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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. Zdravje živali ***II 

Priporočilo za drugo obravnavo: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016) (zahtevana kvalificirana večina 

za zavrnitev stališča Sveta) 

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

predlog zavrnitve 

stališča Sveta 

1 EFDD PG - 78, 613, 13 

stališče Sveta odobritev brez glasovanja 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

EFDD: predlog spremembe 1 
 

 

2. Shema pomoči za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, 

bananami ter mlekom ***I 

Poročilo: Marc Tarabella (A8-0006/2016) 

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

p.s. pristojnega odbora 

– glasovanje po 

sklopih 

1 odbor  +  

glasovanje: predlog Komisije  +  

glasovanje: zakonodajna resolucija PG + 584, 94, 32 

 

 

 

3. Dostop do trga pristaniških storitev in finančna preglednost pristanišč ***I 

Poročilo: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016) 

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 

predlog za zavrnitve 

predloga Komisije 

148 več kot 40 

poslancev 

PG - 243, 454, 12 

p.s. pristojnega odbora 

– glasovanje po 

sklopih 

1-40 

42-43 

45-47 

49-93 

95-96 

100 

102-

109 

115-

135 

odbor EG + 549, 151, 9 

p.s. pristojnega odbora 

- ločeno glasovanje 

41 odbor PG + 524, 180, 3 

98 odbor loč. +  

99 odbor loč. +  

člen 1, § 1, točka a 146 več kot 40 

poslancev 

PG - 222, 484, 4 

139 Verts/ALE PG - 194, 513, 3 

44 odbor  +  

člen 1, § 2, točka a 140D= Verts/ALE  -  

člen 1, § 2, točka d 141D Verts/ALE  -  

člen 1, § 3 150 ECR PG - 94, 613, 5 

137 EFDD PG - 91, 609, 6 

142 Verts/ALE PG - 150, 545, 18 

48 odbor  +  

člen 1, § 4 154 ECR PG - 136, 569, 7 

člen 6, § 1, po točki b 151 ECR PG - 132, 569, 10 

člen 6, po § 4 152 ECR PG - 140, 562, 3 

člen 8, § 6 143= 

147= 

Verts/ALE,  

več kot 40 

poslancev 

PG - 170, 484, 55 

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

člen 9, § 3 97 odbor  +  

153 ECR PG ↓  

člen 11 101 odbor  +  

144 Verts/ALE  -  

člen 14 155D ECR  -  

110/ 

112-

114 

odbor  +  

111 odbor  +  

145 Verts/ALE PG ↓  

člen 25, § 2 156 ECR PG - 153, 524, 34 

136 odbor  +  

po u.i. 1 138 Verts/ALE  -  

po u.i. 14 149 ECR PG - 138, 569, 4 

glasovanje: predlog Komisije PG + 451, 243, 18 

glasovanje: zakonodajna resolucija  glasovanje preloženo  

(člen 61(2) Poslovnika) 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

Verts/ALE: predlogi sprememb 139, 142, 143, 145, 146, 147, 148 

EFDD: predlogi sprememb 137, 143, 147, 148 

S&D, ENF: predlog Komisije 

ECR: predlogi sprememb 41, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ECR: predloga sprememb 98, 99 
 

Razno 

Tibor Szanyi (skupina S&D) je umaknil svoj podpis k predlogoma sprememb 146 in 147. 
 

 

4. Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin ***I 

Poročilo: Roberto Gualtieri (A8-0313/2015) 

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 

2 odbor  +  

sklop št. 2 1 odbor  ↓  

glasovanje: predlog Komisije  +  

glasovanje: zakonodajna resolucija PG + 575, 100, 30 

 

 

 

5. Letno poročilo za leto 2014 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj 

proti goljufijam 

Poročilo: Benedek Jávor (A8-0026/2016) 

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

§ 11 1 ENF  -  

§ 22 2 ENF  -  

§ 25 3 ENF  -  

§ 26 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 569, 69, 73 

2/PG + 536, 159, 11 

§ 29 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

§ 31 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 649, 11, 49 

2/PG + 652, 25, 26 

3/PG + 669, 9, 26 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

§ 36 4UD ENF  -  

§ 41 5 ENF  -  

§ 48 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 618, 40, 54 

2/PG + 648, 33, 27 

po § 49 10 EFDD EG - 320, 361, 23 

§ 52 6D ENF PG - 135, 541, 14 

§ 53 7D ENF PG - 144, 519, 27 

po § 56 11 EFDD EG + 404, 275, 25 

12 EFDD  +  

§ 59 8 ENF  -  

po § 63 13 EFDD EG + 336, 277, 93 

§ 69 14 EFDD  +  

§ 75 9 ENF  -  

§ 76 § originalno 

besedilo 

PG + 447, 32, 231 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 576, 50, 84 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

