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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. Kohezijska politika ter raziskovalne in inovacijske strategije za pametno 

specializacijo (RIS3) 

Poročilo: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 570, 54, 15 

 

 

2. Evropsko teritorialno sodelovanje – najboljša praksa in inovativni ukrepi 

Poročilo: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 523, 76, 38 

 

 

3. Preiskava glede merjenja emisij v avtomobilskem sektorju 

Vmesno poročilo: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 618, 26, 7 

 

 

4. Zahteva za odvzem imunitete Istvánu Ujhelyiju 

Poročilo: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje  +  

 

 

5. Zahteva za zaščito privilegijev in imunitete Rosaria Crocette 

Poročilo: Heidi Hautala (A8-0230/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje  +  
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6. Zahteva za odvzem imunitete Sotiriosu Zarianopulosu 

Poročilo: Gilles Lebreton (A8-0233/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje  +  

 

 

7. Sporazum med EU in Kitajsko, povezan s pristopom Hrvaške 

Priporočilo: Iuliu Winkler (A8-0231/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: odobritev PG + 590, 41, 35 

 

 

 

8. Sporazum med EU in Urugvajem, povezan s pristopom Hrvaške 

Priporočilo: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: odobritev PG + 587, 38, 37 

 

 

 

9. Imenovanje člana Računskega sodišča - Lazaros Stavrou Lazarou 

Poročilo: Igor Šoltes (A8-0258/2016) (tajno glasovanje – člen 182(1) Poslovnika) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: imenovanje Lazarosa 

Stavrouja Lazarouja  

 

 + 520, 48, 120 

 

 

 



P8_PV(2016)09-13(VOT)_SL.doc 4 PE 588.681 

10. Imenovanje člana Evropskega računskega sodišča - João Figueiredo 

Poročilo: Igor Šoltes (A8-0259/2016) (tajno glasovanje – člen 182(1) Poslovnika) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: imenovanje Joãa 

Figueireda 

 + 537, 38, 94 

 

 

 

11. Imenovanje člana Računskega sodišča - Leo Brincat 

Poročilo: Igor Šoltes (A8-0257/2016) (tajno glasovanje – člen 182(1) Poslovnika) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: imenovanje Lea 

Brincata 

 - 229, 381, 58 

 

 

 

12. Statistika o zunanji trgovini z državami nečlanicami (delegirana in izvedbena 

pooblastila) ***II 

Priporočilo za drugo obravnavo: Bernd Lange (A8-0240/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

odobritev brez glasovanja 

 

 

 

13. Statistika cen zemeljskega plina in električne energije ***I 

Poročilo: Barbara Kappel (A8-0184/2016) 

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 

vse besedilo – sklop št. 

1 

7 odbor EG + 403, 116, 78 

sklop št.°2 1-6 odbor  ↓  

člen 2, § 1, po točki 3 8 Verts/ALE  -  

člen 2, po § 1 10 Verts/ALE  -  

Priloga II 9 Verts/ALE  -  

glasovanje: predlog Komisije  +  

glasovanje: zakonodajna resolucija PG + 375, 161, 60 

 

 

 

14. Na poti k novi zasnovi energetskega trga 

Poročilo: Werner Langen (A8-0214/2016) 

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

§ 4 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 6 § originalno 

besedilo 

loč. +  

po § 22 1 več kot 76  

poslancev 

PG - 274, 384, 42 

§ 23 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 24 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 30 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

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

§ 31 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 44 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 48 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 49 2 več kot 76  

poslancev 

PG - 185, 495, 22 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 519, 163, 16 

3 +  

§ 51 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3/PG + 360, 297, 47 

§ 53 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 54 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 55 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

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

§ 57 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 58 § originalno 

besedilo 

PG + 541, 143, 7 

§ 60 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 66 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 69 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 70 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 71 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 72 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 73 § originalno 

besedilo 

loč. +  

u. i. G § originalno 

besedilo 

loč. +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 454, 188, 61 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ENF: § 58 

Verts/ALE: predlogi sprememb 1, 2, §§ 49 (2. del), 51 (3. del) 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ENF: §§ 4, 6, 24, 69, 71, 72, 73 

Verts/ALE: § 23 

EFDD: u.i. G, §§ 31, 53, 57, 58, 60, 73 
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Zahteve za glasovanje po delih 

S&D: 

§ 53 

1. del: „svari pred mešanjem ciljev oskrbe z energijo in podnebne politike;“ 

2. del: „zahteva dosledno okrepitev ETS in preureditev trga, da bo bolj prožen in da bi v 

prihodnje lahko s cenami ogljika in goriva dodatno podprli širitev obnovljivih virov 

energije;“ 

 
ENF: 

§ 55 

1. del: „poziva, ob upoštevanju načela subsidiarnosti, k usklajenem delovanju držav članic 

na regionalni ravni pri nadaljnji širitvi obnovljivih virov energije, da bi povečali 

ekonomičnost trgov z energijo, dosegli skupne evropske cilje in okrepili stabilnost 

omrežja; meni, da države članice brez predhodne široke razprave in sodelovanja na 

regionalni ravni in ravni EU ne bi smele sprejemati enostranskih odločitev, ki 

bistveno vplivajo na sosednje države; opozarja, da imajo obnovljivi viri energije v 

večini primerov močno lokalno komponento;“ 

2. del: „poziva Komisijo, naj si prizadeva za bolj usklajen evropski okvir za promocijo 

obnovljivih virov energije;“ 

 
§ 70 

1. del: „ugotavlja pomen učinkovitega, nepristranskega in stalnega tržnega spremljanja 

evropskih trgov z energijo kot ključnega orodja za zagotavljanje resničnega 

notranjega trga z energijo, ki se bo odlikoval po svobodni konkurenci, ustreznih 

cenovnih signalih in zanesljivosti oskrbe;“ 

2. del: „glede tega poudarja pomen agencije ACER in z zanimanjem pričakuje stališče 

Komisije glede novih in okrepljenih pooblastil agencije v zvezi z čezmejnimi 

vprašani;“ 

 
Verts/ALE: 

§ 48 

1. del: vse besedilo brez besed „, ki bi“ in „moral biti tehnološko nevtralen“ 

2. del: te besede 

 
EFDD: 

