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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. Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet 

Drugo poročilo: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Sklep o zavrnitvi podelitve razrešnice 

glasovanje: sklep  

(vse besedilo) 

 +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija  

(vse besedilo) 

PG + 615, 0, 1 

 

Glej priloga V, člen 5(2)(b) Poslovnika. 
 

 

2. Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje ENIAC 

Drugo poročilo: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (vse besedilo)  +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija  

(vse besedilo) 

PG + 501, 107, 17 

 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, člen 

5(2)(a) Poslovnika). 
 

 

3. Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje ARTEMIS 

Drugo poročilo: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 
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Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep 

 (vse besedilo) 

 +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija  

(vse besedilo) 

PG + 498, 108, 18 

 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, člen 

5(2)(a) Poslovnika). 
 

Razno 

Napaka: vse jezikovne različice razen BG, IT, PT in SV. 
 

 

4. Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje ITER in razvoj fuzijske energije 

Drugo poročilo: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep  

(vse besedilo) 

EG + 436, 170, 15 

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija  

(vse besedilo) 

PG + 441, 166, 19 

 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, člen 

5(2)(a) Poslovnika). 
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5. Razmere v severnem Iraku/Mosulu 

Predlogi resolucij: B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-1165/2016, B8-
1166/2016, B8-1169/2016 

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-1159/2016  

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

§ 3 1 GUE/NGL  -  

§ 9 3 GUE/NGL  -  

§ 17 2 GUE/NGL  -  

§ originalno 

besedilo 

PG + 499, 105, 21 

§ 23 § originalno 

besedilo 

PG + 600, 0, 21 

u.i. B 4 GUE/NGL  -  

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 488, 11, 128 

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-1159/2016  ECR  ↓  

B8-1160/2016  EFDD  ↓  

B8-1161/2016  S&D  ↓  

B8-1164/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1165/2016  ALDE  ↓  

B8-1166/2016  PPE  ↓  

B8-1169/2016  Verts/ALE  ↓  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

GUE/NGL: § 17 

ENF: § 23 

Vert/ALE: končno glasovanje 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

EFDD: § 17 
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6. Položaj novinarjev v Turčiji 

Predlogi resolucij: B8-1158/2016, B8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, B8-1168/2016, B8-
1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016 

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

Predlog resolucije politične skupine 

B8-1158/2016  ENF PG - 83, 537, 2 

Skupni predlog resolucije RC-B8-1162/2016  

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

po § 7 2 ENF  -  

§ 8 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 9 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

po § 9 3 ENF PG - 93, 518, 12 

po u.i. E 1 ENF  -  

glasovanje: resolucija (vse besedilo)  +  

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-1162/2016  EFDD  ↓  

B8-1163/2016  S&D  ↓  

B8-1167/2016  ECR  ↓  

B8-1168/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1170/2016  ALDE  ↓  

B8-1171/2016  PPE  ↓  

B8-1172/2016  Verts/ALE  ↓  
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Zahteve za poimensko glasovanje 

ENF: B8-1158/2016  

RC-B8-1162/2016: predlog spremembe 3 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ENF: 

§ 8 

1. del: „poudarja, da je Turčija dejansko soočena s teroristično grožnjo; vseeno ponavlja, da 

široko zastavljene protiteroristične zakonodaje ne bi smeli uporabljati za kaznovanje 

novinarjev, ki uveljavljajo svojo pravico do svobode izražanja;“ 

2. del: „poziva k nujnemu izvajanju priporočil Beneške komisije iz marca 2016 ter k 

reformi protiteroristične zakonodaje;“ brez besed: „priporočil Beneške komisije iz 

marca 2016 ter k“ 

3. del: „priporočil Beneške komisije iz marca 2016 ter k“ 

 
§ 9 

1. del: vse besedilo brez besed: „Evropsko službo za zunanje delovanje in“ 

2. del: te besede 
 

Razno 

Ruža Tomašić (skupina ECR) in Beatrix von Storch (skupina EFDD) sta prav tako podpisnici 

skupnega predloga resolucije RC-B8-1162/2016.  

Mario Borghezio (skupina ENF) je tudi podpisnik skupnega predloga resolucije B8-1158/2016. 
 

 

7. Jedrska varnost in neširjenje jedrskega orožja 

Predlogi resolucij: B8-1120/2016, B8-1122/2016, B8-1125/2016, B8-1129/2016, B8-1130/2016, B8-

1131/2016, B8-1132/2016 

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

Predlog resolucije politične skupine 

B8-1120/2016  ECR  -  

Skupni predlog resolucije RC-B8-1122/2016 (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE) 

§ 1 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 2 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/EG + 354, 265, 4 

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

§ 4 § originalno 

besedilo 

loč. +  

po § 4 1 GUE/NGL po delih   

1/PG - 189, 418, 16 

2/PG - 156, 436, 25 

po § 5 2 GUE/NGL PG - 185, 410, 27 

§ 6 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 347, 266, 8 

3 +  

§ 7 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 11 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 13 § originalno 

besedilo 

loč. +  

po § 13 3 GUE/NGL po delih   

1/PG - 159, 432, 30 

2/PG - 129, 456, 30 

§ 14 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 19 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

