
P8_PV(2016)02-04(VOT)_SL.doc 1 PE 576.684 

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 

 



P8_PV(2016)02-04(VOT)_SL.doc 2 PE 576.684 

1. Razmere na področju človekovih pravic na Krimu, zlasti glede krimskih Tatarov 

Predlogi resolucij: B8-0173/2016, B8-0190/2016, B8-0182/2016, B8-0183/2016, B8-0184/2016, B8-

0186/2016, B8-0188/2016  

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-0173/2016  

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

§ 7 § originalno 

besedilo 

 + spremenjeno z 

ustnim predlogom 

spremembe 

§ 16 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 17 § originalno 

besedilo 

loč. +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 472, 79, 33 

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-0173/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0182/2016  ECR  ↓  

B8-0183/2016  EFDD  ↓  

B8-0184/2016  S&D  ↓  

B8-0186/2016  PPE  ↓  

B8-0188/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0190/2016  ALDE  ↓  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

PPE: končno glasovanje 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ECR: §§ 16, 17 
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Razno 

Andrej Plenković je predstavil naslednji ustni predlog spremembe k odstavku 7 skupnega predloga 

resolucije RC-B8-0173/2016: 

"7. poziva oblasti Ruske federacije in dejanske oblasti na Krimu, ki so zavezane mednarodnemu 

humanitarnemu pravu in mednarodnemu pravu na področju človekovih pravic, naj zagotovijo 

neoviran dostop na Krim za mednarodne institucije in neodvisne strokovnjake OVSE, OZN in Sveta 

Evrope, pa tudi za vse nevladne organizacije za človekove pravice ali medijske hiše, ki želijo obiskati 

Krim ter oceniti tamkajšnje razmere ter o njih poročati; poziva Svet in Evropsko službo za zunanje 

delovanje, naj glede tega izvajata pritisk na Rusijo; pozdravlja odločitev generalnega sekretarja Sveta 

Evrope, da bo poslal na Krim svojega posebnega predstavnika za človekove pravice, saj je bil to prvi 

obisk po ruski priključitvi, ki naj bi omogočil svežo oceno razmer na terenu; se veseli njegovih 

ugotovitev; poudarja, da bi morala biti vsakršna mednarodna prisotnost na terenu usklajena z 

Ukrajino;" 
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2. Bahrajn: primer Mohameda Ramadana 

Predlogi resolucij: B8-0174/2016, B8-0192/2016, B8-0194/2016, B8-0195/2016, B8-0196/2016, B8-
0197/2016, B8-0198/2016  

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-0174/2016  

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

§ 3 § originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. A § originalno 

besedilo 

loč. +  

po u.i. L 1 GUE/NGL  -  

u.i. O § originalno 

besedilo 

loč. +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-0174/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0192/2016  EFDD  ↓  

B8-0194/2016  S&D  ↓  

B8-0195/2016  PPE  ↓  

B8-0196/2016  ECR  ↓  

B8-0197/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0198/2016  ALDE  ↓  

 

Zahteve za ločeno glasovanje 

GUE/NGL: u. i. A 

PPE: § 3, u. i. O 
 

Razno 

Mara Bizzotto je prav tako podpisnica skupnega predloga resolucije RC-B8-0174/2016. 
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3. Primer pogrešanih knjižnih založnikov v Hongkongu 

Predlogi resolucij: B8-0175/2016, B8-0176/2016, B8-0189/2016, B8-0191/2016, B8-0185/2016, B8-
0187/2016, B8-0193/2016  

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-0175/2016  

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

po § 7 1 GUE/NGL PG - 278, 322, 11 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-0175/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0176/2016  EFDD  ↓  

B8-0185/2016  S&D  ↓  

B8-0187/2016  PPE  ↓  

B8-0189/2016  ECR  ↓  

B8-0191/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0193/2016  ALDE  ↓  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

GUE/NGL: predlog spremembe 1 
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4. Poročilo o napredku Srbije za leto 2015 

Predlog resolucije: B8-0166/2016 

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

Predlog resolucije B8-0166/2016  

(odbor AFET) 