§ 24 

1. del: vse besedilo brez besed „izključno nacionalne in netržne “ 

2. del: te besede 

 
§ 30 

1. del: „poudarja, da je treba spodbujati uporabo sistemov skladiščenja energije in ustvariti 

enake konkurenčne pogoje, da bo skladiščenje energije lahko tekmovalo z drugimi 

možnostmi za prilagajanje“ 

2. del: „na podlagi tehnološko nevtralne zasnove trga z energijo;“ 

 
§ 44 

1. del: vse besedilo brez besed „zelo učinkovite in sodobne plinske elektrarne“ 

2. del: te besede 

 
§ 54 

1. del: vse besedilo brez besed „poudarja, da je treba v primeru odstopanja od načrta, ki ga 

je prijavil operater, zaračunati ustrezno izravnalno ceno energije;“ 

2. del: te besede 
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§ 66 

1. del: vse besedilo brez besed „nevtralni“ in „nevtralnih“ 

2. del: ti besedi 

 
Verts/ALE, EFDD: 

§ 49 

1. del: vse besedilo brez besed „ter omogočajo postopno odpravo subvencij za zrele 

tehnologije obnovljivih virov energije“ in „ter da bi bilo treba čim bolj zmanjšati vse 

vplive na energetsko intenzivne panoge, pri katerih je tveganje selitve virov CO2“ 

2. del: "ter omogočajo postopno odpravo subvencij za zrele tehnologije obnovljivih virov 

energije" 

3. del: „ter da bi bilo treba čim bolj zmanjšati vse vplive na energetsko intenzivne panoge, 

pri katerih je tveganje selitve virov CO2“ 

 
S&D, Verts/ALE, EFDD: 

§ 51 

1. del: „ugotavlja, da morajo države članice v skladu s strateškim okvirom Evropa 2020 

doseči posebne kvantitativne cilje glede deleža obnovljivih virov energije v končni 

porabi energije, neodvisno od razmer na trgu, zato poudarja pomen spodbujanja 

obnovljivih virov energije s politikami, usmerjenimi na konkurenčnost in stroškovno 

učinkovitost, ob sočasnem priznanju, da je na voljo veliko različnih obnovljivih 

virov energije, ki so na različnih stopnjah razvitosti in imajo različne lastnosti, zato 

pristop „enaka rešitev za vse“ ni primeren;“ 

2. del: „glede tega opozarja na pomembno vlogo sistema EU za trgovanje z emisijami 

(ETS)“  

3. del: „in meni, da je spodbujanje naložb bolj združljivo s trgom kot zagotovljene odkupne 

cene in splošna prednostna obravnava;“ 
 

 

15. Strategija EU za ogrevanje in hlajenje 

Poročilo: Adam Gierek (A8-0232/2016) 

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

§ 9 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 23 § originalno 

besedilo 

PG + 615, 62, 19 

§ 24 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 27 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 28 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

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

§ 31 § originalno 

besedilo 

PG + 582, 114, 7 

§ 39 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 41 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 45 § originalno 

besedilo 

PG + 614, 72, 17 

§ 47 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 48 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 391, 285, 27 

§ 51 § originalno 

besedilo 

PG + 534, 124, 42 

§ 52 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 55 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 56 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 69 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 92 § originalno 

besedilo 

po delih   

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

2 +  

§ 98 § originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. K § originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. T § originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. V § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 550, 66, 87 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ENF: § 23 

EFDD: §§ 31, 45, 51 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

Verts/ALE: u.i. K, §§ 9, 24, 47, 51, 69 

PPE: §§ 55, 98 

EFDD: u.i. T, §§ 27, 69 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

Verts/ALE: 

Uvodna izjava V 

1. del: vse besedilo brez besed „ker se za zadostitev tega povpraševanja pretežno 

uporabljata zemeljski plin in utekočinjen naftni plin, katerih uporabo je mogoče 

optimizirati z uporabo visoko učinkovitega shranjevanja energije“ 

2. del: te besede 

 
§ 39 

1. del: vse besedilo brez besed „poudarja, da lahko hibridni sistemi ogrevanja, ki 

zagotavljajo toploto iz dveh ali več virov energije, okrepijo vse pomembnejšo vlogo 

ogrevanja iz obnovljivih virov, zlasti za obstoječe stavbe, kjer je za njihovo 

namestitev potrebnih zelo malo obnovitvenih del;“ 

2. del: te besede 

 
§ 41 

1. del: vse besedilo brez besed „denimo iz globokomorskih rudnikov za ogrevanje 

(hlajenje),“ 

2. del: te besede 
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PPE: 

§ 48 

1. del: vse besedilo brez besed „na lokalni ravni (kot so sistemi daljinskega ogrevanja) in 

mikro ravni (npr. geotermalni sistemi in sistemi na sončno energijo);“ 

2. del: te besede 

 
§ 52 

1. del: vse besedilo brez besed „določiti jasen cilj za recikliranje bioloških odpadkov, da bi 

se“ 

2. del: te besede 

 
§ 92 

1. del: vse besedilo brez besed "Komisijo in" 

2. del: ti besedi 

 
ENF: 

§ 56 

1. del: „meni, da bi morale države članice nujno sprejeti ukrepe za postopno opuščanje 

nizkotemperaturnih peči za sežiganje trdih fosilnih goriv in organskih odpadkov, ki 

med zgorevanjem sproščajo v ozračje vrsto škodljivih snovi;“ 

2. del: „meni, da bi morale države članice, kjer je to mogoče, spodbujati opuščanje 

zastarelih in neučinkovitih kaminov drva v gosto poseljenih naseljih ter olajšati 

njihovo zamenjavo z modernimi učinkovitimi, okolju in zdravju prijaznimi 

alternativami v povezavi s pobudami za ozaveščanje o morebitnih zdravstvenih 

tveganjih in primerih najboljše prakse glede ognja iz drv;“ 

 
EFDD: 

§ 28 

1. del: „in daljinsko ogrevanje“ 

2. del: te besede 
 

 

16. Povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij 

Poročilo: Rosa D'Amato (A8-0162/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: resolucija (besedilo v 

celoti) 

PG + 618, 15, 59 

 

 

 

17. Strategija EU za alpsko regijo 

Poročilo: Mercedes Bresso (A8-0226/2016) 

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 

§ 7 § originalno 

besedilo 

PG + 564, 114, 26 

§ 18 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 521, 155, 27 

§ 31 § originalno 

besedilo 

 + spremenjeno z 

ustnim predlogom 

spremembe 

po § 36 1 več kot 76  

poslancev 

PG - 143, 548, 13 

2 več kot 76  

poslancev 

PG - 146, 519, 36 

3 več kot 76  

poslancev 

PG - 190, 504, 6 

po § 43 4 več kot 76  

poslancev 

PG - 189, 489, 27 

§ 47 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 521, 78, 107 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

Verts/ALE: predlogi sprememb 1, 2, 3, 4 

EFDD: §§ 7, 18 (2. del), 20, predlogi sprememb 1, 2, 3, 4 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