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

Navedba sklicevanja 

10 

§ originalno 

besedilo 

loč. +  

Navedba sklicevanja 

11 

§ originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. B § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u.i. D § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u.i. H § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u.i. M § originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. N § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

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

u.i. P § originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. Q § originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. T § originalno 

besedilo 

loč./EG + 280, 239, 101 

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 415, 124, 74 

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-1122/2016  PPE  ↓  

B8-1125/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1129/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1130/2016  EFDD  ↓  

B8-1131/2016  S&D  ↓  

B8-1132/2016  ALDE  ↓  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

GUE/NGL: predlogi sprememb 1, 2, 3 

ECR: končno glasovanje (RC-B8-1122/2016) 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

PPE: § 2 

S&D: u. i. T 

ECR: navedbi sklicevanja 10, 11, u.i. M, §§ 13, 14 

GUE/NGL: § 4 

EFDD: u.i. P, Q, § 4  
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ECR: 

u.i. B 

1. del: vse besedilo brez besed: „kot med Rusko federacijo in Združenimi državami 

Amerike ter Indijo in Pakistanom“ 

2. del: te besede 

 
u.i. D 

1. del: vse besedilo brez besed „Združene države Amerike, Rusija, Združeno kraljestvo, 

Francija, Kitajska, Indija, Pakistan, Izrael in Severna Koreja“ 

2. del: te besede 
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u. i. H 

1. del: „ker je treba dodatno krepiti osrednje cilje neširjenja orožja in razoroževanja v 

okviru treh stebrov pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, in sicer neširjenja 

jedrskega orožja, razoroževanja in sodelovanja pri miroljubni uporabi jedrske 

energije;“ 

2. del: „ker države, ki imajo jedrsko orožje in so podpisnice pogodbe o neširjenju jedrskega 

orožja, posodabljajo in krepijo svojo jedrsko oborožitev in odlašajo z ukrepi za 

zmanjšanje ali uničenje svojega jedrskega orožja ter se ne odrečejo vojaški doktrini 

odvračanja z jedrskim orožjem;“ 

 
§ 1 

1. del: vse besedilo brez besed: „ponoven pojav jedrskega orožja kot sredstva za aktivno 

odvračanje in“ 

2. del: te besede 

 
§ 2 

1. del: vse besedilo brez besed: „med drugim omejijo njegov operativni status, že 

nameščeno jedrsko orožje uskladiščijo, skrčijo njegovo vlogo v vojaških doktrinah“ 

in „hitro“ 

2. del: te besede 

 
§ 11 

1. del: „obžaluje, da se jedrsko orožje kljub pričakovanjem vrača v strateško načrtovanje 

držav z jedrskim orožjem; poziva k poglobitvi dialoga z vsemi državami z jedrskim 

orožjem, da bi skupaj oblikovali časovni načrt za postopno zmanjšanje zalog 

jedrskih bojnih konic;“ 

2. del: „zlasti podpira ukrepe ZDA in Rusije za zmanjšanje že nameščenega jedrskega 

orožja, kot je dogovorjeno v novi pogodbi START;“ 

 
GUE/NGL: 

u.i. N 

1. del: „ker zveza Nato v strateškem konceptu iz leta 2010 in v pregledu stališč glede 

obrambe in odvračanja iz leta 2012 navaja ustvarjanje pogojev za svet brez 

jedrskega orožja; ker je na podlagi sporazumov zveze Nato o souporabi jedrskega 

orožja in njegovih dvostranskih sporazumov v petih državah članicah zveze Nato, ki 

so države brez jedrskega orožja (Belgija, Nemčija, Italija, Nizozemska in Turčija), še 

vedno nameščenih okoli 150 do 200 nevodenih jedrskih bomb kratkega dosega, ki so 

last ZDA in štejejo za taktično ali podstrateško jedrsko orožje,“ 

2. del: „in ker je to orožje nameščeno v skladu s sedanjo Natovo politiko;“ 

 
§ 19 

1. del: „pozdravlja predstavitev globalne strategije EU ter“ 

2. del: „poziva Evropsko službo za zunanje delovanje, naj kot spremljevalni ukrep 

posodobi in razširi strategijo EU iz leta 2003 proti širjenju orožja za množično 

uničevanje in nove smernice za ukrepanje iz leta 2009, ob upoštevanju zgoraj 

opisanih vprašanj in težav, s čimer naj bi EU postala gonilna sila pri krepitvi in 

nadaljevanju večstranskih sporazumov o jedrskem razoroževanju in neširjenju 

orožja;“ 
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ENF: 

§ 7 

1. del: „poziva države članice EU, naj podprejo sklic takšne konference leta 2017 in naj 

konstruktivno sodelujejo pri njenem delu;“ 

2. del: „poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Federico Mogherini in 

Evropsko službo za zunanje delovanje, naj konstruktivno prispevata k poteku 

pogajalske konference leta 2017;“ 

 
predlog spremembe 1 

1. del: vse besedilo brez besed: „naj nemudoma ustavijo izboljšanje kakovosti, razvoj, 

proizvodnjo in skladiščenje jedrskih bojnih glav in njihovih distribucijskih sistemov; 

poziva te države“ in „obžaluje, da države z jedrskim orožjem, podpisnice pogodbe o 

neširjenju, posodabljajo zaloge tega orožja in zamujajo z ukrepi za njihovo 

zmanjšanje ali odpravo ter se ne odrečejo vojaški doktrini odvračanja z jedrskim 

orožjem;“ 

2. del: te besede 

 
predlog spremembe 3 

1. del: vse besedilo brez besed: „poziva zlasti francosko in britansko vlado, naj uničita 

svoje jedrsko orožje;“ 

2. del: te besede 

 
PPE, ECR: 