GUE/NGL: §§ 52, 53, 76 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

GUE/NGL: 

§ 26 

1. del: "poziva Komisijo, naj na podlagi zahtev iz stockholmskega programa vzpostavi 

sistem doslednih kazalnikov in zlahka uporabnih enotnih meril za merjenje ravni 

korupcije v državah članicah, prav tako pa naj oceni politike boja proti korupciji v 

državah članicah; je zaskrbljen zaradi zanesljivosti in kakovosti podatkov, ki jih 

posredujejo države članice; zato poziva Komisijo, naj v tesnem sodelovanju z 

državami članicami zagotovi izčrpne, točne in zanesljive podatke, pri tem pa 

upošteva, da je cilj polno izvajanje programa enotne revizije;" 

2. del: "poziva jo, naj oblikuje indeks korupcije, s katerim bi kategorizirala države članice"; 
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§ 31 

1. del: "poziva Komisijo, naj ohranja strogo politiko glede prekinitev in ustavitev plačil v 

skladu z ustrezno pravno podlago;" 

2. del: "pozdravlja dejstvo, da je Komisija sprejela nov sklep o mehanizmu zgodnjega 

opozarjanja; se veseli uvedbe celovitega sistema za zgodnje odkrivanje in 

izključevanje, ki naj bi ga predlagala Komisija; Komisijo še poziva, naj bolje 

obvešča države članice in lokalne organe o izvajanju svoje politike," 

3. del: "pri tem pa upošteva, da tega procesa ne smejo ovirati politični pomisleki;" 

 
§ 48 

1. del: "ugotavlja, da opredeljevanje, razvrščanje, odkrivanje in sporočanje nepravilnosti po 

državah članicah in znotraj njih še niso poenoteni, večinoma zaradi različnih 

opredelitev nepravilnosti; meni, da je potrebna dodatna uskladitev, in v zvezi s tem 

pozdravlja delegirano uredbo Komisije z dne 8. julija 2015 o sporočanju 

nepravilnosti, ki dopolnjuje uredbo o skupnih določbah; poziva Komisijo in države 

članice, naj oblikujejo skladne strategije za obravnavo nepravilnosti in boj proti 

goljufijam v kohezijski politiki; poudarja preventivne in popravne ukrepe, ki jih je 

Komisija sprejela, da bi preprečila goljufije," 

2. del: "vključno s prekinitvijo 193 plačil za kohezijsko politiko;" 

 
PPE: 

§ 29 

1. del: "poudarja, kako pomembna sta dostop do informacij in preglednost lobiranja, pa tudi 

uporaba sredstev EU za podporo delu neodvisnih organizacij na tem področju," 

2. del: "med drugim za vzpostavitev finančne podpore čezmejnemu raziskovalnemu 

novinarstvu;" 
 

 

6. Vključevanje načela enakosti spolov v delo Evropskega parlamenta 

Poročilo: Angelika Mlinar (A8-0034/2016) 

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

nadomestni predlog 

resolucije 

4 več kot 40 

poslancev 

 -  

§ 5 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 365, 327, 8 

§ 7 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 667, 33, 3 

2 +  

§ 8 § originalno 

besedilo 

po delih   

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

2/EG - 316, 390, 2 

§ 9 2 ALDE, S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

EG + 364, 338, 7 

§ 10 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 463, 223, 19 

3 +  

§ 11 § originalno 

besedilo 

PG + 354, 347, 10 

§ 12 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 13 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 419, 262, 21 

§ 14 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 348, 337, 20 

3/EG + 360, 335, 8 

§ 15 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 16 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 18 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