Verts/ALE: 

§ 47 

1. del: vse besedilo brez besede: „zlasti“ 

2. del: ta beseda 

 
EFDD: 

§ 18 

1. del: vse besedilo brez besed „v zvezi s tem poziva sodelujoče države, naj izdelajo načrte 

za spodbujanje nastanka javno-zasebnih partnerstev;“ 

2. del: te besede 
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Razno 

Mercedes Bresso je podala ustni predlog spremembe k odstavku 31: 

“31. podpira diverzifikacijo turistične ponudbe z oblikovanjem novih, regionalnim danostim 

prilagojenih ponudb, ki uporabljajo regionalne vire, kot so turistični tematski parki in poti, vinski in 

kulinarični turizem, kulturni, zdravstveni, izobraževalni in športni turizem, s čimer bi podaljšali 

turistično sezono in zmanjšali pritisk na infrastrukturo ter dosegli celoletno zaposlenost v turističnem 

sektorju, turizem na kmetijah, ki bi privlačil obiskovalce in jih seznanjal s kmečkimi dejavnostmi in 

dejavnostmi na prostem, daleč od hotelskega življenja, ter povečali konkurenčnost in trajnost 

turističnih destinacij; podpira promocijo novih turističnih dejavnosti, ki so bolje prilagojene 

podnebnim spremembam in varstvu okolja; poudarja tudi, da je treba podpreti in okrepiti koordinacijo 

gorskih reševalnih služb;  
 

 

18. Skrbniški sklad EU za Afriko: posledice za razvoj in humanitarno pomoč 

Poročilo: Ignazio Corrao (A8-0221/2016) 

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

§ 2 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

§ 3 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

§ 4 § originalno 

besedilo 

 + spremenjeno z 

ustnim predlogom 

spremembe 

§ 5 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 7 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 11 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

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

§ 12 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

§ 13 § originalno 

besedilo 

 + spremenjeno z 

ustnim predlogom 

spremembe 

§ 14 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

§ 15 § originalno 

besedilo 

 + spremenjeno z 

ustnim predlogom 

spremembe 

§ 17 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

3 -  

§ 20 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 24 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3/EG + 421, 244, 33 

§ 26 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 32 § originalno 

besedilo 

po delih  spremenjeno z 

ustnim predlogom 

spremembe 

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

2 -  

§ 33 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 35 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 511, 129, 61 

 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ECR: §§ 4, 7 

Verts/ALE: § 26 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

PPE: 

§ 32 

1. del: vse besedilo brez besed „ter imeti za glavni cilj preučiti in odpraviti dejanske vzroke 

revščine v izvornih državah, kot so plenjenje in izkoriščanje človeških in naravnih 

virov s strani večnacionalnih podjetij, prilaščanje zemljišč, podpora držav članic EU 

za avtokratske in skorumpirane vlade, trgovina z orožjem in pogubne posledice 

plačila zunanjega dolga;“ 

2. del: te besede 

 
GUE/NGL: 

§ 20 

1. del: vse besedilo brez besed „neposredno“ in „da pa ni izrecne izključitve operacij 

ohranjanja miru z razvojnimi cilji; želi spomniti tudi, da člena 209 in 212 PDEU 

izrecno ne izključujeta financiranja gradnje zmogljivosti v varnostnem sektorju;“ 

2. del: „neposredno“ 

3. del: „da pa ni izrecne izključitve operacij ohranjanja miru z razvojnimi cilji; želi 

spomniti tudi, da člena 209 in 212 PDEU izrecno ne izključujeta financiranja 

gradnje zmogljivosti v varnostnem sektorju;“ 

 
Verts/ALE: 

§ 2 

1. del: vse besedilo brez besed „meni, da bi moral tovrsten sklad pomeniti dodano vrednost 

za obstoječe vire financiranja;“ 

2. del: te besede 
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§ 3 

1. del: vse besedilo brez besed „priznava dodano vrednost, ki se ustvari s številnimi 

nacionalnimi prispevki, zbranimi na ravni Unije, kot dodatek znatnim prispevkom iz 

zunanjih finančnih instrumentov ter Evropskega razvojnega sklada (ERS);“ 

2. del: te besede 

 
§ 11 

1. del: vse besedilo brez besed „želi spomniti, da je treba skrbniški sklad EU izvrševati in 

ocenjevati na podlagi meril uradne razvojne pomoči in da je treba vse izdatke, za 

katere te zahteve ne veljajo, financirati iz različnih virov, zbranih v skrbniškem 

skladu; v zvezi s tem poudarja pomen združevanja sredstev iz različnih in številnih 

virov in donatorjev, ter opozarja, da je zagotavljanje finančnega vzvoda eden od 

glavnih razlogov za vzpostavitev tega instrumenta, ki se uporablja v tako različne 

namene;“ 

2. del: te besede 

 
§ 12 

1. del: „opozarja, da bo uporaba ERS za financiranje skrbniškega sklada EU za Afriko 

morda vplivala na afriške države prejemnice pomoči, ki jih skrbniški sklad ne 

zajema, in zlasti najmanj razvite države;“ 

2. del: „svari pred tveganjem, da se bo pomoč preusmerila od najrevnejših držav, ki imajo 

najmanj dostopa do drugih virov financiranja;“ 

 
§ 14 

1. del: „meni, da bi moral skrbniški sklad EU za Afriko prispevati k razvoju v tranzitnih 

državah in izvornih državah migrantov, krepitvi in izboljšanju lokalnih javnih 

storitev (socialnih storitev, zdravstva, izobraževanja, prehrane, kulture), politične 

udeležbe in upravljanja, zlasti prek projektov na osnovi skupnosti; meni, da bi moral 

sklad prispevati k razvoju zaposlovanja v lokalnih sektorjih ob spoštovanju 

človekovih pravic in okolja; v zvezi s tem meni, da bi se bilo treba posvetovati z 

organi lokalnih oblasti kot polnopravnimi partnerji, v kolikor so prisotna polna 

jamstva glede učinkovitosti in dobrega upravljanja v skladu z načeli učinkovitosti 

pomoči, ti organi pa bi morali biti tudi glavni akterji, pristojni za zagotavljanje 

javnih storitev na lokalni ravni; meni, da bi morale imeti civilna družba, nevladne 

organizacije, mednarodne organizacije in diaspore dopolnilno in osrednjo vlogo pri 

obravnavanju temeljnih vzrokov migracij in izboljšanju lokalnih storitev;“ 

2. del: „poziva k odprtim in participativnim procesom posvetovanja pred opredelitvijo 

projektov, kar bi bil ključen prispevek k oceni razvojnih potreb;“ 
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§ 17 

