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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. Vzpostavitev, pristojnosti, številčna sestava in mandat preiskovalnega odbora za 

merjenje emisij v avtomobilskem sektorju 

Predlog sklepa: B8-1424/2015 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Predlog sklepa B8-1424/2015 

(konferenca predsednikov) 

glasovanje: sklep (besedilo v 

celoti) 

PG + 354, 229, 35 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

S&D: končno glasovanje 
 

 

2. Ibrahimu Halavi grozi smrtna kazen 

Predlogi resolucij: B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-
1407/2015, B8-1408/2015 

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-1402/2015  

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

§ 5 § originalno 

besedilo 

loč. +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 566, 11, 46 

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-1402/2015  EFDD  ↓  

B8-1403/2015  ECR  ↓  

B8-1404/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1405/2015  ALDE  ↓  

B8-1406/2015  PPE  ↓  

B8-1407/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1408/2015  S&D  ↓  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

PPE: končno glasovanje 
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Zahteve za ločeno glasovanje 

ECR: § 5 
 

Razno 

Barbara Spinelli (skupina GUE/NGL) je prav tako podpisnica skupnega predloga resolucije RC-B8-

1402/2015. 
 

 

3. Razmere na Maldivih 

Predlogi resolucij: B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-
1419/2015, B8-1421/2015 

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-1409/2015  

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

§ 1 2 GUE/NGL  -  

§ 11 § originalno 

besedilo 

PG + 548, 21, 56 

po u. i. L 1 GUE/NGL  -  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 563, 31, 32 

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-1409/2015  EFDD  ↓  

B8-1410/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1411/2015  ALDE  ↓  

B8-1414/2015  ECR  ↓  

B8-1417/2015  PPE  ↓  

B8-1419/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1421/2015  S&D  ↓  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

S&D: § 11 

PPE: končno glasovanje 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ECR: § 11 
 

Razno 

Barbara Spinelli in Younous Omarjee (skupina GUE/NGL) sta prav tako podpisnika skupnega 

predloga resolucije RC-B8-1409/2015. 
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4. Malezija 

Predlogi resolucij: B8-1412/2015,  B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-

1420/2015, B8-1422/2015  

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-1412/2015  

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

§ 8 3 GUE/NGL  -  

§ 12 § originalno 

besedilo 

PG + 540, 41, 35 

po § 12 2 GUE/NGL  -  

§ 14 § originalno 

besedilo 

PG + 515, 55, 51 

§ 16 1 Verts/ALE  -  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-1412/2015  EFDD  ↓  

B8-1413/2015  ECR  ↓  

B8-1415/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1416/2015  ALDE  ↓  

B8-1418/2015  PPE  ↓  

B8-1420/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1422/2015  S&D  ↓  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

S&D: §§ 12, 14 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ECR: §§ 12, 14 
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5. Okvirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med EU in Vietnamom 

(protokol zaradi upoštevanja pristopa Hrvaške)*** 

Priporočilo: Sandra Kalniete (A8-0340/2015) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 533, 51, 46 

 

 

 

6. Okvirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med EU in Vietnamom 

(odobritev) *** 

Priporočilo: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 523, 56, 48 

 

 

 

7. Okvirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med EU in Vietnamom 

(resolucija) 

Poročilo: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015) 

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

§ 14 1 Verts/ALE  -  

4 PPE, S&D  +  

§ 16 2 Verts/ALE  -  

§ 26 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

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

§ 30 3 Verts/ALE  +  

§ 33 § originalno 

besedilo 

loč. -  

§ 45 5 PPE, S&D  +  

u. i. I § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 475, 64, 95 

 

Zahteve za ločeno glasovanje 

S&D: § 33 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

PPE: 

Uvodna izjava I 

1. del: "ker so učinki politike „doi moi“ (prenova) in napredek pri vzpostavitvi tržnega 

gospodarstva vodili tudi k poglabljanju razlike med bogatimi in revnimi;" 

2. del: "ker so se namnožili protesti zoper vlado zaradi zasegov zemljišč in premoženja; ker 

pa svetovna recesija škodi vietnamskemu izvozu, pri čemer je bila rast BDP v letu 

2014 ena najpočasnejših od konca azijske gospodarske krize; ker se Vietnam sooča z 

izzivom delovne sile, ki se vsako leto poveča za več kot milijon;" 

 
§ 26 

1. del: "izraža zaskrbljenost, ker je Vietnam ena izmed držav, iz katerih prihaja največ žrtev 

trgovine z ljudmi, pa tudi glede poročil o velikem številu otrok, zlasti dečkov, ki jih 

pred spolnimi zlorabami ne varuje zakon in so tako žrtev otroške prostitucije, 

trgovine z ljudmi ali zlorab; poziva Vietnam, naj razvije čvrste in učinkovite zakone 

za zaščito otrok, ki bodo varovali vse otroke, ne glede na njihov spol; poziva 

Komisijo, naj podpira Vietnam pri krepitvi zmogljivosti na področju migracijskih 

politik in v boju proti trgovini z ljudmi in organiziranemu kriminalu, tudi v povezavi 

z njegovimi politikami na področjih trga dela in migracij;" 

2. del: "ravno tako je zaskrbljen zaradi poročil o izkoriščanju vietnamskih žrtev trgovine z 

ljudmi, tudi mladoletnikov, v državah članicah;" 

3. del: "poziva Komisijo, naj takoj zagotovi celovito izvajanje bistvenih določb o zaščiti, ki 

so določene v strategiji EU za odpravo trgovine z ljudmi; spodbuja vietnamsko 

vlado in Komisijo, naj razmislita o ustanovitvi pododbora ali specializirane delovne 

skupine za vprašanje trgovine z ljudmi v okviru sporazuma o obsežnem partnerstvu 

in sodelovanju;" 
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8. Dokončanje evropske ekonomske in monetarne unije 

