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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. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga 

EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks 

Poročilo: Victor Negrescu (A8-0077/2016) (zahtevana kvalificirana večina in 3/5 oddanih glasov) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 585, 82, 7 

 

 

2. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: 

EGF/2016/000 TA 2016/ tehnična pomoč na pobudo Komisije 

Poročilo: Andrey Novakov (A8-0078/2016) (zahtevana kvalificirana večina in 3/5 oddanih glasov) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 534, 106, 49 

 

 

3. Predlog spremembe proračuna št. 1/2016: novi instrument za zagotavljanje 

nujne pomoči v Uniji 

Poročilo: José Manuel Fernandes (A8-0130/2016) 

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

§ 4 1 EFDD  -  

§ 5 § originalno 

besedilo 

loč. +  

u. i. E § originalno 

besedilo 

loč. +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 584, 64, 33 

 

Zahteve za ločeno glasovanje 

GUE/NGL: § 5, u.i. E 
 

 

4. Imenovanje člana Računskega sodišča - Samo Jereb 

Poročilo: Bart Staes (A8-0060/2016) (tajno glasovanje – člen 182(1) Poslovnika) 

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

Imenovanje Sama Jereba  + 404, 222, 70 

 

 

 

5. Imenovanje člana Računskega sodišča - Mihails Kozlovs 

Poročilo: Igor Šoltes (A8-0059/2016) (tajno glasovanje – člen 182(1) Poslovnika) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Imenovanje Mihailsa Kozlovsa  + 386, 123, 186 

 

 

 

6. Imenovanje člana Računskega sodišča - Jan Gregor 

Poročilo: Igor Šoltes (A8-0057/2016) (tajno glasovanje – člen 182(1) Poslovnika) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Imenovanje Jana Gregorja  + 382, 256, 57 

 

 

 

7. Imenovanje člana Računskega sodišča - Ladislav Balko 

Poročilo: Igor Šoltes (A8-0055/2016) (tajno glasovanje – člen 182(1) Poslovnika) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Imenovanje Ladislava Balka  + 328, 317, 52 

 

 

 

8. Imenovanje člana Računskega sodišča - Janusz Wojciechowski 

Poročilo: Igor Šoltes (A8-0061/2016) (tajno glasovanje – člen 182(1) Poslovnika) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Imenovanje Janusza 

Wojciechowskega 

 - 288, 358, 48 
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9. Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: podaljšanje odobritve aktivne 

snovi glifosat 

Predlog resolucije: B8-0439/2016 

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

Predlog resolucije B8-0439/2016  (odbor ENVI) 

