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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. Postopki v primeru insolventnosti in stečajni upravitelji ***I 

Poročilo: Tadeusz Zwiefka (A8-0324/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 624, 30, 32 

 

 

2. Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med ES in Uzbekistanom ter dvostranska 

trgovina s tekstilom *** 

Priporočilo: Maria Arena (A8-0332/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: odobritev PG + 564, 100, 41 

 

 

 

3. Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med ES in Uzbekistanom ter dvostranska 

trgovina s tekstilom (resolucija) 

Poročilo: Maria Arena (A8-0330/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 567, 68, 69 

 

 

4. Trgovinski sporazum med EU ter Kolumbijo in Perujem (pristop Ekvadorja) *** 

Priporočilo: Helmut Scholz (A8-0362/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: odobritev PG + 544, 114, 44 
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5. Sporazum med EU in Norveško o vzajemnem dostopu do ribolova v Skagerraku 

*** 

Priporočilo: Jørn Dohrmann (A8-0321/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: odobritev PG + 670, 28, 7 

 

 

 

6. Sporazum med EU in Norveško o vzajemnem dostopu do ribolova v Skagerraku 

(resolucija) 

Poročilo: Jørn Dohrmann (A8-0320/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 638, 10, 49 

 

 

7. Sporazum o operativnem in strateškem sodelovanju med Gruzijo in Evropskim 

policijskim uradom * 

Poročilo: Claude Moraes (A8-0343/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 544, 99, 66 

 

 

8. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga 

EGF/2016/004  

ES/Comunidad Valenciana, avtomobilska industrija 

Poročilo: Esteban González Pons (A8-0379/2016) (zahtevana kvalificirana večina in 3/5 oddanih 
glasov) 

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

po § 18 4 GUE/NGL PG - 294, 395, 13 

5 GUE/NGL PG - 275, 414, 15 

po u.i. F 1 GUE/NGL  -  

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

3 GUE/NGL  -  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 613, 82, 12 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

GUE/NGL: predloga sprememb 4, 5 
 

 

9. Normalizacija kontov železniških podjetij ***II 

Priporočilo za drugo obravnavo: Merja Kyllönen (A8-0368/2016) (zahtevana kvalificirana večina) 

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

predlog zavrnitve 

stališča Sveta 

1 ENF PG - 69, 629, 8 

Razglasitev sprejetja stališča Sveta 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ENF: predlog spremembe 1 
 

 

 

10. Notranje storitve železniškega potniškega prevoza ***II 

Priporočilo za drugo obravnavo: Wim van de Camp (A8-0373/2016) (zahtevana kvalificirana večina) 

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

predlog zavrnitve 

stališča Sveta 

1= 

2= 

3= 

8= 

EFDD 

Verts/ALE 

ENF 

GUE/NGL 

PG - 330, 354, 23 

člen 4, po § 4 4 S&D PG - 333, 349, 24 

člen 4, § 6 9 GUE/NGL PG - 150, 530, 25 

člen 8, po § 2 10 GUE/NGL PG - 128, 530, 48 

u.i. 7 5 GUE/NGL PG - 127, 525, 47 

u.i. 13 6 GUE/NGL PG - 151, 515, 29 

u.i. 14 7 GUE/NGL PG - 159, 517, 29 

Razglasitev sprejetja stališča Sveta 
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Zahteve za poimensko glasovanje 

EFDD: predlog spremembe 1 

S&D: predlog spremembe 4 

Verts/ALE: predlogi sprememb 1, 2, 3, 8 

GUE/NGL: predlogi sprememb 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

ENF: predlog spremembe 3 
 

 

 

11. Enotno evropsko železniško območje 

Priporočilo za drugo obravnavo: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016) (zahtevana kvalificirana 

večina) 

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

predlog zavrnitve 

stališča Sveta 

1= 

2= 

3= 

4= 

EFDD 

Verts/ALE 

ENF 

GUE/NGL 

PG - 250, 459, 1 

člen 1, po § 2 5 GUE/NGL PG - 161, 485, 49 

člen 11, po § 2 6 GUE/NGL PG - 168, 524, 9 

po členu 11 7D GUE/NGL PG - 191, 495, 22 

8D GUE/NGL PG - 189, 493, 25 

člen 56, § 3, po 

pododstavku 2 

9 GUE/NGL PG - 183, 487, 28 

člen 56, po § 3 10 GUE/NGL PG - 247, 454, 6 

člen 56, po § 12 11 GUE/NGL PG - 166, 506, 34 

člen 63, § 1, 

pododstavek 2 

12D GUE/NGL  -  

člen 63, § 1, 

pododstavek 3 

13D GUE/NGL  -  

Razglasitev sprejetja stališča Sveta 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

