
P8_PV(2015)12-15(VOT)_SL.doc_1_PE 573.975_ 

 

 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. Dogovor s Švicarsko konfederacijo o podrobnostih njenega sodelovanja pri 

Evropskem azilnem podpornem uradu *** 

Priporočilo: Roberta Metsola (A8-0345/2015) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 505, 49, 14 

 

 

 

2. Sporazum med Evropsko unijo in Zvezo Dominika o odpravi vizumske 

obveznosti za kratkoročno bivanje *** 

Priporočilo: Mariya Gabriel (A8-0322/2015) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 531, 60, 18 

 

 

 

3. Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Vanuatu o odpravi vizumske 

obveznosti za kratkoročno bivanje *** 

Priporočilo: Mariya Gabriel (A8-0329/2015) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 550, 61, 22 

 

 

 

4. Sporazum med Evropsko unijo ter Republiko Trinidad in Tobago o odpravi 

vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje *** 

Priporočilo: Mariya Gabriel (A8-0323/2015) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 560, 65, 24 
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5. Sporazum med Evropsko unijo in Samoo o odpravi vizumske obveznosti za 

kratkoročno bivanje *** 

Priporočilo: Mariya Gabriel (A8-0320/2015) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 571, 64, 24 

 

 

 

6. Sporazum med Evropsko unijo in Grenado o odpravi vizumske obveznosti za 

kratkoročno bivanje *** 

Priporočilo: Mariya Gabriel (A8-0326/2015) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 578, 66, 24 

 

 

 

7. Sporazum med Evropsko unijo in Vzhodnim Timorjem o odpravi vizumske 

obveznosti za kratkoročno bivanje *** 

Priporočilo: Mariya Gabriel (A8-0327/2015) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 581, 66, 23 

 

 

 

8. Sporazum med Evropsko unijo in Sveto Lucijo o odpravi vizumske 

obveznosti za kratkoročno bivanje *** 

Priporočilo: Mariya Gabriel (A8-0321/2015) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 584, 66, 24 
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9. Sporazum med Evropsko unijo ter Saint Vincentom in Grenadinami o 

odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje *** 

Priporočilo: Mariya Gabriel (A8-0325/2015) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 588, 66, 26 

 

 

 

10. Sporazum med Evropsko unijo in Združenimi arabskimi emirati o odpravi 

vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje *** 

Priporočilo: Mariya Gabriel (A8-0324/2015) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 537, 80, 59 

 

 

 

11. Memorandum o soglasju med Uradom za usklajevanje na notranjem trgu in 

Eurojustom * 

Poročilo: Kostas Chrysogonos (A8-0353/2015) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 571, 59, 56 

 

 

12. Načini in postopki za dajanje tradicionalnih lastnih sredstev ter lastnih 

sredstev iz naslovov DDV in BND na razpolago ter ukrepi za zagotavljanje 

denarnih sredstev * 

Poročilo: Gérard Deprez in Janusz Lewandowski (A8-0357/2015) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 559, 85, 43 
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13. Zahteva za odvzem poslanske imunitete Georgiosu Kyrtsosu 

Poročilo: Evelyn Regner (A8-0358/2015) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: predlog sklepa  +  

 

 

14. Zahteva za odvzem poslanske imunitete Steliosu Kouloglouju 

Poročilo: Pavel Svoboda (A8-0356/2015) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: predlog sklepa  +  

 

 

15. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga 

Finske – EGF/2015/005 FI/Computer Programming 

Poročilo: Marco Zanni (A8-0362/2015) (zahtevana kvalificirana večina in 3/5 oddanih glasov) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 597, 83, 13 

 

 

16. Blagovna znamka EU ***II 

Priporočilo za drugo obravnavo: Cecilia Wikström (A8-0354/2015) (zahtevana kvalificirana večina) 

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

predlog zavrnitve 

stališča Sveta 

1 EFDD PG - 142, 516, 36 

Stališče Sveta  odobritev brez glasovanja 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

EFDD: predlog spremembe 1 
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17. Zakonodaja držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami ***II 

Priporočilo za drugo obravnavo: Cecilia Wikström (A8-0355/2015) (zahtevana kvalificirana večina) 

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

predlog zavrnitve 

stališča Sveta 

1 EFDD PG - 88, 577, 29 

Stališče Sveta  odobritev brez glasovanja 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

EFDD: predlog spremembe 1 
 

 

18. Sistem nadzora in izvrševanja, ki se uporablja v ribištvu severovzhodnega 

Atlantika ***I 

Poročilo: Ole Christensen (A8-0294/2015) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: predlog Komisije  +  

glasovanje: zakonodajna 

resolucija 

PG + 659, 28, 9 

 

 

 

19. Začasna prekinitev izjemnih trgovinskih ukrepov za Bosno in Hercegovino 

***I 

Poročilo: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015) 

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

vse besedilo 14rev odbor  +  

glasovanje: predlog Komisije  +  

glasovanje: zakonodajna resolucija PG + 534, 128, 36 
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20. Strateško sodelovanje pri boju proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu 

med Združenimi arabskimi emirati in Europolom * 

Poročilo: Alessandra Mussolini (A8-0351/2015) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: osnutek izvedbenega 

sklepa Sveta 

EG + 491, 164, 41 

glasovanje: zakonodajna 

resolucija 

PG + 490, 159, 44 

 

 

 

21. Evropski energetski uniji naproti 

Poročilo: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015) 

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

po § 1 58 GUE/NGL po delih   

1 +  

2 -  

§ 2 13 ENF PG - 46, 617, 32 

61 S&D  +  

§ 3 55 ECR EG + 379, 307, 3 

§ originalno 

besedilo 

loč. ↓  

§ 5 62 S&D PG - 280, 403, 10 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 6 63 S&D, ALDE PG + 351, 336, 12 