§ 1 44 ECR PG - 152, 527, 25 

9 PPE PG - 219, 477, 7 

po § 1 32 Verts/ALE, 

EFDD 

PG + 401, 297, 8 

33 Verts/ALE, 

EFDD 

PG + 396, 299, 6 

34 Verts/ALE, 

EFDD 

PG + 388, 318, 2 

35 Verts/ALE, 

EFDD 

PG - 252, 324, 128 

§ 2 10 PPE po delih   

1 +  

2/PG + 463, 231, 9 

3/PG + 489, 187, 27 

4/PG + 515, 175, 17 

5 +  

6/PG + 508, 192, 2 

7/PG + 499, 201, 4 

8/PG + 500, 198, 4 

9/PG + 477, 221, 1 

45 ECR po delih   

1/PG ↓  

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

§ 3 11 PPE po delih   

1/PG + 294, 278, 134 

2/PG + 559, 130, 13 

20 ALDE PG ↓  

46 ECR PG - 295, 394, 15 

§ 4 47D ECR PG - 282, 392, 30 

36 Verts/ALE, 

EFDD 

EG + 564, 113, 20 

po § 4 12 PPE EG + 478, 196, 30 

48 ECR PG + 592, 88, 23 

§ 5 49 ECR po delih   

1/PG - 327, 331, 47 

2/PG + 554, 112, 42 

po § 5 37 Verts/ALE, 

EFDD 

EG - 343, 357, 5 

38 Verts/ALE, 

EFDD 

 -  

§ 6 50 ECR  -  

po § 6 13 PPE po delih   

1 +  

2/EG + 547, 140, 19 

§ 7 51D ECR  -  

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

po § 7 19 ENF PG - 110, 556, 42 

po navedbi sklicevanja 

4 

21 Verts/ALE, 

EFDD 

 +  

u.i. A 1 PPE  -  

po u.i. A 15 ENF PG - 115, 553, 34 

po u.i. C 16 ENF PG - 53, 600, 51 

u. i. D 39D ECR PG - 90, 616, 2 

2 PPE PG - 296, 386, 27 

po u.i. D 17 ENF PG - 106, 555, 42 

u. i. E 40D ECR PG - 116, 583, 7 

3 PPE po delih   

1/PG - 334, 366, 8 

2/PG + 543, 140, 22 

u.i. J 4 PPE po delih   

1 +  

2/EG - 301, 399, 9 

41 ECR  ↓  

u.i. O 5 PPE PG - 290, 386, 31 

u. i. R 42D ECR PG - 298, 404, 6 

6 PPE PG - 256, 439, 13 

u. i. U 43D ECR PG - 91, 608, 8 

7 PPE PG - 278, 419, 7 

u.i. W 8 PPE  +  

18 ENF PG - 78, 599, 29 

po u.i. W 22 Verts/ALE, 

EFDD 

PG + 350, 326, 29 

23 Verts/ALE, 

EFDD 

PG + 343, 329, 29 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

24 Verts/ALE, 

EFDD 

EG + 343, 328, 30 

po u.i. X 25 Verts/ALE, 

EFDD 

PG + 345, 343, 13 

26 Verts/ALE, 

EFDD 

EG + 346, 313, 33 

27 Verts/ALE, 

EFDD 

EG + 343, 318, 40 

28 Verts/ALE, 

EFDD 

PG + 348, 314, 43 

29 Verts/ALE, 

EFDD 

 +  

30 Verts/ALE, 

EFDD 

EG - 329, 345, 31 

31 Verts/ALE, 

EFDD 

EG + 338, 335, 25 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 374, 225, 102 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

Verts/ALE: predlogi sprememb 5, 6, 7, 9, 10 (3. del, 6. del, 8. del), 11 (1. del), 20, 23, 25, 28, 32, 

33, 34, 35, 44, 45, 46, 47 

ECR: predlogi sprememb 11, 20, 22, 42, 44, 45, 46, 48, 49; končno glasovanje 

GUE/NGL: predlogi sprememb 2, 3, 9, 10 (2. del, 4. del, 7. del, 9. del), 11, 20, 39, 40, 42, 43, 44, 

45 (1. del, 2. del), 46, 47; končno glasovanje 

ENF: predlogi sprememb 15, 16, 17, 18, 19, končno glasovanje 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

Verts/ALE: 

predlog spremembe 11 

1. del: "poziva Komisijo, naj odobritev glifosata podaljša za sedem let; želi spomniti, da 

lahko Komisija v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 prekliče odobritev aktivne 

snovi v obdobju njene registracije, če ta snov ne izpolnjuje več meril za odobritev;" 

2. del: "poziva Komisijo in države članice, naj pospešijo pripravo seznama dodatkov, ki 

niso odobreni za vključitev v fitofarmacevtska sredstva; pozdravlja izključitev 

polietoksiliranega lojevega amina iz uporabe v fitofarmacevtskih sredstvih, ki 

vsebujejo glifosat;" 

 
predlog spremembe 13 

1. del: vse besedilo brez besed "raziskave in inovacije na področju" 

2. del: te besede 
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predlog spremembe 49 

1. del: "poziva Komisijo in Evropsko agencijo za varnost hrane, naj omogočita dostop do 

znanstvenih študij in podatkov, na katerih temelji pozitivna razvrstitev glifosata in 

predlagano podaljšanje njegove odobritve, kolikor to omogoča zakonodajni in 

regulativni okvir in v skladu z določbami o zaupnosti iz Uredbe (ES) št. 1107/2009;" 

2. del: "Komisijo tudi poziva, naj si prizadeva za lažje popolno razkritje znanstvenih 

dokazov, ki se uporabljajo v okviru postopka EU za ocenjevanje;" 

 
GUE/NGL: 

predlog spremembe 45 

1. del: "podpira, da države članice sprejmejo izvedbeno uredbo, ki bo temeljila na postopku 

registracije aktivnih snovi iz Uredbe (ES) št. 1141/2010 (druga uredba o 

podaljšanju);" 