1. del: vse besedilo brez besed „zlasti v sektorjih izobraževanja, poklicnega usposabljanja, 

zdravstva in prehrane, prehranske varnosti ter vode in sanitarij, ki so vsi ključni za 

večjo vključenost, opolnomočenje in povečanje dobrobiti lokalnih prebivalstev, s 

poudarkom na mladih,“ in „pri čemer bo lahko splošnemu prebivalstvu ponudil 

boljše ter bolj enakopravne in trajnostne storitve“; 

2. del: „zlasti v sektorjih izobraževanja, poklicnega usposabljanja, zdravstva in prehrane, 

prehranske varnosti ter vode in sanitarij, ki so vsi ključni za večjo vključenost, 

opolnomočenje in povečanje dobrobiti lokalnih prebivalstev, s poudarkom na 

mladih,“ 

3. del: „zlasti v sektorjih izobraževanja, poklicnega usposabljanja, zdravstva in prehrane, 

prehranske varnosti ter vode in sanitarij, ki so vsi ključni za večjo vključenost, 

opolnomočenje in povečanje dobrobiti lokalnih prebivalstev, s poudarkom na 

mladih,“ 

 
GUE/NGL, Verts/ALE: 

§ 33 

1. del: vse besedilo brez besed „zlasti v zvezi z učinkovitim izvajanjem sporazumov o 

vračanju in ponovnem sprejemanju“ in „poveča preglednost sklada, in poudarja, da 

bosta spremljanje in vrednotenje financiranih projektov in programov ključna za“  

2. del: „zlasti v zvezi z učinkovitim izvajanjem sporazumov o vračanju in ponovnem 

sprejemanju“ 

3. del: „poveča preglednost sklada, in poudarja, da bosta spremljanje in vrednotenje 

financiranih projektov in programov ključna za“  

 
§ 35 

1. del: „ugotavlja, da je bil skrbniški sklad EU za Afriko ustanovljen po vrhu afriških in 

evropskih predsednikov držav in vlad o migracijskih vprašanjih v Valletti; poziva 

Komisijo, naj Parlamentu posreduje pregled konkretnih ukrepov, ki so bili 

pripravljeni po tem vrhu, zlasti na področju razvoja, v boju proti tihotapcem ter pri 

podpisu sporazumov o vračanju, ponovnem sprejemu in ponovnem vključevanju;“ 

2. del: „poziva Svet, naj Komisiji podeli potrebna pooblastila za sklenitev teh sporazumov z 

državami, za katere se bo uporabljal skrbniški sklad EU;“ 

 
PPE, ECR, Verts/ALE: 

§ 5 

1. del: „obžaluje dejstvo, da je rezultat tega, da se zaradi skrbniških skladov zaobide 

proračunski organ in ogrozi enotnost proračuna; ugotavlja, da ustanovitev tega 

priložnostnega instrumenta kaže na zavedanje o tem, da je večletni finančni okvir 

2014–2020 nezadosten; poudarja, da prispevki držav članic predstavljajo 85 % 

proračuna Unije; meni, da ustanovitev skrbniškega sklada EU dejansko pomeni, da 

je potrebna revizija zgornjih mej sedanjega večletnega finančnega okvira in torej 

povečanje prispevkov držav članic;“ 

2. del: „zato poudarja, da mora ustvarjanje instrumentov financiranja zunaj proračuna EU 

ostati izjema, saj se s tem zaobide proračunski organ in ogrozi enotnost 

proračuna;obžaluje, da Parlament ni zastopan v strateškem odboru, čeprav znatna 

finančna sredstva prihajajo iz proračuna Unije; poziva, naj se proračunski organ 

povabi k sodelovanju v tem odboru;“ brez besed „saj se s tem zaobide proračunski 

organ in ogrozi enotnost proračuna“ 

3. del: „saj se s tem zaobide proračunski organ in ogrozi enotnost proračuna“ 
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PPE, ECR: 

§ 24 

1. del: vse besedilo brez besed „spolnim in reproduktivnim zdravjem in pravicah,“ 

2. del: „spolnim in reproduktivnim zdravjem“ 

3. del: „in pravicah“ 

 

Razno 

Ignazio Corrao je podal sledeče ustne predloge sprememb: 

§ 4 

“4. izpostavlja nihanje prostovoljnih prispevkov in poziva države članice, naj spoštujejo svoje zaveze 

ter hitro in dejansko prispevajo toliko kot Unija, da bo lahko skrbniški sklad EU izkoristil svoj celoten 

potencial, ne pa da izplačujejo le minimalne zneske, potrebne za pridobitev glasovalnih pravic v 

strateškem odboru; 

 

§ 13 

“13. globoko obžaluje, da se je že tako majhna razvojna pomoč za najmanj razvite države, čeprav je 

uradna razvojna pomoč zanje še vedno pomembna, v letu 2014 že drugič znižala in da je odstotek 

pomoči, dodeljene tem državam, najnižji v desetih letih; zato poziva Komisijo in države članice, naj 

zagotovijo, da se pomoč ne bo preusmerila od najrevnejših držav in se ne bo uporabljala za kritje 

stroškov sedanjih kriz; 

 

§ 15 

“15. želi spomniti, da so regionalni in lokalni organi, organizacije civilne družbe in nevladne 

organizacije naravni partnerji za učinkovito razvojno politiko in da je stalen dialog z nacionalnimi 

organi in lokalnimi skupnostmi bistven za opredelitev skupnih strategij in prednostnih nalog ter za 

uporabo pristopa na podlagi dokazov pri izvrševanju sklada, zlasti v državah, v katerih so jamstva 

glede dobrega upravljanja in preglednosti nezadostna; poziva k spoštovanju načela subsidiarnosti in 

lastne odgovornosti tudi na tem področju delovanja; poudarja, da bi morali biti organi lokalnih oblasti, 

lokalna civilna družba, nevladne organizacije in mednarodne organizacije v veliki meri vključeni v 

načrtovanje, izvrševanje in ocenjevanje skrbniškega sklada EU; poziva Komisijo, naj pojasni in 

formalizira postopke posvetovanja s temi deležniki, da bi zagotovili njihovo učinkovito udeležbo v 

razpravah v operativnih odborih, in sicer z jasnimi in preglednimi merili glede upravičenosti; 

 

§ 32 

“32. želi spomniti, da bi se morale migracijske politike EU osredotočiti predvsem na obravnavanje 

temeljnih vzrokov migracij; poudarja, da bi si bilo treba z migracijskimi politikami EU prizadevati 

ustvariti mir in stabilnost ter spodbujati gospodarski razvoj v skladu s cilji 3, 4 in 5, podciljem 7 cilja 