§ originalno 

besedilo 

loč. ↓  



P8_PV(2015)12-15(VOT)_SL.doc_8_PE 573.975_ 

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

po § 6 14 ENF  -  

§ 7 47 EFDD  -  

§ 8 § originalno 

besedilo 

loč./EG + 357, 238, 99 

po § 9 81 več kot 40 

poslancev 

 +  

§ 12 15 ENF  -  

po § 12 16 ENF  -  

§ 14 18 ENF  -  

§ originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 15 56 ECR  -  

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 17 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 18 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 19 20 ENF PG - 45, 617, 32 

§ originalno 

besedilo 

PG + 548, 121, 26 

§ 20 48 EFDD  -  

§ 21 21 ENF PG - 63, 622, 9 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 535, 143, 18 

2/PG + 578, 109, 7 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

3/PG + 526, 155, 4 

§ 23 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 24 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 25 64 S&D EG - 324, 362, 10 

49 EFDD  -  

§ 28 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

po § 28 59 GUE/NGL PG - 205, 356, 136 

§ 29 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

§ 32 § originalno 

besedilo 

PG + 507, 164, 25 

§ 44 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 45 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 47 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 48 26 ENF  -  

§ 51 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 52 27 ENF  -  

§ 53 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 56 29 ENF  -  

§ 57 76 ALDE  +  

§ 58 68 Verts/ALE  -  

po § 59 69 Verts/ALE EG + 408, 271, 20 

po § 60 30 ENF  -  

§ 65 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 69 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 72 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

§ 74 50 EFDD  -  

§ 77 77 EFDD  -  

70 Verts/ALE  -  

33 ENF  -  

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3/EG + 401, 285, 11 

§ 80 51 EFDD  -  

§ 83 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 86 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 87 34 ENF  -  

§ 89 65 S&D, ALDE, 

EFDD, 

Verts/ALE 

PG + 359, 335, 5 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 ↓  

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

po § 90 35 ENF  -  

§ 96 52D EFDD  -  

§ 98 § originalno 

besedilo 

loč. +  

po § 107 71 Verts/ALE EG + 356, 331, 8 

§ 108 53 EFDD PG - 88, 600, 8 

§ 109 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 111 38 ENF  -  

§ originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 112 39 ENF PG - 107, 585, 6 

72 Verts/ALE  -  

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 122 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 128 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 130 42 ENF  -  

§ 133 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 134 60 GUE/NGL EG - 146, 411, 136 

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

besedilo 
1/PG + 597, 67, 34 

2/PG + 365, 300, 28 

§ 135 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 136 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 137 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 138 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 139 73 Verts/ALE PG - 278, 392, 27 

§ originalno 

besedilo 

loč./EG + 382, 270, 44 

§ 140 78S EFDD PG + 308, 306, 76 

§ 141 79S EFDD PG - 268, 391, 35 

74 Verts/ALE PG - 279, 378, 36 

§ 142 80S EFDD PG - 238, 399, 57 

75 Verts/ALE PG - 261, 392, 37 

§ 143 54 EFDD  -  

§ 147 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

podnaslov 6 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 150 66 S&D  +  

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

besedilo 
1 ↓  

2 ↓  

§ 163 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

4/EG + 388, 295, 9 

5 +  

§ 166 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 172 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 174 57 ECR  -  

§ 175 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

po navedbi sklicevanja 

40 

67 Verts/ALE  +  

u. i. D § originalno 

besedilo 

loč./EG + 367, 321, 5 

u. i. E § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

u. i. H 45 EFDD  -  

§ originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. I 2 ENF  -  

u.i. J 3 ENF  -  

u.i. L 46 EFDD  -  

4 ENF  -  

u. i. Q § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 398, 109, 187 

u. i. R 7 ENF  -  

§ originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. W 9 ENF  -  

§ originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. X § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u. i. Z § originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. AE § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u. i. AI § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG - 316, 328, 47 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

u.i. AJ § originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. AM § originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. AN § originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. AO § originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. AQ § originalno 

besedilo 

loč. +  

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 403, 177, 117 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ENF: p.s. 13, 21, 39, u.i. Q (2. del) 

Verts/ALE: p.s. 20, 62, 73, 74, 75, 78, 80, §§ 19, 134 

S&D: predlogi sprememb 53, 62, 63, 65 

GUE/NGL: §§ 21, 32, p.s. 59 

EFDD: predlogi sprememb 78, 79, 80 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ENF: u.i. Z, AJ, AM, AN, AO, AQ, §§ 3, 6, 17, 44, 45, 51, 69, 98, 109, 136, 137, 138 

ALDE: §§ 122, 139 

PPE: u.i. D, § 8 

Verts/ALE: § 32 

ECR: §§ 14, 111, 135 

S&D: u.i. AQ, §§ 136, 137, 139 

GUE/NGL: §§ 17, 23, 47, 139, u.i. H, Q, R, W, AJ 

EFDD: u.i. AQ, §§ 136, 138 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ENF: 

u.i. E 

1. del: "ker je treba pri ukrepih za razvoj energetske unije in doseganje ciljev na področju 

podnebnih sprememb in energije v celoti upoštevati posledice za cene energije in se 

osredotočiti na sinergijo in nadaljnje povezovanje trga, kar bo prispevalo k znižanju 

celotnih stroškov in izboljšalo konkurenčnost gospodarstva EU, da se zagotovi 

potrebna podpora državljanov in industrije;" brez besed "in doseganje ciljev na 

področju podnebnih sprememb in energije" in "in nadaljnje povezovanje trga" 

2. del: te besede 

3. del: "ker je treba v tem smislu pri vseh ocenah učinka v celoti upoštevati sedanje in 

prihodnje skrite in nepovratne stroške, ki izhajajo iz nespremenjene energetske 

politike;" 
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u.i. Q 

1. del: "ker je EU močno odvisna od uvoza energije iz Rusije" 

