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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. Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov ***II 

Priporočilo za drugo obravnavo: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

odobritev brez glasovanja  

 

 

2. Obdelava osebnih podatkov za namene preprečevanja kaznivih dejanj ***II 

Priporočilo za drugo obravnavo: Marju Lauristin (A8-0138/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

odobritev brez glasovanja  

 

 

3. Uporaba podatkov iz evidence podatkov o potnikih ***I 

Drugo poročilo: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015) 

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

predlog za zavrnitve 

predloga Komisije 

55 več kot 40 

poslancev 

PG - 146, 473, 13 

vse besedilo  sklop št. 

1 

53 UD odbor PG + 460, 173, 6 

sklop št. 2 1-52 odbor PG ↓  

predlog spremembe 

53, člen 2 

53 UD odbor PG + 471, 149, 25 

(predlog spremembe 

53, člen 3, točka 3) 

53 UD odbor PG + 470, 142, 32 

člen 2, točka i (predlog 

spremembe 53, člen 3, 

točka 9) 

53 UD odbor PG + 481, 144, 17 

58 Verts/ALE PG ↓  

člen 4, § 1 (predlog 

spremembe 53, člen 6, 

§ 1) 

59 Verts/ALE PG - 130, 491, 22 

53 UD odbor PG + 490, 130, 26 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

(predlog spremembe 

53, člen 6, § 9) 

53 UD odbor po delih   

1/PG + 572, 67, 7 

2/PG + 484, 147, 13 

(predlog spremembe 

53, člen 8, § 1) 

53 UD odbor po delih   

1/PG + 558, 47, 42 

2/PG + 476, 147, 20 

člen 7, § 1 (predlog 

spremembe 53, člen 9, 

§ 1) 

54 ALDE PG - 163, 457, 29 

53 UD odbor PG + 496, 147, 8 

člen 9 (predlog 

spremembe 53, člen 

12) 

53 UD odbor PG + 467, 175, 7 

60 Verts/ALE PG ↓  

po členu 16 61 Verts/ALE PG - 154, 491, 7 

(predlog spremembe 

53, člen 19, § 3) 

53 UD odbor PG + 502, 142, 8 

u.i. 10 53 UD odbor PG + 475, 157, 22 

56 Verts/ALE PG ↓  

u.i. 32 (predlog 

spremembe 53, u.i. 37) 

53 UD odbor PG + 469, 176, 9 

57 Verts/ALE PG ↓  

glasovanje: predlog Komisije PG + 463, 174, 16 

glasovanje: zakonodajna resolucija PG + 461, 179, 9 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

GUE/NGL: predlog spremembe 55 

Verts/ALE: predlogi sprememb 1-52 (glasovanje po sklopih), 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 

predlog Komisije 

PPE: predlogi sprememb 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

Verts/ALE: člen 2 predloga spremembe 53; člen 3, točka 3 predloga spremembe 53; člen 19, § 3 

predloga spremembe 53 
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Zahteve za glasovanje po delih 

Verts/ALE: 

člen 6, § 9 predloga spremembe 53 

1. del: "Posledice ocenjevanj potnikov iz točke (a) odstavka 2 tega člena ne ogrožajo 

pravice do vstopa oseb, ki uživajo pravico Unije do prostega gibanja, na ozemlje 

zadevne države članice, kot je določeno v Direktivi 2004/38/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta." 

2. del: "Poleg tega so posledice takšnih ocenjevanj, kadar so izvedena v zvezi z leti znotraj 

EU med državami članicami, za katere se uporablja Uredba (ES) št. 562/2006 

Evropskega parlamenta in Sveta , skladne z navedeno uredbo." 

 
člen 8, § 1 predloga spremembe 53 

1. del: "Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da zagotovijo, da letalski prevozniki 

podatke PNR, navedene v Prilogi I – kolikor so jih že zbrali med običajnim 

poslovanjem –, z metodo „push“ posredujejo v podatkovno zbirko enote za 

informacije o potnikih države članice, na ozemlju katere je prihod ali odhod leta. Pri 

letih pod skupno oznako enega ali več letalskih prevoznikov je za prenos podatkov 

PNR o vseh potnikih na tem letu odgovoren letalski prevoznik, ki izvaja let. Kadar je 

na letu zunaj EU predviden eden ali več postankov na letališčih držav članic, letalski 

prevozniki posredujejo podatke PNR o vseh potnikih enotam za informacije o 

potnikih vseh zadevnih držav članic." 