Predlog resolucije: B8-1347/2015 

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

Predlog resolucije B8-1347/2015 

(odbor ECON) 

§ 1 19UD GUE/NGL  -  

5 EFDD PG - 168, 445, 19 

po § 1 1 Verts/ALE  -  

§ 2 18D GUE/NGL  -  

6 EFDD PG - 128, 485, 12 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

po § 2 19 GUE/NGL  -  

20 GUE/NGL  -  

21 GUE/NGL  -  

22 GUE/NGL PG - 122, 496, 12 

23 GUE/NGL PG - 117, 493, 15 

24 GUE/NGL  -  

25 GUE/NGL  -  

26 GUE/NGL PG - 101, 513, 8 

27 GUE/NGL PG - 74, 521, 31 

28 GUE/NGL PG - 64, 518, 40 

29 GUE/NGL  -  

30 GUE/NGL PG - 181, 437, 6 

31 GUE/NGL PG - 112, 484, 16 

32 GUE/NGL PG - 97, 520, 7 

33 GUE/NGL PG - 115, 482, 26 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

34 GUE/NGL PG - 127, 470, 28 

35 GUE/NGL PG - 129, 453, 42 

§ 3 36 GUE/NGL PG - 113, 492, 12 

po § 3 2 Verts/ALE  -  

7 EFDD PG - 136, 477, 13 

§ 4 37 GUE/NGL  -  

§ 5 38D GUE/NGL  -  

po § 5 39 GUE/NGL  -  

40 GUE/NGL  -  

41 GUE/NGL  -  

42 GUE/NGL  -  

§ 6 43D GUE/NGL  -  

po § 6 44 GUE/NGL  -  

45 GUE/NGL  -  

46 GUE/NGL  -  

§ 7 47 GUE/NGL  -  

§ 8 48 GUE/NGL  -  

u. i. A 3 EFDD PG - 166, 447, 18 

14 GUE/NGL  -  

po u. i. A 8 GUE/NGL  -  

9 GUE/NGL  -  

10 GUE/NGL  -  

11 GUE/NGL  -  

12 GUE/NGL  -  

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

u. i. B 15D GUE/NGL  -  

po u. i. B 16 GUE/NGL  -  

po u. i. C 4 EFDD PG - 160, 456, 15 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

EFDD: predlogi sprememb 3, 4, 5, 6, 7 

GUE/NGL: predlogi sprememb 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

Verts/ALE: 

§ 2 

1. del: vse besedilo brez besed "pri izvajanju določb šesterčka in dvojčka" ter "in poudarja" 

2. del: te besede 
 

 

9. Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2014 in politika 

Evropske unije na tem področju 

Poročilo: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015) 

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

§ 5 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 6 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 7 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 445, 153, 31 

§ 22 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 468, 115, 48 

§ 27 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  



P8_PV(2015)12-17(VOT)_SL.doc 10 PE 573.977 

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

2 +  

§ 33 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 37 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 46 3 PPE  +  

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 ↓  

2 ↓  

§ 54 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 493, 38, 98 

2/PG + 515, 100, 15 

3 +  

po § 54 7 GUE/NGL  -  

po § 55 4 GUE/NGL  -  

§ 56 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 546, 29, 57 

2/PG + 498, 94, 32 

po § 57 8 GUE/NGL  -  

po § 63 9 GUE/NGL  -  

§ 65 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

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

§ 67 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

po § 67 10 GUE/NGL  -  

po § 69 11 GUE/NGL  -  

§ 70 12 GUE/NGL  -  

§ originalno 

besedilo 

PG + 455, 109, 62 

§ 71 13 GUE/NGL  -  

§ 73 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 505, 120, 7 

2/PG + 313, 281, 13 

§ 74 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

naslov, po § 74 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 324, 246, 59 

po § 77 6 GUE/NGL EG + 258, 251, 116 

§ 84 § originalno 

besedilo 

PG + 525, 53, 37 

§ 85 § originalno 

besedilo 

PG + 522, 47, 42 

§ 87 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 540, 56, 34 

2/PG + 540, 41, 32 

§ 91 § originalno 

besedilo 

po delih   

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

2 +  

§ 92 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 513, 63, 53 

2/PG + 482, 97, 46 

3/PG + 393, 154, 69 

§ 93 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 98 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 563, 17, 49 

2/PG + 498, 45, 63 

§ 103 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 104 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 497, 101, 26 

§ 105 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 403, 189, 27 

§ 106 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 483, 113, 20 

§ 108 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 111 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 497, 54, 76 

2/PG + 398, 149, 63 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

3/PG + 407, 145, 61 

§ 114 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 346, 190, 80 

2/PG + 291, 232, 81 

3/PG + 379, 175, 62 

4/PG + 307, 235, 77 

§ 119 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

po § 120 5 GUE/NGL  -  

u. i. U 1 PPE  +  

u. i. AB 2 PPE  +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 421, 86, 116 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

S&D: §§ 56, 70, 73, 85, 92, 98, 111, 114 

ECR: §§ 73, 84, 54 (1. in 2. del), 56 (2. del), 87, 92 (2. del), 98 (2. del), 104 (2. del), 105 

(2. del), 106 (2. del), 111 (2. del) 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ALDE: § 114 

ECR: §§ 5, 74, 93, 103 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ALDE: 

§ 6 

1. del: "odločno nasprotuje pridružitvi, okupaciji in kolonizaciji ozemelj" 

2. del: "ter vztraja pri neodtujljivi pravici ljudi do samoodločbe;" 

 
ECR: 

