
P8_PV(2016)03-10(VOT)_SL.doc 1 PE 579.935 

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. Svoboda izražanja v Kazahstanu 

Predlogi resolucij: B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016, B8-

0375/2016, B8-0337/2016 

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-0337/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

po § 3 5 GUE/NGL PG + 483, 145, 25 

§ 12 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u. i. D 1 GUE/NGL  -  

u.i. I 2 GUE/NGL  -  

po u.i. I 3 GUE/NGL PG + 370, 234, 46 

4 GUE/NGL  -  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-0337/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0343/2016  EFDD  ↓  

B8-0344/2016  ECR  ↓  

B8-0345/2016  PPE  ↓  

B8-0349/2016  ALDE  ↓  

B8-0373/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0375/2016  S&D  ↓  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

GUE/NGL: predloga sprememb 3, 5 
 

 

Zahteve za glasovanje po delih 

GUE/NGL: 

§ 12 
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1. del: "pozdravlja željo Kazahstana, da bi aktivno sodeloval kot posrednik/pospeševalec 

pri mednarodnih vprašanjih varnosti v širši regiji;" 

2. del: "kazahstanske oblasti poziva, naj spoštujejo mednarodne obveznosti, ki so jih 

prevzele s podpisom mednarodnih aktov, vključno s tistimi, povezanimi s pravno 

državo in neodvisnim sodstvom;" 
 

2. Egipt, zlasti primer Giulia Regenija 

Predlogi resolucij: B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0378/2016, B8-0348/2016, B8-0371/2016, B8-
0376/2016, B8-0377/2016, B8-0338/2016 

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-0338/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

§ 3 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

po § 9 3 ENF  -  

§ 13 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

po u.i. D 1 ENF  -  

2 ENF  -  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 588, 10, 59 

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-0338/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0346/2016  ECR  ↓  

B8-0347/2016  EFDD  ↓  

B8-0348/2016  ENF  ↓  

B8-0371/2016  PPE  ↓  

B8-0376/2016  ALDE  ↓  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

B8-0377/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0378/2016  S&D  ↓  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ECR: končno glasovanje 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ECR: 

§ 3 

1. del: "z resno zaskrbljenostjo poudarja, da primer Giulia Regenija ni osamljen, temveč 

spada v sklop uporabe mučenja, smrti v priporu in prisilnih izginotij v Egiptu v 

zadnjih letih, kar resno krši člen 2 pridružitvenega sporazuma med EU in Egiptom, 

ki določa, da odnosi med EU in Egiptom temeljijo na spoštovanju demokratičnih 

načel in temeljnih človekovih pravic, kot so določene v Splošni deklaraciji o 

človekovih pravicah, ki je bistveni element tega sporazuma;" 

2. del: "zato poziva Evropsko službo za zunanje delovanje in države članice, naj z 

egiptovskimi oblastmi načnejo vprašanje rutinske uporabe prisilnih izginotij in 

mučenja in naj izvajajo pritisk za učinkovito reformo egiptovskega varnostnega 

aparata in sodstva;" 

 
§ 13 

1. del: "poziva države članice, naj popolnoma spoštujejo sklepe Sveta za zunanje zadeve o 

izvozu vojaške tehnologije in opreme in varnostnem sodelovanju iz avgusta 2013;" 

2. del: "poziva k prekinitvi izvoza opreme za nadzor, če obstajajo dokazi, da se bo 

uporabljala za kršitve človekovih pravic;" 

3. del: "poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj poroča o stanju vojaškega in 

varnostnega sodelovanja držav članic EU z Egiptom" 

4. del: "in v tesnem sodelovanju z Evropskim parlamentom razvije načrt, v katerem bodo 

navedeni konkretni ukrepi, ki naj bi jih sprejele egiptovski organi, da bi bistveno 

izboljšali stanje na področju človekovih pravic in izvedli celovito reformo sodstva 

pred ponovno oceno sklepov Sveta za zunanje zadeve iz avgusta 2013;" 
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3. Demokratična republika Kongo 