2. del: "ugotavlja, da morajo države članice po vsakem podaljšanju registracije ponovno 

oceniti vse izdelke na trgu, ki vsebujejo glifosat in njegove dodatke, in zagotoviti, da 

ti še naprej izpolnjujejo sodobne varnostne standarde;" 

 
S&D: 

predlog spremembe 3 

1. del: črtajo se besede "zlasti zaradi bivanja v bližini škropljenih območij, domače uporabe 

in prehrane; 

2. del: "ker se izpostavljenost glifosatu povečuje zaradi dramatičnega povečanja skupne 

količine glifosata, ki je v uporabi; ker je treba redno spremljati učinek glifosata in 

najpogostejših dodatkov v njegovi sestavi na zdravje ljudi;" 

 
predlog spremembe 4 

1. del: vse besedilo brez besede "obsežnega" 

2. del: ta beseda 

 
Verts/ALE, GUE/NGL 

predlog spremembe 10 

1. del: "poziva Komisijo, naj predloži nov osnutek izvedbene uredbe, v katerem se bo 

trajnostna raba herbicidov," 

2. del: "ki vsebujejo glifosat, bolje obravnavala;" 

3. del: "poziva Komisijo, naj državam članicam priporoči, da zlasti omejijo ali prepovejo 

prodajo glifosata nepoklicnim uporabnikom," 

4. del: "in naj skupaj s strokovnjaki iz držav članic oceni" 

5. del "nepoklicno uporabo fitofarmacevtskih sredstev" 

6. del "in pripravi predloge, razvije usposabljanje" 

7. del "in odobritev" 

8. del "za poklicne uporabnike," 

9. del "zagotovi boljše informacije o uporabi glifosata in naj uvede stroge omejitve za 

uporabo sredstev, ki vsebujejo aktivno snov glifosat, pred spravilom pridelkov;" 
 

 

10. EU v spreminjajočem se globalnem okolju - bolj povezan, konflikten in 

kompleksen svet 

Poročilo: Sandra Kalniete (A8-0069/2016) 

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 

po § 3 1 več kot 76 

poslancev 

po delih   

1 +  

2/EG - 261, 374, 41 

3 +  

§ 5 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 538, 138, 16 

2/PG + 503, 171, 24 

§ 6 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 407, 266, 28 

2/PG + 444, 222, 30 

3/PG + 488, 191, 14 

§ 9 § originalno 

besedilo 

PG + 454, 227, 19 

§ 10 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 463, 205, 35 

2/PG + 382, 273, 42 

3/PG + 423, 253, 25 

§ 11 § originalno 

besedilo 

PG + 436, 251, 13 

§ 12 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 451, 221, 26 

2/PG + 508, 144, 42 

§ 17 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 23 § originalno 

besedilo 

po delih   

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

2 +  

§ 26 § originalno 

besedilo 

PG + 461, 202, 38 

§ 27 § originalno 

besedilo 

PG + 454, 204, 39 

§ 45 2 več kot 76 

poslancev 

 +  

u. i. C § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

podnaslov po u.i. N § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG - 307, 345, 50 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 427, 232, 43 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

Verts/ALE: §§ 5 (2. del), 6 (1. del), 9, 10 (1. del, 2. del), 11, 12, 27 

S&D: § 10 

GUE/NGL: §§ 5, 6, 10, 11, 12, 26, 27 

EFDD: §§ 6 (2. del, 3. del), 10 (1. del, 3. del), 27 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

PPE: 

predlog spremembe 1 

1. del: "zavzema stališče, da ima EU kot globalni akter ključno vlogo pri spoštovanju načel 

mednarodnega prava o človekovih pravicah, zlasti načela univerzalnosti in 

nedeljivosti človekovih pravic; zato meni, da je treba človekove pravice smiselno 

vključiti v novo globalno strategijo," 

2. del: "ki bi jo bilo treba izkoristiti kot priložnost za obravnavanje sedanjega pomanjkanja 

sistematičnega usklajevanja obstoječe politike EU na področju človekovih pravic in 

nujne potrebe po politični podpori na najvišji ravni" 

3. del: "za polno izvajanje strateškega okvira EU, smernic o človekovih pravicah ter 

akcijskega načrta za človekove pravice in demokracijo; v zvezi s tem poudarja, da se 

je treba vsakič posvetovati s civilno družbo EU, države članice in tretje države, s 