2. del: "ki se je izkazala za nezanesljivo partnerico in ki svoje zaloge energije uporablja kot 

politično orožje;" 

 
uvodna izjava AE 

1. del: "ker podjetja EU v sektorju energije iz obnovljivih virov, med katerimi je veliko 

malih in srednjih podjetij, zaposlujejo 1,2 milijona ljudi, poleg tega imajo v lasti 

40 % vseh patentov za tehnologije obnovljivih virov energije na svetu; ker je treba ta 

vodilni položaj v prihodnje ohraniti " 

2. del: "s trdno strategijo EU za energijo iz obnovljivih virov;" 

 
§ 5 

1. del: Vse besedilo brez "zmanjševanje emisij toplogrednih plinov predvsem na podlagi 

obnovljivih virov energije in vseevropskega trga ogljika" 

2. del: te besede 

 
§ 18 

1. del: Vse besedilo brez "naj ustanovi posvetovalno skupino na visoki ravni za energetsko 

varnost, zunanjo politiko in energetsko unijo, v kateri bodo dobro zastopani in 

udeleženi Evropski parlament ter družbeni deležniki, da bi razvili verodostojne 

dolgoročne scenarije glede povpraševanja in ponudbe ter sodelovanja z zunanjimi 

partnerji, predvsem na področju izgradnje zmogljivosti in izmenjave tehnologije na 

področju energije iz obnovljivih virov in energetske učinkovitosti ter odnosa med 

energijo in človekovimi pravicami;" 

2. del: te besede 

 
§ 23 

1. del: Vse besedilo brez "predlog pogodbe" 

2. del: te besede 

 
§ 24 

1. del: Vse besedilo brez "bi jih bilo treba redno sporočati pristojnim organom, da bi se 

zbrale vse potrebne informacije, ki jih lahko pristojni organi in podjetja uporabijo pri 

svojih prihodnjih pogajanjih" in "seveda pa je treba pri tem zaščititi zaupnost 

občutljivih informacij;" 

2. del: te besede 

 
§ 53 

1. del: "znova poudarja pomen ločevanja lastništva, kakor je določeno v tretjem 

energetskem svežnju;" 

2. del: "poziva Komisijo, naj oceni, koliko nacionalni regulativni organi uveljavljajo 

pogoje, navedene v njenih mnenjih o certificiranju operaterjev prenosnih sistemov;" 

 
§ 65 

1. del: Vse besedilo brez "na ravni notranjega energetskega trga EU" 

2. del: te besede 
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§ 72 

1. del: "poziva Komisijo, naj predstavi predlog za makroregionalno strukturo upravljanja 

tržnega sodelovanja, v kateri bodo imeli svojo vlogo tudi Evropski parlament in 

nacionalni parlamenti;" 

2. del: "opozarja, da bi moralo tako regionalno upravljanje temeljiti na subjektih, ki so že 

prisotni na danem geografskem območju in trgu, s čimer bi dosegli največjo 

optimizacijo stroškov, zlasti v naslednjih primerih: i) načrt povezovanja baltskega 

energetskega trga (BEMIP); ii) pobude za sodelovanje v jugovzhodni Evropi; iii) 

razširjeni petstranski forum; iv) pobuda za omrežje v Severnem morju;" 

3. del: "poudarja, da bi bilo treba v zvezi s tem okrepiti vlogo ACER-ja;" 

 
§ 83 

1. del: "poudarja, da je treba opredeliti najboljše primere lokalne prakse in spodbujati 

njihovo razširjanje po vsej Uniji, izboljšati usklajevanje med lokalnimi ukrepi in 

evropskimi politikami ter vložiti napore v reševanje vprašanj, ki zadevajo lokalno 

sprejemanje energetskih projektov;" brez "in evropskimi politikami" 

2. del: "in evropskimi politikami" 

3. del: "predlaga vzpostavitev evropskega foruma za energetsko unijo;" 

 
§ 89 

1. del: Vse besedilo brez "opozarja na resolucije Parlamenta v zvezi s tem; priznava obvezo 

Komisije, da bo pri reviziji direktive o energetski učinkovitosti upoštevala cilj 30-

odstotnega povečanja; poudarja, da morajo imeti države članice prožnost pri ukrepih 

in metodah za doseganje tega cilja; poudarja, da bodo energetska učinkovitost in 

obnovljivi viri energije imeli ključno vlogo pri doseganju dolgoročnega cilja EU za 

stroškovno učinkovito zmanjšanje emisij toplogrednih plinov; ponavlja, da mora EU 

ostati predana svojemu brezpogojnemu cilju znižanja emisij za vsaj 40% do leta 

2030;" 

2. del: te besede 

 
§ 128 

1. del: Vse besedilo brez "ciljem EU glede emisij toplogrednih plinov, obnovljivih virov 

energije in energetske učinkovitosti;" 

2. del: te besede 

 
§ 147 

1. del: Vse besedilo brez besed "enotnega" in "v kateri je leta 2012 živel vsak četrti 

državljan EU; poziva Komisijo, naj predstavi sporočilo o energetski revščini v 

Evropi in ga pospremi z akcijskim načrtom za boj proti njej, ki bo vseboval 

opredelitev in kazalnike energetske revščine;" 

2. del: te besede 

 
podnaslov 6 

1. del: Vse besedilo brez "in razogljičenega" 

2. del: te besede 

 
§ 150 

1. del: Vse besedilo brez "kot za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov", "poziva Komisijo, 

naj pregleda standarde emisij CO2 za avtomobile in lahka dostavna vozila za 

obdobje po letu 2020;" in "elektrifikacijo z električno energijo iz obnovljivih virov" 

2. del: te besede 
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§ 172 

1. del: Vse besedilo brez "zlasti tistih, ki prispevajo k zmanjšanju emisij toplogrednih 

plinov na svetovni ravni in doseganju ciljev EU do leta 2030", "podnebnih" in "in 

okoljskih" 