Predlogi resolucij: B8-0379/2016, B8-0380/2016, B8-0381/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-

0374/2016, B8-0342/2016 

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-0342/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

po § 5 7 GUE/NGL EG - 109, 310, 229 

8 GUE/NGL  -  

po § 6 2 Verts/ALE  +  

4 S&D EG + 503, 137, 14 

§ 10 § originalno 

besedilo 

loč. +  

po § 13 9 GUE/NGL  -  

po § 14 3 Verts/ALE  -  

po u.i. L 1 Verts/ALE  -  

po u.i. M 5 GUE/NGL  -  

6 GUE/NGL  -  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-0342/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0350/2016  ECR  ↓  

B8-0372/2016  EFDD  ↓  

B8-0374/2016  PPE  ↓  

B8-0379/2016  ALDE  ↓  

B8-0380/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0381/2016  S&D  ↓  

 

Zahteve za ločeno glasovanje 

GUE/NGL: § 10 
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4. Uvedba nujnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Tunizijo ***I 

Poročilo: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: zakonodajna 

resolucija 

PG + 500, 107, 42 

 

Glasovanje je bilo preloženo na plenarnem zasedanju 25. februarja 2016 v skladu s členom 61(2) 

Poslovnika. 
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5. Zdravila za uporabo v veterinarski medicini ***I 

Poročilo: Françoise Grossetête (A8-0046/2016) 

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glas

ovanj

e 

PG/EG - pripombe 

p.s. pristojnega odbora 

– glasovanje po 

sklopih 

1-5 

7-11 

13-22 

24-36 

38-48 

50-73 

75-76 

78-98 

101-110 

114-115 

118-126 

128-130 

132-134 

136 

139 

141-143 

145-149 

153-185 

187-201 

203-204 

207-212 

215-225 

228-229 

231-233 

235-238 

240-247 

249 

251-252 

255-261 

263-272 

274-277 

279-282 

284-289 

odbor  +  

člen 4, § 1, točka 1, 

točka b 

49 odbor loč./EG + 514, 120, 19 

člen 4, § 1, točka 24 74 odbor po delih   

1 +  

2/PG + 586, 44, 25 

3/EG + 397, 233, 20 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glas

ovanj

e 

PG/EG - pripombe 

4/PG - 281, 354, 21 

člen 4, § 1, po točki 27 291 ENF PG - 69, 558, 23 

77 odbor  +  

člen 7, § 5 297D Verts/ALE  -  

člen 7, po § 5 99 odbor loč. -  

člen 8, § 2 100 odbor  +  

292= 

315= 

ENF  

GUE/NGL, 

EFDD 

PG ↓  

člen 8, po § 4 316 GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

člen 21 111 odbor po delih   

1 +  

2/PG + 485, 166, 3 

člen 21, po § 3 112 odbor loč. -  

člen 22 113 odbor po delih   

1 +  

2/PG + 579, 25, 40 

člen 29 293 ENF PG - 79, 542, 29 

116 odbor  +  

298D Verts/ALE EG + 350, 289, 5 

člen 29, po § 3 117 odbor po delih   

1 +  

2/PG + 428, 137, 80 

člen 32, § 1, po točki g 127 odbor loč./EG + 377, 244, 26 

člen 32, § 1, po točki i 131 odbor PG - 107, 493, 52 

člen 32, § 3 299 Verts/ALE PG - 180, 466, 6 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glas

