točki j 
 

 

8. Predlog spremembe proračuna št. 5/2018: Preklic rezerve v zvezi s podporo za 

Turčijo iz instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II), okrepitev evropskega 

instrumenta sosedstva (ENI) in humanitarne pomoči za druge nujne ukrepe ter 

sprememba kadrovskega načrta Izvajalske agencije za inovacije in omrežja 

(INEA) glede na pobudo WiFi4EU 



P8_PV(2018)10-02(VOT)_SL.docx 7 PE 628.319 

Poročilo: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018) 

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

§ 1 1D GUE/NGL PG - 46, 558, 47 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 578, 41, 31 

2 +  

po § 2 2 GUE/NGL PG - 301, 328, 27 

§ 4 3rev. GUE/NGL PG - 281, 337, 39 

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 544, 28, 74 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

GUE/NGL: predlogi sprememb 1, 2, 3 

ENF: §1 (1. del) 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ENF: 

§ 1 

1. del: „je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 5/2018, ki ga je predložila 

Komisija in ki je namenjen temu, da se prekličejo sredstva za prevzem obveznosti in 

sredstva za plačila v okviru IPA II za Turčijo, ki so bila uvrščena v rezervo,“ 

2. del: „da se povečajo sredstva za prevzem obveznosti za evropski instrument sosedstva in 

sredstva za plačila za humanitarno pomoč ter da se v okviru pobude WiFi4EU okrepi 

kadrovski načrt Izvajalske agencije za inovacije in omrežja;“ 

 