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

3/EG + 404, 283, 15 

§ 20 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 21 § originalno 

besedilo 

PG - 335, 350, 21 

§ 23 § originalno 

besedilo 

PG + 479, 200, 24 

§ 24 § originalno 

besedilo 

loč. -  

§ 26 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 517, 166, 18 

2 +  

3 +  

§ 29 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 533, 158, 16 

2/PG + 352, 340, 11 

§ 32 § originalno 

besedilo 

PG - 339, 346, 15 

§ 33 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 355, 342, 2 

§ 34 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

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

po § 34 3 ALDE, S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

EG + 363, 328, 11 

§ 36 § originalno 

besedilo 

PG + 568, 124, 13 

navedba sklicevanja 9 § originalno 

besedilo 

loč. +  

po navedbi sklicevanja 

24 

1 ALDE, S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

EG + 353, 345, 12 

u.i. A § originalno 

besedilo 

PG + 576, 78, 55 

u.i. B § originalno 

besedilo 

PG + 555, 55, 88 

u. i. C § originalno 

besedilo 

PG + 627, 30, 49 

u. i. E § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 550, 63, 89 

2/PG + 361, 284, 58 

u. i. F § originalno 

besedilo 

PG + 607, 48, 45 

u. i. H § originalno 

besedilo 

loč. +  

u. i. L § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 360, 320, 26 

u. i. P § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  



P8_PV(2016)03-08(VOT)_SL.doc 11 PE 579.933 

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

u. i. Q § originalno 

besedilo 

loč. +  

u. i. T § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u.i. W § originalno 

besedilo 

PG + 505, 168, 24 

u. i. X § originalno 

besedilo 

loč. +  

u. i. Z § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

glasovanje: predlog resolucije odbora FEMM 

(celotno besedilo) 

PG + 453, 173, 79 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ALDE: § 23 

S&D: u.i. A, B, C, E, F, W; § 36 

ECR: §§ 7 (1. del), 11, 14 (2. del), 21, 26 (2. del), 29, 32 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ECR: navedba sklicevanja 9 

PPE: §§ 11, 12, 15, 20, 24, 32; u.i. H, Q, W, X 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ALDE: 

§ 8 

1. del: vse besedilo brez besede "družine" 

2. del: ta beseda 

 
ECR: 

§ 7 

1. del: "poziva pristojne službe, naj si še naprej prizadevajo za specifične ukrepe za 

spodbujanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja;" 

2. del: "obžaluje, da med uradniki Evropskega parlamenta v funkcionalni skupini asistenti 

(AST) še vedno prevladujejo ženske; poziva, naj se začnejo izvajati letne analize o 

stanju glede enakosti spolov v Parlamentu, in sicer na podlagi podatkov, ločenih po 

spolu, na vseh kadrovskih ravneh in vseh ravneh političnih organov, vključno s 

parlamentarnimi pomočniki, poročilo o tej analizi pa naj se objavi;" 
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PPE: 

§ 5 

1. del: "poziva, naj se mreža za vključevanje načela enakosti spolov stalno razvija, da bo 

predstavljala tako odbore kot medparlamentarne delegacije, ter se v celoti vključi v 

redno spremljanje stanja glede vključevanja načela enakosti spolov v posamezna 

politična področja; ugotavlja, da morajo poslanci v večji meri in dejavneje 

sodelovati v mreži,"  

2. del: "in poziva, naj se za večjo udeležbo vanjo vključijo še nadomestni poslanci, 

podobno kot v primeru odborov in delegacij;" 

 
§ 10 

1. del: "ugotavlja, da je skupina na visoki ravni za enakost spolov in raznolikost pristojna za 

sprejetje akcijskega načrta za spodbujanje enakosti in raznolikosti v Parlamentu in 

za zagotovitev njegove izvedbe; poziva to skupino, naj ob podpori pristojnih služb 

predloži celovit časovni načrt za enakost spolov" 

2. del: "in v njem navede, kako bi lahko do leta 2020 povečali zastopanost žensk na 

položajih srednjega in višjega vodstva na 40 %;" 

3. del: "poziva generalni direktorat za kadrovske zadeve in politične skupine, naj preučijo 

možnost, da za prosta delovna mesta za vodjo oddelka predlagajo žensko in 

moškega;" 

 
§ 13 

1. del: vse besedilo brez besed "poziva politične skupine, naj razmislijo o možnosti, da se v 

vseh odborih usklajeno imenujejo poslanci nezadostno zastopanega spola;" 

2. del: te besede 

 
§ 16 

1. del: "poudarja, da je priprava proračuna ob upoštevanju vidika spola, in sicer v obliki 

načrtovanja, programiranja in priprave, ki prispevajo k napredku na področju 

enakosti spolov in uveljavljanju pravic žensk, eno od glavnih orodij, s katerim lahko 

oblikovalci politik odpravijo razlike med spoloma;" 