§ 7 

1. del: vse besedilo brez besede "enotna" 

2. del: ta beseda 
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§ 22 

1. del: vse besedilo brez besed "zato odločno poudarja, da bi morale države članice brez 

izjeme samostojneje izvajati akcijski načrt in strateški okvir EU ter ju uporabljati kot 

lasten načrt za dvostransko in večstransko spodbujanje človekovih pravic in 

demokracije;" 

2. del: te besede 

 
§ 27 

1. del: "pozdravlja podaljšanje mandata posebnega predstavnika EU do februarja 2017" 

2. del: "in znova poziva, naj ta mandat postane stalen; zato poziva k spremembi mandata, 

da bi posebnemu predstavniku EU podelili pooblastilo za dajanje pobud in zadostne 

kadrovske in finančne vire ter mu omogočili javne govore o vprašanjih človekovih 

pravic; poziva tudi k poročanju o rezultatih obiskov v tretjih državah in obveščanju o 

stališču EU glede človekovih pravic, bi povečali prepoznavnost in učinkovitost 

posebnega predstavnika ter tako okrepili njegovo vlogo;" 

 
§ 33 

1. del: vse besedilo brez besed "meni, da bi moralo tudi diplomatsko osebje držav članic 

podpirati delo kontaktnih točk za človekove pravice;" 

2. del: te besede 

 
§ 37 

1. del: vse besedilo brez "med drugim do lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in 

interseksualcev," 

2. del: te besede 

 
§ 54 

1. del: "znova izraža podporo sistematičnemu vključevanju klavzul o človekovih pravicah v 

vse mednarodne sporazume med EU in tretjimi državami, pri čemer je treba med 

drugim upoštevati evropski socialni dialog in delovne standarde Mednarodne 

organizacije dela (ILO);" brez besed "evropski socialni dialog in" 

2. del: besede "evropski socialni dialog in" 

3. del: "poziva Komisijo, naj učinkovito in sistematično spremlja in ocenjuje izvajanje 

določb o človekovih pravicah ter Parlamentu redno poroča o spoštovanju človekovih 

pravic v partnerskih državah; pozdravlja, da Svet bolj sistematično uporablja 

restriktivne ukrepe proti tretjim državam, ki namenoma kršijo človekove pravice; v 

zvezi s tem priporoča, da EU vsakič, ko tretja država, s katero je bil sklenjen 

sporazum, hudo krši človekove pravice, sprejme konkretne in ustrezne ukrepe, kot je 

navedeno v določbah o človekovih pravicah;" 
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§ 56 

1. del: "meni, da so trgovina in človekove pravice tesno povezane in da lahko poslovna 

skupnost odigra pomembno vlogo pri spodbujanju človekovih pravic in 

demokracije; meni, da bi moralo spodbujanje človekovih pravic temeljiti na 

sodelovanju med vlado in zasebnim sektorjem; v zvezi s tem znova poudarja, da bi 

morala evropska podjetja upoštevati potrebno skrbnost in zagotoviti, da se pri 

njihovem poslovanju v tretjih državah spoštujejo človekove pravice; prav tako znova 

poudarja pomen spodbujanja družbene odgovornosti podjetij in vodilne vloge 

evropskih podjetij pri spodbujanju mednarodnih standardov podjetništva in 

človekovih pravic; poziva EU, naj dejavno sodeluje na 12. seji delovne skupine 

OZN o človekovih pravicah, nadnacionalnih korporacijah in drugih podjetjih ter 

podpre prizadevanja za uskladitev svojih politik s smernicami OECD za 

multinacionalna podjetja;" 

2. del: "priporoča, naj EU in države članice sodelujejo v razpravi o pravno zavezujočem 

mednarodnem instrumentu o podjetništvu in človekovih pravicah znotraj sistema 

OZN;" 

 
§ 67 

1. del: "pozitivno ocenjuje dokument s smernicami za boj proti terorizmu, ki sta ga 

pripravili ESZD in Komisija in ga je podprl Svet, njegov namen pa je zagotoviti 

spoštovanje človekovih pravic pri načrtovanju in izvajanju projektov pomoči za boj 

proti terorizmu, v katerih sodelujejo tretje države; poziva ESZD in Komisijo, naj 

zagotovita učinkovito izvajanje tega dokumenta, začenši z njegovim obsežnim 

razširjanjem; v zvezi s tem opominja, da je spoštovanje temeljnih pravic in 

svoboščin temelj uspešnih protiterorističnih politik, vključno z rabo digitalnih 

tehnologij za nadzor;" 

2. del: "podpira mednarodna prizadevanja, da se ustavijo kršitve človekovih pravic s strani 

ISIS/Daiša;" 

 
§ 87 

1. del: "poziva EU, naj nadaljuje dialog z državami, ki ohranjajo smrtno kazen, ter naj pri 

tem uporabi vsa orodja diplomacije in sodelovanja za zagotovitev odprave smrtne 

kazni;" 

2. del: "ob tem znova poziva EU, naj še naprej spremlja, v kakšnih okoliščinah države, ki 

ohranjajo smrtno kazen, to kazen izvršujejo;" 

 
§ 98 

1. del: "želi spomniti, da je bila nagrada Saharova za leto 2014 podeljena Denisu 