EFDD: predlog spremembe 1 

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

GUE/NGL: predlogi sprememb 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

ENF: predlog spremembe 3 
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12. Dostop do trga pristaniških storitev in finančna preglednost pristanišč ***I 

Poročilo: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016) 

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

vse besedilo 157 odbor  +  

glasovanje: predlog Komisije  +  

glasovanje: zakonodajna resolucija PG + 546, 140, 22 

 

Razno 

Poročilo je bilo vrnjeno v obravnavo odboru na plenarnem zasedanju 8. marca 2016 (člen 61(2) 

Poslovnika). 

Predlog spremembe 157 nadomešča predloge sprememb, sprejete na tem zasedanju. 
 

 

13. Imenovanje člana Računskega sodišča – Juhan Parts 

Poročilo: Bart Staes (A8-0375/2016) (tajno glasovanje (člen 182(1) Poslovnika) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Glasovanje: 

imenovanje Juhana 

Partsa 

 + 488, 133, 88 

 

 

 



P8_PV(2016)12-14(VOT)_SL.docx 7 PE 596.793 

14. Raziskovalni program Raziskovalnega sklada za premog in jeklo 

Poročilo: Jerzy Buzek (A8-0358/2016) 

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

p.s. pristojnega odbora 

– glasovanje po 

sklopih 

1-5 

7-10 

odbor  +  

Sklep 2008/376/ES 

člen 3, § 1, podtočka g 

16D Verts/ALE EG + 349, 343, 13 

Sklep 2008/376/ES 

člen 3, § 2, po 

podtočki f 

24 S&D PG - 261, 408, 43 

Sklep 2008/376/ES 

člen 4, naslov in § 1 

21 S&D PG - 279, 372, 58 

Sklep 2008/376/ES 

člen 4, § 1, po točki i 

25 S&D PG - 264, 398, 44 

Sklep 2008/376/ES 

člen 4, §§ 2 in 3 

17 Verts/ALE  -  

Sklep 2008/376/ES 

člen 8, uvod 

20 Verts/ALE EG + 353, 346, 7 

Sklep 2008/376/ES 

člen 8, po točki j 

22 S&D PG - 326, 345, 37 

Sklep 2008/376/ES 

člen 21, točka b 

26 GUE/NGL po delih   

1 -  

2 -  

Sklep 2008/376/ES 

člen 21, po točki i 

6 odbor po delih   

1/PG + 666, 17, 27 

2/PG - 315, 322, 65 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Sklep 2008/376/ES 

člen 22, § 3 

11 Verts/ALE  -  

Sklep 2008/376/ES 

člen 24, § 2, alineja 1 

13 Verts/ALE  -  

Sklep 2008/376/ES 

člen 24, § 3, alineja 1 

12 Verts/ALE  -  

Sklep 2008/376/ES 

člen 24, § 3, alineja 2 

14 Verts/ALE EG - 302, 393, 11 

Sklep 2008/376/ES 

člen 24, po § 3 

15 Verts/ALE EG + 403, 302, 5 

Sklep 2008/376/ES 

Priloga, tabela 1 

18 Verts/ALE PG - 299, 360, 50 

Sklep 2008/376/ES 

Priloga, tabela 2 

19 Verts/ALE PG - 291, 359, 48 

po u.i. 1 23 S&D PG - 260, 413, 20 

glasovanje: predlog Komisije  +  

glasovanje: zakonodajna resolucija PG + 562, 103, 45 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

S&D: predlogi sprememb 21, 22, 23, 24, 25 

Verts/ALE: predlogi sprememb 6, 18, 19, 21 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

Verts/ALE: 

predlog spremembe 6 

1. del: vse besedilo brez besed: "vključno z dodatnimi podpornimi ukrepi za zagotavljanje 

njihove neprekinjenosti in dolgoročne uspešnosti" 

2. del: te besede 

 
predlog spremembe 26 

1. del: vse besedilo brez besed: "in dolgoročne uspešnosti" 

2. del: te besede 
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15. Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske 

unije na tem področju za leto 2015 

Poročilo: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016) 