§ 6 

1. del: „pozdravlja, da je odprta delovna skupina OZN končala delo glede nadaljevanja 

večstranskih pogajanj o jedrskem razoroževanju v skladu z resolucijo generalne 

skupščine OZN št. 70/33;“ 

2. del: „pozdravlja priporočilo generalni skupščini OZN iz končnega poročila odprte 

delovne skupine (A/71/371), ki je bilo s široko podporo sprejeto 19. avgusta 2016, in 

sicer da bi leta 2017 sklicali konferenco, ki bi bila odprta za vse države in kjer bi se 

pogajali o pravno zavezujočem instrumentu za prepoved jedrskega orožja, ki bo 

vodila k njegovi popolni odpravi; se zaveda, da bo to okrepilo cilje neširjenja orožja 

in razoroževanja ter obveznosti iz pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, pa tudi 

prispevalo k ustvarjanju ustreznih razmer za svetovno varnost in svet brez jedrskega 

orožja;“ brez besed: „in kjer bi se pogajali o pravno zavezujočem instrumentu za 

prepoved jedrskega orožja, ki bo vodila k njegovi popolni odpravi“ 

3. del: „in kjer bi se pogajali o pravno zavezujočem instrumentu za prepoved jedrskega 

orožja, ki bo vodila k njegovi popolni odpravi“ 
 

Razno 

Louis-Joseph Manscour, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Momchil Nekov (skupina S&D) in Javier 

Nart (skupina ALDE) so umaknili svoje podpise k skupnemu predlogu resolucije RC-B8-1122/2016.  

João Ferreira, João Pimenta Lopes in Miguel Viegas (skupina GUE/NGL) so umaknili svoj podpis k 

predlogu spremembe 3. 
 



P8_PV(2016)10-27(VOT)_SL.doc 12 PE 593.071 

 

 

8. Evropska prostovoljska služba 

Predlogi resolucij: B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, B8-
1135/2016 

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-1126/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE) 

§ 2 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG - 295, 313, 9 

§ 3 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 6 5 PPE EG - 251, 366, 6 

§ 9 6 PPE  -  

po § 15 3 GUE/NGL EG + 303, 241, 75 

§ 17 7 PPE  -  

po navedbi sklicevanja 

5 

1 GUE/NGL EG + 325, 269, 28 

po u.i. D 2 GUE/NGL  +  

u. i. G § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG - 297, 313, 14 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

u. i. L 4 PPE  +  

glasovanje: resolucija (vse besedilo)  +  

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-1126/2016  S&D  ↓  

B8-1127/2016  PPE  ↓  

B8-1128/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1133/2016  ALDE  ↓  

B8-1134/2016  ECR  ↓  

B8-1135/2016  Verts/ALE  ↓  

 

Zahteve za glasovanje po delih 

ECR: 

§ 2 

1. del: vse besedilo brez besed: „pravnega“ in „statuta“ 

2. del: ti besedi 

 
§ 3 

1. del: vse besedilo brez besed: „konkretne“ in „potrjevanja“ 

2. del: ti besedi 

 
u. i. G 

1. del: vse besedilo brez besed „ki bi jih bilo treba dodatno okrepiti z ustreznim pravnim 

okvirom“ 

2. del: te besede 
 

 

9. Strategija EU za mlade 2013–2015 

Poročilo: Andrea Bocskor (A8-0250/2016) 

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

Nadomestni predlog 

resolucije 

1 ENF  -  

§ 16 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

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

§ 95 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 103 § originalno 

besedilo 

PG - 276, 320, 23 

u.i. K § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u. i. L § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 332, 284, 3 

u.i. N § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u.i. P § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u.i. Q § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

glasovanje: resolucija odbora CULT (celotno 

besedilo) 

PG + 432, 131, 55 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

PPE: § 103 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

PPE: 

§ 95 

1. del: vse besedilo brez besed „vidike spola in“ 

2. del: te besede 
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u.i. K 

1. del: vse besedilo brez besede: "migranti" 

2. del: ta beseda 

 
u. i. L 

1. del: vse besedilo brez besed: „mladih migrantov“ 

2. del: ti besedi 

 
u.i. N 

1. del: vse besedilo brez besed: „in migrantov“ 

2. del: ti besedi 

 
u.i. P 

1. del: „ker je ključnega pomena, da se v mladinske politike vključi vidik spola, ki v vseh 

fazah političnega procesa upošteva posebne okoliščine in izzive, s katerimi se 

soočajo mlade ženske in dekleta;“ 

2. del: „ker je treba v mladinsko politiko vključiti posebne ukrepe, ki upoštevajo enakost 

spolov, na primer za boj proti nasilju nad ženskami in dekleti, spolno vzgojo in 

vzgojo o medčloveških odnosih in izobraževanje na področju enakosti spolov;“ 

 
u.i. Q: 