Mukwegeju za njegovo izjemno delo z žrtvami spolnega nasilja in stalno 

zavzemanje za pravice žensk, s čimer je opozoril na uporabo nasilja in spolnega 

pohabljanja žensk, deklet in otrok kot vojnega sredstva; odločno obsoja vse oblike 

zlorab in nasilja nad ženskami, dekleti in otroki, zlasti uporabo spolnega nasilja kot 

vojnega orožja, pa tudi pohabljanje ženskih spolnih organov, poroke otrok, 

prezgodnje in prisilne poroke, spolno suženjstvo, posilstvo v partnerski zvezi in 

druge oblike škodljivih tradicionalnih praks; poudarja, da morajo imeti ženske, 

dekleta in otroci, ki so bili zlorabljeni v konfliktih, dostop do zdravstvene in 

psihološke oskrbe v skladu z mednarodnim pravom; v zvezi s tem je seznanjen s 

pismom podpredsednice/visoke predstavnice glede politike humanitarne pomoči, in 

zlasti o preprečevanju spolnega nasilja ter zagotavljanju ustrezne podpore in dostopa 

do zdravstvene in psihološke oskrbe za ženske v primerih posilstev v konfliktih;" 

2. del: "poziva vse države članice Sveta Evrope, naj podpišejo in ratificirajo Istanbulsko 

konvencijo o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti 

njima;" 
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§ 104 

1. del: vse besedilo brez "z vključevanjem enakosti spolov" in "povezana s spolom" 

2. del: te besede 

 
§ 106 

1. del: vse besedilo brez "razvoju programov usposabljanja na področju enakosti spolov za 

pedagoške delavce v tretjih državah ter sprejetju ukrepov za preprečevanje 

prenašanja stereotipov prek izobraževalnega gradiva" 

2. del: te besede 

 
§ 108 

1. del: "spodbuja EU, naj v operacijah SVOP in strukturah OZN za izgradnjo miru še naprej 

vključuje podporo ženskam in dekletom ter naj si prizadeva za izvajanje in krepitev 

resolucij Varnostnega sveta OZN št. 1325(2000) in 1820(2008) o ženskah, miru in 

varnosti; v zvezi s tem poziva EU, naj na mednarodni ravni podpre priznavanje 

dodane vrednosti udeležbe žensk pri preprečevanju in reševanju konfliktov, pa tudi 

pri operacijah za ohranjanje miru, humanitarni pomoči, obnovi po konfliktih in 

procesih prehoda v demokracijo, ki vodijo k trajnim in stabilnim političnim 

rešitvam; prav tako poudarja pomen zagotavljanja vseh človekovih pravic za ženske" 

2. del: "ter prispevanja h krepitvi njihove vloge, tudi v okviru agende za obdobje po letu 

2015 in prek podpore za Pekinška izhodišča za ukrepanje in Istanbulsko konvencijo; 

pozdravlja podporo EU resolucijam OZN o vprašanjih enakosti spolov, zlasti ob 

upoštevanju vloge svobode izražanja in mnenja pri krepitvi vloge žensk; pozdravlja 

sklepe 59. seje Komisije OZN za položaj žensk;" 

 
§ 119 

1. del: "pozdravlja dejavno sodelovanje EU s posebnimi poročevalci OZN na področju 

ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic," 

2. del: "vključno s posebnim poročevalcem o človekovi pravici do neoporečne pitne vode 

in sanitarnih storitev, posebnim poročevalcem o pravici do izobrazbe, posebno 

poročevalko o pravici do prehrane, posebnim poročevalcem o skrajni revščini in 

človekovih pravicah ter posebno poročevalko o ustreznih bivališčih; pozitivno 

ocenjuje, da je bilo spodbujanje ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic 

okrepljeno v večletnem okvirnem programu EIDHR za obdobje 2014–2017, 

katerega namen je med drugim prispevati h krepitvi sindikatov, ozaveščanju o 

vprašanjih, povezanih s plačo, varovanju zemljišč, spodbujanju socialnega 

vključevanja prek krepitve ekonomskega položaja ter zmanjšanju ekonomske 

diskriminacije in nasilja na delovnem mestu;" 

 
PPE: 

§ 46 

1. del: vse besedilo brez "ki jo je Komisija uvedla pod vodstvom Junckerja," 

2. del: te besede 

 
§ 65 

1. del: vse besedilo brez "spolne identitete" 

2. del: te besede 

 
§ 73 

1. del: "poziva EU, naj dejavno sodeluje v razpravi o pojmu „podnebni begunec“, vključno 

z njegovo morebitno pravno opredelitvijo v mednarodnem pravu" 

2. del: "ali v pravno zavezujočih mednarodnih sporazumih;" 
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naslov, po § 74 

1. del: vse besedilo brez "kulturni in" 

2. del: ti besedi 

 
§ 91 

1. del: vse besedilo brez "spolne identitete," 

2. del: ti besedi 

 
S&D: 

§ 74 

1. del: vse besedilo brez "ponovno poziva EU, naj prepove razvoj, proizvodnjo in uporabo 

popolnoma avtonomnega orožja, ki omogoča izvedbo napadov brez človeškega 

posredovanja;" 

2. del: te besede 

 
ECR, PPE: 

§ 92 

1. del: "meni, da bi morala EU nadaljevati svoja prizadevanja za okrepitev spoštovanja 

pravic lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev (LGBTI) v 

skladu s smernicami EU o tem(48); priporoča izvajanje teh smernic, tudi z 

usposabljanjem osebja EU v tretjih državah; obžaluje, da je homoseksualnost v 75 

državah še vedno kaznivo dejanje in da je v osmih od teh držav zanjo zagrožena 

smrtna kazen, ter meni, da nasilje nad posamezniki zaradi njihove spolne 

usmerjenosti ne bi smelo ostati nekaznovano; podpira nenehna prizadevanja 

visokega komisarja OZN za človekove pravice za preprečevanje diskriminatornih 

zakonov, pa tudi prizadevanja drugih organov OZN;" 