§ 1 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 7 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 12 2 Verts/ALE PG + 291, 233, 97 

§ 18 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 21 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 23 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 27 1 ALDE  +  

po § 27 3 Verts/ALE  +  

§ 30 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 498, 66, 70 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

Verts/ALE: predlog spremembe 2 

ENF, ECR: končno glasovanje 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ENF: §§ 1, 7, 18, 21, 23 
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Zahteve za glasovanje po delih 

PPE: 

§ 30 

1. del: vse besedilo brez besed "4000" in "ki onesnažujejo srbsko pokrajino in povzročajo 

težave njenim prebivalcem" 

2. del: te besede 

 
ECR: 

§ 18 

1. del: vse besedilo brez besed "pozdravlja uspešno izvedeno parado ponosa, ki je potekala 

20. septembra 2015, vendar poudarja, da sta diskriminacija oseb LGBTI in nasilje 

nad njimi še vedno zaskrbljujoča; v zvezi s tem spodbuja vlado, naj obravnava 

priporočilo CM/Rec(2010) odbora ministrov Sveta Evrope državam članicam;" 

2. del: te besede 
 

 

5. Proces vključevanja Kosova v Evropsko unijo 

Predlog resolucije: B8-0167/2016 

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

Predlog resolucije B8-0167/2016 (odbor AFET) 

§ 4 1 ALDE  +  

§ 6 § originalno 

besedilo 

 + spremenjeno z 

ustnim predlogom 

spremembe 

§ 8 4 GUE/NGL  -  

§ 10 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 14 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

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

§ 17 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 20 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 23 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 26 2 PPE PG + 331, 250, 58 

po § 26 7 Verts/ALE  +  

§ 36 6 Verts/ALE  +  

navedba sklicevanja 2 3 GUE/NGL EG - 131, 450, 54 

u.i. B 5 Verts/ALE  +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 403, 130, 104 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ENF: končno glasovanje 

PPE: predlog spremembe 2 

ECR: končno glasovanje 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ENF: 10, 14, 17, 20, 23 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ECR: 

§ 10 

1. del: vse besedilo brez besed "poziva Komisijo, naj okrepi svoje delo za proces 

liberalizacije vizumskega režima za Kosovo; je pripravljen podpreti brezvizumski 

režim za Kosovo, takoj ko bo Komisija pravočasno ugotovila, da so vsa tehnična 

merila izpolnjena, in poziva Svet, naj čim hitreje stori enako;" in "poziva vse 

institucije EU, zlasti Komisijo, naj pospešijo proces liberalizacije vizumskega 

režima za Kosovo, kosovske oblasti pa poziva, naj izpolnijo svoje obveznosti in 

uresničijo preostala merila, da bi Kosovo v letu 2016 vstopilo v brezvizumski režim 

in da bi se tamkajšnji ljudje bolj približali EU;" 

2. del: "poziva Komisijo, naj okrepi svoje delo za proces liberalizacije vizumskega režima 

za Kosovo; je pripravljen podpreti brezvizumski režim za Kosovo, takoj ko bo 

Komisija pravočasno ugotovila, da so vsa tehnična merila izpolnjena, in poziva Svet, 

naj čim hitreje stori enako;" 

3. del: "poziva vse institucije EU, zlasti Komisijo, naj pospešijo proces liberalizacije 

vizumskega režima za Kosovo, kosovske oblasti pa poziva, naj izpolnijo svoje 

obveznosti in uresničijo preostala merila, da bi Kosovo v letu 2016 vstopilo v 

brezvizumski režim in da bi se tamkajšnji ljudje bolj približali EU;" 
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§ 14 

1. del: "prav tako pozdravlja maja 2015 sprejeti zakon o zaščiti pred diskriminacijo in 

varuhu človekovih pravic podeljeni mandat, da deluje kot organ za enakost; je še 

zmeraj zaskrbljen nad nizko ravnjo obravnave in preiskav primerov sovražnega 

govora, katerega tarča so predvsem skupnost LGBTI in manjšinske skupnosti; " 