2. del: "To velja tudi tedaj, ko ima let znotraj EU enega ali več postankov na letališčih 

različnih držav članic, vendar le za tiste države članice, ki zbirajo podatke PNR na 

letih znotraj EU." 
 

 

4. Pakistan, zlasti napad v Lahoreju 

Predlogi resolucij: B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016, B8-0476/2016, B8-0467/2016, B8-

0468/2016, B8-0466/2016 

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 

Skupni predlog resolucije RC-B8-0466/2016  

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

po § 12 2 Verts/ALE  +  

po § 13 1 Verts/ALE  -  

§ 16 4 GUE/NGL  -  

po u.i. L 3 GUE/NGL  -  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-0466/2016  EFDD  ↓  

B8-0467/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0468/2016  S&D  ↓  

B8-0471/2016  PPE  ↓  

B8-0474/2016  ECR  ↓  

B8-0475/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0476/2016  ALDE  ↓  

 

 

 

5. Honduras: položaj zagovornikov človekovih pravic 

Predlogi resolucij: B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016, B8-

0470/2016, B8-0469/2016 

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-0469/2016  

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

§ 9 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 421, 205, 22 

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

u.i. A § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u.i. C § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u.i. J § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-0469/2016  ECR  ↓  

B8-0470/2016  EFDD  ↓  

B8-0472/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0473/2016  S&D  ↓  

B8-0477/2016  PPE  ↓  

B8-0480/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0482/2016  ALDE  ↓  

 

Zahteve za glasovanje po delih 

PPE: 

§ 9 

1. del: "meni, da je treba dejavnosti evropskih vlagateljev vključiti v čvrst niz politik 

okoljskih in socialnih jamstev;" 

2. del: "odločno podpira izvajanje vodilnih načel OZN o podjetništvu in človekovih 

pravicah z jasnimi zahtevami po skrbnem pregledu, zaščitnih ukrepih za 

obvladovanje tveganj in zagotavljanju učinkovitih pravnih sredstev, ko so ta 

potrebna;" 

3. del: "pozdravlja dejstvo, da sta finančni družbi FMO in Finnfund javno obsodili umor 

Berte Cáceres in pozvali k temeljiti preiskavi ter da je 16. marca 2016, vsled 

poročilom o umoru Nelson Garcíe, FMO prekinil vse svoje dejavnosti;" 
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u.i. A 

1. del: vse besedilo brez besede "samovoljnih pridržanj" 

2. del: te besede 

 
u.i. C 

1. del: ker je kljub zgoraj navedenemu Honduras postal ena najnevarnejših držav za 

zagovornike človekovih pravic v regiji; ker je Honduras ena najbolj nasilnih držav 

na svetu" 

2. del: "za zagovornike človekovih pravic, saj je bilo med letoma 2010 ni 2015 tam ubitih 

vsaj 109 okoljskih aktivistov;" 

 
u.i. J 

1. del: "ker umor Paole Barazza, zagovornice pravic LGBTI, transženske in članice 

združenja Arcoíris, ki se je zgodil 24. januarja 2016, kaže na vse večjo nevarnost, s 

katero se sooča ta skupnost v Hondurasu;" 

2. del: "ker je njen umor zadnji v nizu nasilnih smrti dejavnih članov organizacij LGBTI za 

človekove pravice v zadnjih 11 mesecih, vključno z umori Angy Ferreira, Violete 

Rivas, Glorie Caroline Hernández Vásquez (znane tudi kot Génesis Hernández), 

Jorgeja Alberta Castilla, Estefaníe Zúñiga, Henryja Matamorosa in Josselin Janet 

Aceituno Suazo;" ker je nacionalni komisar za človekove pravice izjavil, da 92 % 

zločinov ni bilo ustrezno preiskanih in so zato nerešeni; ker je nacionalni komisar za 

človekove pravice izjavil, da 92 % zločinov ni bilo ustrezno preiskanih in so zato 

nerešeni;" 
 

Razno 

Marijana Petir (skupina PPE) je umaknila svoj podpis k predlogu skupne resolucije RC-B8-

0469/2016. 
 