2. del: "obžaluje, da je priprava proračuna ob upoštevanju vidika spola pokazala, da se 

vidik spola še zdaleč ne upošteva pri vseh politikah, na vseh ravneh in v vseh fazah 

oblikovanja politik;" 

3. del: "ugotavlja, da je v okviru tega še posebej pomembno, da se okrepijo notranje 

zmogljivosti za pripravo proračuna ob upoštevanju vidika spola in se s tem poveča 

nadzorna vloga Parlamenta na tem področju;" 

4. del: "ugotavlja, da posledice odločitev o odhodkih in prihodkih zelo različno vplivajo na 

ženske in moške, in poudarja, da bi morali poslanci v ustreznih odborih to upoštevati 

pri pripravi proračuna; poudarja, da priprava proračuna ob upoštevanju vidika spola 

spodbuja odgovornost in preglednost v zvezi z zavezanostjo Parlamenta enakosti 

spolov;" 
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§ 29 

1. del: "pozdravlja posebne pobude, ki jih je na tem področju sprejelo več odborov; 

obžaluje, da velika večina odborov ni sprejela akcijskega načrta za enakost spolov, 

niti o njem ni razpravljala; pozdravlja, kako pomembno je, da pristojni organi 

sodelujejo z vsemi odbori in delegacijami ter si izmenjajo najboljšo prakso, tudi v 

okviru mreže za vključevanje načela enakosti spolov," 

2. del: "ter uveljavijo jasen postopek sprejemanja akcijskega načrta za enakost spolov v 

vsakem odboru in delegaciji, ki se bo vključil v Poslovnik Parlamenta; priporoča, da 

vsak odbor enkrat na dve leti pripravi predstavitev o vključevanju načela enakosti 

spolov v svoje področje politike, tako da bo ta predstavitev sovpadala s pripravo 

poročila o vključevanju načela enakosti spolov;" 

 
§ 33 

1. del: vse besedilo brez besede "organ" 

2. del: ta beseda 

 
§ 34 

1. del: vse besedilo brez besed "kot je ustanovitev medinstitucionalne skupine na visoki 

ravni za vključevanje načela enakosti spolov," 

2. del: te besede 

 
u. i. E 

1. del: "ker se je Komisija v delovnem dokumentu o strateških prizadevanjih za enakost 

spolov 2016–2019 zavezala, da bo nadaljevala ukrepe za vključevanje načela 

enakosti spolov, med drugim prek ocenjevanja in spremljanja;" 

2. del: "ker je Komisija strateška prizadevanja za enakost spolov po letu 2015 znižala na 

raven delovnega dokumenta svojih služb;" 

 
u. i. L 

1. del: "ker večina parlamentarnih odborov na splošno daje prednost vključevanju načela 

enakosti spolov (na primer pri zakonodajnem delu, delovnih odnosih z Odborom za 

pravice žensk in enakost spolov in pri pripravi akcijskih načrtov za enakost)," 

2. del: "medtem ko nekateri odbori tej zadevi skoraj ne posvečajo pozornosti;" 

 
u. i. P 

1. del: "ker je večletnemu finančnemu okviru priložena skupna izjava treh institucij, ki so 

se dogovorile, da bodo v letne proračunske postopke, ki se uporabljajo za večletni 

finančni okvir za obdobje 2014–2020, po potrebi vključile elemente, ki bodo 

upoštevali enakost spolov, pri čemer se upoštevajo načini, na katere splošni finančni 

okvir Unije prispeva k večji enakosti spolov (in zagotavlja vključevanje načela 

enakosti spolov);" 

2. del: "ker je treba podkrepiti dejansko zavezanost k nadaljnjemu vključevanju načela 

enakosti spolov in krepitvi vloge žensk, saj so se obstoječe politike izvajale le v 

manjši meri, poleg tega se je posebej za vprašanja spola namenilo premalo sredstev;" 

 
u. i. T 

1. del: "ker bi morale biti vse notranje in zunanje politike EU zasnovane tako, da bi v enaki 

meri koristile fantom in dekletom, moškim in ženskam;" brez besed "v enaki meri" 

2. del: "pa tudi vsem osebam z drugimi spolnimi identitetami;" z besedami "v enaki meri" 
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u.i. Z 

1. del: "ker je zastopanost žensk na ključnih položajih odločanja na politični in upravni 

ravni, tudi v političnih skupinah Parlamenta, še vedno nizka;" 