1. del: vse besedilo brez besed: „vključno z mladimi invalidi ali mladimi z duševnimi 

boleznimi ter mladimi, ki se opredeljujejo kot osebe LGBTI“ 

2. del: te besede 

 
ALDE: 

§ 16 

1. del: vse besedilo brez besed: „verskimi skupnostmi“ 

2. del: ti besedi 
 

 

10. Kako je mogoče s skupno kmetijsko politiko povečati ustvarjanje delovnih 

mest na podeželju 

Poročilo: Eric Andrieu (A8-0285/2016) 

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

§ 1 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 2 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 498, 83, 35 

2/PG + 383, 197, 32 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

§ 3 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 5 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 442, 148, 27 

2/PG + 343, 221, 37 

§ 9 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 10 § originalno 

besedilo 

PG + 509, 86, 13 

§ 11 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 483, 105, 27 

2/PG + 335, 269, 9 

3/PG + 558, 41, 12 

§ 12 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 581, 21, 6 

§ 14 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/EG + 298, 297, 10 

2 +  

3 -  

§ 15 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

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

§ 16 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 17 § originalno 

besedilo 

loč./EG + 355, 246, 8 

§ 20 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

§ 21 § originalno 

besedilo 

PG + 486, 94, 26 

§ 26 § originalno 

besedilo 

loč. -  

§ 27 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 30 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 529, 50, 23 

2/PG + 441, 142, 21 

§ 34 § originalno 

besedilo 

PG + 574, 27, 1 

§ 35 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG - 284, 309, 2 

3 +  

§ 36 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  



P8_PV(2016)10-27(VOT)_SL.doc 18 PE 593.071 

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

§ 38 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

§ 40 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 514, 73, 13 

2/PG + 309, 283, 4 

3/PG + 470, 117, 5 

4/PG + 307, 284, 3 

5/PG + 308, 281, 3 

§ 41 § originalno 

besedilo 

loč./EG + 400, 169, 24 

§ 43 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 48 § originalno 

besedilo 

po delih  napaka 

1 +  

2 +  

3/PG + 467, 94, 32 

4/PG + 438, 108, 41 

5/PG - 202, 320, 71 

§ 50 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

4 -  

5 +  

§ 51 § originalno 

besedilo 

po delih   

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

2 +  

§ 59 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3/PG + 466, 45, 62 

§ 60 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 65 § originalno 

besedilo 

loč. -  

§ 67 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3/PG + 467, 81, 22 

4 +  

§ 68 § originalno 

besedilo 

loč. -  

§ 69 § originalno 

besedilo 

loč./EG + 424, 128, 5 

§ 70 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 71 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 72 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG - 232, 307, 15 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

§ 75 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG - 252, 298, 0 

§ 77 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 291, 213, 40 

§ 78 § originalno 

besedilo 

loč. -  

§ 82 § originalno 

besedilo 

loč. -  

u.i. H § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

u.i. I § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 451, 95, 3 

3/PG + 441, 102, 2 

u.i. J § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u.i. K § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u.i. N § originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. O § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

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

u.i. R § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 -  

u.i. S § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

u.i. T § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG - 240, 256, 38 

2/PG - 185, 312, 33 

u.i. U § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG - 177, 289, 62 

u.i. X § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u.i. AA § originalno 

besedilo 

loč. -  

u.i. AB § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u.i. AF § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

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

u.i. AI § originalno 

besedilo 

po delih   

1 -  

2/EG + 336, 190, 0 

3/PG - 235, 275, 7 

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 237, 201, 67 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ECR: § 34 

ENF: §§ 11, 12 (2. del), 21, 48 (napaka) (3. del, 4. del, 5. del), 59 (3. del), 67 (3. del), 77 

(2. del), u.i. I (2. in 3. del), T, U (2. del), AI (3. del) 

S&D: §§ 2, 5, 10, 30, 40, u.i. R 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ECR: §§ 2, 5, 40, 60, 65, 69, 78, 82, u.i. AA 

GUE/NGL: u.i. N 

ALDE: §§ 2, 5, 10, 17, 26, 27, 43, 72, 77, 78, u.i. H, R, T, U, AA, AB 

PPE: §§ 26, 41, 65, 68, 78, 82, u.i. T, AA, AI 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ECR: 

§ 1 

1. del: „poziva vse države članice, naj mladim kmetom nudijo dolgoročne možnosti za 

obravnavanje vprašanja odseljevanja s podeželja, naj uvedejo celovito strategijo 

generacijske prenove in v ta namen v celoti izkoristijo možnosti za podporo mladim 

kmetom in novim kmetom, tudi zunaj družinskega okvira, ki so na voljo v novi SKP, 

predvsem s podpornimi ukrepi za mlade kmete iz prvega ali drugega stebra, novim 

kmetom, starejšim od 40 let, pa naj olajšajo ustanovitev kmetije in izvajanje njihovih 

dejavnosti;“ 

2. del: „ugotavlja tudi, da morajo tudi te ukrepe dopolnjevati določbe nacionalnih politik (o 

rabi zemljišč, obdavčevanju in socialni varnosti itd.), s katerimi se morajo tudi 

skladati, .), kar velja tudi za podporo v skladu s členoma 50 in 51 Uredbe (EU) 