čimer bi se strokovnjakom ter zagovornikom človekovih pravic omogočilo 

ozaveščanje ter izostritev zunanje in varnostne politike EU; poziva EU in države 

članice, naj zagotovijo, da bo v okviru zunanje politike EU sprejet strateški pristop k 

človekovim pravicam s poudarkom na konkretnih ukrepih in rezultatih ter skladnim 

delovanjem EU na področju človekovih pravic v različnih državah in regijah, ne 

glede na pomisleke v zvezi z varnostjo, zunanjo politiko, trgovino, energetiko, 

pomočjo ali druge pomisleke;" 
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Verts/ALE: 

§ 5 

1. del: vse besedilo brez besed "ugotavlja, da morajo biti EU in njene države članice bolj 

enotne in pripravljene sprejeti večjo odgovornost za lastno kolektivno varnost in 

teritorialno obrambo in se manj zanašati na ZDA, zlasti v sosedstvu Evrope; ", 

"zato" in "naj okrepijo svoje obrambne zmogljivosti, da se bodo" 

2. del: te besede 

 
podnaslov po u.i. N 

1. del: vse besedilo brez besed "njenih držav članic, družb in vrednot" 

2. del: te besede 

 
S&D: 

§ 17 

1. del: "poudarja, da bi se moral učinek tehnologij kazati tudi v globalni strategiji in 

pobudah za kibernetsko varnost," 

2. del: "izboljšanje položaja človekovih pravic pa bi bilo treba kot sestavni del vključiti v 

vse politike in programe EU, če je to primerno, da bi spodbudili napredek na 

področju varovanja človekovih pravic, podpiranje demokracije, pravne države in 

dobrega upravljanja ter mirno reševanje sporov;" 

 
EFDD: 

§ 12 

1. del: "poudarja odločilni pomen krepitve sodelovanja med EU in Natom, ki bi moralo 

zagotavljati usklajevanje med operacijami, ter podpira oblikovanje evropskih 

zmogljivosti, ki bi okrepile Nato pri obrambi ozemlja in bi lahko neodvisno izvajale 

intervencijske operacije izven meja EU; poudarja, da bi morala SVOP okrepiti 

evropski steber Nata in zagotavljati, da evropske članice Nata dejansko izpolnjujejo 

svoje obveznosti do Nata; predlaga združitev konceptov bojnih skupin EU in 

Natovih reakcijskih sil;" 

2. del: "opozarja, da bi morali vojaški prispevki temeljiti na načelu solidarnosti med 

državami članicami EU;" 

 
§ 23 

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

2. del: te besede 

 
u. i. C 

1. del: vse besedilo brez besed "kot so poskusi revizionističnih sil, da bi s kršenjem 

mednarodnega prava spreminjale meje in spodbijale mednarodni red, ki temelji na 

pravilih," 

2. del: te besede 
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Verts/ALE, EFDD: 

§ 6 

1. del: "zaradi tega nujno poziva EU, naj okrepi dosledno in strukturirano sodelovanje pri 

raziskavah na področju obrambe, industrijsko bazo in kibernetsko obrambo z 

združevanjem in souporabo ter drugimi projekti sodelovanja, da bi se nacionalni 

obrambni proračuni porabili učinkoviteje, da bi se dosegel skupni cilj, v skladu s 

katerim bi se 2 % odhodkov za obrambo porabila za financiranje raziskav, in da bi se 

v naslednjem večletnem finančnem okviru začel izvajati program na področju 

obrambnih raziskav in tehnologije, ki bi ga financirala EU; meni, da je treba vlogo 

Evropske obrambne agencije okrepiti, njena sredstva pa povečati, da bo lahko 

delovala učinkovitejše; meni, da bi morale države članice sprejeti več odgovornosti 

za vzpostavitev nujno potrebnih evropskih zmogljivosti in prispevanje k strateški 

avtonomnosti EU, povečati svoje odhodke za vojaške raziskave prek Evropske 

obrambne agencije in okrepiti tehnološko in industrijsko bazo evropske obrambe 

(EDTIB) in evropski obrambni trg; poziva države članice, naj pregledneje in 

odgovorneje uporabljajo proračune za varnost in obrambo;" brez besed "da bi se 

dosegel skupni cilj, v skladu s katerim bi se 2 % odhodkov za obrambo porabila za 

financiranje raziskav, in da bi se v naslednjem večletnem finančnem okviru začel 

izvajati program na področju obrambnih raziskav in tehnologije, ki bi ga financirala 