2. del: "ker ženske pogosteje predsedujejo odborom, ki so manj povezani z dodeljevanjem 

virov in ekonomskimi odločitvami; ker mora Parlament za to, da bodo sprejete 

odločitve kakovostnejše, zagotoviti, da bodo položaji odločanja enakomerneje 

razporejeni med spoloma; ker se morajo moški zavezati enakosti spolov na vseh 

področjih in vseh ravneh ter ker je treba poslance Evropskega parlamenta spodbujati 

k vključevanju načela enakosti spolov v svoje delo;" 

 
ECR, PPE: 

§ 14 

1. del: vse besedilo brez besed "ponovno poziva pristojni odbor, naj to prakso predlogov za 

vključitev načela enakosti spolov vključi v Poslovnik, pri tem pa upošteva posebno 

vlogo Odbora za pravice žensk in enakost spolov pri vključevanju načela enakosti 

spolov kot horizontalnega načela;", "da se bo v poročila vključila bistvena 

razsežnost spola" in "ponavlja, da morajo pristojni odbor in odbori, ki jim je bila 

zadeva najprej dodeljena, pri pripravi predlogov sprememb za vključitev načela 

enakosti spolov in mnenj tesno sodelovati med seboj in zagotoviti optimalni časovni 

razpored in načrtovanje, da bodo dejansko prispevali k pripravi poročila odbora, ki 

mu je bila zadeva najprej dodeljena;" 

2. del: "ponovno poziva pristojni odbor, naj to prakso predlogov sprememb za vključitev 

načela enakosti spolov vključi v Poslovnik, pri tem pa upošteva posebno vlogo 

Odbora za pravice žensk in enakost spolov pri vključevanju načela enakosti spolov 

kot horizontalnega načela;" 

3. del: "da se bo v poročila vključila bistvena razsežnost spola;" in "ponavlja, da morajo 

pristojni odbor in odbori, ki jim je bila zadeva najprej dodeljena, pri pripravi 

predlogov sprememb za vključitev načela enakosti spolov in mnenj tesno sodelovati 

med seboj in zagotoviti optimalni časovni razpored in načrtovanje, da bodo dejansko 

prispevali k pripravi poročila odbora, ki mu je bila zadeva najprej dodeljena;" 

 
§ 18 

1. del: vse besedilo brez besed "poziva Komisijo, naj izvaja sistematične ocene učinka nove 

zakonodaje ali predlogov politik na enakost spolov, in sicer na podlagi okrepljene 

ocene njihovega učinka na temeljne pravice, da se zagotovi spoštovanje pravic žensk 

na ravni EU;" in "poudarja, da je treba pri teh analizah in uporabljenih metodah 

zbiranja podatkov upoštevati izkušnje oseb LGBTIQ;" 

2. del: "poziva Komisijo, naj izvaja sistematične ocene učinka nove zakonodaje ali 

predlogov politik na enakost spolov, in sicer na podlagi okrepljene ocene njihovega 

učinka na temeljne pravice, da se zagotovi spoštovanje pravic žensk na ravni EU;" 

3. del: "poudarja, da je treba pri teh analizah in uporabljenih metodah zbiranja podatkov 

upoštevati izkušnje oseb LGBTIQ;" 
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§ 26 

1. del: "izraža vso podporo temu, da se z ustreznimi sredstvi in v skladu s specifičnimi 

potrebami Parlamenta pripravijo ciljno usmerjena redna usposabljanja o 

vključevanju načela enakosti spolov, za vodstvene uslužbence na srednji in visoki 

ravni, zlasti za vodje oddelkov, pa se zagotovi intenzivnejše usposabljanje; poziva, 

naj se zagotovi usposabljanje o vključevanju načela enakosti spolov za poslance, 

parlamentarne pomočnike in zaposlene v političnih skupinah; poziva, naj se za 

ženske organizirajo usposabljanja za vodenje in se jim omogoči, da pridobijo 

delovne izkušnje na vodstvenih položajih;" 

2. del: "priporoča, naj usposabljanja vključujejo informacije o večplastnih in presečnih 

oblikah diskriminacije; poudarja, da je treba zagotoviti, da se bodo vse službe 

zavedale svoje odgovornosti pri izvajanju vključevanja načela enakosti spolov, tudi 

službe, ki so pristojne za človeške vire, varnost in infrastrukturo; priporoča uvedbo 

posebnih smernic za človeške vire, pri katerih se bo dejansko uveljavilo 

vključevanje načela enakosti spolov za boljše počutje vseh uslužbencev, tudi oseb 