št. 1307/2013;“ 

 
§ 27 

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

2. del: ta beseda 

 
§ 36 

1. del: vse besedilo brez besed: „in urejanje“ 

2. del: ti besedi 

 
§ 70 

1. del: vse besedilo brez besed: „Komisijo in“ 

2. del: ti besedi 
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u.i. J 

1. del: vse besedilo brez besed: „z malih in družinskih kmetij“ 

2. del: te besede 

 
u.i. K 

1. del: „ker se evropsko kmetijstvo sooča z vrsto izzivov v zvezi s pridelavo hrane in 

prehransko varnostjo, okoljem, biotsko raznovrstnostjo, trajnostjo, energetskim 

preobratom in podnebnimi spremembami in ker je bistvenega pomena okrepiti vez 

med družbo in kmetijstvom, razviti inovativne rešitve za soočanje s temi izzivi, da se 

zagotovi odpornost in konkurenčnost sektorja,“ 

2. del: „in ponovno preučiti cilje resnično javne politike, ki je v interesu vseh, saj je to eden 

najpomembnejših vidikov evropskega povezovanja;“ 

 
u.i. O 

1. del: „ker so študije pokazale, da neposredna plačila prek prvega stebra sicer neposredno 

ne ustvarjajo delovnih mest, da pa imajo pomembno vlogo pri ohranjanju delovnih 

mest in ohranjanju kmetov na podeželju;“ 

2. del: „ker bi 30 % evropskih kmetov moralo prenehati s svojo dejavnostjo in se moralo 

umakniti iz kmetijskega sektorja, če bi bil ta podporni ukrep ukinjen; ker ta plačila 

ohranjajo male kmete in podeželje pri življenju;“ 

 
u. i. T 

1. del: „ker je tudi v oceni učinka posledic sporazuma TTIP, ki jo je pripravila Komisija, 

izraženo mnenje, da so bolj ogrožena pretežno podeželska območja, kjer 

prevladujejo specifične dejavnosti in ki imajo omejene alternativne možnosti;“ 

2. del: „ker premik stran od tradicionalnih načinov kmetovanja, ki ga bo prinesel ta 

sporazum, ogroža podeželje in delovna mesta na podeželju;“ 

 
u.i. X 

1. del: „ker mora ustvarjanje delovnih mest na podeželju potekati v okviru trajnostne 

politike, ki je prilagojena posebnim ozemljem ter vključuje ohranjanje in razvoj 

kmetijskih dejavnosti in dejavnosti, ki so posredno povezane s kmetijstvom in 

gozdarstvom, pa tudi dejavnosti na podeželju, ki ustvarjajo“ in  „vezi“ 

2. del: „socialne“ in „med različnimi deležniki in krepijo solidarnost med njimi, hkrati pa 

izboljšujejo okolje;“ 

 
u.i. AB 

1. del: vse besedilo brez besed „zlasti majhne družinske kmetije, tj.“ 

2. del: te besede 

 
GUE/NGL: 

§ 75 

1. del: „meni, da je javne organe nujno treba pozvati k temu, da vzpostavijo svetovalne in 

podporne službe za vodenje kmetij na podeželju, da se evropsko kmetijstvo 

posodobi“ 

2. del: „in preseže zastarele tradicionalne metode;“ 

 
ALDE: 

§ 3 

1. del: „spodbuja države članice, naj okrepijo podporo malim in srednjim kmetijam, zlasti z 

večjo uporabo prerazporeditvenega plačila;“ 

2. del: „jih nadalje poziva, naj ustvarijo spodbude za učinkovito organizirana podjetja in za 

tista, ki uporabljajo pravne instrumente za povezovanje podjetij;“ 
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§ 30 

1. del: vse besedilo brez besed „pri čemer pa ne bi smeli ogroziti podpore iz prvega stebra, 

ki ga je treba reorganizirati, da se med drugim zagotovita boljše delovanje in večja 

stabilnost trgov,“ 

2. del: te besede 

 
PPE: 

§ 2 

1. del: „ugotavlja, da veliko večino neposrednih plačil SKP prejmejo najbogatejše kmetije, 

pri čemer je v letu 2014 le 13 % upravičencev prejelo kar 74 % neposrednih plačil 

SKP;“ 

2. del: „meni, da to ne pripomore k ustvarjanju delovnih mest v kmetijstvu, saj so majhne 

kmetije bolj delovno intenzivne in 53 % kmetijskih delavcev dela na kmetijah, ki so 

po gospodarski velikosti klasificirane kot male; poziva k boljši porazdelitvi plačil 

SKP za male kmete;“ 

 
§ 5 

1. del: „opozarja, da države članice na veliko uporabljajo možnost dodelitve vezane pomoči 