 

6. Nigerija 

Predlogi resolucij: B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, B8-
0486/2016, B8-0478/2016 

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-0478/2016  

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

po § 9 1 GUE/NGL po delih   

1 +  

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

§ 11 § originalno 

besedilo 

loč. +  

po § 15 2 GUE/NGL  -  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-0478/2016  EFDD  ↓  

B8-0479/2016  ECR  ↓  

B8-0481/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0483/2016  S&D  ↓  

B8-0484/2016  PPE  ↓  

B8-0485/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0486/2016  ALDE  ↓  

 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ECR: § 11 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

PPE: 

predlog spremembe 1 

1. del: "poziva k mednarodni preiskavi pod okriljem OZN, ki naj določi odgovornost tretjih 

držav pri organizaciji in financiranju terorističnih skupin v regiji, kakršna je Boko 

Haram," 

2. del: "ter odgovornost multinacionalnih družb in vlad pri kopičenju bogastva in 

poglabljanju gospodarskih, družbenih in kulturnih napetosti, tudi s pomočjo davčnih 

utaj;" 
 

Razno: 

Anna Záborská (skupina PPE) je umaknila svoj podpis k predlogu skupne resolucije RC-B8-

0478/2016. 
 

 

7. Varovanje poslovnih skrivnosti pred njihovo neupravičeno pridobitvijo, 

uporabo in razkritjem ***I 

Poročilo: Constance Le Grip (A8-0199/2015) 

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 

predlog za zavrnitve 

predloga Komisije 

3 več kot 40 

poslancev 

PG - 129, 509, 14 

vse besedilo  sklop št. 

1 

2 odbor  +  

sklop št. 2 1 odbor  ↓  

glasovanje: predlog Komisije  +  

glasovanje: zakonodajna resolucija PG + 503, 131, 18 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

Verts/ALE: predlog spremembe 3 
 

 

8. Načrt prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 

2017 

Poročilo: Indrek Tarand (A8-0131/2016) 

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

§ 3 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

§ 5 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 6 8 PPE EG + 362, 235, 46 

§ 7 16 EFDD PG - 213, 407, 24 

§ 21 9 PPE  -  

§ 22 6 S&D  -  

10 PPE EG - 280, 361, 7 

§ 23 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/EG + 419, 200, 21 

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

§ 25 11 PPE EG + 315, 288, 39 

§ 26 § originalno 

besedilo 

PG + 546, 44, 58 

§ 27 17 EFDD  -  

§ 28 27 GUE/NGL  -  

po § 28 18 EFDD  -  

§ 29 3 Verts/ALE PG + 332, 292, 21 

§ 31 1 ENF PG - 130, 481, 20 

§ 32 12 PPE EG - 238, 374, 30 

po § 32 28 GUE/NGL PG + 438, 200, 8 

§ 37 § originalno 

besedilo 

PG + 474, 118, 50 

§ 38 § originalno 

besedilo 

PG + 569, 49, 26 

po § 38 29 GUE/NGL  -  

§ 39 19 EFDD  -  

po § 39 30 GUE/NGL  -  

31 GUE/NGL  -  

§ 40 20 EFDD  -  

po § 40 32 GUE/NGL  -  

§ 41 15 PPE EG - 268, 305, 69 

§ 42 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

po § 42 7 Verts/ALE  -  

§ 46 33 GUE/NGL  U  

13 PPE  U  

2 ENF PG - 70, 542, 18 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

21 EFDD  -  

§ 48 22 EFDD PG + 330, 277, 39 

§ originalno 

besedilo 

loč. ↓  

§ 49 14= 

23= 

PPE 

EFDD 

 +  

po § 49 4 Verts/ALE PG - 114, 477, 56 

5 Verts/ALE PG - 245, 335, 62 

§ 52 24 EFDD PG - 128, 498, 17 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

po § 52 25 EFDD  -  

§ 53 § originalno 

besedilo 

loč. +  

po § 55 26 EFDD  -  

34 GUE/NGL  -  

po § 56 35 GUE/NGL EG + 350, 219, 71 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 409, 221, 13 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ECR: § 37 

ENF: predlogi sprememb 1, 2, 5, 16, 22, 24, 28 

GUE/NGL: §§ 26, 38 

Verts/ALE: predlogi sprememb 3, 4, 5 in § 37 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ENF: §§ 48, 53 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

S&D: 

§ 3 

1. del: "ugotavlja, da so bili zahtevani izredni odhodki glede na proračun za leto 2016, in 

sicer 0,2 % več za postopno odpravo odstopanja za irščino v skladu z Uredbo št. 1 z 

dne 15. aprila 1958;" 

2. del: "in 2,6% več za dodatne potrebe v zvezi z varnostjo in kibernetsko varnostjo;" 
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§ 5 