LGBTIQ, na delovnem mestu;" brez besed "za boljše počutje vseh uslužbencev, tudi 

oseb LGBTIQ, na delovnem mestu;" 

3. del: "za boljše počutje vseh uslužbencev, tudi oseb LGBTIQ, na delovnem mestu;" 
 

 

7. Položaj begunk in prosilk za azil v EU 

Poročilo: Mary Honeyball (A8-0024/2016) 

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

nadomestni predlog 

resolucije 

3 PPE EG - 260, 394, 44 

§ 1 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 543, 128, 25 

3/PG + 386, 292, 27 

§ 2 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3/PG + 547, 132, 27 

§ 5 § originalno 

besedilo 

PG + 583, 83, 31 

§ 6 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

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

§ 7 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 558, 122, 27 

§ 8 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 10 § originalno 

besedilo 

PG + 550, 106, 48 

§ 11 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 12 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3/PG + 575, 88, 40 

4 +  

5/PG + 435, 205, 58 

§ 13 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 15 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 16 1 več kot 76 

poslancev 

EG + 390, 288, 23 

§ 17 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 18 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 571, 124, 7 

2/EG + 369, 320, 8 

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

§ 19 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 20 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 26 2 več kot 76 

poslancev 

 +  

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 ↓  

2 ↓  

§ 29 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 31 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 575, 96, 32 

2/PG + 392, 275, 32 

§ 32 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 33 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 414, 271, 20 

§ 34 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 36 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 395, 269, 39 

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

§ 37 § originalno 

besedilo 

PG - 67, 590, 49 

§ 38 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 39 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 549, 120, 32 

§ 40 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 42 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 43 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 431, 259, 14 

§ 48 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 50 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 54 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 573, 83, 51 

2/PG + 393, 287, 16 

§ 56 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 57 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

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

§ 58 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 59 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 60 § originalno 

besedilo 

PG + 363, 325, 16 

§ 61 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 395, 241, 68 

2/PG + 389, 270, 34 

3/PG + 371, 298, 28 

§ 62 § originalno 

besedilo 

loč. +  

u. i. C § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 490, 163, 42 

u. i. G § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

u. i. H § originalno 

besedilo 

loč. +  

u. i. P § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u. i. R § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

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

u.i. V § originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. W § originalno 

besedilo 

loč. +  

glasovanje: predlog resolucije odbora FEMM 

(celotno besedilo) 

PG + 388, 150, 159 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

S&D: §§ 5, 10, 31 

ECR: §§ 2 (3. del), 5, 7 (2. del), 12 (3. in 5. del), 18 (1. del), 31, 33 (2. del), 36 (2. del), 37, 

39 (2. del), 43 (2. del), 54, 60, 61 (2. in 3. del); u.i. C (2. del) 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

S&D: § 37 

ECR: §§ 8, 11, 12, 15, 19, 56 

PPE: u.i. H, V, W; §§ 6, 12, 17, 20, 32, 33, 34, 38, 42, 48, 58, 59, 60, 61, 62 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ECR: 

u. i. G 

1. del: "saj imajo ženske in dekleta, ki prosijo za azil, posebne potrebe po zaščiti in se 

soočajo z drugačnimi težavami kot moški;" 

2. del: "ker je treba vse azilne politike in postopke, vključno z ocenjevanjem prošenj za 

azil, izvajati posamično ob upoštevanju različnosti spolov," 

3. del: "ker bi bilo treba prošnje za azil, ki so povezane z nasiljem, obravnavati tako, da bi 

bile ženske zaščitene pred sekundarno viktimizacijo v azilnem postopku;" 

 
§ 6 

1. del: vse besedilo brez besede "zagotovijo" 

2. del: ta beseda 

 
§ 7 

1. del: "izraža globoko zaskrbljenost zaradi poročil, da se ženske in otroci prostituirajo za 

preživetje, da lahko plačajo tihotapcem in nadaljujejo pot v EU ter tam zaprosijo za 

azil;" 

2. del: "ponovno poudarja, da so varne in zakonite poti v Evropo poglavitne za to, da se ta 

praksa prepreči;" 
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§ 12 

1. del: "poudarja, da so lahko ženske tudi v državah, ki veljajo za varne, preganjane na 

podlagi spola,"  