(ki zagotavlja delovna mesta na območjih z omejenimi možnostmi, s tem ko 

omogoča razvoj in ohranitev proizvodnje na določenem območju), ter jih poziva, naj 

povečajo delež tovrstne pomoči za aktivne kmete, poskrbijo za to, da bo bolj prožna, 

in je več predvidijo za povečanje proizvodnje rastlinskih beljakovin v EU, ki je 

trenutno odvisna od uvoza te surovine iz tretjih držav;“ 

2. del: „poleg tega predlaga, da bi lahko raven prostovoljnih vezanih plačil prilagodili v 

skladu s stopnjo zaposlenosti v pridelavi posamezne kulture, s čimer bi dodatno 

podprli kulture, za proizvodnjo katerih je potrebno največ delovne sile;“ 

 
§ 20 

1. del: vse besedilo brez besed: „že danes cilj SKP“ 

2. del: te besede 

 
§ 51 

1. del: „poudarja tudi, da bi morali neposredna plačila kot instrument SKP ohraniti tudi po 

letu 2020, da bi podprli in stabilizirali dohodke kmetij in nadomestili stroške zaradi 

upoštevanja visokih standardov EU (na področju načinov proizvodnje in zlasti 

okoljskih zahtev) ter ohranili kmetijsko proizvodnjo v najbolj zapostavljenih regijah; 

poudarja, da bi morali neposredna plačila zato nameniti zagotavljanju ekonomsko 

stabilnega kmetovanja ter prehranske in okoljske varnosti;“ 

2. del: „v zvezi s tem opozarja, da je bistveno uskladiti stopnje neposrednih plačil, da bi 

zagotovili enake konkurenčne pogoje na enotnem trgu EU, kot tudi trajnostno 

izkoriščanje kmetijskih virov na ravni EU;“ 

 
EFDD: 

§ 71 

1. del: vse besedilo brez besed: „in lokalni zasebni sektor“ in „kot so javne in zasebne 

prometne povezave“ 

2. del: „in lokalni zasebni sektor“ 

3. del: „kot so javne in zasebne prometne povezave“ 
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ENF: 

§ 12 

1. del: vse besedilo brez besed: „in poudarja, da sheme kakovosti, geografske označbe in 

ekološko kmetovanje predstavljajo priložnost za razvoj kmetijsko-živilskega 

sektorja ter lahko ustvarjajo delovna mesta na podeželju, zato bi jih morali ne samo 

zaščiti, temveč tudi razvijati, da bi ustvarili nova delovna mesta in ohranili 

regionalno kulturo in identiteto;“ 

2. del: te besede 

 
§ 77 

1. del: vse besedilo brez besed: „ki spodbujajo socialno in ekonomsko vključevanje 

priseljenih delavcev, vključno s sezonskimi delavkami, migrantkami in begunkami; “ 

2. del: te besede 

 
Verts/ALE: 

§ 9 

1. del: vse besedilo brez besed: „za upravljanje s tveganji“, „in drugega stebra“, „s 

tveganji“ in „in drugim stebrom“ 

2. del: te besede 

 
§ 38 

1. del: „ali kmetijskih zemljišč v prahi“ 

2. del: te besede 

 
ECR, PPE: 

§ 14 

1. del: „ugotavlja, da so sedanji programi za razvoj podeželja veliko manj usmerjeni v 

socialne projekte za zaščito delovnih mest kot programi v prejšnjem programskem 

obdobju (2007–2013), kar je posledica ukrepov, ki so jih zbrale države članice v 

okviru svojih programov za razvoj podeželja, in manj sredstev, predvidenih za 

zaposlitvene ukrepe;“ 

2. del: „zato poziva države članice, naj ponovno razmislijo o svoji odločitvi, in poziva k 

večji prožnosti pri izvajanju politike za razvoj podeželja;“ brez besed „zato poziva 

države članice, naj ponovno razmislijo o svoji odločitvi, in“ 

3. del: „zato poziva države članice, naj ponovno razmislijo o svoji odločitvi, in“ 

 
§ 15 

1. del: vse besedilo brez besed: „ker se zaradi kompleksnosti programov za razvoj 

podeželja bistveno zmanjšuje poraba sredstev iz sklada EKSRP, s tem pa zavira 

izvajanje projektov, ki bi spodbujali ustvarjanje delovnih mest“ in „in finančnega“ 

2. del: „ker se zaradi kompleksnosti programov za razvoj podeželja bistveno zmanjšuje 

poraba sredstev iz sklada EKSRP, s tem pa zavira izvajanje projektov, ki bi 

spodbujali ustvarjanje delovnih mest“ 

3. del: „in finančnega“ 
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§ 50 

1. del: vse besedilo brez besed: „za odpravo nepredvidljivih učinkov trgov, kadar niso 

uspešni“, „da se doseže ravnotežje med ponudbo in povpraševanjem“, „npr. na 

podlagi proticiklične pomoči, kar bi privedlo do bolj poštenih cen za kmete“ in „da 

bi bilo treba povečati delež sredstev za ukrepe za stabilizacijo kmetijskih trgov in“ 

2. del: „za odpravo nepredvidljivih učinkov trgov, kadar niso uspešni“ 

3. del: „da se doseže ravnotežje med ponudbo in povpraševanjem“ 

4. del: „npr. na podlagi proticiklične pomoči, kar bi privedlo do bolj poštenih cen za kmete“ 

5. del „da bi bilo treba povečati delež sredstev za ukrepe za stabilizacijo kmetijskih trgov 

in“ 

 
u. i. H 

1. del: „ker je gospodarska kriza prizadela vse dele Evrope, a nobenega bolj kot podeželje;“ 