ovanj

e 

PG/EG - pripombe 

člen 32, § 4 300 Verts/ALE PG - 177, 458, 7 

člen 33, § 3 135 odbor loč. -  

člen 33, po § 3 301 Verts/ALE PG + 313, 290, 24 

člen 34, § 1, točka b 318 GUE/NGL, 

EFDD 

PG - 104, 518, 14 

Člen 34, § 1, točka d 319 EFDD, 

GUE/NGL 

PG - 145, 487, 11 

po členu 34 312 PPE  +  

137 odbor  ↓  

člen 35, § 1 138UD odbor  +  

320 EFDD, 

GUE/NGL 

PG ↓  

člen 35, § 2 321 EFDD, 

GUE/NGL 

PG - 119, 514, 13 

138UD odbor  +  

člen 35, § 3 322 EFDD, 

GUE/NGL 

PG - 115, 522, 14 

138UD odbor  +  

člen 35, § 4 138UD odbor  +  

člen 38, § 2, točka b 140 odbor loč. -  

člen 38, § 4 144 odbor loč./EG + 396, 251, 1 

člen 48, § 4 150 odbor loč. +  

člen 49, § 1 151 odbor PG + 460, 166, 20 

člen 49, § 2 152 odbor loč./EG + 360, 285, 1 

člen 75, § 3, točka a 186 odbor po delih   

1 +  

2 +  

člen 79, § 5 202 odbor loč. -  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glas

ovanj

e 

PG/EG - pripombe 

člen 82, § 1 205 odbor loč. +  

člen 83 206 odbor loč. +  

člen 92, § 2, točka c 302 Verts/ALE PG + 361, 245, 37 

člen 93, § 5 213 odbor po delih   

1 +  

2/EG + 371, 250, 18 

člen 98, po točki c 317 GUE/NGL PG - 220, 421, 3 

214 odbor  +  

člen 107, po § 2 226 odbor PG + 611, 27, 2 

227 odbor PG + 617, 7, 18 

člen 108, § 1 230UD odbor PG + 524, 95, 27 

294UD ENF PG ↓  

323 EFDD, 

GUE/NGL 

PG ↓  

člen 108, ostalo 230UD odbor PG + 527, 93, 22 

294UD ENF PG ↓  

člen 108 § originalno 

besedilo 

PG ↓  

člen 109, § 3, alinea 1, 

točka d 

234 odbor loč./EG + 358, 280, 2 

po členu 111 239 odbor loč. +  

člen 115, po § 1 303 Verts/ALE EG + 377, 199, 65 

248 odbor  ↓  

člen 116, § 2 250 odbor loč. -  

člen 116, po § 3 304 Verts/ALE  +  

253 odbor  ↓  

člen 116, § 4, alinea 1 254 odbor PG - 303, 329, 12 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glas

ovanj

e 

PG/EG - pripombe 

člen 118, § 2, alinea 2, 

točka a 

262 odbor loč. +  

člen 125, § 4, alinea 2 273 odbor PG + 558, 63, 22 

po členu 135 278 odbor PG - 154, 462, 26 

člen 140, po § 1 305 Verts/ALE PG + 434, 188, 18 

člen 141, § 1, po točki 

h 

283 odbor  +  

306 Verts/ALE  ↓  

priloga II, del 1, točka 

1.1, § 1 

307 Verts/ALE PG - 150, 460, 29 

priloga II, del 1, točka 

1.3, podtočka 1.3.1, 

prva alinea, točka d 

308 Verts/ALE  -  

priloga II, del 1, točka 

1.3, podtočka 1.3.1, 

šesta alinea 

309 Verts/ALE  -  

priloga II, del 2, točka 

2.3, podtočka 2.3.1, 

peta alinea 

310 Verts/ALE  -  

priloga 3 a (novo) 290 odbor loč. -  

u.i. 14 6 odbor loč. +  

po u.i. 25 311 PPE  +  

12 odbor  ↓  

po u.i. 36 313 GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

u.i. 38 23 odbor po delih   

1 +  

2 +  

po u.i. 52 314 GUE/NGL PG + 370, 238, 25 

u.i. 65 295 Verts/ALE  +  

37 odbor  ↓  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glas

ovanj

e 

PG/EG - pripombe 

u.i. 70 296 Verts/ALE  -  

glasovanje: predlog Komisije  +  

glasovanje: zakonodajna resolucija   glasovanje preloženo  

(člen 61(2) 