2. del: "osebe LGBTI pa so lahko tudi žrtve zlorab, zato je zahteva za njihovo zaščito 

legitimna;" 

3. del: "poziva vse države članice, naj sprejmejo azilne postopke" 

4. del: "in poskusijo razviti programe usposabljanja, ki bodo upoštevali potrebe žensk, ki so 

žrtve večkratne marginalizacije, vključno s pripadnicami skupnosti LGBTI;" 

5. del "poziva vse države članice, naj se borijo proti škodljivim stereotipom glede vedenja 

in značilnosti pripadnic skupnosti LGBTI ter naj pri obravnavanju prošenj za azil v 

celoti uporabljajo Listino EU o temeljnih pravicah; poudarja, da so v vseh državah 

članicah potrebni sprejemni centri, v katerih se bodo upoštevale potrebe oseb 

LGBTI; poudarja, da je v sprejemnih centrih pogosto nasilje nad temi osebami;" 

 
§ 33 

1. del: "poudarja, da bi morale imeti migrantke in migrantska dekleta brez dokumentov 

dostop do vseh bistvenih temeljnih pravic;" 

2. del: "in da bi bilo treba razviti možnosti za zakonite migracije;" 

 
§ 36 

1. del: "pozdravlja, da je Evropski azilni podporni urad razvil nove module usposabljanja o 

spolu, spolni identiteti in spolni usmerjenosti;" 

2. del: "poziva k popolni vključitvi načela enakosti spolov in priprave proračuna ob 

upoštevanju vidika spola v delo tega urada, in sicer prek kontaktnih točk za enakost 

spolov in formalne povezave z Evropskim inštitutom za enakost spolov;" 

3. del: "poziva k informacijam o državah izvora, ki vključujejo položaj žensk, in sicer v 

pravnem in dejanskem smislu, pa tudi informacije o preganjanju žensk ali njihovi 

ogroženosti zaradi nedržavnih akterjev;" 

 
§ 39 

1. del: vse besedilo brez besed "naj se ukine pridržanje za vse otroke v EU ter" 

2. del: te besede 

 
§ 50 

1. del: "poudarja, da so nujno potrebne neodvisne preiskave vseh obtožb tudi o spolni 

zlorabi in nasilju na podlagi spola v centrih za pridržanje priseljencev ali na mejah" 

2. del: "in da se omogoči dostop novinarjev in ustreznih organizacij civilne družbe;" 

 
§ 61 

1. del: vse besedilo brez besed "zlasti tistih, povezanih s spolnim in reproduktivnim 

zdravjem ter pravicami na tem področju" in "da bi morale države gostiteljice 

zagotoviti" 

2. del: "zlasti tistih, povezanih s spolnim in reproduktivnim zdravjem ter pravicami na tem 

področju" 

3. del: "da bi morale države gostiteljice zagotoviti" 

 
PPE: 

u. i. P 

1. del: "ker je Urad Visokega komisarja Združenih narodov za begunce poročal o primerih 

nasilja nad begunkami in otroki, zlasti spolnega nasilja, in njihovih zlorab skozi vso 

potovanje," 

2. del: "tudi v prenatrpanih sprejemnih centrih v EU;" 
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u.i. R 

1. del: "ker v sprejemnih centrih pogosto ni primernih prostorov za matere, nastanjene v 

njih, ki morajo preživljati svoje otroke in skrbeti zanje;" 

2. del: "ker tudi službe za pravno pomoč ne dajejo ustrezne podpore pri zagotavljanju 

informacij in pomoči pri iskanju družinskih članov;" 

 
§ 26 

1. del: vse besedilo brez besed "njihovih pravicah, zlasti o" 

2. del: te besede 

 
§ 31 

1. del: vse besedilo brez besed "ustavitev postopka izgona in/ali" 

2. del: te besede 

 
§ 40 

1. del: vse besedilo brez besed "nikoli pa ga ni mogoče upravičiti za mlajše od 18 let;" 

2. del: te besede 

 
§ 54 

1. del: vse besedilo brez besed "in izvajajo posebne ukrepe za spodbujanje udeležbe begunk 

in prosilk za azil na trgu dela," 

2. del: te besede 

 
§ 57 

1. del: vse besedilo brez besede "kakovostno" 