2. del: "je zaskrbljen zaradi omejitev temeljnih svoboščin zagovornikov človekovih pravic 

oseb LGBTI in poziva EU, naj jim nameni večjo podporo; meni, da bo več možnosti 

za spoštovanje temeljnih pravic oseb LGBTI, če bodo imele dostop do pravnih 

institutov," 

3. del: "morebiti prek registriranih partnerskih skupnosti ali zakonskih zvez;" 

 
§ 105 

1. del: "obžaluje pomanjkanje enakosti spolov v politični sferi; želi spomniti, da so ženske 

in moški enakopravni in bi morali imeti iste politične pravice in državljanske 

svoboščine, istočasno pa obžaluje, da so ženske premalo zastopane pri ekonomskem, 

socialnem in političnem odločanju; poudarja potrebo po učinkovitih zaščitnih 

mehanizmih za zagovornice človekovih pravic;" 

2. del: "priporoča, naj se uvede sistem kvot, da bi zagotovili način za spodbujanje udeležbe 

žensk v političnih organih in demokratičnih procesih, in sicer predvsem kot 

kandidatk;" 

 
§ 111 

1. del: vse besedilo brez "niti varstvo spolnih in reproduktivnih pravic", "in pravic" ter "in 

varen splav" 

2. del: "niti varstvo spolnih in reproduktivnih pravic" ter "in pravic" 

3. del: "in varen splav" 
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ECR, Verts/ALE: 

§ 114 

1. del: "obsoja prakso nadomestnega materinstva, ki spodkopava človekovo dostojanstvo 

žensk, saj se njihova telesa in reproduktivne funkcije teh teles uporabljajo kot blago; 

meni, da je treba prakso gestacijskega nadomestnega materinstva, ki vključuje 

reproduktivno izkoriščanje in uporabo" brez besed "nadomestnega materinstva, ki 

spodkopava človekovo dostojanstvo žensk, saj se njihova telesa in reproduktivne 

funkcije teh teles uporabljajo kot blago; meni, da je treba prakso " 

2. del: "nadomestnega materinstva, ki spodkopava človekovo dostojanstvo žensk, saj se 

njihova telesa in reproduktivne funkcije teh teles uporabljajo kot blago; meni, da je 

treba prakso" 

3. del: "človekovega telesa, zlasti teles ranljivih žensk v državah v razvoju, za finančni ali 

drugačen dobiček," 

4. del: "prepovedati in obravnavati kot nujno v instrumentih na področju človekovih 

pravic;" 
 

 

10. 20. obletnica daytonskega mirovnega sporazuma 

Predlogi resolucij: B8-1350/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015,  B8-1396/2015, B8-
1397/2015, B8-1398/2015, B8-1401/2015 

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

Predlog resolucije politične skupine 

B8-1350/2015  ENF  -  

Skupni predlog resolucije RC-B8-1362/2015  

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

§ 3 3 ECR EG + 310, 265, 29 

  spremenjeno z 

ustnim predlogom 

spremembe 

§ originalno 

besedilo 

 ↓  

§ 4 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 5 § originalno 

besedilo 

PG + 503, 74, 25 

§ 6 4 ECR  +  

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 ↓  

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

po § 6 1 ENF  -  

2 ENF  -  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 525, 42, 39 

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-1362/2015  ECR  ↓  

B8-1363/2015  ALDE  ↓  

B8-1364/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1396/2015  PPE  ↓  

B8-1397/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1398/2015  EFDD  ↓  

B8-1401/2015  S&D  ↓  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ECR: končno glasovanje 

ENF: §§ 5, 6 (2. del), končno glasovanje 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ENF: § 4 
 

Razno 

Cristian Dan Preda je predložil naslednji ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 3: 

"3. pozdravlja dosežene rezultate pri vračanju beguncev in notranje razseljenih oseb, obnovi in 

vračanju premoženja, v skladu z določbami Priloge VII k Daytonskemu sporazumu; vztraja, da je 

treba v celoti izvajati prilogo in s tem povezano strategijo, da bi zagotovili trajno vračanje ter 

pravične, celovite in trajne rešitve za notranje razseljene osebe, begunce in druge osebe, ki jih je 

prizadela vojna; poudarja, da je s tem v zvezi potrebno trajno vračanje Hrvatov, Bošnjakov in drugih v 

Republiko Srbsko; poudarja, da je treba doseči napredek pri izboljšanju socialno-ekonomskega 

vključevanja tistih, ki so se vrnili v domovino; poziva, naj se prizadevanja na vseh ravneh bolje 

usklajujejo in naj se več pozornosti nameni najbolj ranljivim razseljenim skupinam, vključno z Romi 

in ženskami, ki so bile žrtve nasilja; z obžalovanjem ugotavlja, da je po navedbah Mednarodnega 

odbora Rdečega križa še vedno pogrešanih približno 7000 oseb, njihova usoda pa ostaja neznana;" 
 

11. Izvoz orožja: izvajanje Skupnega stališča 2008/944/SZVP 

Poročilo: Bodil Valero (A8-0338/2015) 

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

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

besedilo 
1 +  

2 +  

§ 5 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 7 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 9 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 11 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3/EG + 277, 259, 41 

4 +  

§ 14 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 18 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 19 § originalno 

besedilo 

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

§ 20 § originalno 

besedilo 

loč./EG + 294, 268, 18 

§ 23 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 24 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/EG + 309, 245, 22 

2 +  

§ 26 § originalno 

besedilo 

loč./EG + 292, 276, 12 

§ 28 § originalno 

besedilo 

loč. -  

§ 29 § originalno 

besedilo 

PG - 239, 310, 29 

§ 31 § originalno 

besedilo 

loč. -  

§ 32 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 33 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 34 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 35 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 40 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 -  