2. del: "spodbuja svetovalno in usklajevalno skupino za pravice skupnosti LGBTI, naj 

dejavno spremlja, kaj se dogaja v zadevah in pri problematiki s tega področja; 
 

Razno 

Ulrike Lunacek je podala naslednji ustni predlog spremembe k odstavku 6: 

"6. je seznanjen s sodbo ustavnega sodišča o ustanovitvi združenja srbskih občin; poziva k popolnemu 

in skrbnemu izvajanju sklenjenih sporazumov; poziva k spoštovanju načela pravne države in obžaluje, 

da opozicijske sile niso izkoristile te prekinitve za obnovitev parlamentarnega dialoga, ter spodbuja 

vse politične sile, naj konstruktivno sodelujejo v interesu svoje države, demokratičnih institucij in 

državljanov; meni, da so spoštovanje pravil demokracije, politični dialog in nemoteno parlamentarno 

delo bistveni za izvajanje vseh vidikov kosovskega reformnega programa; ostro obsoja nasilne 

obstrukcije v skupščini; poziva, da se je treba v skupščini izogniti nadaljnjim nasilnim protestom; 

poudarja, da bi morali izvoljeni poslanci pri sestajanju in razpravljanju v skupščini spoštovati svojo 

institucijo; poudarja, da bi morala vlada spoštovati resolucije in sklepe parlamenta in bi morala pred 

podpisom sporazumov z drugimi državami vsakokrat poročati o tem, kot zahteva zakonodajni organ; v 

zvezi s tem pozdravlja premišljeni predlog dveh kosovskih poslancev, enega koalicijskega in enega 

opozicijskega, z dne 20. novembra 2015; poziva vse politične akterje, naj ponovno navežejo politični 

dialog, da bi odpravili zastoj in poiskali vzdržno rešitev, tako da bo lahko kosovska skupščina začela 

spet normalno delovati; poziva vse kosovske voditelje, naj te razmere obravnavajo kot izjemno 

pomembne in ravnajo odgovorno ter naj upoštevajo, da je skupščino izvolil kosovski narod in da je 

izvoljena zanj; je zelo zaskrbljen zaradi ponavljajočih se nasilnih dejanj in poziva organe kazenskega 

pregona, naj svoje dolžnosti izvajajo povsem v skladu s pravnimi postopki; je zaskrbljen zaradi 

dogodkov, ki so vodili k aretaciji nekaterih poslancev, in poziva, naj se opravi preiskava o morebitnih 

zlorabah pooblastil pri teh aretacijah; poziva skupščino Kosova, naj pojasni pravila v zvezi z 

odvzemom imunitete njenim poslancem; je seznanjen z zahtevo varuha človekovih pravic za začetek 

preiskave v zvezi s posredovanjem policije 28. novembra 2015, ki jo je naslovil na državno tožilstvo v 

Prištini;" 
 

 

6. Razmere v Libiji 

Predlogi resolucij: B8-0146/2016, B8-0181/2016, B8-0169/2016, B8-0170/2016, B8-0177/2016, B8-
0178/2016, B8-0179/2016, B8-0180/2016  

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-0146/2016  

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

po § 1 4 GUE/NGL  -  

§ 5 8 EFDD  -  

§ 6 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 506, 123, 12 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

§ 11 5 GUE/NGL  -  

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 489, 132, 16 

2/PG + 422, 176, 31 

§ 12 6 GUE/NGL  -  

§ originalno 

besedilo 

PG + 477, 131, 32 

po § 13 1 ENF PG - 169, 432, 34 

po § 15 9 EFDD  -  

u.i. A § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u.i. B 2 GUE/NGL  -  

po u.i. B 3 GUE/NGL  -  

po u.i. K 7 EFDD  -  

po u.i. O 10 EFDD  -  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 478, 81, 81 