2. del: ta beseda 

 
PPE, ECR: 

u. i. C 

1. del: vse besedilo brez besed "in osebe LGBTI" 

2. del: te besede 

 
§ 1 

1. del: "meni, da je treba za večjo varnost in zaščito begunk in begunskih deklet zagotoviti 

varne in zakonite poti v EU za tiste, ki bežijo pred spopadi in preganjanjem, pri 

čemer je treba upoštevati spol;" 

2. del: "zlasti poudarja, da bi moralo več držav članic sodelovati v programih EU za 

preselitev; meni, da zakonodaja in politika na področju nedovoljenih migracij ne bi 

smeli ovirati dostopa do azilnih postopkov EU; poudarja, da je pravica do azila 

zagotovljena s členom 18 Listine EU o temeljnih pravicah; brez besed "meni, da 

zakonodaja in politika na področju nedovoljenih migracij ne bi smeli ovirati dostopa 

do azilnih postopkov EU;" 

3. del: "meni, da zakonodaja in politika na področju nedovoljenih migracij ne bi smeli 

ovirati dostopa do azilnih postopkov EU;" 
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§ 2 

1. del: "poudarja, da je nujno treba takoj odpreti varne in zakonite azilne poti in se 

zoperstaviti tihotapskim mrežam ter ženskam, otrokom in invalidom v večji meri 

omogočiti pribežališče, ne da bi za to tvegali svoje življenje; je zelo zaskrbljen 

zaradi smrtnih žrtev, zavračanja vstopa in grobih kršitev človekovih pravic na 

zunanjih mejah EU;" brez besed ", zavračanja vstopa" 

2. del: ", zavračanja vstopa" 

3. del: "meni, da bi si moralo vseh 28 držav članic deliti odgovornost, stroške in koristi, ne 

da to nosijo le države prvega prihoda; obžaluje pomanjkanje solidarnosti med 

državami članicami;" 

 
§ 13 

1. del: "poudarja, da oblike nasilja in diskriminacije na podlagi spola, med drugim posilstvo 

in spolno nasilje, pohabljanje ženskih spolovil, prisilne poroke, nasilje v družini, t. i. 

kazniva dejanja iz časti in diskriminacija na podlagi spola, ki jo odobrava država, 

pomenijo preganjanje" 

2. del: "in bi morale biti utemeljen razlog za prošnjo za azil v EU, kar bi bilo treba 

upoštevati v novih smernicah o enakosti spolov;" 

 
§ 18 

1. del: "je seznanjen s predlogom Komisije za vzpostavitev skupnega seznama varnih držav 

izvora;" 

2. del: "zahteva, da se sprejmejo vsi potrebni ukrepi in se zagotovi, da bo ta pristop skladen 

z načelom nevračanja in da pravice žensk, otrok in drugih ranljivih skupin ne bodo 

ogrožene; poziva, naj se uporablja razlikovanje glede na spol; meni, da morebiten 

seznam varnih držav izvora ne bi smel privesti do manj ugodnega obravnavanja 

postopkovnega obravnavanja žensk, ki za azil prosijo zaradi strahu ali izkušnje 

nasilja na podlagi spola; poudarja, da se je treba izogniti naglim odločitvam, pri 

katerih se niso ustrezno upoštevale nevarnosti, celo smrtna nevarnost, ki grozijo 

ženskam, ki so žrtve nasilja na podlagi spola, če se njihova prošnja zavrne in se bodo 

prisiljene vrniti v svojo državo;" brez besed "meni, da morebiten seznam varnih 

držav izvora ne bi smel privesti do manj ugodnega obravnavanja postopkovnega 

obravnavanja žensk, ki za azil prosijo zaradi strahu ali izkušnje nasilja na podlagi 

spola;" 

3. del: "meni, da morebiten seznam varnih držav izvora ne bi smel privesti do manj 

ugodnega obravnavanja postopkovnega obravnavanja žensk, ki za azil prosijo zaradi 

strahu ali izkušnje nasilja na podlagi spola;" 

 
§ 29 

1. del: "poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo popoln dostop do spolnega in 

reproduktivnega zdravja in pravic" brez besed "in pravic" 

2. del: "in pravic" 

3. del: "vključno z dostopom do varnega splava" 

4. del: "in naj nemudoma dodelijo dodatna sredstva za zdravstveno varstvo;" 

 
§ 43 

1. del: vse besedilo brez besed "in pravna pomoč" 

2. del: te besede 
 

 