1. del: Vse besedilo brez besed "na osnovi analize, ki je bila predsedstvu predstavljena 

februarja 2016 in dopolnjena s preverjanjem po dogodkih 22 marca 2016" 

2. del: te besede 

 
§ 23 

1. del: "meni, da bi bilo treba oceniti potrebe poslancev v njihovih volilnih okrajih, pri tem 

pa upoštevati tudi razlike med temi okraji, da bi bolje okrepili vlogo poslancev pri 

njihovem tamkajšnjem delu;" 

2. del: "je prepričan, da bi morala mobilno delovno okolje za poslance in podpora v volilnih 

okrajih izhajati iz resničnih potreb in ocen uporabe, Parlamentu pa ne bi smela 

povzročati večjih ali ponavljajočih se dodatnih stroškov; vztraja, da ne bi smeli 

zagotavljati strojne opreme, saj nadomestilo splošnih stroškov zadostuje za nakup 

najsodobnejših naprav; dvomi, da je zasebno mobilno okolje za poslance potrebno, 

saj ne ustreza načinu organiziranosti poslancev in njihovih pisarn;" 

 
§ 42 

1. del: Vse besedilo brez besed "zlasti v zvezi z dejavnostmi medskupin Evropskega 

parlamenta; meni, da je sistem jezikovnega profiliranja, ki se od oktobra 2014 

uporablja za predloge sprememb v fazi odborov, zgleden primer učinkovitosti, ki jo 

je mogoče doseči in še nadalje razvijati;" 

2. del: te besede 

 
ENF: 

§ 52 

1. del: "priznava vlogo informacijskih pisarn Parlamenta pri ozaveščanju o dejavnostih 

Parlamenta in Unije nasploh; meni, da bi bilo treba ukrepe za večjo učinkovitost 

načrtovati ob upoštevanju informacijskih pisarn Parlamenta;" 

2. del: "meni, da bi morale informacijske pisarne v čim večji meri deliti prostore in interne 

službe s predstavništvi Komisije; zahteva oceno ciljev, nalog in smotrnosti 

poslovanja informacijskih pisarn, na podlagi katere je treba opredeliti prednostne 

naloge;" 
 

Razno: 

Predsednik je prvi del predloga spremembe 18 razglasil za nedopustnega "meni, da bi morali biti 

poslanci za zgled državljanom, ki se v več državah članicah soočajo s katastrofalnimi posledicami 

gospodarske krize, zato poziva, da se njihove plače in nadomestila zmanjšajo za vsaj 15 %;" 
 

 

9. Poročilo o Turčiji za leto 2015 

Predlog resolucije: B8-0442/2016 

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

Predlog resolucije B8-0442/2016  

(odbor AFET) 

§ 2 9 ENF PG - 80, 551, 8 

18 več kot 40 

poslancev 

EG - 227, 389, 20 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

19 GUE/NGL PG - 247, 355, 41 

§ 5 20 GUE/NGL PG - 159, 470, 12 

§ originalno 

besedilo 

PG + 435, 176, 35 

§ 7 21 GUE/NGL PG - 115, 513, 13 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 8 22= 

37= 

GUE/NGL, 

S&D, 

GUE/NGL 

PG + 479, 116, 45 

§ 9 23 GUE/NGL PG - 238, 358, 47 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 397, 219, 16 

3 +  

§ 10 38 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

§ 13 § originalno 

besedilo 

 + spremenjeno z 

ustnim predlogom 

spremembe 

§ 14 7D PPE  +  

42 Verts/ALE  ↓  

§ 15 36 ALDE, S&D  +  

§ 19 10 ENF PG - 159, 431, 32 

§ 26 24 GUE/NGL PG + 562, 69, 1 

§ 27 25 GUE/NGL PG - 115, 458, 53 

44 Verts/ALE  -  

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

po § 28 26 GUE/NGL PG - 113, 447, 70 

§ 29 39 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

 +  

po § 31 46 Verts/ALE  -  

§ 32 27 GUE/NGL PG - 149, 432, 49 

35 ALDE, PPE, 

S&D 

 +  

§ 34 11 ENF  -  

45 Verts/ALE  -  

§ 35 12 ENF  -  

§ 37 13 ENF  -  

3 PPE, ALDE EG + 304, 297, 19 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 ↓  

2 ↓  

§ 38 14 ENF  -  

28 GUE/NGL PG - 117, 464, 44 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 39 40 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

