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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. Pravila, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) 

***I 

Poročilo: Heidi Hautala (A8-0359/2015) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 533, 86, 36 

 

 

2. Spremembe Protokola iz leta 1998 o težkih kovinah h Konvenciji iz leta 1979 

o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja *** 

Priporočilo: Giovanni La Via (A8-0002/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: odobritev PG + 617, 25, 30 

 

 

 

3. Spremembe Protokola iz leta 1998 o obstojnih organskih onesnaževalih h 

Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja *** 

Priporočilo: Giovanni La Via (A8-0001/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: odobritev PG + 624, 21, 34 

 

 

 

4. Sporazum o sodelovanju med Eurojustom in Ukrajino * 

Poročilo: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0007/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 555, 67, 61 
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5. Sporazum o sodelovanju med Eurojustom in Črno goro * 

Poročilo: Nathalie Griesbeck (A8-0008/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 567, 58, 63 

 

 

6. Zahteva za odvzem imunitete Robertu Jarosławu Iwaszkiewiczu 

Poročilo: Kostas Chrysogonos (A8-0015/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: predlog sklepa  +  

 

 

7. Zahteva za odvzem imunitete Robertu Jarosławu Iwaszkiewiczu 

Poročilo: Kostas Chrysogonos (A8-0016/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: predlog sklepa  +  

 

 

8. Zahteva za odvzem imunitete Florianu Philippotu 

Poročilo: Laura Ferrara (A8-0014/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: predlog sklepa  +  

 

 

9. Vzpostavitev evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri preprečevanju 

in odvračanju od dela na črno ***I 

Poročilo: Georgi Pirinski (A8-0172/2015) 

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 

vse besedilo – sklop št. 

1 

62UD odbor  +  

sklop št. 2 1-61 odbor  ↓  

člen 9 64D EFDD PG - 80, 608, 5 

62UD odbor  +  

po členu 11 63 EFDD PG - 79, 609, 7 

glasovanje: predlog Komisije  +  

glasovanje: zakonodajna resolucija PG + 619, 69, 7 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

EFDD: predloga sprememb 63, 64 
 

 

10. Vmesni pregled strategije EU za biotsko raznovrstnost 

Poročilo: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016) 

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

§ 11 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 425, 263, 10 

3 +  

§ 25 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 29 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 31 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 40 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

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

§ 41 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 42 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 58 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 422, 252, 27 

3 +  

§ 71 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 72 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 78 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 357, 339, 1 

§ 80 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 370, 305, 22 

po § 80 2 ENF  -  

§ 81 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 647, 44, 11 

2/PG + 478, 211, 11 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

§ 82 § originalno 

besedilo 

PG + 469, 201, 25 

§ 88 § originalno 

besedilo 

PG + 347, 298, 49 

po § 90 3 ENF  -  

po u. i. A 1 ENF  -  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 592, 52, 45 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ECR: §§ 80 (2. del), 81, 82, 88 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

PPE: §§ 25, 29, 41, 42, 72, 82, 88 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

PPE: 

§ 11 

1. del: "poziva Komisijo, naj okrepi vlogo biotske raznovrstnosti in ekosistemov v 

gospodarstvu, da bi prešli na zeleno gospodarstvo;" 

2. del: "poziva Komisijo, naj okrepi ukrepe za spodbujanje zelene komponente evropskega 

semestra;" 

3. del: "poudarja, da je biotska raznovrstnost splošna družbena odgovornost, ki ne sme 

temeljiti samo na javnih izdatkih;" 

 
§ 31 

1. del: "poziva države članice, naj prednostno obravnavajo cilj obnovitve 15 % 

poškodovanih ekosistemov do leta 2020 in naj uporabijo odobrena proračunska 

sredstva, ki so za ta namen na voljo v večletnem finančnem okviru;" 

2. del: "poziva Komisijo, naj pripravi smernice, kako naj se ta sredstva uporabijo za obnovo 

degradiranih ekosistemov in na splošno za varstvo biotske raznovrstnosti;" 

 
§ 40 

1. del: "poudarja, da bi morale biti površine z ekološkim pomenom v prvi vrsti območja za 

varstvo in spodbujanje procesov ekološkega kmetovanja, na primer opraševanja in 

ohranjanja tal;" 

2. del: "poziva Komisijo, naj objavi podatke o tem, koliko držav članic na površinah z 

ekološkim pomenom dovoli uporabo pesticidov in gnojil, odkar velja Uredba (EU) 

št. 1307/2013;" 

 
§ 58 

1. del: "poziva Komisijo in države članice, naj do leta 2020 postopoma odpravijo 

subvencije s škodljivim učinkom na okolje" brez besed "do leta 2020" 

2. del: besede "do leta 2020" in "in zagotovijo, da bodo ocene teh subvencij dokončane do 

leta 2016 ter da bodo zahteve o poročanju vključene v ustrezna sektorska področja 

politike EU;" 

3. del: "odločno poziva Komisijo in države članice, naj v celoti potrdijo in olajšajo prehod v 

krožno gospodarstvo;" 
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§ 71 

1. del: "vidi izgubo biotske raznovrstnosti zunaj zaščitenih naravnih območij kot vrzel v 

strategiji; spodbuja Komisijo in države članice, naj v okviru sodelovanja z lokalnimi 

organi in civilno družbo zberejo informacije o teh habitatih in vrstah" brez besed "v 

okviru sodelovanja z lokalnimi organi in civilno družbo" 

2. del: "ter oblikujejo ustrezne okvire za preprečevanje drobitve habitatov in neto izgube 

biotske raznovrstnosti in storitev ekosistemov;" 

3. del: "v okviru sodelovanja z lokalnimi organi in civilno družbo" 

 
§ 78 

1. del: "obžaluje, da okoljska zakonodaja EU ni predmet usklajenih in učinkovitih okoljskih 

inšpekcijskih in nadzora, namenjenih odkrivanju in preprečevanje kršitev okoljske 

zakonodaje v različnih sektorjih, tudi na zavarovanih območjih ohranjanja narave; 

pozdravlja pripravljalno delo za okvir EU za okoljske inšpekcijske preglede" 

2. del: "in poziva Komisijo, naj brez nadaljnjega odlašanja pripravi zakonodajni predlog;" 

 
§ 81 

1. del: "z zaskrbljenostjo poudarja, da je vse več znanstvenih dokazov o negativnih učinkih, 

ki jih imajo lahko neonikotinoidni pesticidi na bistvene storitve, kot sta opraševanje 

in naravno varstvo pred škodljivci;" 

2. del: "zato poziva Komisijo, naj ohrani prepoved uporabe neonikotinoidov;" 

 
ECR, PPE 

§ 80 

1. del: "poziva Komisijo in države članice, naj na podlagi politik, ki jih že izvajajo v 

državah članicah, čimprej oblikujejo evropsko pobudo za opraševalce, pri čemer naj 

namenijo posebno pozornost odpornosti rastlin na škodljivce, ki prizadene čebele in 

druge opraševalce," brez besede "čimprej" 

2. del: beseda "čimprej" in "ter predstavijo predloge za okvirno direktivo o tleh, direktivo o 

dostopu do pravnega varstva in revidiran pravni okvir EU za okoljske inšpekcijske 

preglede;" 

 