2 -  

3/EG + 361, 203, 10 

4 -  

5/EG + 309, 254, 6 

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

besedilo 
1 +  

2 +  

3/EG + 369, 202, 1 

§ 42 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 43 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 465, 95, 11 

2/PG + 436, 82, 42 

3/PG + 463, 56, 37 

4/PG + 480, 59, 16 

§ 44 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 46 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 49 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 51 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 54 § originalno 

besedilo 

po delih   

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

2 +  

3 +  

§ 57 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 58 § originalno 

besedilo 

loč./EG + 294, 237, 15 

§ 59 § originalno 

besedilo 

loč./EG + 288, 249, 3 

u. i. D § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 292, 218, 24 

u. i. G § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

u. i. H § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 249, 164, 128 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ECR: §§ 29, 43 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

PPE: u. i. G, §§ 20, 26, 28, 29, 35, 40, 58, 59 

GUE/NGL: §§ 7, 8 

ECR: §§ 9, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 31, 33, 34, 35, 44, 57, 58, 59 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

PPE: 

u. i. D 

1. del: "ker nenadzorovano širjenje orožja pomeni resno tveganje za mir in varnost, 

človekove pravice in trajnostni razvoj;" 

2. del: "ker vsako minuto nekje na svetu nekdo umre zaradi oboroženega nasilja in se izdela 

15 novih kosov orožja;" 
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§ 24 

1. del: "je zaskrbljen zaradi učinka, ki ga imajo resnične ali domnevne grožnje s pravnimi 

ukrepi podjetij v nekaterih državah članicah na obravnavanje vlog za dovoljenje za 

izvoz;" 

2. del: "opozarja države članice, da strogo in natančno izvajanje osmih meril ustvarja 

potrebno podlago za zavrnitev dovoljenj;" 

 
EFDD: 

§ 8 

1. del: vse besedilo brez "podpira dobavo obrambnega orožja v primeru zakonite 

samoobrambe;" in "in v Ukrajino" 

2. del: "podpira dobavo obrambnega orožja v primeru zakonite samoobrambe;" 

3. del: "in v Ukrajino" 

 
ECR: 

u. i. G 

1. del: "ker so države članice EU leta 2013 izvozile orožje v skupni vrednosti 36,7 milijarde 

EUR, pri čemer so v tretje države izvozile za 26,7 milijarde EUR orožja;" 

2. del: "ker po drugi strani celotni proračun za Evropski instrument sosedstva za obdobje 

2014–2020 znaša 15,4 milijarde EUR;" 

3. del: "ker so države članice EU odgovorne za 36 % vsega izvoza v tretje države;" 

4. del: "ker bi le stežka lahko trdili, da so ti trgovinski tokovi v neposrednem varnostnem 

interesu EU;" 

 
u. i. H 

1. del: "ker je Skupno stališče 2008/944/SZVP pravno zavezujoč okvir, ki določa osem 

meril za izvoz konvencionalnega orožja, ki jih morajo države članice EU uporabljati 

pri odločitvah o izdaji dovoljenj;" 

2. del: "ker je treba to skupno stališče ustrezno upoštevati predvsem v okviru razvoja 

evropskega obrambnega trga ter tehnološke in industrijske baze evropske obrambe;" 

 
§ 5 

1. del: "ugotavlja, da so države članice EU ene glavnih svetovnih izvoznic orožja, saj so po 

podatkih iz 16. letnega poročila v letu 2013 po vsem svetu izvozile za 36,7 milijarde 

EUR orožja, od tega za 10,735 milijarde EUR med državami članicami, za 25,976 

milijarde EUR pa v tretje države;" 

2. del: "ponovno poudarja, da člen 10 Skupnega stališča določa, da gospodarski, trgovinski 

in industrijski interes držav članic ne sme vplivati na uporabo osmih meril, ki urejajo 

izvoz orožja;" 

 
§ 7 

1. del: "poudarja, da bi morala biti obrambna industrija instrument za izvajanje obrambe in 

varnosti držav članic, zagotavljati varnost režima dobave v EU," 

2. del: "hkrati pa prispevati tudi k izvajanju okrepljene SZVP in SVOP, kadar je to 

pomembno pri zagotavljanju globalne stabilnosti in varnosti;" 

3. del: "priznava, da je izvoz orožja bistven za krepitev in dodaten razvoj industrijske in 

tehnološke podlage za evropsko obrambo, ki je pomembna za številne inovacije in 

tehnološki razvoj;" 

 
§ 11 
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1. del: "poudarja, da je nadzor nad izvozom orožja sestavni del zunanje in varnostne 

politike EU ter da bi ga morala usmerjati načela iz člena 21 PEU, zlasti spodbujanje 

demokracije in pravne države ter ohranjanje miru, preprečevanje sporov in krepitev 

mednarodne varnosti;" 

2. del: "opozarja, da je treba obvezno zagotoviti skladnost med izvozom orožja in 

verodostojnostjo EU kot svetovne zagovornice človekovih pravic;" 

3. del: "je trdno prepričan, da bi učinkovitejše izvajanje osmih meril Skupnega stališča 

pomembno prispevalo k razvoju SZVP in SVOP;" 

4. del: "poziva, naj se v okviru nove globalne strategije EU za zunanjo in varnostno politiko 

ustrezno obravnavajo vprašanja izvoza orožja glede na spremenjeno varnostno 

okolje ter s tem povezana tveganja in grožnje za evropske varnostne interese;" 

 
§ 14 

1. del: "pozdravlja uspeh prve konference držav podpisnic v Cancúnu od 24. do 27. avgusta 

2015, vendar opozarja, da niso dosegle sporazuma o modelu za letna poročila;" 