2. del: „ker so ta območja zaradi varčevalnih ukrepov utrpela nepredstavljivo škodo;“ 

 
u.i. R 

1. del: vse besedilo brez besed: „male in srednje velike kmetije pa so na splošno bolj 

raznolike, inovativne in zelo prožne, pogosto so dobro organizirane v smislu 

oblikovanja skupin proizvajalcev in zadrug in so pogosteje odporne in se lažje 

prilagajajo učinkom krize, koristijo skupnostim, v katerih se nahajajo,“ 

2. del: „male in srednje velike kmetije pa so na splošno bolj raznolike, inovativne in zelo 

prožne, pogosto so dobro organizirane v smislu oblikovanja skupin proizvajalcev in 

zadrug in so pogosteje odporne in se lažje prilagajajo učinkom krize, koristijo 

skupnostim, v katerih se nahajajo,“ brez besed „in so pogosteje odporne in se lažje 

prilagajajo učinkom krize,“ 

3. del: „in so pogosteje odporne in se lažje prilagajajo učinkom krize,“ 

 
u.i. AF 

1. del: „ker se industrijsko goji le malo sort poljščin“ 

2. del: „in ker industrijske sorte in načini preživljanja nadomeščajo lokalne;“ 

3. del: „ker lokalne pasme in sorte pomagajo ohranjati biotsko raznovrstnost in načine 

preživljanja ljudi v posamezni regiji, pa tudi lokalno proizvodnjo;“ 

 
ALDE, PPE: 

§ 11 

1. del: „meni, da je treba intervencijske cene redno prilagajati spremembam v stroških 

proizvodnje, če naj bi delovale kot varnostne mreže, s čimer bi lahko neposredno 

vplivali na dohodke proizvajalcev in nadaljevanje njihove proizvodne dejavnosti,“ 

2. del: „pa tudi na zaposlovanje“ 

3. del: „poziva EU, naj v vseh velikih proizvodnih sektorjih vzpostavi preventivne 

instrumente, kot je opazovalna skupina za mleko, da bi zagotovili spremljanje trgov 

ter s tem omogočili usmerjanje proizvodnje in posredovanje v kriznih obdobjih na 

podlagi prožnih in odzivnih instrumentov za upravljanje trga, ki bi se uporabljali po 

potrebi;“ 
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§ 40 

1. del: vse besedilo brez besed: „ki“, „so“, „na splošno bolj raznolika, gospodarna in 

samostojna ter lažje prenosljiva,“ in „uspešnejša pri ustvarjanju dodane vrednosti in 

delovnih mest na podlagi načela teritorialnosti, ker so“ 

2. del: „ki“ 

3. del: „so“ 

4. del: „na splošno bolj raznolika, gospodarna in samostojna ter lažje prenosljiva,“ 

5. del „uspešnejša pri ustvarjanju dodane vrednosti in delovnih mest na podlagi načela 

teritorialnosti, ker so“ 

 
EFDD, Verts/ALE: 

§ 16 

1. del: vse besedilo brez besed: „proizvodnjo energije iz obnovljivih virov“ 

2. del: te besede 

 
ECR, GUE/NGL: 

§ 35 

1. del: vse besedilo brez besed: „naj sprejme politiko, ki“ in „konkurenčen in“ 

2. del: „naj sprejme politiko, ki“ 

3. del: „konkurenčen in“ 

 
u.i. S 

1. del: vse besedilo brez besed: „v okviru tržno usmerjene SKP“, „regulativne“ in „cen“ 

2. del: „v okviru tržno usmerjene SKP“ 

3. del: „regulativne“ in „cen“ 

 
ECR, GUE/NGL, ALDE, PPE, ENF: 

§ 48 (napaka) 

1. del: „meni, da mora zagotovitev prehranske varnosti v Evropski uniji ostati glavno 

vodilo pri ukrepanju v okviru prihodnje SKP,“ 

2. del: „pri čemer se ne smejo zapostavljati trgi zunaj EU;“ 

3. del: „v zvezi s tem meni, da lahko trgovinski sporazumi predstavljajo resnično tveganje, 

a hkrati tudi priložnost za evropsko kmetijstvo, nadalje meni, da prostotrgovinski 

sporazumi ne bi smeli povzročiti nelojalne konkurence za male in srednje kmetije 

oz. ogrožati lokalna gospodarstva in delovna mesta;“ brez besed 

4. del: „a hkrati tudi priložnost“ 

5. del „v zvezi s tem meni, da trgovinski sporazumi, kot so TTIP, CETA in trgovinski 

sporazum med EU in državami Mercosurja, predstavljajo veliko grožnjo za evropske 

kmetijske trge in trge dela in da bodo zavirali politike za spodbujanje lokalne 

proizvodnje in podporo pri preživljanju s kmetijstvom;“ 
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ECR, ENF: 