2. del: te besede 

 
§ 175 

1. del: "želi spomniti na zavezo 6000 evropskih mest, da bodo prevzela vodilno vlogo pri 

energetskem prehodu, zlasti prek konvencije županov;" 

2. del: "poziva Komisijo, naj v celoti uporabi potencial te mreže in drugih pobud, kot sta 

pobudi za pametna mesta in skupnosti in Energy Cities, ter jim zagotovi finančne in 

človeške vire za nadaljnji razvoj; meni, da bi morala mesta, ki sodelujejo pri 

konvenciji županov, imeti prednostni dostop do evropskega financiranja;" 

 
ALDE: 

u. i. AI 

1. del: "ker maloprodajni energetski trg EU ne deluje ustrezno, saj imajo odjemalci v 

številnih državah članicah premalo izbire med dobavitelji; ker bi bilo treba v okviru 

politike konkurence na ravni EU obravnavati vprašanje koncentracije trga, da bodo 

lahko odjemalci zamenjali dobavitelja, s čimer se bo povečala konkurenca, cene pa 

znižale; ker bi bilo treba opozoriti na tveganje, da bodo manj ozaveščeni državljani, 

pri katerih je manj verjetno, da primerjajo in menjajo dobavitelje, še naprej plačevali 

nekonkurenčne in zastarele tarife" 

2. del: "ter tako nerazumno subvencionirali iznajdljivejše in bolj ozaveščene odjemalce;" 

 
Verts/ALE: 

§ 137 

1. del: Vse besedilo brez "ali celo izničenje" 

2. del: te besede 

 
S&D: 

predlog spremembe 58 

 

1. del: Vse besedilo brez "javni nadzor" 

2. del: te besede 

 
§ 112 

1. del: Vse besedilo brez "tehnološko nevtralne politike" 

2. del: te besede 
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GUE/NGL: 

§ 15 

1. del: "meni, da energetska unija prinaša enoglasno pogajanje s tretjimi državami;" 

2. del: "poziva Komisijo, naj analizira ustreznost in možno strukturo prostovoljnega 

mehanizma kolektivnih nakupov ter njegov učinek na delovanje notranjega trga za 

plin, podjetja, na katera bo vplival, in njegov prispevek k zagotavljanju zanesljive 

oskrbe s plinom; ugotavlja, da je glede na različne modele mehanizmov kolektivnih 

nakupov potrebno nadaljnje delo, da bi določili najboljši tržni model, ki bi se lahko 

uporabljal za regije EU in zadevne dobavitelje ter za pogoje, pod katerimi bi lahko 

začeli z izvajanjem prostovoljnega mehanizma kolektivnih nakupov; meni, da bi se 

moralo usklajevanje izhodišč in kolektivno nakupovanje plina začeti na regionalni 

ravni;" 

3. del: "medtem priporoča, da Komisija in sekretariat Energetske skupnosti podpreta tiste 

države članice oziroma pogodbenice Energetske skupnosti, ki želijo prostovoljno 

skleniti energetske pogodbe v skladu s pravnim redom notranjega trga EU ter s 

pravili EU in STO o konkurenci, ter da zagotovita možnost zaščite poslovno 

občutljivih informacij; poudarja, da morajo energetske pogodbe temeljiti na tržnih 

cenah in konkurenci;" 

 
§ 21 

1. del: "poudarja potrebo po večji preglednosti sporazumov, povezanih z energijo, kar bi 

bilo mogoče doseči z okrepitvijo vloge Komisije pri pogajanjih o energiji med eno 

ali več državami članicami in tretjimi državami, zlasti z obvezno udeležbo Komisije 

kot opazovalke pri vseh pogajanjih, da bi se okrepil položaj posameznih držav članic 

proti dobavitelju iz tretje države, s katerim potekajo pogajanja, in bi se zmanjšala 

nevarnost zlorabe prevladujočega položaja enega od dobaviteljev; poleg tega 

opozarja, da bi morala Komisija izvajati predhodne in naknadne ocene in ob tem v 

celoti spoštovati poslovno občutljivost informacij ter sestaviti pozitivni in negativni 

seznam pogodbenih klavzul, kot so klavzula o prepovedi izvoza, klavzula o 

namembnosti, klavzula „vzemi ali plačaj“, naftna indeksacija cen plina ali klavzule, 

ki tretjim stranem prepovedujejo pogojevanje dobave energije s prednostnim 

dostopom do infrastrukture za prenos energije v EU;" 

2. del: "poudarja, da morajo države članice v skladu s členom 13(6)(a) Uredbe (EU) št. 

994/2010, kadar sklenejo nov medvladni sporazum s tretjo državo, ki vpliva na 

razvoj plinske infrastrukture in oskrbe s plinom, o tem obvestiti Komisijo, da ji 

omogočijo izvedbo ocene položaja glede na zanesljivost oskrbe na ravni EU;" 

3. del: "poziva Komisijo, naj v pregled uredbe o zanesljivosti oskrbe s plinom vključijo 

stroge določbe glede naknadne ocene komercialnih pogodb o dobavi plina;" 

 
EFDD: 

§ 166 

1. del: Vse besedilo brez "nizkoogljične tehnologije in" 

2. del: te besede 
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Verts/ALE, S&D: 

§ 28 

1. del: "meni, da lahko Unija poveča zanesljivost oskrbe z energijo in zmanjša svojo 

odvisnost od posameznih dobaviteljev in goriv s povečanjem energetske 

učinkovitosti in z najboljšo izrabo evropskih virov energije v skladu s cilji EU glede 

zanesljivosti oskrbe z energijo, okoljskimi in podnebnimi cilji ter zakonodajo na 

področju zdravstvenega varstva in varnosti, pri čemer je treba upoštevati posebnosti 

držav članic, kar zadeva njihove mešanice energijskih virov, ter preprečiti 

nepotrebno upravno breme in spoštovati načelo sorazmernosti;" 