2. del: "meni, da bo pogodba resnično uspešna le, če bodo sprejeti ukrepi za njeno splošno 

veljavnost in vzpostavljeni zavezujoči ali kazenski mehanizmi za uporabo v primeru 

nespoštovanja pravil;" 

 
§ 32 

1. del: "opozarja, da je Uredba (EU) št. 258/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o 

izvajanju člena 10 Protokola ZN o nedovoljeni proizvodnji strelnega orožja, 

njegovih sestavnih delov in streliva ter trgovini z njimi namenjena učinkovitemu 

nadzoru nad prenosi strelnega orožja za civilno uporabo; priznava legitimnost izvoza 

lovskega in športnega orožja za civilno uporabo v okviru te uredbe;" 

2. del: "pozdravlja pregled zakonodaje EU o strelnem orožju (tudi glede deaktivacije, 

upravnih sankcij in signalnega orožja) in namero okrepiti policijsko sodelovanje s 

sosednjimi državami pri vprašanju tihotapljenja orožja; v skladu s tem poziva 

Komisijo, naj okrepi zmogljivosti Europola;" 

 
§ 40 

1. del: "meni, da so letna poročila o izvozu orožja pomembno orodje za povečevanje 

preglednosti trgovine z orožjem;" 

2. del: "vendar obžaluje, da je le 21 držav članic v celoti predložilo podatke za 16. letno 

poročilo;" 

3. del: "opozarja, da morajo podatki, predloženi v celoti, vključevati podatke tako o 

finančni vrednosti izdanih dovoljenj za izvoz orožja kot o finančni vrednosti 

dejanskega izvoza, razčlenjene po končnih ciljih in kategorijah seznama vojaškega 

blaga EU;" 

4. del: "ugotavlja, da Grčija ni predložila nobenih podatkov, da Nemčija in Združeno 

kraljestvo nista predložila nobenih podatkov o dejanskem izvozu orožja in da je 

Francija predložila skupno vrednost izvozov orožja, ki pa ni bila razčlenjena; 

poudarja, da so prav te države, z izjemo Grčije, največje izvoznice in nosijo veliko 

odgovornost za globalni učinek izvoza orožja EU;" 

5. del "poziva preostale države članice, naj izpolnijo obveznost letnega poročanja in 

naknadno predložijo podatke za 16. letno poročilo, za prihodnja letna poročila pa naj 

jih oddajajo pravočasno;" 

 
§ 41 

1. del: "ugotavlja, da poročilo vključuje standardizirane informacije o izdanih izvoznih 

dovoljenjih, vendar pa ne vključuje izčrpnih informacij o dejanskem izvozu orožja;" 
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2. del: "odločno poziva Svet in podpredsednico/visoko predstavnico, naj preučita načine za 

izboljšanje spoštovanja obveznosti poročanja ter povečanje preglednosti in javnega 

nadzora okvira za nadzor nad izvozom orožja, s čimer bi zagotovili predvsem, da bi 

države članice poročale o vseh izvozih orožja;" 

3. del: "poziva, naj se ta pomanjkljivost odpravi in ustrezno predvidi letno poročilo, ki 

navaja podatke o dejanskem izvozu, razčlenjene po vrstah in namembnem kraju;" 

 
§ 42 

1. del: "poziva k uvedbi standardiziranega postopka poročanja in predložitve s časovnim 

rokom za informacije o dejanskem izvozu in podatke o dovoljenjih, ki bi se 

uporabljal in spoštoval enako v vseh državah članicah;" 

2. del: "poziva države članice, naj v celoti poročajo o zavrnjenih dovoljenjih ter navedejo 

tudi informacije o posameznih dovoljenjih, in sicer državo prejemnico in zadevni 

organ, opis in količino blaga za prenos na podlagi podkategorij seznama vojaškega 

blaga in natančen razlog za zavrnitev;" 

3. del: "predlaga, da se oblika letnega poročila spremeni in se poročilo ponovno vzpostavi 

kot javna, interaktivna spletna zbirka podatkov, ki bi omogočala iskanje;" 

 
§ 43 

1. del: "poziva k okrepljenemu posvetovanju med državami članicami, kar zadeva prenose 

v ranljive in nestabilne regije in države, zlasti takšne, ki v svojem sosedstvu ravnajo 

agresivno;" 

2. del: "poziva k poglobljenemu in sistematičnemu preverjanju izvajanja evropskega režima 

sankcij proti Rusiji, ko gre za izvoz orožja in prodajo tehnologij z dvojno rabo;" 

3. del: "poziva posamezne države, naj pripravijo seznam oseb (ki bo vključeval podjetja in 

posameznike), ki so bile obsojene kršenja zakonodaje, povezane z izvozom orožja, 

ter primerov ugotovljenih preusmeritev, kakor tudi oseb, ki niso bile obsojene na 

sodišču, vendar je znano, da so vpletene v nezakonito trgovino z orožjem ali 

dejavnosti, ki ogrožajo mednarodno varnost;" 

4. del: "poziva države članice, naj zagotovijo podrobne informacije o postopkih preklica ali 

začasnega umika izdanih dovoljenj glede držav, za katere velja embargo;" 

 
§ 49 

1. del: "poziva k okrepitvi parlamentarnega nadzora tako na nacionalni kot na evropski 

ravni, in sicer z letnimi poročili v parlamentih;" 

2. del: "poziva, naj se o evropskem izvozu orožja in evropski politiki obrambne industrije 

razpravlja na naslednji medparlamentarni konferenci o SZVP/SVOP;" 

 
§ 51 

1. del: "meni, da je zaradi tehnološkega razvoja vse težje razlikovati med izključno vojaško 

in izključno civilno rabo ter da bi bilo zato treba posebno pozornost nameniti 

seznamu blaga z dvojno rabo v luči Wassenaarskega sporazuma;" 