10 in ciljem 16 v okviru ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030, in sicer s tesnejšim sodelovanjem s 

tretjimi državami za izboljšanje sodelovanja pri pobudah za vrnitev in ponovno vključitev v izvorne 

države migrantov, vključno z visoko usposobljenimi migranti, prostovoljno vrnitev in ponovni 

sprejem, in sicer na način, ki bi povečal njihove možnosti; 

19. Ustvarjanje ugodnih razmer na trgu dela za usklajevanje poklicnega in 

zasebnega življenja 

Poročilo: Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016) 

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

§ 3 § originalno 

besedilo 

po delih   

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

2/EG - 334, 360, 5 

3 +  

§ 5 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

4/EG + 353, 320, 22 

§ 6 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 7 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 412, 239, 47 

§ 8 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 411, 200, 84 

3/PG + 408, 196, 86 

§ 10 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 656, 29, 6 

2/PG + 366, 274, 44 

§ 15 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 18 § originalno 

besedilo 

PG + 545, 100, 52 

§ 20 § originalno 

besedilo 

po delih   

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

2 -  

§ 21 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

§ 23 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

§ 24 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

§ 26 § originalno 

besedilo 

loč./EG - 285, 334, 80 

§ 28 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 637, 33, 28 

2/PG + 396, 297, 5 

3/PG + 545, 122, 26 

§ 29 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 31 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3/PG + 343, 343, 14 

4 +  

5 +  

6/PG + 360, 319, 16 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

7 +  

8 +  

§ 33 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 34 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3/EG + 368, 305, 26 

4 +  

5 +  

§ 35 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 625, 54, 23 

2/PG + 519, 84, 87 

3/PG + 426, 205, 59 

4/PG + 637, 16, 34 

§ 37 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 353, 314, 32 

§ 40 § originalno 

besedilo 

loč. -  

§ 41 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG - 305, 332, 60 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

§ 42 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 46 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

3 -  

4 +  

§ 47 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 49 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 565, 123, 12 

2 +  

3/PG + 598, 82, 16 

§ 50 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 51 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 52 § originalno 

besedilo 

PG + 631, 53, 11 

§ 54 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3/EG - 335, 343, 18 

§ 55 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

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

§ 56 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 59 § originalno 

besedilo 

PG + 416, 224, 56 

§ 60 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 61 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 63 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 65 § originalno 

besedilo 

loč. -  

§ 66 § originalno 

besedilo 

PG + 592, 21, 79 

§ 67 § originalno 

besedilo 

loč. -  

u.i. A § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u.i. C § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3/PG + 415, 207, 72 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

u.i. D § originalno 

besedilo 

PG + 591, 9, 90 

u.i. E § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 619, 62, 13 

2/PG - 296, 380, 8 

u. i. G § originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. H § originalno 

besedilo 

loč. -  

u.i. I § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

u.i. K § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

3 -  

u.i. M § originalno 

besedilo 

loč./EG + 350, 337, 6 

u.i. Q § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG - 331, 346, 16 

u.i. S § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u.i. T § 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 

3 +  

u.i. Ab § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u.i. Af § originalno 

besedilo 

PG + 337, 269, 87 

u.i. Ag § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 622, 17, 54 

2/PG + 433, 182, 74 

u.i. Ai § originalno 

besedilo 

loč./EG + 338, 323, 28 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 443, 123, 100 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

S&D: u.i. D, §§ 10, 28, 59 

GUE/NGL: u.i. E, Af, Ag, §§ 31 (3. in 6. del), 35, 37 (2. del), 49 (1. in 3. del), 52, 66 

EFDD: u.i. C (3. del), §§ 7 (2. del), 8 (2. in 3. del), 18, 59 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ECR: u.i. C, T, Af, §§ 7, 23, 26, 34, 35, 41, 42, 59, 67 

PPE: u.i. M, Af, §§ 7, 26, 59, 67 

ALDE: u.i. G, H, M, Ai, §§ 40, 47, 61, 65, 67 

GUE/NGL: §§ 6, 40, 50 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ECR: 

§ 47 

1. del: „poudarja, da mora ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem temeljiti na 

pravicah in varnosti delavcev na trgu dela ter na njihovi pravici, da izkoristijo 

dopust, ne da bi jih omejevale strožje zahteve za mobilnost in prožnost;“ 

2. del: „poudarja dejstvo, da lahko večja prožnost okrepi diskriminacijo na trgu dela, s 

katero se ta čas srečujejo ženske, in sicer v obliki nižjih plač, nestandardnih oblik 

zaposlitve in nesorazmerne odgovornosti za neplačane gospodinjske obveznosti, če 

prej ne bo sprejet jasen pristop vključevanja načela enakosti spolov;“ 

 
PPE: 

u. i. E 

1. del: vse besedilo brez besed „vsekakor pa ni dovolj ambiciozen“ 

2. del: te besede 
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u.i. Q: 

1. del: vse besedilo brez besed „(npr. pogodbe brez zagotovljene minimalne delovne 

obveznosti, zaposlitev za določen čas, začasna zaposlitev, zaposlitev s krajšim 

delovnim časom itd.)“ 

2. del: te besede 

 
§ 56 

1. del: vse besedilo brez besed "Komisijo in" 

2. del: te besede 

 
§ 60 

1. del: vse besedilo brez besed "Komisijo in" 

2. del: te besede 

 
ALDE: 

u.i. A 

1. del: vse besedilo brez besed „ker so družinam prijazne politike pomembne za 

spodbuditev pozitivnih demografskih gibanj“ 

2. del: te besede 

 
u.i. I 

1. del: vse besedilo brez besed „za novo organizacijo dela, ki bi temeljila “ in 

„kakovostnih“ 

2. del: te besede 

 
u.i. S 

1. del: „ ker imajo med zaposlenimi v različnih poklicnih kategorijah zlasti samozaposlene 

ženske in podjetnice velike težave pri iskanju ravnotežja med zasebnim in poklicnim 