Poslovnika) 

PG: 585, 30, 16 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ENF: člen 108, predlogi sprememb 74 (2. del), 117 (2. del), 230, 291, 292, 293, 294 

GUE/NGL: predlogi sprememb 226, 227, 254, 273, 278, 314, 317 

EFDD: predlogi sprememb 318, 319, 320, 321, 322, 323 

Verts/ALE: predlogi sprememb 74 (4. del), 111 (2. del), 113 (2. del), 131, 151, 299, 300, 301, 

302, 305, 307 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ECR: predlogi sprememb 49, 99, 112, 127, 131, 273, 278 

Verts/ALE: predlogi sprememb 6, 150, 152, 205, 206, 234, 262 

S&D: predlog spremembe 250 

ALDE: predlogi sprememb 131, 135, 140, 144, 202 

PPE: predlogi sprememb 131, 135, 239, 254, 278, 290 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ENF: 

predlog spremembe 117 

1. del: vse besedilo brez besed "niso proizvedena z uporabo alkohola" (dvakrat) 

2. del: te besede 

 
ECR: 

predlog spremembe 213 

1. del: "5. Dovoljenje za proizvodnjo se lahko pri ugotovljenih manjših pomanjkljivostih 

izda pod pogojem, da predlagatelj te pomanjkljivosti v določenem roku odpravi." 

2. del: "Dovoljenje za proizvodnjo zdravil se lahko začasno prekliče, če te zahteve niso 

izpolnjene. Dovoljenje za proizvodnjo se zavrne, če proizvodnja povzroča 

nesprejemljivo tveganje za okolje." 
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Verts/ALE: 

predlog spremembe 23 

1. del: "Če se protimikrobno zdravilo ne daje in uporablja pravilno, lahko pomeni tveganje 

za javno zdravje ali zdravje živali. Zato bi morala biti protimikrobna zdravila za 

uporabo v veterinarski medicini na voljo samo na veterinarski recept. Osebe, ki 

imajo pravico, da predpišejo zdravilo, imajo ključno vlogo pri zagotavljanju 

preudarne uporabe protimikrobnih zdravil. Veterinarji imajo pravno obveznost, ki je 

del njihovega kodeksa poklicnega ravnanja, da zagotovijo odgovorno uporabo 

zdravil za uporabo v veterinarski medicini. Nanje ne bi smele neposredno ali 

posredno vplivati gospodarske spodbude pri predpisovanju navedenih zdravil. 

Sektor za zdravje živali in veterinarji bi morali skupaj spodbujati odgovorno 

uporabo. Zato bi bilo treba dobavo protimikrobnih zdravil za uporabo v veterinarski 

medicini, ki jo zagotavljajo veterinarji ali druge osebe, ki so za to pooblaščene v 

skladu z nacionalno zakonodajo, omejiti na količino, potrebno za zdravljenje živali, 

ki so v njihovi oskrbi, in to šele po postavitvi veterinarske diagnoze po kliničnem 

pregledu živali" 

2. del: "ali v izjemnih primerih zgolj po stalnem zdravstvenem spremljanju te živali." 

 
predlog spremembe 111 

1. del: vse besedilo odstavka 2 

2. del: odstavek 2 

 
predlog spremembe 113 

1. del: vse besedilo brez odstavka 3a) 

2. del: odstavek 3a) 

 
 

 
ALDE: 

predlog spremembe 186 

1. del: vse besedilo brez besede "vrsti" 

2. del: ta beseda 

 
ENF, Verts/ALE, S&D: 

predlog spremembe 74 

1. del: "„veterinarski recept“ pomeni vsak recept za zdravilo za uporabo v veterinarski 

medicini, ki ga izda veterinar" 

2. del: "ali drug strokovnjak, ki je za to usposobljen v skladu z veljavno nacionalno 

zakonodajo," 

3. del: "potem ko se postavi veterinarska diagnoza po kliničnem pregledu živali" 