2. del: "poudarja načelo, da nobeno gorivo ali tehnologija, ki prispeva k zanesljivi oskrbi z 

energijo in k podnebnim ciljem, ne bi smelo biti diskriminirano;" 

 
ECR, S&D: 

§ 29 

1. del: "poziva Komisijo, naj spodbuja učinkovito uporabo vseh obstoječih sistemov 

financiranja EU, vključno z Evropskim skladom za strateške naložbe, da bi pritegnili 

naložbe za ključne projekte energetske infrastrukture, raziskave in inovacije na 

področju energetske učinkovitosti, obnovljive vire energije in razvoj evropskih 

notranjih zmogljivosti ter da bi tako dosegli podnebne in energetske cilje za leto 

2030, to pa naj poteka na podlagi analize stroškov in koristi" 

2. del: "ter po tehnološko nevtralnem pristopu," 

3. del: "ki daje prednost internalizaciji zunanjih stroškov;" 

 
ALDE, S&D: 

§ 77 

1. del: Vse besedilo brez "elektrarne na fosilna goriva, opremljene s tehnologijo zajema 

ogljika, nove jedrske elektrarne (v tistih državah članicah, ki jih želijo) kot ključen 

vir nizkoogljične pasovne električne energije," 

2. del: "elektrarne na fosilna goriva, opremljene s tehnologijo zajema ogljika," 

3. del: "nove jedrske elektrarne (v tistih državah članicah, ki jih želijo) kot ključen vir 

nizkoogljične pasovne električne energije," 

 
PPE, ENF: 

§ 86 

1. del: Vse besedilo brez "spodbujanje in promocija sistemov kolektivnih prehodov, 

zahteva, da računi za energijo vsebujejo primerjavo s konkurenco na podlagi 

vzorcev porabe, zahteva, da ponudniki potrošnikom samodejno ponudijo najboljšo 

tarifo, ki je na voljo, ter" 

2. del: te besede brez "zahteva, da računi za energijo vsebujejo primerjavo s konkurenco na 

podlagi vzorcev porabe" 

3. del: te besede 

 
Verts/ALE, EFDD: 

§ 133 

1. del: "priznava, da bi lahko evropske energetsko učinkovite tehnologije, kot je 

kogeneracija, bistveno prispevale k zanesljivosti oskrbe z energijo v EU in 

doseganju ciljev, povezanih z emisijami toplogrednih plinov;"  

2. del: "v zvezi s tem meni, da mora energetska unija odražati pravico držav članic do 

uporabe vseh varnih in trajnostnih nizkoogljičnih virov energije, ki jih imajo na 

razpolago;" brez besede "nizkoogljičnih" 

3. del: "nizkoogljičnih" 
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PPE, ECR: 

§ 134 

1. del: Vse besedilo brez "priznava tudi, da so možnosti, da bi nekonvencionalna goriva 

prispevala k zadovoljitvi povpraševanja po energiji v EU v prihodnosti, omejene, kar 

skupaj z visokimi stroški naložb in pridobivanja ter trenutnimi nizkimi cenami nafte v 

svetu vzbuja pomisleke o tem, ali je hidravlično lomljenje v Evropski uniji sploh 

izvedljivo;" 

2. del: te besede 

 
ENF, Verts/ALE, EFDD: 

§ 163 

1. del: "poudarja, da je treba v zvezi s tem v celoti izkoristiti vse možnosti financiranja EU 

in tako okrepiti varne in trajnostne tehnologije nizkoogljične energije, energetsko 

učinkovitost, obnovljive vire energije, pametna omrežja, decentralizirano 

proizvodnjo, prožno proizvodnjo, shranjevanje električne energije in elektrifikacijo 

prometa; poziva Komisijo, naj okrepi svoja prizadevanja na področju raziskav o teh 

tehnologijah in njihovi uporabi, da bi dosegla svoje cilje za leto 2020, 2030 in po 

tem, izboljšala zanesljivost oskrbe z energijo in pospešila gospodarsko okrevanje; 

pričakuje, da bo vmesni pregled raziskovalnega programa Obzorje 2020 odražal te 

prednostne naloge; želi spomniti, da so energetski izzivi, zastavljeni v programu 

Obzorje 2020, oblikovani tako, da podpirajo prehod na zanesljiv, trajnostni in 

konkurenčen energetski sistem, katerega glavne prednostne naloge so naštete pod 

naslovi Energetska učinkovitost, Nizkoogljične tehnologije ter Pametna mesta in 

skupnosti;" brez besed "nizkoogljične" in "Nizkoogljične tehnologije" 

2. del: "nizkoogljične" 

3. del: "Nizkoogljične tehnologije" 

4. del: "želi spomniti, da je treba vsaj 85 % proračuna za energetske izzive programa 

Obzorje 2020 porabiti za področje nefosilnih goriv, pri čemer je treba vsaj 15 % 

celotnega proračuna za energetske izzive porabiti za uveljavitev tehnologij za 

obnovljive vire energije in energetsko učinkovitost na trgu;" brez besed "porabiti za 

področje nefosilnih goriv, pri čemer je treba vsaj 15 % celotnega proračuna za 

energetske izzive" 

5. del te besede 

 
ENF, GUE/NGL: 

u.i. X 

1. del: "ker sta naknadna ocena in preverjanje vseh z energijo povezanih sporazumov, kar 

zadeva skladnost z zakonodajo EU, že mogoča, med drugim s predpisi za 

konkurenco in energijo;" 

2. del: "ker nezadostno predhodno preverjanje skladnosti na nacionalni ravni in ravni EU 

povzroča močno izkrivljanje trga; ker je Komisija to pomanjkljivost prepoznala in 

skuša poostriti predpise o predhodni oceni poslovnih pogodb o oskrbi s plinom;" 
 

Razno 

Predlogi sprememb 1, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 43, 44 so 

bili umaknjeni. 
 