življenjem;“ 

2. del: „ker se ženske, ki želijo postati podjetnice, zelo pogosto srečujejo s težavami pri 

dostopu do posojil, saj jim jih finančni posredniki neradi dodelijo, ker so po 

njihovem mnenju ženske bolj izpostavljene tveganju in se jim zdi manj verjetno, da 

bodo njihova podjetja uspešna;“ 

 
u.i. Ab 

1. del: „ker je Evropa celina z največjim številom starejših državljanov in staranjem, ki se 

bo nadaljevalo v naslednjih desetletjih; ker številne države članice nimajo zadostnih 

zmogljivosti za dolgotrajno oskrbo, da bi obravnavale večje potrebe po oskrbi ter 

stagnacijo ali zmanjšanje kazalnika let zdravega življenja;“ 

2. del: „ker je večina delovnih mest, ustvarjenih na področju formalne oskrbe starejših 

sorodnikov na domu, nizko plačanih, poleg tega pa se zanje zahteva nizka raven 

kvalifikacij“ 

 
§ 20 

1. del: vse besedilo brez besed „,enake glede na individualne pravice“ 

2. del: te besede 

 
§ 21 

1. del: vse besedilo brez besed „cenovno dosegljivih in kakovostnih“ 

2. del: te besede 
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§ 24 

1. del: „poziva države članice, naj v skladu s členom 27 Evropske socialne listine uvedejo 

proaktivne politike ter pripravijo ustrezne naložbe, namenjene in zasnovane za 

podporo ženskam in moškim pri vstopanju na trg dela, vračanju nanj in ostajanju in 

napredovanju na njem po obdobju dopusta iz družinskih razlogov oziroma različnih 

vrst dopusta za oskrbo, in sicer s stabilno in kakovostno zaposlitvijo; zlasti poudarja, 

da je treba zagotoviti vrnitev na isto, enakovredno ali podobno delovno mesto, 

zaščito pred odpuščanjem in manj ugodno obravnavo zaradi nosečnosti, prošnje za 

dopust iz družinskih razlogov ali njegovega koriščenja ter obdobje zaščite po vrnitvi 

na delo, da se lahko ponovno navadijo na delo;“ 

2. del: „ponavlja, da je ob vrnitvi na delo treba zagotoviti spremembe v delovnem času 

in/ali organizaciji dela (vključno s tem, da delodajalec utemelji zavrnitev) ter 

obdobja usposabljanja;“ 

 
GUE/NGL: 

Uvodna izjava V 

1. del: vse besedilo brez besed „deloma“, „neprenosljiv“ in „ustrezno“ 

2. del: „deloma“ 

3. del: „neprenosljiv“ in „ustrezno“ 

 
§ 37 

1. del: vse besedilo brez besed „preučijo“ 

2. del: ta beseda 

 
§ 41 

1. del: „poziva države članice, naj podprejo fiskalno politiko kot močan vzvod za 

izboljšanje ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem ter spodbujajo 

zaposlovanje žensk“ 

2. del: „z uvedbo davčnih olajšav za varstvo otrok in oskrbo starejših ali drugih 

oskrbovanih oseb, ki bodo temeljile na fiskalnih spodbudah in ugodnostih;“ 

 
§ 51 

1. del: vse besedilo brez besed „še posebej v nastajajočem digitalnem okolju pametnega 

dela“ 

2. del: te besede 

 
§ 55 

1. del: vse besedilo brez besed „tako“, „kot“ in „poslovno produktivnost/donosnost“ 

2. del: te besede 

 
EFDD: 

§ 7 

1. del: „poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da bodo politike in ukrepi na 

tem področju upoštevali vse večjo raznolikost družinskih odnosov“ 

2. del: „vključno s partnerskimi skupnostmi, in ureditev v zvezi s starševstvom in vlogo 

starih staršev ter raznolikost celotne družbe, zlasti da bi preprečili diskriminacijo 

otrok zaradi zakonskega statusa njegovih staršev ali sestave njegove družine; poziva 

države članice, naj vzajemno priznavajo pravne dokumente, da bi zagotovile prosto 

gibanje brez diskriminacije;“ 
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PPE, GUE/NGL: 

§ 10 

1. del: vse besedilo brez besed „kakršna je jamstvo za otroke“ 

2. del: te besede 

 
§ 33 

1. del: vse besedilo brez besed „individualizacije pravice do ureditve dopusta in“ 

2. del: „individualizacije“ 

3. del: „pravice do ureditve dopusta in“ 

 
§ 34 

1. del: vse besedilo brez besed „direktivi o očetovskem dopustu, v okviru katere bi za očete 

veljala vsaj dva tedna obveznega, v celoti plačanega dopusta;“, „direktivi o dopustu 

za oskrbo, ki bi dopolnjevala zagotavljanje strokovne oskrbe, delavcem omogočala 

skrb za oskrbovane družinske člane ter jim nudila ustrezno nadomestilo in socialno 

zaščito; poziva k prožnosti, katere gonilo so zaposleni, in zadostnim spodbudam za 

moške, da bi izkoristili dopust za oskrbo;“ in „minimalnih standardih, ki bi veljali v 

vseh državah članicah, s katerimi bi obravnavali posebne potrebe posvojiteljev in 

otrok ter zanje določili enake pravice kot za biološke starše;“ 

2. del: „direktivi o očetovskem dopustu, v okviru katere bi za očete veljala vsaj dva tedna 

obveznega, v celoti plačanega dopusta;“ 

3. del: „direktivi o dopustu za oskrbo, ki bi dopolnjevala zagotavljanje strokovne oskrbe, 

delavcem omogočala skrb za oskrbovane družinske člane ter jim nudila ustrezno 

nadomestilo in socialno zaščito; poziva k prožnosti, katere gonilo so zaposleni, in 

zadostnim spodbudam za moške, da bi izkoristili dopust za oskrbo;“, brez besed 

„prožnosti, katere gonilo so zaposleni, in“ 

4. del: „prožnosti, katere gonilo so zaposleni, in“ 

5. del „minimalnih standardih, ki bi veljali v vseh državah članicah, s katerimi bi 

obravnavali posebne potrebe posvojiteljev in otrok ter zanje določili enake pravice 

kot za biološke starše;“ 

 
PPE, ALDE: 

§ 3 

1. del: vse besedilo brez besed „ter posledično zmanjšanje proračunov“ in „oblikujejo 

pozitivne politike in spodbude za podporo demografski obnovi“ 

2. del: „ter posledično zmanjšanje proračunov“ 

3. del: „oblikujejo pozitivne politike in spodbude za podporo demografski obnovi“ 

 
§ 28 

1. del: vse besedilo brez besed „ter jo poziva, naj predloži ambiciozen predlog z visokimi 

standardi v tesnem sodelovanju s socialnimi partnerji in v posvetovanju s civilno 

družbo, da bi zagotovili boljše ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem;“, 

„mater samohranilk“ in „in doječih mater“ 

2. del: „ter jo poziva, naj predloži ambiciozen predlog z visokimi standardi v tesnem 

sodelovanju s socialnimi partnerji in v posvetovanju s civilno družbo, da bi 

zagotovili boljše ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem;“ 

3. del: „mater samohranilk“ in „in doječih mater“ 
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u.i. K 