EU;" 

2. del: "da bi se dosegel skupni cilj, v skladu s katerim bi se 2 % odhodkov za obrambo 

porabila za financiranje raziskav, in da bi se v naslednjem večletnem finančnem 

okviru začel izvajati program na področju obrambnih raziskav in tehnologije, ki bi 

ga financirala EU;" 

3. del: "države članice poziva tudi, naj zagotovijo, da so na voljo ustrezne zmogljivosti za 

opravljanje nalog iz člena 43 PEU, tudi za ustrezne mirovne misije ZN; poleg tega 

meni, da bi bilo treba izboljšati evropske obveščevalen izmenjave ter razviti resnično 

evropske zmogljivosti na področju obveščevalne dejavnosti in napovedovanja ter 

zanje vzpostaviti ustrezne mehanizme nadzora;" 

 
§ 10 

1. del: vse besedilo brez besed "skupnih obrambnih sil in v opredelitev skupne obrambne 

politike, kar bi moralo naposled privesti do evropske obrambne unije" ter "k 

oblikovanju stalnega vojaškega poveljstva EU" 

2. del: "skupnih obrambnih sil in v opredelitev skupne obrambne politike, kar bi moralo 

naposled privesti do evropske obrambne unije" 

3. del: "k oblikovanju stalnega vojaškega poveljstva EU" 
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11. Izvajanje in pregled strategije EU za Srednjo Azijo 

Poročilo: Tamás Meszerics (A8-0051/2016) 

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

§ 3 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG - 124, 542, 26 

§ 65 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 89 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 90 § originalno 

besedilo 

PG + 544, 142, 11 

§ 110 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG - 312, 372, 13 

§ 149 § originalno 

besedilo 

loč./EG + 372, 305, 21 

§ 145 1 poročevalec  +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 605, 66, 25 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

GUE/NGL: § 90 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

PPE: § 149 
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Zahteve za glasovanje po delih 

PPE: 

§ 3 

1. del: "opozarja, da se je dosedanji strateški pristop k oblikovanju odnosov z državami 

srednje Azije le v omejeni meri izkazal za vzdržnega in uspešnega; ugotavlja, da 

gospodarski odnosi med EU in ciljnimi državami srednje Azije niso doživeli 

nobenega pomembnega napredka, da spodbujanje regionalnega sodelovanja in 

povezovanja držav srednje Azije prek izmenjave izkušenj in prenosa standardov s 

strani EU, kar je bil cilj prizadevanj, stagnira" 

2. del: "ter da EU doslej še ni pomembno prispevala k reševanju resnih socialno-

ekonomskih in okoljskih vprašanj držav osrednje Azije, prav tako pa tudi ne k 

posodobitvi srednjeazijskih družb na podlagi vrednot ter družbenih modelov in 

konceptov EU;" 

 
§ 65 

1. del: "ugotavlja skupne značilnosti, ki so rezultat zgodnejših zgodovinskih obdobij, tudi 

svilnih poti, kolonizacije turških plemen in sprejetja islama; ugotavlja tudi, da je pet 

držav v tej regiji na različnih razvojnih stopnjah, in sicer: Kazahstan se profilira kot 

ključni akter v regiji, odnosi EU s to državo pa se nenehno krepijo; Kirgizistan in 

Tadžikistan sta sicer precej revnejša, vendar razmeroma odprta z dokaj delujočo 

civilno družbo; tudi odnos EU z Uzbekistanom se razvija; Turkmenistan pa ostaja 

najbolj zaprta država v regiji," 

2. del: "brez neodvisne civilne družbe;" 

 
§ 110 

1. del: vse besedilo brez besede "posebnega" 

2. del: ta beseda 

 
GUE/NGL: 

§ 89 

1. del: "pozdravlja povečanje makrofinančne pomoči in" 

2. del: "poziva k uporabi ustreznega instrumenta na podlagi strogih meril glede stroškov in 

koristi ter podrobnih ocen učinka, osredotočenih na učinke prelivanja; ob 

upoštevanju glavnih točk iz poročil o napredku pri izvajanju strategije poudarja 

pomen udeležbe držav članic pri zagotavljanju pomoči EU za dosego večjega učinka 

in izboljšanje rezultatov;" 
 