4. del: "ali stalnem zdravstvenem spremljanju te živali;" 
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6. Pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za veterinarsko uporabo 

***I 

Poročilo: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016) 

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasova

nje 

PG/EG - pripombe 

p.s. pristojnega odbora 

– glasovanje po 

sklopih 

1-11 

13-30 

32-35 

odbor  +  

člen 1, po točki 5 12 odbor loč. +  

člen 1, točka 16 31 odbor loč. +  

glasovanje: predlog Komisije  +  

glasovanje: zakonodajna resolucija   glasovanje preloženo  

(člen 61(2) Poslovnika) 

PG: 549, 36, 9 

 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ECR: predloga sprememb 12, 31 
 

Popravek: vse jezikovne različice. 
 

 

7. Uspešnemu podatkovno vodenemu gospodarstvu naproti 

Predlog resolucije: B8-0308/2016 

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

Predlog resolucije B8-0308/2016 (odbor ITRE) 

po § 3 1 GUE/NGL po delih   

1 -  

2 ↓  

po § 4 2 GUE/NGL  -  

po § 9 3 GUE/NGL  -  

§ 10 4 GUE/NGL  -  

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

besedilo 
1 +  

2 +  

§ 15 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 19 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 26 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 304, 273, 5 

§ 29 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 32 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 36 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

u.i. A § originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. B § originalno 

besedilo 

loč. +  

u. i. C § originalno 

besedilo 

loč. +  

u. i. D § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  
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Zahteve za ločeno glasovanje 

Verts/ALE: u.i. A, B, C, §§ 15, 19, 32 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ALDE: 

u. i. D 

1. del: "ker je razvoj masovnih podatkov sestavni del novega digitalnega trga in bi moral 

zagotavljati razvoj inovativnih in konkurenčnih poslovnih modelov ter se obenem 

skladati z okvirom EU za varstvo podatkov, saj masovni podatki lahko predstavljajo 

velika tveganja in izzive, zlasti z vidika temeljnih pravic (vključno z zasebnostjo in 

varstvom podatkov)," 

2. del: "povzročati pa utegnejo tudi nepravično diskriminacijo, ki je posledica napačnega 

sklepanja na podlagi korelacije, ne pa kavzalnosti;" 

 
§ 29 

1. del: "je prepričan, da bi bilo treba več prizadevanj usmeriti v anonimizacijo in 

psevdonimizacijo podatkov, saj je to predpogoj za ustvarjalne inovacije na področju 

podatkov in velik korak v smeri zmanjšanja ovir za vstop na trg za zagonska podjetja 

ter MSP; meni, da bo prevzemanje tehnologij, vključno z besedilnim in 

podatkovnim rudarjenjem, pomemben dejavnik pri črpanju dodane vrednosti iz 

naborov odprtih podatkov;" 

2. del: "vseeno poudarja, da je treba jasno razlikovati med obdelavo osebnih podatkov in 

drugih podatkov ter oblikovati tehnološke rešitve, ki bodo že v svoji zasnovi krepile 

zasebnost;" 

 
§ 36 

1. del: vse besedilo brez besed "za direktorje podjetij in višje uradnike v javni upravi" 

2. del: te besede 

 
Verts/ALE: 

§ 26 

1. del: vse besedilo brez besed "spominja, da bi moral trg spodbujati sprejemanje 

regulativnih ukrepov;" 

2. del: te besede 

 
S&D: 

predlog spremembe 1 

1. del: vse besedilo brez besed "tveganjem oblikovanja napačnih zaključkov na podlagi 

zgolj naključnih korelacij, ter o etičnih in moralnih vprašanjih, kot je" 

2. del: te besede 

 
GUE/NGL: 

§ 10 

1. del: vse besedilo brez besed "spodbujanje konkurenčnosti" ter "tržno spodbujenih" 

2. del: te besede 
 

 

8. Razmere v Eritreji 

Predlogi resolucij: B8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-0323/2016, B8-
0324/2016, B8-0320/2016 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Skupni predlog resolucije RC-B8-0318/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, 