1. del: vse besedilo brez besed „ker sedanje politike zaposlovanja in socialne politike, 

skupaj z uvedenimi varčevalnimi ukrepi, ovirajo rast in razvoj v Evropi; ker te 

politike ovirajo doseganje cilja 75-odstotne stopnje zaposlenosti žensk iz strategije 

Evropa 2020 (trenutno znaša 63,5 %);“ in „je (...) zastarelo besedilo“ 

2. del: „ker sedanje politike zaposlovanja in socialne politike, skupaj z uvedenimi 

varčevalnimi ukrepi, ovirajo rast in razvoj v Evropi; ker te politike ovirajo doseganje 

cilja 75-odstotne stopnje zaposlenosti žensk iz strategije Evropa 2020 (trenutno 

znaša 63,5 %); 

3. del: „je (...) zastarelo besedilo“ 

 
ECR, GUE/NGL: 

§ 5 

1. del: vse besedilo brez besed „zakonodajnih in nezakonodajnih“, „poziva Komisijo, naj 

ob upoštevanju načela subsidiarnosti predlaga predlog za ta sveženj kot del svojega 

delovnega programa za leto 2017 v okviru napovedanega evropskega stebra 

socialnih pravic, če ne bi bilo mogoče doseči sporazuma med socialnimi partnerji;“, 

„poudarja, da bi morali zakonodajni predlogi pravno temeljiti na enakosti moških in 

žensk;“ in „za vzpostavitev stebra socialnih pravic“ 

2. del: „zakonodajnih in nezakonodajnih“ 

3. del: „poziva Komisijo, naj ob upoštevanju načela subsidiarnosti predlaga predlog za ta 

sveženj kot del svojega delovnega programa za leto 2017 v okviru napovedanega 

evropskega stebra socialnih pravic, če ne bi bilo mogoče doseči sporazuma med 

socialnimi partnerji;“, „poudarja, da bi morali zakonodajni predlogi pravno temeljiti 

na enakosti moških in žensk;“ in „za vzpostavitev stebra socialnih pravic“ 

4. del: „poudarja, da bi morali zakonodajni predlogi pravno temeljiti na enakosti moških in 

žensk;“ 

 
ECR, PPE, ALDE, EFDD: 

§ 8 

1. del: „poziva Komisijo in države članice, naj oblikujejo in izvajajo politike ter uvedejo 

ukrepe, s katerimi bodo podprle najbolj prikrajšane osebe“ 

2. del: „oziroma osebe, ki so izključene iz veljavne zakonodaje in politik“ 

3. del: „kot so matere in očetje samohranilci, neporočeni pari, istospolni pari, migranti, 

samozaposleni ali tako imenovani zakonci, ki pomagajo samozaposlenim, ter 

družine z enim ali več invalidnimi člani;“ 

 
ECR, PPE: 

§ 15 

1. del: vse besedilo brez besed „obrnjenim dokaznim bremenom“ in „da bodo lahko na 

lastno pobudo izvajali formalne preiskave vprašanj v zvezi z enakostjo in“ 

2. del: „obrnjenim dokaznim bremenom“ 

3. del: „da bodo lahko na lastno pobudo izvajali formalne preiskave vprašanj v zvezi z 

enakostjo in“ 

 
u.i. Ag 

1. del: „ker so potrebne ciljno usmerjene politike trga dela in politike na področju 

ravnotežja med zasebnim in poklicnim življenjem, da se upoštevajo presečne ovire, s 

katerimi se soočajo ranljive ženske pri iskanju ravnotežja med zasebnim in 

poklicnim življenjem ter varne zaposlitve“ 

2. del: „kot so invalidke, mlajše ženske, migrantke in begunke, ženske iz etničnih manjšin 

in ženske LGBTI;“ 

 



P8_PV(2016)09-13(VOT)_SL.doc 31 PE 588.681 

PPE, ALDE, GUE/NGL: 

§ 23 

1. del: vse besedilo brez besed „in jo spremlja prek evropskega semestra“ 

2. del: te besede 

 
ECR, PPE, ALDE: 

§ 29 

1. del: „poziva k boljši uskladitvi različnih vrst dopusta na ravni EU in na ravni držav 

članic v sodelovanju s socialnimi partnerji;“ 

2. del: „poudarja, da boljši dostop do različnih vrst dopusta ljudem daje boljši vpogled v 

možnosti zanj v različnih življenjskih obdobjih ter povečuje vključenost v 

zaposlovanje, splošno učinkovitost in zadovoljstvo pri delu; ugotavlja, da lahko 

socialni partnerji na področjih, kjer ni nobenih določb za dopust ali obstoječe 

določbe veljajo za nezadostne, prevzamejo vlogo pri določanju novih ali pri 

posodabljanju veljavnih določb za porodniški, očetovski in starševski dopust;“ 

3. del: „poziva Komisijo in države članice, naj pretehtajo politiko o dopustu ter upoštevajo 

vlogo zaposlenih starih staršev pri skrbi za vnuke;“ 

 
ECR, PPE, GUE/NGL: 

§ 31 

1. del: „poziva Komisijo, naj objavi poročilo o izvajanju direktive o starševskem dopustu, 

in jo skupaj s socialnimi partnerji poziva, naj preuči, da bi ponudili ustrezno 

podaljšanje minimalnega trajanja starševskega dopusta z ustreznim nadomestilom za 

dohodek in socialno zaščito s štirih na najmanj šest mesecev ter da bi zvišali starost 

otroka, za katerega je mogoče vzeti starševski dopust; poudarja, da bi morali imeti 

starši določeno prožnost pri koriščenju dopusta po delih ali naenkrat; poziva države 

članice in socialne partnerje, naj preučijo svoje sisteme finančnih nadomestil za 

starševski dopust, da bi dosegli ustrezno raven nadomestila za dohodek, ki bi 

delovala kot spodbuda ter bi moške spodbujala h koriščenju starševskega dopusta za 

dlje kot le za minimalno obdobje, zagotovljeno z direktivo;“ 

2. del: „ponovno poudarja, da bi si morala starša starševski dopust enakopravno razdeliti,“, 

brez besede „enakopravno“ 

3. del: „enakopravno“ 

4. del: „znaten del dopusta pa bi moral ostati neprenosljiv“, brez besede „znaten“ in 

predpone „ne“(prenosljiv) 

5. del „znaten“  

6. del predpona „ne“(prenosljiv) 

7. del „poudarja, da je treba oba starša obravnavati enako pri pravici do dohodka“ 

 
ALDE, GUE/NGL: 