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-0146/2016  ECR  ↓  

B8-0169/2016  ALDE  ↓  

B8-0170/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0177/2016  PPE  ↓  

B8-0178/2016  S&D  ↓  

B8-0179/2016  ENF  ↓  

B8-0180/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0181/2016  EFDD  ↓  
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Zahteve za poimensko glasovanje 

ECR: § 11 

EFDD: § 12 

ENF: predlog spremembe 1, končno glasovanje 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

Verts/ALE: § 12 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

EFDD: 

§ 6 

1. del: "obsoja destabilizacijske teroristične napade Daiša na libijsko prebivalstvo, vključno 

z manjšinami, ter naftno infrastrukturo v Al Sidri in Ras Lanufu, pa tudi vse poskuse 

rušenja procesa stabilizacije države;" 

2. del: "poziva mednarodno koalicijo, naj se začne ukvarjati z vse večjo navzočnostjo Daiša 

v Libiji, ki ima destabilizacijski učinek na državo in ne ogroža le bližnjih sahelskih 

in saharskih držav, ampak tudi EU;" 

 
§ 11 

1. del: vse besedilo brez besede "Natom" 

2. del: ta beseda 

 
Verts/ALE: 

u. i. A 

1. del: vse besedilo brez besed "opozicijska gibanja" 

2. del: ti besedi 
 

Razno 

Marie-Christine Vergiat (sklupina GUE/NGL) je prav tako podpisnica predloga resolucije B8-

0180/2016. 

Alessia Maria Mosca (skupina S&D) je tudi podpisnica skupnega predloga resolucije RC-B8-

0146/2016.  

Marlene Mizzi je umaknila svoj podpis k skupnemu predlogu resolucije RC-B8-0146/2016. 
 

 

7. Posebni položaj otokov 

Predlog resolucije: B8-0165/2016 

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

Predlog resolucije B8-0165/2016  

(odbor REGI) 

§ 3 11 PPE  +  

§ 5 12 PPE  +  

po § 5 1 GUE/NGL PG + 495, 119, 25 

§ 10 3 ECR EG + 341, 249, 47 

§ 12 4 ECR  -  

§ 13 5 ECR  -  

§ 16 6D ECR  -  

u.i. A 7 PPE  +  

u. i. E 8 PPE  +  

u. i. F 9 PPE  +  

u. i. H 2 ECR  +  

u.i. J 10 PPE  +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

GUE/NGL: predlog spremembe 1 
 

 

8. Vloga lokalnih in regionalnih organov v evropskih strukturnih in investicijskih 

skladih 

Predlog resolucije: B8-0171/2016 

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

Predlog resolucije B8-0171/2016  (odbor REGI) 

§ 2 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  
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Zahteve za glasovanje po delih 

Verts/ALE: 

§ 2 

1. del: vse besedilo brez besed "da bi moralo reprogramiranje evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov potekati v skladu s pravili uredbe o skupnih določbah in" 

2. del: te besede 
 

 

9. Sistematični množični poboji verskih manjšin, ki jih izvaja ISIS 

Predlogi resolucij: B8-0154/2016, B8-0156/2016, B8-0157/2016, B8-0159/2016, B8-0161/2016, B8-

0162/2016, B8-0149/2016 

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-0149/2016  

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

§ 3 1 GUE/NGL  -  

§ 10 § originalno 

besedilo 

PG + 470, 131, 26 

§ 14 2 GUE/NGL  -  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-0149/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0154/2016  ECR  ↓  

B8-0156/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0157/2016  ALDE  ↓  

B8-0159/2016  S&D  ↓  

B8-0161/2016  PPE  ↓  

B8-0162/2016  EFDD  ↓  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ECR: § 10 
 

Razno 

Bas Belder (skupina ECR) je tudi podpisnik skupnega predloga resolucije RC-B8-0149/2016 in 

predloga resolucije B8-0154/2016. 

Alessia Maria Mosca (skupina S&D), Mara Bizzotto in Mario Borghezio so prav tako podpisniki 

skupnega predloga resolucije RC-B8-0149/2016. 

Marijana Petir (skupina PPE) je prav tako podpisnica predloga resolucije B8-0161/2016. 

 