2. del: "poziva podpredsednico/visoko predstavnico, države članice in Komisijo, naj 

zagotovijo, da ni vrzeli v Wassenaarskem sporazumu ter med seznamom vojaškega 

blaga in prilogami uredbe o dvojni rabi, ter naj posebno pozornost namenijo novi 

tehnologiji strateškega pomena," 

3. del: "kot so daljinsko vodeni zrakoplovni sistemi, uporabna robotika in tehnologija za 

nadzor;" 

 
§ 54 

1. del: "poziva države članice, naj zagotovijo dovolj sredstev za učinkovito izvajanje in 

izvrševanje nadzora nad izvozom, posredništvom in tranzitom blaga z dvojno rabo;" 
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2. del: "pozdravlja trenutne programe za krepitev zmogljivosti, ki jih financira EU in so 

namenjeni podpiranju sistemov tretjih držav za nadzor nad izvozom blaga z dvojno 

rabo;" 

3. del: "poziva države članice, naj uporabijo tudi zmogljivosti za usposabljanje znotraj EU;" 

 
PPE, ECR: 

§ 1 

1. del: "je močno zaskrbljen zaradi širjenja oboroženih spopadov, zlasti v Ukrajini, Siriji, 

Iraku, Libiji in Jemnu, pa tudi zaradi vseh mednarodnih konfliktov, ki v čedalje bolj 

globaliziranem svetu ogrožajo svetovno stabilnost in varnost ter povzročajo, da je 

sosedstvo EU manj stabilno in nevarnejše;" 

2. del: "ugotavlja, da je k temu morda prispeval prenos orožja v države, udeležene v 

konfliktih;" 

 
§ 46 

1. del: "opozarja, da so vlade tiste, ki nosijo politično odgovornost za izvoz ali neizvoz 

vojaškega blaga ali blaga z dvojno rabo;" 

2. del: "poziva države članice, naj predložijo podrobne informacije o vsakem izdanem 

dovoljenju in tako omogočijo preverjanja na ravni EU, da bi zagotovili, da države 

zaradi gospodarskega, političnega ali osebnega interesa ne kršijo meril iz Skupnega 

stališča;" 

3. del: "poziva ESZD/COARM, naj sprejmeta nalogo pregledovanja dovoljenj, ki 

domnevno ne izpolnjujejo meril iz Skupnega stališča;" 
 

Razno 

Erratum: vse jezikovne različice. 
 

 

12. Patentne in žlahtniteljske pravice 

Predlogi resolucij: B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015, B8-1400/2015  

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-1394/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

pred § 1 1 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

PG - 166, 328, 25 

§ 1 2 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

§ 2 3 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

§ 3 4 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

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

§ 4 5 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

PG - 222, 265, 40 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3/PG + 379, 146, 3 

§ 5 6 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 413, 86, 28 

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-1394/2015  PPE  ↓  

B8-1395/2015  S&D  ↓  

B8-1399/2015  ECR  ↓  

B8-1400/2015  ALDE  ↓  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ECR: končno glasovanje 

GUE/NGL: § 4 (3. del), predloga sprememb 1, 5 

Verts/ALE: § 4 (3. del), predloga sprememb 1, 5 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

GUE/NGL, Verts/ALE: 

§ 4 

1. del: vse besedilo brez "pridobljenega s postopki, ki so v bistvu biološki" in "– kjer je to 

ustrezno –" 

2. del: "pridobljenega s postopki, ki so v bistvu biološki" 

3. del: "– kjer je to ustrezno –" 
 

 

13. Razmere v Burundiju 

Predlogi resolucij: B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-
1356/2015, B8-1357/2015  

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-1348/2015  

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

§ 16 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 22 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 24 1 EFDD PG - 207, 275, 15 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-1348/2015  ECR  ↓  

B8-1352/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1353/2015  PPE  ↓  

B8-1354/2015  S&D  ↓  

B8-1355/2015  ALDE  ↓  

B8-1356/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1357/2015  EFDD  ↓  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

EFDD: predlog spremembe 1 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ECR: § 16 
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Zahteve za glasovanje po delih 

GUE/NGL: 

§ 22 

1. del: "poziva Afriško unijo, Združene narode in EU, naj dosledno upoštevajo regionalno 

razsežnost in preprečijo nadaljnjo destabilizacijo te regije" 

2. del: "tako da povečajo svojo prisotnost v njej," 

3. del: "zlasti z ohranjanjem trajnega političnega dialoga med državami na tem območju;" 

4. del: "poziva Afriško unijo, naj v zvezi s tem skupaj z varnostnim svetom Združenih 

narodov razmisli o napotitvi mirovne misije pod afriškim vodstvom, če se bodo 

varnostne razmere in stanje na področju človekovih pravic v Burundiju še naprej 

slabšale;" 

 
ECR: 

§ 24 

1. del: "meni, da so za težave v Burundiju krivi tudi spori, povezani z nadzorom nad 

rodovitnimi kmetijskimi zemljišči, dohodkovno neenakostjo in diskriminacijo;" 

2. del: "v zvezi s tem poziva k vzpostavitvi odgovornega regulativnega okvira o tem, kako 

morajo gospodarske družbe spoštovati obveznosti na področju človekovih pravic in 

obveznosti glede socialnih in okoljskih standardov;" 
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14. Varstvo narodnega parka Virunga v Demokratični republiki Kongo 

Predlog resolucije: B8-1346/2015 

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

Predlog resolucije B8-1346/2015 

(odbor DEVE) 

§ 3 6 ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

po § 3 1 ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

§ 13 2 ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

§ 16 7 PPE EG - 178, 254, 15 

§ 20 3 ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

po u.i. H 4 ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

5 ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  

 