P8_PV(2016)04-13(VOT)_SL.doc 15 PE 581.428 

 

12. Izbruh virusa zika 

Predlog resolucije: B8-0449/2016 

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

Predlog resolucije B8-0449/2016  (odbor ENVI) 

po § 7 5 ALDE EG - 259, 328, 93 

6 ALDE  -  

po § 10 1 Verts/ALE  -  

§ 13 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 15 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3/EG + 431, 198, 53 

4 +  

5 +  

§ 19 2 S&D  +  

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

4 ↓  

§ 33 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

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

u.i. M 4 ALDE  +  

u. i. U 3 ALDE  +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  

 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ECR: § 33 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

PPE: 

§ 33 

1. del: "se pridružuje pozivom Združenih narodov k razveljavitvi zakonov in politik, ki 

omejujejo dostop do storitev na področju spolnega in reproduktivnega zdravja ter 

pravic, kar pomeni kršenje mednarodnih standardov," 

2. del: "in tudi sam izraža pripravljenost zagotoviti, da se bodo ob sprejetju ukrepov na 

področju javnega zdravja upoštevale človekove pravice, zlasti v zvezi z zdravjem in 

z njim povezanimi pravicami;" 

 
ALDE: 

§ 13 

1. del: "meni, da bi moral takšen načrt zajemati ciljno usmerjeno in razdeljevanje 

brezplačnih mehaničnih ovir v zadostnih količinah, kot so mreže (proti komarjem) in 

kondomi (za preprečevanje spolnih okužb);" 

2. del: te besede 

 
ECR, PPE: 

§ 15 

1. del: "poudarja, da so bile ob izbruhu virusa zika izpostavljene pomanjkljivosti pri 

odzivnosti javnozdravstvenih sistemov, zlasti na ravni osnovne oskrbe," 

2. del: "ter zagotavljanju storitev na področju reproduktivne zdravstvene oskrbe ter pravic 

za ženske in dekleta v prizadetih državah, zlasti v zvezi z obveščanjem in oskrbo 

med nosečnostjo in po porodu ter preprečevanjem" 

3. del: "in prekinitvijo" 

4. del: "nosečnosti," 

5. del "vladni organi v teh državah pa ženskam svetujejo, naj preložijo načrtovanje 

nosečnosti, dokler ne bo več znanega o virusu zika;" 

 
§ 19 

1. del: "poziva EU, naj podpira prizadete države pri zagotavljanju univerzalnega dostopa do 

osnovne zdravstvene oskrbe, vključno predporodne in poporodne oskrbe in izvajanja 

diagnostičnih testov za virus zika, in naj vlade teh držav podpira pri zagotavljanju 

celovitih informacij in oskrbe na področju spolnega in reproduktivnega zdravja, 

vključno z možnostmi načrtovanja družine," 

2. del: "s poudarkom na dostopu do vrste visokokakovostnih kontraceptivnih metod za vse 

ženske in najstnice, ter dostopu do varne prekinitve nosečnosti, da bi se borili proti 

porastu nevarnih prekinitev nosečnosti" 

3. del: "od začetka epidemije" 

4. del: "ter obenem sprožili nujen dialog o kontracepciji ter pravicah žensk in deklet s 

partnerskimi državami;" 
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13. Razmere na Poljskem 

Predlogi resolucij: B8-0461/2016/rev, B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016 

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

Predlog resolucije B8-0461/2016/rev (PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE) 

§ 10 3 GUE/NGL EG - 153, 319, 219 

po § 10 4 GUE/NGL PG - 196, 273, 222 

u. i. P 1 GUE/NGL  -  

po u.i. P 2 GUE/NGL PG - 188, 294, 206 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 513, 142, 30 

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-0463/2016  ENF  ↓  

B8-0464/2016  EFDD  ↓  

B8-0465/2016  ECR  ↓  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ENF: končno glasovanje (B8-0461/2016/rev) 

GUE/NGL: predloga sprememb 2, 4 (B8-0461/2016/rev) 

ECR: končno glasovanje (B8-0461/2016/rev) 
 

Razno 

Ulrike Lunacek in Klaus Buchner (skupina Verts/ALE) sta tudi podpisnika predloga resolucije B8-

0461/2016/rev. 
 