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

§ 6 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

po § 10 1 več kot 40 

poslancev 

PG - 261, 388, 58 

§ 35 § originalno 

besedilo 

PG + 464, 212, 23 

§ 36 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 686, 16, 3 

2/PG + 510, 176, 19 

§ 40 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 386, 239, 84 

§ 44 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 45 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 50 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 51 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

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

§ 52 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 55 § originalno 

besedilo 

loč. -  

§ 56 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 364, 326, 11 

§ 58 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 60 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 61 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 63 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 64 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 78 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 87 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 89 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

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

§ 96 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 98 § originalno 

besedilo 

loč. -  

§ 104 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 108 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 109 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 117 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 119 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

§ 124 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 126 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 129 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

§ 136 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 140 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

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

§ 141 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 148 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 626, 33, 45 

2/PG + 382, 281, 31 

u.i. U § originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. AG § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u.i. AM § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG - 337, 356, 15 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 463, 115, 113 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

EFDD: §§ 35, 36 

PPE: §§ 40 (2. del), 148, p.s.1 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

Verts/ALE: § 55 

PPE: §§ 63, 96, 124, 126 

S&D: §§ 55, 56, 98, 148 

ENF: §§ 44, 45, 52, 58, 60, 63, 109, 117, 136, u.i. U 

ALDE: §§ 98, 140 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

Verts/ALE: 

§ 36 

1. del: "poudarja, da je tihotapljenje migrantov povezano s trgovino z ljudmi in pomeni 

resno kršitev človekovih pravic;" 

2. del: "opozarja, da so misije skupne varnostne in obrambne politike, kot so Pomorske sile 

Evropske unije – sredozemska operacija Sophia (EURONAVFOR MED), učinkovito 

sredstvo za boj proti tihotapljenju migrantov; poziva EU, naj še naprej izvaja in 

krepi tovrstne operacije;" 
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§ 56 

1. del: vse besedilo brez besed: "da bo treba za večjo učinkovitost ponovnega sprejema in 

za zagotovitev usklajenosti vračanja na evropski ravni sprejeti nove" 

2. del: te besede 

 
§ 64 

1. del: "posebne programe deradikalizacije in" 

2. del: te besede 

 
§ 87 

1. del: "ponavlja, da je treba pozornost nameniti posebnim lastnostim malih in srednjih 

podjetij, ki delujejo predvsem na lokalni in regionalni ravni v specifičnih sektorjih; 

zato meni, da je bistveno, da politike Unije na področju družbene odgovornosti 

gospodarskih družb, vključno z nacionalnimi akcijskimi načrti na tem področju, 

ustrezno upoštevajo posebne potrebe malih in srednjih podjetij" 

2. del: "in da so skladne z načelom, po katerem je treba najprej razmišljati v majhnem 

merilu, ter da priznavajo neformalni in intuitivni pristop teh podjetij do družbene 

odgovornosti; znova zavrača vse ukrepe, ki utegnejo privesti do dodatnih upravnih 

ali finančnih bremen za mala in srednja podjetja, in podpira tiste ukrepe, ki bodo 

slednjim omogočali izvajanje skupnih dejavnosti;" 

 
§ 140 

1. del: vse besedilo brez besed: "na kateri se bodo pripravila nova zavezujoča mednarodna 

pravila, s katerimi bi se mednarodno humanitarno pravo na novo prilagodilo novi 

resničnosti vojn," 

2. del: te besede 

 

PPE: 

§ 6 

1. del: vse besedilo brez besed: "pri čemer so ključne strategije na področju človekovih 

pravic za spodbujanje in zaščito pravic lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev 

in interseksualcev," 

2. del: te besede 

 
§ 40 

1. del: vse besedilo brez besed: "obsoja dejstvo, da sedeže v Svetu ZN za človekove pravice 

pogosto zasedajo države z dokazano zgodovino hudih kršitev človekovih pravic, 

zato poziva države članice EU, naj objavljajo svoje glasove;" 

2. del: te besede 

 
§ 89 

1. del: vse besedilo brez besed: "in od katerih bi bila njegova sklenitev odvisna, saj bi bili 

njegova temeljna značilnost," 

2. del: te besede 

 
§ 104 

1. del: vse besedilo brez besed: "varstvo spolnih in reproduktivnih pravic", "vključno z 

varnim splavom" in "varnega splava" 

2. del: "varstvo spolnih in reproduktivnih pravic" 