§ 35 

1. del: „poziva države članice, naj prek delavske zakonodaje in zakonodaje o socialni 

varnosti uvedejo „dobropise za oskrbo“ za ženske in moške“, brez besed 

„„dobropise za oskrbo““ in „delavske zakonodaje in“ 

2. del: „„dobropise za oskrbo““ in „delavske zakonodaje in“ 

3. del: „kot enakovredna obdobja za pridobitev pravic iz pokojninskega zavarovanja, da bi 

zaščitili ljudi, ki prekinejo zaposlitev zaradi nudenja neformalne in neplačane oskrbe 

oskrbovancu ali družinskemu članu, s čimer bi priznali prispevek oskrbovalcev v 

družbi kot celoti;“ 

4. del: „spodbuja države članice, naj si izmenjujejo najboljše prakse na tem področju;“ 
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§ 49 

1. del: „po drugi strani poudarja, da mora ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem 

temeljiti na pravicah in varstvu delavcev na trgu dela ter na njihovi pravici, da 

izkoristijo dopust, ne da bi jih omejevale strožje zahteve za mobilnost in prožnost; 

hkrati opozarja na razlike v osebnih in družinskih razmerah delavcev, zato meni, da 

bi morali imeti zaposleni možnost izkoristiti prožno ureditev dela, da bi jih 

prilagodili posebnim razmeram v različnih življenjskih obdobjih;“, brez besed „da 

mora ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem temeljiti na pravicah in 

varstvu delavcev na trgu dela ter na njihovi pravici, da izkoristijo dopust, ne da bi jih 

omejevale strožje zahteve za mobilnost in prožnost;“ 

2. del: „da mora ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem temeljiti na pravicah in 

varstvu delavcev na trgu dela ter na njihovi pravici, da izkoristijo dopust, ne da bi jih 

omejevale strožje zahteve za mobilnost in prožnost;“ 

3. del: „ meni, da bi lahko s tako prožnostjo, prilagojeno delavcu, spodbudili večjo 

zaposlenost med ženskami; podarja, da imajo zaposleni in delojemalci skupno 

odgovornost, da oblikujejo najbolj ustrezno ureditev in se o njej dogovorijo; poziva 

Komisijo, naj v državah članicah opredeli razmere na področju pravice delavca, da 

zahteva prožno delovno ureditev;“ 

 
§ 54 

1. del: „poudarja, da so predolg in nereden delovnik ter prekratka obdobja počitka, 

negotovost zaposlitve in pričakovanje nesorazmernih rezultatov glavni dejavniki za 

višjo raven stresa, slabo telesno in duševno zdravje ter nesreče na delovnem mestu in 

poklicne bolezni; poudarja, da prožen in predvidljiv delovnik pozitivno vpliva na 

ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem; poziva države članice in socialne 

partnerje, naj z izvajanjem vse ustrezne zakonodaje zajamčijo delovni čas ter 

zagotovijo obdobje tedenskega počitka; opozarja na obveznost Komisije, da 

spremlja izvajanje direktive o delovnem času in preuči začetek postopkov za 

ugotavljanje kršitev proti državam članicam, ki te direktive ne spoštujejo;“, brez 

besed „poudarja, da prožen in predvidljiv delovnik pozitivno vpliva na ravnotežje 

med poklicnim in zasebnim življenjem;“ 

2. del: „poudarja, da prožen in predvidljiv delovnik pozitivno vpliva na ravnotežje med 

poklicnim in zasebnim življenjem;“ 

3. del: „v zvezi s tem priporoča skrbno spremljanje v primerih prevzemov in/ali prodaje 

podjetij, da bi se izognili trendu „omilitve določb o delovnem času in počitku v 

pogodbah o zaposlitvi;“ 
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ECR, ALDE, GUE/NGL: 

§ 46 

1. del: „poudarja veliko število revnih zaposlenih v Evropi, pri čemer morajo nekateri ljudje 

delati več in dlje ter opravljati celo več služb za dostojen dohodek;“ 

2. del: „poudarja, da se ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem ne sme 

vzpostavljati z uvedbo negotovih delovnih pogojev in večjim številom nestandardnih 

oblik zaposlitve; ugotavlja prekomeren delež žensk z nestandardno obliko 

zaposlitve, kar povečuje njihovo socialno in ekonomsko negotovost; je seznanjen z 

dlje časa obstoječimi razlikami v plačah v vseh državah članicah, in sicer v zvezi z 

bruto urno postavko in plačo, in da to ni povezano le z različnimi značilnostmi 

zadevnih akterjev, ampak tudi z različnimi razmerami na trgu; “ 

3. del: „poudarja, da bi morale plače temeljiti na delovni storilnosti in lokalnih življenjskih 

stroških, ne pa izključno na kvantitativnih standardih;“ 

4. del: „poziva države članice in socialne partnerje, naj pripravijo okvir plačne politike z 

učinkovitimi ukrepi, s katerim se bo mogoče boriti proti plačni diskriminaciji in 

vsem delavcem zagotoviti ustrezno plačo, na primer z uvedbo minimalne plače na 

nacionalni ravni, ki bo zagotavljala dostojno življenje, v skladu z nacionalnimi 

praksami; poziva države članice, naj podprejo kolektivna pogajanja kot pomemben 

dejavnik pri pripravi plačne politike;“ 

 
ECR, ALDE: 

§ 63 

1. del: „poudarja, da se vsaka oblika diskriminacije žensk, vključno s segregacijo na 

podlagi spola, razlikami v plačah in pokojninah, spolnimi stereotipi ter visoko ravnjo 

stresa pri usmerjanju poklicnega in zasebnega življenja odražajo v visoki stopnji 

telesne nedejavnosti žensk ter močno vplivajo na njihovo telesno in duševno 

zdravje;“ 

2. del: „poudarja, da se je pomembno boriti proti stereotipom tako, da se od osnovne šole 

dalje na vseh stopnjah izobraževanja spodbuja in zagovarja enakost spolov;“ 

3. del: „poziva države članice in socialne partnerje, naj izvedejo in podprejo kampanje za 

ozaveščanje in obveščanje javnosti ter programe za spodbujanje enakosti spolov in 

boj proti stereotipom;“ 

 
PPE, EFDD: 

u.i. C 

1. del: „ker je tradicionalni koncept vloge žensk in moških ter jedrne družine na dodatni 

preizkušnji“ 

2. del: „saj se v EU povečuje število enostarševskih družin, istospolnih družin, mladoletnih 

mater itd.;“ 

3. del: „ker nepriznavanje te raznolikosti povzroča dodatno diskriminacijo in negativno 

vpliva na prebivalce EU in njihove družine;“ 

 