EFDD) 

§ 6 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 476, 80, 25 

3 +  

§ 16 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-0318/2016  ECR  ↓  

B8-0319/2016  S&D  ↓  

B8-0320/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0321/2016  EFDD  ↓  

B8-0322/2016  ALDE  ↓  

B8-0323/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0324/2016  PPE  ↓  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

GUE/NGL: § 6 (2. del) 
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Zahteve za glasovanje po delih 

ECR: 

§ 16 

1. del: "poziva države članice EU, naj preiščejo vlogo Ljudske fronte za vzpostavitev 

demokracije in pravice ter njenih različnih kril, vključno z mladinskim krilom, in naj 

prepovedo vse oblike povezovanja in dejavnosti, ki neposredno podpirajo izvajanje 

nadzora v Evropi, spodkopavajo demokratična načela in pravno državo ter ustvarjajo 

vzorce ustrahovanja in izsiljevanja; poziva države članice, naj ukrepajo za odpravo 

izseljenskega davka in naj preiščejo finančne transakcije, povezane z vsemi drugimi 

morebitnimi „prispevki“, ki jih v tujini zbirajo eritrejska združenja, povezana z 

vlado," 

2. del: "ter naj v celoti zaščitijo pravice do azila za vse eritrejske begunce v Evropi;" 

 
GUE/NGL: 

§ 6 

1. del: vse besedilo brez besed "varnosti" ter "da bo za nedavno dogovorjeno pomoč 

potrebno izpolnjevati pogoje ter" 

2. del: "varnosti" 

3. del: "da bo za nedavno dogovorjeno pomoč potrebno izpolnjevati pogoje ter" 
 

Razno 

Michèle Rivasi (skupina Verts/ALE), Mara Bizzotto in Gianluca Buonanno (skupina ENF) so tudi 

podpisniki predloga skupne resolucije RC-B8-0318/2016. 
 

 

9. Poročilo o nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2015 

Predlog resolucije: B8-0310/2016 

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

Predlog resolucije B8-0310/2016 (odbor AFET) 

vse besedilo 9 GUE/NGL  -  

§ 1 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 443, 113, 18 

§ 2 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 440, 118, 14 

§ 5 12 GUE/NGL  -  

§ 9 7 S&D EG + 301, 228, 27 

po § 17 2 PPE  +  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

§ 32 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

po § 40 5 Verts/ALE EG - 240, 310, 17 

§ 43 3 PPE  +  

6 Verts/ALE  -  

13 GUE/NGL PG - 108, 449, 13 

§ 44 15 GUE/NGL  -  

po § 44 14 GUE/NGL PG - 104, 436, 25 

§ 45 16 GUE/NGL  -  

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

po § 45 4 Verts/ALE po delih   

1 -  

2 ↓  

§ 48 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 50 19UD GUE/NGL PG - 136, 387, 35 

8 S&D EG + 314, 224, 8 

po navedbi sklicevanja 

15 

1 PPE  +  

u. i. C § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u. i. F 10 GUE/NGL  -  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

u. i. G 11 GUE/NGL  -  

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) EG + 404, 76, 29 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

GUE/NGL: predloga sprememb 13, 14 

EFDD: § 1 (2. del), § 2 (2. del), predlog spremembe 17 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

GUE/NGL: 

u. i. C 

1. del: "ker je ta država že deset let kandidatka za pristop k EU" 

2. del: "in še zmeraj velja, da je najbolj napredovala pri usklajevanju s pravnim redom EU;" 

 
u. i. G 

1. del: vse besedilo brez besede "Svet" 

2. del: ta beseda 

 
§ 32 

1. del: vse besedilo brez besed "poziva k boljši davčni disciplini in spodbuja načelo 

uravnoteženega proračuna" 