 

22. Priprava evropskega elektroenergetskega omrežja na leto 2020 

Poročilo: Peter Eriksson (A8-0330/2015) 

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

po § 1 3 več kot 76 

poslancev 

PG - 313, 343, 34 

4 več kot 76 

poslancev 

PG - 252, 406, 36 

5 več kot 76 

poslancev 

PG - 247, 392, 41 

§ 2 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 3 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 9 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

§ 12 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

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

3 +  

§ 14 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 18 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 22 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 23 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 24 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 25 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 31 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3/PG + 572, 90, 30 

§ 33 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

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

§ 34 1 poročevalec  +  

§ 37 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 630, 45, 20 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

S&D: predlogi sprememb 3, 4, 5 

ENF: § 31 (3. del) 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ENF: §§ 12, 23 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ENF: 

§ 2 

1. del: "priznava, da so energija iz obnovljivih virov, večja energetska učinkovitost in 

trajnostna mešanica energijskih virov, kar prinaša prihranke energije, ter notranji 

energetski trg, ki omogoča prosti pretok energije, odločilno orodje za trden, varen, 

neodvisen, vključujoč, pregleden in konkurenčen energetski sistem EU, ki bo 

ustvarjal visokokakovostna delovna mesta in bogastvo v trajnostnem gospodarstvu, 

usmerjenem v prihodnost; poudarja, da za njegov razvoj potrebujemo večjo 

čezmejno elektroenergetsko povezanost, inteligentna omrežja in novo zasnovo trga;" 

brez besed "energija iz obnovljivih virov,", "trajnostna", "kar prinaša prihranke 

energije", "trajnostnem" in "novo zasnovo trga" 

2. del: "energija iz obnovljivih virov,", "trajnostna", "kar prinaša prihranke energije", 

"trajnostnem" in "novo zasnovo trga" 

3. del: "meni, da bi morali biti vzpostavitev takšnega sistema in odprava energetskih otokov 

pomembni politični prednostni nalogi energetske unije;" brez besed "vzpostavitev 

takšnega sistema", "pomembni " in "energetske unije" 

4. del: te besede 

 
§ 3 

1. del: Vse besedilo brez "pomagal pri uresničevanju podnebnih ciljev, tudi cilja EU, da 

postane vodilna na področju obnovljivih virov energije,", "usklajenim" in "v skladu 

z dolgoročnimi podnebnimi in energetskimi cilji EU;" 

2. del: "pomagal pri uresničevanju podnebnih ciljev, tudi cilja EU, da postane vodilna na 

področju obnovljivih virov energije," in "v skladu z dolgoročnimi podnebnimi in 

energetskimi cilji EU;" 

3. del: "usklajenim" 
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§ 14 

1. del: "poudarja, da povečanje čezmejne povezanosti ne bo koristno brez močnega 

povezovanja trgov in sistemskih operaterjev prenosnih omrežij;" 

2. del: "poziva Komisijo, naj si na vso moč prizadeva, da povezovanje ne bi bilo 

vzpostavljeno na ravni držav članic, in naj spodbuja povezovanje na ravni EU, ki bo 

vključevalo vse države članice in sosedne države, zlasti tiste, ki sodelujejo v 

evropski sosedski politiki;" 

 
§ 18 

1. del: "poziva Komisijo, naj Parlamentu vsako leto poroča o izvajanju projektov skupnega 

interesa in napredku pri doseganju 10-odstotnega cilja" 

2. del: "kot del letnega spremljanja napredka, predvidenega v strateškem okviru za 

energetsko unijo;" 

 
§ 22 

1. del: "poudarja, da izvajanje pristopa „vse na enem mestu“ prispeva h krajšim postopkom 

izdaje dovoljenj; želi spomniti, da uredba TEN-E določa, da mora vsaka država 

članica imenovati nacionalni pristojni organ, ki bo odgovoren za olajšanje, 

skrajšanje in uskladitev postopka izdaje dovoljenj na nacionalni ravni;" 

2. del: "v zvezi s tem pozdravlja, da bo Komisija leta 2017 ocenila pristop „vse na enem 

mestu“, in jo spodbuja, naj takrat oceni tudi njegov potencial na ravni EU;" 

 
§ 24 

1. del: "poudarja, da je pomembno, da so nacionalni energetski regulatorji usposobljeni in 

specializirani, imajo ustrezno strokovno znanje ter so pri delu samostojni;" 

2. del: "poziva Komisijo, naj najkasneje do konca leta 2016 izvede neodvisno revizijo o 

razpoložljivih virih in doslej doseženi neodvisnosti vseh nacionalnih energetskih 

regulatorjev, med drugim s priporočili za izboljšanje teh razmer;" 

 
§ 25 

1. del: "ugotavlja, da še vedno ni dovolj preglednosti glede izračuna čezmejnih 

zmogljivosti, ki so na voljo na trgu, ter glede pogostosti, obsega in razlogov za 

znižanje čezmejnih prenosnih zmogljivosti na povezovalnih daljnovodih; dvomi 

tudi, da je večina pomembnejših znižanj teh zmogljivosti v celoti obravnavana;" 

2. del: "poziva Komisijo, naj Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev podeli 

ustrezne pristojnosti, da bo zbrala potrebne informacije o vseh zmogljivostih za 

čezmejno povezovanje, in ji tako omogoči, da bo učinkovito izpolnjevala svoje 

obveznosti spremljanja; prosi, da se agenciji te informacije predložijo skupaj s 

potrebnimi informacijami, povezanimi z zasnovo in delovanjem nacionalnega 

omrežja; v zvezi s tem pozdravlja hitro pripravo kodeksov omrežij za električno 

energijo; je seznanjen z nedavnim sporočilom Komisije o novem dogovoru za 

odjemalce energije, v katerem je Komisija predstavila, da namerava razširiti 

pooblastila in pristojnosti agencije in kaj naj bi to pomenilo; poziva Komisijo, naj 

predloži konkretne predloge v zvezi s tem, da bi pospešili vzpostavitev resničnega 

energetskega trga; poudarja, da bi morala biti za odgovornosti, ki bodo podeljene 

agenciji, na voljo ustrezna sredstva;" 
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§ 31 