3. del: "vključno z varnim splavom" in "varnega splava" 
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§ 141 

1. del: vse besedilo brez besed: "poziva države članice, naj razmislijo o sprejetju 

zapornikov iz Guantanama v EU;" 

2. del: te besede 

 
u.i. AG 

1. del: vse besedilo brez besed: "tudi oseb LGBTI" 

2. del: te besede 

 

S&D: 

§ 129 

1. del: vse besedilo brez besed: "nacionalne", "nacionalni" in "nacionalne" 

2. del: te besede 

 

ENF: 

§ 51 

1. del: "poudarja, da je treba okrepiti sodelovanje z državami izvora in tranzitnimi 

državami, da bi olajšali strukturirano upravljanje migracijskih tokov in poenostavili 

ukrepe za spopadanje s temeljnimi vzroki migracije; poudarja, da se je treba boriti 

proti skupinam, ki so dejavne na področju nezakonitega tihotapljenja migrantov;" 

2. del: "opozarja, kako pomembno je, da EU spodbudi te države, da pristopijo k Protokolu 

iz Palerma proti nezakonitemu tihotapljenju migrantov; opozarja na zaveze, sprejete 

na vrhu v Valletti;" 

 
§ 78 

1. del: "je zaskrbljen zaradi poskusov, da bi sredstva, namenjena ukrepom za boj proti 

revščini in spodbujanje razvoja, ki v praksi spodbujajo tudi politike za ohranjanje 

človekovih pravic, uporabili v namene, ki niso povezani z razvojem; poudarja, da bi 

morala biti razvojna pomoč namenjena izkoreninjenju revščine in ne zgolj prevzeti 

vloge instrumenta, katerega cilj je nadzor nad migracijami, ter opozarja, kako 

pomemben je cilj trajnostnega razvoja št. 16 o miru, pravičnosti in močnih 

institucijah za napredek na področju človekovih pravic in učinkovitega 

demokratičnega upravljanja; poudarja, da je treba, če želimo zagotoviti preglednost 

pomoči EU in odgovornost držav prejemnic, v vse razvojne programe dodati 

protikorupcijsko klavzulo, in da bi morali biti utrjevanje pravne države, dobrega 

upravljanja, institucionalnih zmogljivosti z uporabo proračunske podpore, 

demokratične udeležbe in predstavniškega odločanja, stabilnosti, socialne 

pravičnosti ter vključujoče in trajnostne rasti, ki bi omogočala pravično porazdelitev 

pridobljenega bogastva, osrednji cilji vseh zunanjih politik EU;" 

2. del: "svari pred populizmom, ekstremizmom in zlorabami položaja, ki opravičujejo 

kršitve človekovih pravic;" 

 

  



P8_PV(2016)12-14(VOT)_SL.docx 15 PE 596.793 

ALDE: 

§ 119 

1. del: "je močno zaskrbljen zaradi čedalje bolj razširjene protimikrobne odpornosti, ki naj 

bi postala najpogostejši vzrok smrti na svetu, prizadela pa naj bi zlasti ranljive in 

šibke v državah v razvoju; poziva Komisijo, naj nemudoma oblikuje resnično 

učinkovito strategijo za javno zdravje" 

2. del: ki bo vključevala naslednje:– odkrivanje vzrokov bolezni, diagnosticiranje in načine 

širjenja odpornih bakterij s turizmom in trgovino,– opredelitev najprimernejših 

mednarodnih, državnih in regionalnih ukrepov v izrednih razmerah po izbruhu 

okužbe z bakterijo, ki ga ni mogoče ustaviti, ter celovito in usklajeno pripravo teh 

ukrepov,– pripravo strogih, na obseg osredotočenih pravil za uporabo antibiotikov v 

vseh svetovnih regijah, v povezavi z ustreznimi in učinkovitimi ukrepi za 

izvrševanje;– razvoj in uvedbo doslej najobsežnejšega informacijskega programa o 

grožnji protimikrobne odpornosti, pri katerem bodo uporabljeni vsi viri, še zlasti 

družbeni mediji;" 

 
u.i. AM 

1. del: vse besedilo brez besed: "na najosnovnejše človekove pravice" 

2. del: te besede 

 

PPE, ENF: 

§ 50 

1. del: "poudarja dejstvo, da so konflikti, vojne, propadanje struktur upravljanja in 

nespoštovanje človekovih pravic in demokracije osrednji vzroki za migracije in 

razseljevanje;" 