2. del: te besede 

 
§ 45 

1. del: vse besedilo brez besed "in oblikujeta nove pobude za odpravo preostalih nesoglasij 

v skladu s sodbo Meddržavnega sodišča z dne 5. decembra 2011" 

2. del: te besede 

 
§ 48 

1. del: "poziva vlado, naj izboljša splošno stopnjo usklajenosti z zunanjo politiko EU, saj je 

ta stopnja še vedno nizka (68 %);" 

2. del: "poziva vlado, naj spoštuje skupno stališče EU o celovitosti Rimskega statuta;" 

 
predlog spremembe 4 

1. del: "v zvezi s tem podpira predlog osebnega odposlanca generalnega sekretarja OZN za 

pogovore med Grčijo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo Matthewa 

Nimetza o sestavljenem imenu z geografskim poimenovanjem," 

2. del: "če to ne bo vplivalo na makedonsko nacionalnost, identiteto, kulturo in jezik;" 

 
EFDD: 

§ 1 

1. del: vse besedilo brez besed "evroatlantsko vključevanje in" 

2. del: te besede 

 
§ 2 
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1. del: vse besedilo brez besed "na pot evroatlantske perspektive" 

2. del: te besede 
 

 

10. Poročilo o Črni gori za leto 2015 

Predlog resolucije: B8-0309/2016 

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

Predlog resolucije B8-0309/2016 (odbor AFET) 

§ 2 6 Verts/ALE  -  

po § 2 8 Verts/ALE  -  

§ 3 4= 

7= 

ECR 

Verts/ALE 

EG + 353, 34, 148 

§ 4 9 Verts/ALE  -  

§ 16 5 ECR  +  

po § 32 10 Verts/ALE  -  

§ 33 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 415, 103, 11 

§ 34 1 GUE/NGL  -  

3 S&D po delih   

1 -  

2/EG + 278, 228, 12 

11 Verts/ALE  -  

2 PPE po delih   

1 ↓  

2 ↓  

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 ↓  

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

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

EFDD: § 33 (2. del) 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

Verts/ALE 

predlog spremembe 3 

1. del: "je seznanjen z odločitvijo Nata, da Črno goro povabi v zavezništvo, in podpira hiter 

in učinkovit proces pristopnih pogajanj; v zvezi s tem spodbuja nadaljnje reforme 

varnostnega sektorja; pozdravlja sodelovanje Črne gore pri misijah SVOP pod 

vodstvom EU;" 

2. del: "opominja, da potekajo pogajanja o pristopu k EU neodvisno od pristopnih pogajanj 

z Natom;" 

 
EFDD: 

§ 33 

1. del: vse besedilo brez besed "pozdravlja sprejetje zakona o izvajanju mednarodnih 

omejevalnih ukrepov, tudi v okviru nezakonite priključitve Krima Rusiji in 

dogodkov v vzhodni Ukrajini; spodbuja druge države v regiji, naj po zgledu Črne 

gore sodelujejo z EU pri usklajevanju zunanje politike;" 

2. del: te besede 

 
§ 34 

1. del: "pozdravlja odločitev Nata, da Črno goro povabi v zavezništvo, in podpira hiter in 

učinkovit proces pristopnih pogajanj; v zvezi s tem spodbuja nadaljnje reforme 

varnostnega sektorja;" 

2. del: "pozdravlja sodelovanje Črne gore pri misijah SVOP pod vodstvom EU;" 

 
PPE: 

predlog spremembe 2 

1. del: vse besedilo brez besed "ponovno poudarja, da imata NATO in EU podobna 

pristopna merila in da" 

2. del: te besede 
 

 

11. Bančna unija – Letno poročilo 2015 

Poročilo: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016) 

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

§ 26 1 SPS odbor  +  

§ 64 § originalno 

besedilo 

PG + 429, 72, 15 

§ 65 § originalno 

besedilo 

PG + 369, 99, 50 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

§ 66 § originalno 

besedilo 

PG + 364, 95, 54 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 351, 112, 30 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ECR: §§ 64, 65, 66 

 