§ 59 

1. del: „meni, da je treba tudi v prihodnosti razvijati visokokakovostne teritorialne 

prehranske sisteme, ki bodo zagotavljali nepredelana ali predelana živila, in sicer s 

spodbujanjem individualne odgovornosti in udeležbe deležnikov – bodisi v obliki 

združenih proizvajalcev, predelovalcev, distributerjev in potrošnikov bodisi 

skupnosti proizvajalcev in potrošnikov ali pa tako, da se povežejo vsi gospodarski 

akterji v kmetijsko-živilskem sektorju in sektorju kulinaričnega turizma – pri 

kvalitativnih in pogodbenih dejavnostih za zagotavljanje varne preskrbe s hrano in 

varnosti hrane, pa tudi poštenega dohodka, da se bodo kmetje lahko dostojno 

preživljali, pa tudi ohranili zaposlenost na svojih kmetijah; ugotavlja, da lahko imajo 

ti prehranski sistemi zlasti, a ne izključno, obliko kratkih oskrbovalnih verig in/ali 

lokalnih trgov;“ 

2. del: „meni, da bi bilo treba v prihodnje več sredstev EU nameniti razvoju in delovanju 

določenih posebnih sistemov kakovosti živil in nadaljnjemu razvoju svetovno znane 

evropske gastronomije;“ 

3. del: „meni, da je za to treba bolje prilagoditi zakonodajo s področja javnih razpisov, da 

bodo lokalni organi lahko spodbujali lokalno proizvodnjo;“ 

 
§ 67 

1. del: „poziva Komisijo, naj oceni socialne posledice te krize v kmetijstvu, zlasti v smislu 

izgube delovnih mest, predvsem na podeželju; poziva države članice, naj preučijo, 

kako bi lahko izboljšali konkurenčnost kmetijstva, da bi sektor lahko ustvarjal 

delovna mesta in dodano vrednost, ki je pravično porazdeljena v kmetijstvu in 

kmetijsko-živilski industriji, da se zagotovi poštena konkurenca in zmanjša škoda, ki 

jo povzročajo socialni damping ter negotovi in netipični zaposlitveni pogoji, ki 

nesorazmerno prizadenejo nekatere skupine; ugotavlja, da družinski člani na mnogih 

družinskih kmetijah nimajo socialnega statusa oz. pravnega priznanja oz. niso 

vključeni v noben sistem socialnega zavarovanja; poudarja, da morajo kmetijska 

gospodarstva upoštevati nacionalno zakonodajo na področju zaposlovanja in sociale; 

meni, da bi se z uvedbo dodatnih pogojev za plačila prvega stebra SKP znatno 

povečala upravno obremenitev kmetov, njihov potencial za ustvarjanje delovnih 

mest pa bi bil omejen;“ 

2. del: „poziva k večji vlogi socialnih partnerjev ter organov upravljanja in poziva države 

članice, naj priznajo in zagotavljajo socialne pravice kmetov, tako da poskrbijo za to, 

da bodo vsi delavci v kmetijstvu (s krajšim ali polnim delovnim časom) vključeni v 

sisteme socialnega zavarovanja;“ 

3. del: „poziva države članice, naj v nacionalno zakonodajo prenesejo Direktivo 

2014/36/EU o sezonskih delavcih;“ 

4. del: „poziva, naj se nacionalnim zdravstvenim in varnostnim organom namenijo sredstva 

za razširjanje informacij o varnosti na kmetiji;“ 

 
ECR, S&D: 

§ 72 

1. del: vse besedilo brez besed: „na primer afriške prašičje kuge, ki je prizadela baltske 

države in Poljsko, in aviarne influence, ki je prizadela Francijo“ 

2. del: te besede 
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GUE/NGL, ENF: 

u.i. I 

1. del: vse besedilo brez besed: „Evropska unija“, „delovna mesta – zlasti prek Evropskega 

sklada za strateške naložbe (EFSI) – uvrstila med svoje ključne prednostne naloge in 

ker mora“ in „v zvezi s tem “ 

2. del: „Evropska unija“, „delovna mesta – zlasti prek Evropskega sklada za strateške 

naložbe (EFSI) – uvrstila med svoje ključne prednostne naloge in ker mora“ in „v 

zvezi s tem “ brez besed: „– zlasti prek Evropskega sklada za strateške naložbe 

(EFSI) –“ 

3. del: „– zlasti prek Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI) –“ 

 
ECR, PPE, ENF: 

u.i. U 

1. del: „ker evropski kmetje delujejo na vse bolj globaliziranem trgu in so zato bolj 

izpostavljeni nestanovitnosti cen kot drugi sektorji;“ 

2. del: „ker trgovinski dogovori, o katerih trenutno potekajo pogajanja, kot so čezatlantsko 

partnerstvo za trgovino in naložbe (TTIP), celoviti gospodarski in trgovinski 

sporazum med EU in Kanado (CETA) ter sporazum o prosti trgovini med EU in 

državami Mercosurja, ogrožajo ustvarjanje delovnih mest in oblikovanje razmer, ki 

bi podpirale preživljanje s kmetijstvom;“ 

 
ENF, S&D: 

u.i. AI 

1. del: „ker Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) omogoča srednjeročno 

pomoč pri stanovanjskem vprašanju, zdravstvenemu varstvu, izobraževanju in 

zaposlovanju na podeželju za marginalizirane skupnosti;“ 

2. del: „ker lahko EKSRP upošteva posebne potrebe beguncev in se lahko uporabi za 

poklicno usposabljanje in pridobivanje spretnosti na različnih področjih dejavnosti 

na podeželju;“ 

3. del: „ker lahko EKSRP upošteva posebne potrebe beguncev in“ 
 

Razno 

Napaka: vse jezikovne različice 

 