2. del: "poudarja, da bi morale države gostiteljice zagotoviti popoln dostop do brezplačnega 

kakovostnega javnega izobraževanja, zdravstvenih storitev, tudi tistih, povezanih s 

spolnim in reproduktivnim zdravjem ter pravicami na tem področju, pa tudi dostop 

do trga dela ter bivališč, ki ustrezajo potrebam beguncev; poudarja, da je 

pripravljenost migrantov in beguncev za vključevanje, zraven ustreznih politik 

socialne pomoči, bistvenega pomena za vključevanje; poziva EU naj poveča 

prizadevanja v podporo Libanonu in Jordaniji, kamor se je zateklo izjemno veliko 

število beguncev, ki se pogosto soočajo s številnimi grožnjami;" brez besed: "in 

pravic" 

3. del: "in pravic" 

 
§ 61 

1. del: "poziva države članice, naj spoštujejo in v celoti izvajajo sprejeti skupni azilni 

sveženj EU in skupno migracijsko zakonodajo, s čimer bi predvsem zaščitili ranljive 

prosilce za azil, kot so otroci, ženske, starejši in pripadniki skupine LGBTI, pred 

nasiljem in diskriminacijo med azilnim postopkom ter državam članicam zagotovili 

ustrezno usposabljanje, da bi bile zmožne primerno in preudarno voditi postopke; 

poziva države članice, naj sodelujejo pri programih za preselitev, ki omogočajo 

združitev družine in odobritev humanitarnih vizumov;" brez besed: "in pripadniki 

skupine LGBTI" 

2. del: "in pripadniki skupine LGBTI" 

3. del: "poudarja pomen odpravljanja upravnih in političnih ovir za čimprejšnje izvajanje 

zavez glede premestitve; se zaveda, da je treba varno vrniti ljudi, za katere se po 

individualni obravnavi njihove prošnje za azil izkaže, da niso upravičeni do zaščite v 

Uniji;" 
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§ 108 

1. del: "pozdravlja sprejetje nedavne resolucije Varnostnega sveta OZN št. 2242, v skladu s 

katero so ženske osrednji element vseh prizadevanj za obravnavanje globalnih 

izzivov, in podpira njeno izvajanje ter poziva k dodatnim prizadevanjem za 

vključitev agende za ženske, mir in varnost v zelo raznovrstne razsežnosti ohranjanja 

miru; poudarja pomen enakovrednega, polnega in dejavnega sodelovanja žensk pri 

preprečevanju in reševanju konfliktov ter v mirovnih pogajanjih in procesu graditve 

miru;" 

2. del: "priporoča, naj se uvede sistem kvot, da bi spodbudili udeležbo žensk na vseh 

političnih ravneh;" 

 
§ 148 

1. del: vse besedilo brez besed: "kristjani trenutno verska skupina, ki je najbolj 

izpostavljena nadlegovanju in zastraševanju v državah po vsem svetu, tudi v Evropi, 

kjer se krščanske begunce redno preganja zaradi njihove vere, ter da" 

2. del: te besede 

 

PPE, ALDE: 

§ 108 

1. del: "pozdravlja sprejetje nedavne resolucije Varnostnega sveta OZN št. 2242, v skladu s 

katero so ženske osrednji element vseh prizadevanj za obravnavanje globalnih 

izzivov, in podpira njeno izvajanje ter poziva k dodatnim prizadevanjem za 

vključitev agende za ženske, mir in varnost v zelo raznovrstne razsežnosti ohranjanja 

miru; poudarja pomen enakovrednega, polnega in dejavnega sodelovanja žensk pri 

preprečevanju in reševanju konfliktov ter v mirovnih pogajanjih in procesu graditve 

miru;" 

2. del: "priporoča, naj se uvede sistem kvot, da bi spodbudili udeležbo žensk na vseh 

političnih ravneh;" 

 

Verts/ALE, ALDE: 

§ 148 

1. del: vse besedilo brez besed: "kristjani trenutno verska skupina, ki je najbolj 

izpostavljena nadlegovanju in zastraševanju v državah po vsem svetu, tudi v Evropi, 

kjer se krščanske begunce redno preganja zaradi njihove vere, ter da" 

2. del: te besede 
 

 

16. Izvajanje skupne zunanje in varnostne politike (člen 36 PEU) 

Poročilo: Elmar Brok (A8-0360/2016) 