1. del: "poudarja, da ima srednja in jugovzhodna Evropa ogromen – večinoma neizkoriščen 

– potencial na področju obnovljivih virov energije" 

2. del: "meni, da bi moralo sodelovanje in usklajevanje pri dolgoročnem načrtovanju in 

gradnji regionalne omrežne infrastrukture v srednji in jugovzhodni Evropi seči čez 

meje EU in zajeti tudi nečlanice EU na zahodnem Balkanu in Turčijo; poziva k 

oblikovanju nove platforme, kjer bodo lahko vsi glavni deležniki v tej regiji 

razpravljali in zagotovili politično osnovo za skupne projekte, katerih namen je 

polno izkoriščanje elektroenergetskega potenciala te regije; priznava, da bi lahko ta 

platforma postala skupina EU na visoki ravni za plinske povezave v srednji in 

jugovzhodni Evropi, ki je bila ustanovljena februarja 2015, če bi razširili njen 

mandat, da bi zajel še elektroenergetiko in države v srednji in jugovzhodni Evropi, ki 

niso v EU; priznava, da bi platforma omogočila Komisiji, da bi prevzela vodenje in 

zagotovila politično podporo;" brez besed "in Turčijo" 

3. del: "in Turčijo" 

 
§ 33 

1. del: "priporoča, da Komisija temeljito oceni možnosti za nove čezmejne 

elektroenergetske povezave v sredozemski regiji in med južnoevropskimi in 

severnoafriškimi trgi, da bi povečali zanesljivost oskrbe" 

2. del: "in razvili obnovljive vire energije v obeh regijah;" 

 
§ 37 

1. del: Vse besedilo brez "poudarja, da je treba za prihodnji cilj glede čezmejne 

elektroenergetske povezanosti izhajati iz dolgoročnih podnebnih ciljev EU ter iz 

trajnostnega energetskega sistema, h kateremu EU teži;" in "v skladu z dolgoročnimi 

podnebnimi in energetskimi cilji EU" 

2. del: te besede 

 
GUE/NGL: 

§ 12 

1. del: Vse besedilo brez "v okviru tretjega energetskega svežnja" in "varuhinja ločenega in 

dostopnega elektroenergetskega trga" 

2. del: "v okviru tretjega energetskega svežnja" 

3. del: "varuhinja ločenega in dostopnega elektroenergetskega trga" 

 
GUE/NGL, ENF: 

§ 8 

1. del: "poudarja, da bi bilo treba pri postopni ukinitvi regulativnih cen energije za 

odjemalce upoštevati dejansko stopnjo tržne konkurence;" 

2. del: "poleg tega ugotavlja, da bi morala strategija za energetsko unijo zagotoviti 

odjemalcem zmerne, zanesljive in trajnostne cene energije;" brez besed "strategija za 

energetsko unijo" 

3. del: "strategija za energetsko unijo" 
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PPE, S&D: 

§ 9 

1. del: Vse besedilo brez "in da ni bil zasnovan na podlagi znanstvenih dokazov" in "želi 

spomniti, da je bil ta cilj prvič določen leta 2002 na podlagi tedaj razpoložljivih 

zmogljivosti za proizvodnjo električne energije; priznava, da je cilj 10-odstotne 

čezmejne povezanosti sicer pomemben, a ne opisuje niti količine električne energije, 

ki se pretaka med državami članicami, niti njene kakovosti, na primer glede 

razpoložljivosti obstoječe infrastrukture za čezmejno povezovanje ali obstoječe 

nacionalne infrastrukture med povezovalnimi daljnovodi;", "zato meni, da enoten 

cilj čezmejne povezanosti, ki bi temeljil na razpoložljivih zmogljivostih za 

proizvodnjo električne energije, sam po sebi ne bi bil ustrezen za vse države članice" 

in "srednjeročno, vsekakor pa" 

2. del: "in da ni bil zasnovan na podlagi znanstvenih dokazov" 

3. del: "želi spomniti, da je bil ta cilj prvič določen leta 2002 na podlagi tedaj razpoložljivih 

zmogljivosti za proizvodnjo električne energije; priznava, da je cilj 10-odstotne 

čezmejne povezanosti sicer pomemben, a ne opisuje niti količine električne energije, 

ki se pretaka med državami članicami, niti njene kakovosti, na primer glede 

razpoložljivosti obstoječe infrastrukture za čezmejno povezovanje ali obstoječe 

nacionalne infrastrukture med povezovalnimi daljnovodi;" 

4. del: "zato meni, da enoten cilj čezmejne povezanosti, ki bi temeljil na razpoložljivih 

zmogljivostih za proizvodnjo električne energije, sam po sebi ne bi bil ustrezen za 

vse države članice" 

5. del "srednjeročno, vsekakor pa" 
 

Razno: 

Predlog spremembe 2 je bil razglašen za nedopustnega. 
 