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

§ 1 14 GUE/NGL PG - 69, 616, 15 

§ originalno 

besedilo 

PG + 498, 98, 111 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

§ 3 § originalno 

besedilo 

PG + 450, 184, 70 

§ 7 § originalno 

besedilo 

PG + 514, 140, 48 

§ 10 § originalno 

besedilo 

PG + 559, 120, 27 

§ 12 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 593, 66, 50 

2 +  

§ 14 § originalno 

besedilo 

PG + 508, 127, 70 

§ 17 15 GUE/NGL PG - 127, 558, 20 

§ originalno 

besedilo 

PG + 544, 142, 19 

§ 18 § originalno 

besedilo 

PG + 479, 140, 76 

§ 19 16D GUE/NGL PG - 195, 495, 12 

1 Verts/ALE  -  

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 432, 255, 18 

2/PG + 407, 261, 26 

3/PG + 505, 169, 17 

§ 20 17D GUE/NGL PG - 136, 503, 68 

2 Verts/ALE  -  

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 473, 188, 44 

2/PG + 438, 235, 23 

§ 23 3 Verts/ALE  -  

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

originalno 

besedilo 

1 +  

2 +  

§ 25 5 Verts/ALE  -  

§ originalno 

besedilo 

PG + 422, 262, 22 

§ 27 18D GUE/NGL PG - 194, 437, 76 

7 Verts/ALE  -  

§ originalno 

besedilo 

PG + 389, 248, 69 

po § 27 19 GUE/NGL PG - 116, 529, 53 

po § 28 9 Verts/ALE  +  

§ 30 § originalno 

besedilo 

PG + 489, 135, 73 

§ 33 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 34 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 35 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 47 11 Verts/ALE  -  

§ 51 § originalno 

besedilo 

PG + 520, 133, 51 

§ 62 § originalno 

besedilo 

PG + 484, 172, 41 

§ 64 § originalno 

besedilo 

PG + 480, 162, 51 

po § 65 13 Verts/ALE  -  

navedba sklicevanja 7 § originalno 

besedilo 

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

navedba sklicevanja 

10 

§ originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. C § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 349, 327, 28 

u.i. E § originalno 

besedilo 

loč. +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 433, 174, 93 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

EFDD: §§ 1, 7, 10, 12 (1. del), 17, 18, 19, 20, 25, 27, 51, 62, 64 

GUE/NGL: predlogi sprememb 14, 15, 16, 17, 18, 19 in § 3, 14, 30 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

S&D: § 27 

EFDD: u. i. E 

Verts/ALE: §§ 20, 30 

ENF: §§ 10, 33, 35, navedba sklicevanja 7, 10, uvodna izjava E 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

EFDD: 

§ 12 

1. del: "poudarja, da so pri trenutni krizi do izraza prišle omejitve Organizacije združenih 

narodov; poziva EU in njene države članice, naj si močno prizadevajo za reformo 

Varnostnega sveta," 

2. del: "vključno s prepovedjo pravice do veta v primeru množičnih grozodejstev;" 

 
§ 23 

1. del: "obžaluje, da Komisija, ESZD, EDA in države članice še niso v celoti izvedle 

obsežnih nalog, določenih na Svetu za zunanje zadeve novembra 2013 in Evropskih 

svetih leta 2013 in leta 2015; poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico 

in komisarko za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja, naj 

Parlamentu predstavita oceno izvajanja predhodnih sklepov, preden predlagata nove 

naloge; spodbuja pospešitev sedanjega dela na akcijskem načrtu za evropsko 

obrambo in prizadevanja Komisije za maksimiranje sodelovanja na področju 

obrambe," 

2. del: "tudi s spodbudami na področjih, kot so notranji trg in javna naročila ter 

raziskovalna, prometna, vesoljska, kibernetska, energetska in industrijska politika; je 

seznanjen s predlogom francoskega predsednika o evropskem skladu za varnost in 

obrambo ter podpira razvoj novih in inovativnih konceptov financiranja in vlaganja, 

tudi prek Evropske investicijske banke in javno-zasebnih partnerstev;" 
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S&D: 

§ 20 

1. del: vse besedilo brez besed: "oblikovanjem stalnega civilnega in vojaškega štaba z 

enako pomembnima vojaško zmogljivostjo za načrtovanje in izvajanje operacij 

(MPCC) ter civilno zmogljivostjo za načrtovanje in izvajanje operacij (CPCC), ki bi 

okrepil strateško in operativno načrtovanje v celotni fazi načrtovanja, povečal 

civilno–vojaško sodelovanje in izboljšal sposobnosti EU za hitro odzivanje na 

krize;" 

2. del: te besede 

 
u.i. C 

1. del: vse besedilo brez besed: "množičnih tokov beguncev" 

2. del: te besede 

 

Verts/ALE, ENF: 

§ 19 

1. del: "je prepričan, da je – glede na že tako premajhen proračun EU – potrebno tudi 

dodatno financiranje s strani držav članic za dodatna prizadevanja za operacije, 

upravne stroške, pripravljalne ukrepe in pilotne projekte v okviru skupne varnostne 

in obrambne politike, potrebna pa so tudi prizadevanja za izboljšanje sinergij; poziva 

Komisijo in države članice, naj izkoristijo priložnost sedanje revizije/pregleda 

večletnega finančnega okvira za obravnavanje proračunskih potreb za vse večje 

varnostne izzive; poziva države članice, naj povečajo svoje izdatke za obrambo, da 

bi dosegle cilje zveze NATO na področju zmogljivosti, ki zahtevajo, da se za 

obrambo namenita vsaj dva odstotka BDP;" brez besed: "potrebno tudi dodatno 

financiranje s strani držav članic" 

2. del: "potrebno tudi dodatno financiranje s strani držav članic" 

3. del: "poudarja, da bi z boljšim usklajevanjem in manjšim prekrivanjem dejavnosti EU in 

držav članic ustvarili prihranke in omogočili prerazporeditev sredstev;" 

 
§ 34 

1. del: "meni, da je nastopil čas za določitev nove, bolj realistične strategije za odnose EU z 

Rusijo, ki bo temeljila na verodostojnem odvračanju, a tudi na dialogu glede 

področij v skupnem interesu, kot so boj proti terorizmu, neširjenje orožja in 

trgovina; hkrati poudarja, da je pomembno vlagati več v podporo ruski civilni družbi 

in sodelovanje z njo, da bi okrepili dolgoročno podlago za odnose med EU in 

Rusijo;" 

2. del: "poudarja, da so bile sankcije potrebne kot odziv na rusko agresijo v Ukrajini in da 

so se izkazale kot učinkovito sredstvo za odvračanje njene nadaljnje agresije v tej 

državi; opozarja, da je popolno izvajanje sporazumov iz Minska pogoj za prekinitev 

tozadevnih sankcij; v celoti podpira uvedbo restriktivnih ukrepov EU proti 

posameznikom in subjektom v Rusiji kot odgovor na nezakonito priključitev Krima 

in namerno destabilizacijo Ukrajine ter vztraja, da bi morala EU ohraniti možnost 

uvajanja nadaljnjih postopnih sankcij, zlasti zoper visokotehnološke proizvode v 

sektorjih nafte in plina, informacijske tehnologije in oborožitve, če bo Rusija še 

naprej kršila mednarodno pravo;" 
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3. del: "meni, da je izboljšanje odnosov v skupnem interesu EU in Rusije, pod pogojem, da 

se spoštuje mednarodno pravo;" 

 

EFDD, ENF: 

§ 34 

1. del: "meni, da je nastopil čas za določitev nove, bolj realistične strategije za odnose EU z 

Rusijo, ki bo temeljila na verodostojnem odvračanju, a tudi na dialogu glede 

področij v skupnem interesu, kot so boj proti terorizmu, neširjenje orožja in 

trgovina; hkrati poudarja, da je pomembno vlagati več v podporo ruski civilni družbi 

in sodelovanje z njo, da bi okrepili dolgoročno podlago za odnose med EU in 

Rusijo;" 

2. del: "poudarja, da so bile sankcije potrebne kot odziv na rusko agresijo v Ukrajini in da 

so se izkazale kot učinkovito sredstvo za odvračanje njene nadaljnje agresije v tej 

državi; opozarja, da je popolno izvajanje sporazumov iz Minska pogoj za prekinitev 

tozadevnih sankcij; v celoti podpira uvedbo restriktivnih ukrepov EU proti 

posameznikom in subjektom v Rusiji kot odgovor na nezakonito priključitev Krima 

in namerno destabilizacijo Ukrajine ter vztraja, da bi morala EU ohraniti možnost 

uvajanja nadaljnjih postopnih sankcij, zlasti zoper visokotehnološke proizvode v 

sektorjih nafte in plina, informacijske tehnologije in oborožitve, če bo Rusija še 

naprej kršila mednarodno pravo;" 

3. del: "meni, da je izboljšanje odnosov v skupnem interesu EU in Rusije, pod pogojem, da 

se spoštuje mednarodno pravo;" 
 

Razno 

Skupina Verts/ALE je umaknila predloge sprememb 4, 6, 8, 10 in 12. 
 