 

23. Izvajanje evropskega mikrofinančnega instrumenta Progress 

Poročilo: Sven Schulze (A8-0331/2015) 

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

§ 4 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 502, 153, 34 

§ 9 2 PPE, S&D  +  

§ 23 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 532, 132, 28 

2 +  

§ 24 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

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

§ 25 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 26 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 27 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 655, 33, 4 

2/PG + 528, 118, 34 

3/PG + 380, 290, 8 

§ 28 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 556, 129, 6 

2/PG + 365, 305, 8 

§ 33 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 34 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG - 154, 526, 11 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

§ 36 § originalno 

besedilo 

loč. -  

§ 45 3 PPE, S&D  +  

po navedbi sklicevanja 

7 

1 PPE, S&D  +  

u. i. D § originalno 

besedilo 

loč. +  

u. i. E § originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. O § originalno 

besedilo 

loč. -  

u.i. X § originalno 

besedilo 

loč. -  

u.i. W § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 607, 68, 16 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ECR: §§ 4 (2. del), 23 (1. del), 27, 28 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ECR: § 33, u.i. D, E 

PPE: § 36, u.i. O, X 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ECR: 

§ 4 

1. del: "poudarja, da je mikrofinančni instrument še posebej pomemben v kriznih časih, saj 

brezposelnim in prikrajšanim osebam omogoča dostop do financiranja;" 

2. del: "poudarja, da lahko mikrofinanciranje, zlasti glede na sedanjo krizo na področju 

migracij in azila, deluje kot bistvena podpora beguncem in migrantom, ki vstopajo 

na trg delovne sile v EU;" 

 
§ 23 

1. del: "poziva Komisijo, naj si prizadeva za enakost med moškimi in ženskami pri dostopu 

do mikrofinanciranja in naj v prihodnosti kot cilj predvidi enako razmerje med 

podjetniki in podjetnicami;" 

2. del: "poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo mikrofinančne posrednike k 

izvajanju posebnih strategij, namenjenih ženskam in v podporo podjetnicam, tudi 

prek sodelovanja z ustreznimi združenji in organizacijami s tega področja;" 
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§ 24 

1. del: Vse besedilo brez "podjetnicami" in "za ženske, da bi dosegli ustreznejše ravnotežje 

med spoloma pri dostopu do mikrofinanciranja" 

2. del: te besede 

 
§ 25 

1. del: Vse besedilo brez "za ženske" in "med podjetnicami" 

2. del: te besede 

 
§ 26 

1. del: Vse besedilo brez "priznava pomen ciljnega razmerja med podjetniki in 

podjetnicami, vendar " 

2. del: te besede 

 
PPE: 

§ 28 

1. del: Vse besedilo brezs termes "begunce in" 

2. del: ti besedi 

 
§ 34 

1. del: "pozdravlja dejstvo, da je v okviru EaSI mogoče financirati okrepitev zmogljivosti 

mikrofinančnih posrednikov in jim zagotavljati tehnično pomoč, da bi izboljšali 

njihovo profesionalizacijo, izvajanje storitev ter zbiranje in obdelavo podatkov za 

boljše povratne informacije o mikrofinančnem instrumentu;" 

2. del: "zato predlaga vzpostavitev spletišča za predstavitev in pregled projektov, ki bi 

vključevalo zbirko podatkov na ravni Skupnosti z informacijami o posojilih, morda 

pa tudi možnost za prijavo možnih ovir (tudi in predvsem birokratskih);" 

 
u.i. W 

1. del: "ker potencialni prejemniki mikrofinančnega instrumenta še vedno ne poznajo 

dovolj," 

2. del: "kot kaže obseg odobrenih mikroposojil, ki je manjši od načrtovanega;" 

 
PPE, ECR: 

§ 27 

1. del: Vse besedilo brez besed "migranti" in "begunci" 

2. del: "migranti" 

3. del: "begunci" 
 

 

24. Nova skupna ribiška politika: struktura tehničnih ukrepov in večletnih 

načrtov 

Poročilo: Gabriel Mato (A8-0328/2015) 

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

§ 19 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 613, 20, 55 

2/PG - 303, 326, 60 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

§ 20 § originalno 

besedilo 

loč. -  

§ 21 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG - 304, 360, 24 

§ 25 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 28 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 34 § originalno 

besedilo 

loč./EG + 402, 258, 20 

u.i. B § originalno 

besedilo 

loč. +  

u. i. E § originalno 

besedilo 

loč. +  

u. i. G § originalno 

besedilo 

loč. +  

u. i. R § originalno 

besedilo 

loč. +  

u. i. S § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u. i. T § originalno 

besedilo 

loč./EG + 403, 243, 36 

u. i. U § originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. V § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

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

u.i. Y § originalno 

besedilo 

loč. +  

u. i. Z § originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. AA § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u.i. AE § originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. AG § originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. AJ 1 poročevalec  +  

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 571, 6, 65 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ECR: §§19, 21 (2. del) 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

S&D: § 20, u.i. G 

ECR: §§ 20, 28, 34 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

S&D: 

§ 25 

1. del: "verjame, da je mogoče cilj ohranjanja iz okvirne uredbe o tehničnih ukrepih 

učinkoviteje doseči z ukrepi, namenjenimi izboljšanju upravljanja ponudbe in 

povpraševanja," 

2. del: "in s sodelovanjem z organizacijami proizvajalcev;" 

 
ECR: 

§ 19 

1. del: Vse besedilo brez "treh glavnih" 

2. del: te besede 

 
§ 21 

1. del: Vse besedilo brez "vse" 

2. del: ta beseda 
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u. i. S 

1. del: "ker bi bilo treba pri sprejemanju tehničnih ukrepov na regionalni ravni upoštevati 

model, o katerem sta se sozakonodajalca dogovorila v okviru nove SRP," 

2. del: "tj., da Komisija sprejema delegirane akte na podlagi skupnih priporočil zadevnih 

držav članic, ki izpolnjujejo standarde in cilje, ki sta jih sozakonodajalca določila ali, 

če zadevne države članice ne predložijo skupnega priporočila v določenem času, na 

lastno pobudo Komisije; ker pa Parlament v skladu z Lizbonsko pogodbo ohranja 

pravico do ugovora na kateri koli delegirani akt;" 

 
u.i. AA 

1. del: "ker je bila z reformo SRP uvedena obveznost iztovarjanja" 

2. del: "zagotovljene pa so bile tudi prožnost, izjeme in finančna podpora iz Evropskega 

sklada za pomorstvo in ribištvo;" 

 
PPE: 

u.i. V 

1. del: Vse besedilo brez "kot so viseče mreže" 

2. del: te besede 

 