 

17. Instrumenti skupne kmetijske politike za zmanjšanje nestanovitnosti cen na 

kmetijskih trgih 

Poročilo: Angélique Delahaye (A8-0339/2016) 

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

§ 1 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 4 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 12 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

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

§ 15 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 25 1 poročevalec  +  

§ originalno 

besedilo 

loč. ↓  

po § 26 2 poročevalec  +  

§ 31 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 34 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 37 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 39 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 49 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 59 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 62 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 63 § originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. B § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u.i. F § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

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

u. i. G § originalno 

besedilo 

PG + 647, 9, 36 

u.i. K § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

u. i. L § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 445, 148, 89 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ENF: u. i. G 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

GUE/NGL: §§ 34, 37, 39 

ECR: §§ 25, 31, 49, 62 

Verts/ALE: §§ 4, 15, 34, 63 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

GUE/NGL: 

u.i. B 

1. del: "ker se mora kmetijstvo spopasti s poglavitnim izzivom, povezanim z naraščanjem 

svetovnega prebivalstva" 

2. del: in ker je pomemben del svetovnega prebivalstva še vedno podhranjen, zato se bosta 

še naprej krepila nestanovitnost kmetijskih trgov zaradi nihanj v proizvodnji in 

neravnotežje med ponudbo in povpraševanjem;" 

 
uvodna izjava F 

1. del: "ker imajo v vsaki regiji na svetu svoj proizvodni model in izvajajo različne ukrepe 

na področju okolja in dobrobiti živali, kar lahko precej vpliva na neto ceno 

proizvodnje," 

2. del: "in ker bi morali biti evropski kmetje zmožni konkurirati na svetovnem trgu;" 

 

ECR: 

§ 1 

1. del: vse besedilo brez besed: "globalizacija in razvitost kmetijskih trgov" 

2. del: te besede 

 
§ 4 

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

2. del: te besede 
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§ 59 

1. del: vse besedilo brez besed: "zavezujoč" 

2. del: ta beseda 

 
u.i. K 

1. del: "ob upoštevanju, da so kmetijski trgi kot kraj srečanja med ponudbo in 

povpraševanjem po svoji naravi nestabilni, da prisotnost finančnih udeležencev to 

nestabilnost še povečuje in da nezadostna prožnost svetovnega povpraševanja po 

preskrbi s hrano glede na kmetijsko ponudbo povečuje učinek dejanskih ali 

domnevnih neravnovesij na udeležence na trgu" brez besed: "da prisotnost finančnih 

udeležencev to nestabilnost še povečuje" 

2. del: "da prisotnost finančnih udeležencev to nestabilnost še povečuje" 

3. del: "včasih s pretresljivim učinkom na cene kmetijskih proizvodov;" 

 
u. i. L 

1. del: "ker bi lahko financializacija svetovnega gospodarstva in špekulacije, ki jo 

spremljajo, vplivale na kmetijske trge, kar bi lahko prispevalo k zaostrovanju 

neravnovesja na njih in povečevanju nestanovitnosti cen," 

2. del: "ker se kmetijske surovine uporabljajo kot preprosta finančna sredstva; kot je 

poudarila kriza, ki jo povzročila hude proteste proti lakoti leta 2008, bi lahko bila ta 

pretirana financializacija uničujoča in etično oporečna, če ogroža prehransko varnost 

najslabše prehranjenih in najrevnejših ljudi na svetu;" 

 

Verts/ALE: 

§ 12 

1. del: vse besedilo brez besed: "to pa ogroža" 

2. del: te besede 

 
§ 39 

1. del: "poleg tega poziva Komisijo, naj sprejme pobude in nudi spodbude za ustanovitev 

takšnih skladov," 

2. del: "obenem pa zagotovi, da bo vsak prihodnji sistem za obvladovanje tveganja 

spoštoval in po potrebi dopolnjeval sisteme zavarovanj, ki so jih na nacionalni ravni 

sprejele države članice;" 
 