§ 41 29 GUE/NGL PG - 56, 495, 68 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

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

§ 42 4 PPE EG + 407, 192, 15 

41 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

po § 42 30 GUE/NGL PG - 101, 492, 21 

§ 43 31 GUE/NGL PG - 55, 538, 21 

§ 44 32 GUE/NGL  -  

§ originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 45 15 ENF PG - 70, 487, 53 

33 GUE/NGL  -  

5 PPE EG - 243, 331, 30 

§ 46 16 ENF  -  

47 Verts/ALE PG - 173, 407, 25 

§ 52 17 ENF PG - 67, 522, 14 

6 PPE EG - 202, 293, 104 

34 GUE/NGL PG - 106, 466, 28 

navedba sklicevanja 9 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

navedba sklicevanja 

10 

1 PPE EG + 341, 243, 16 

navedba sklicevanja 

17 

2 PPE  +  

u.i. B 8 ENF  -  

§ originalno 

besedilo 

loč. -  

u.i. C § originalno 

besedilo 

loč. +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 375, 133, 87 
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Zahteve za poimensko glasovanje 

ENF: § 5, predlogi sprememb 9, 10, 15, 17 

GUE/NGL: predlogi sprememb 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 47, končno 

glasovanje 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

PPE: u.i. B, C 

EFDD: § 44 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

 
PPE: 

§ 7 

1. del: Vse besedilo brez besed "in poziva turškega zunanjega ministra k udeležbi na sejah 

Sveta za zunanje zadeve, ko je to ustrezno;" 

2. del: te besede 

 
navedba sklicevanja 9 

1. del: Vse besedilo brez besede "pogajalskih" 

2. del: ta beseda 

 
EFDD: 

§ 37 

1. del: "podpira novo politično sodelovanje EU in Turčije pri geopolitičnih izzivih, zlasti 

pri begunski in migracijski krizi;" 

2. del: "priznava velik humanitarni prispevek Turčije, saj gosti največje število beguncev na 

svetu; poziva EU in Turčijo, naj združita moči pri izboljšanju in zagotavljanju 

dostojnih življenjskih pogojev in osnovnih zmogljivosti v begunskih taboriščih ter 

olajšata delo Urada Visokega komisarja Združenih narodov za begunce (UNHCR), 

da bi preprečili množično odhajanje migrantov; spodbuja EU, naj še naprej sodeluje 

s turškimi vladnimi uradniki, da bi zagotovili pravilno dokumentiranje migrantov; 

želi spomniti, da je Turčija ena ključnih tranzitnih držav, za begunce in migrante, ki 

potujejo v EU ne le iz Sirije, ampak tudi iz številnih drugih držav; poudarja, da je 

sodelovanje s Turčijo pomembno za upravljanje begunske krize in preprečevanje 

smrtnih žrtev na morju;" 

 
§ 38 

1. del: "pozdravlja zagon skupnega akcijskega načrta EU in Turčije za begunce in 

upravljanje migracij 29. novembra 2015, ki je del celovitega programa za 

sodelovanje na podlagi skupne odgovornosti ter vzajemnih zavez in njihovega 

izpolnjevanja, in vztraja, da ga je treba takoj začeti izvajati;" 

2. del: "poudarja, da sodelovanje med EU in Turčijo v zvezi z migracijami ne bi smelo biti 

odvisno od časovnega razporeda, vsebine in pogojenosti pogajalskega procesa; 

meni, da prenos upravljanja begunske krize na Turčijo ni verodostojna dolgoročna 

rešitev tega vprašanja; poziva države članice EU k solidarnosti, da bi več držav v 

duhu delitve bremena in odgovornosti sprejelo begunce za preselitev;" 
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§ 41 

1. del: "izreka pohvalo Turčiji, ker je do nedavnega ohranjala politiko odprtih meja za 

sirske begunce; odobrava začetek veljavnosti novih pravil turškega vizumskega 

režima, zaradi katerih so se nedovoljeni prehodi že močno zmanjšali; kljub temu 

poudarja, da je treba za države, iz katerih prihaja veliko število nezakonitih 

migrantov, uporabljati veliko strožjo vizumsko politiko, skladno z vizumsko politiko 

EU, da bi zajezili pritok migrantov, ki ne potrebujejo mednarodne zaščite, prek 

Turčije v Evropo;" 

2. del: "poudarja, da Turčija potrebuje vso podporo za izboljšanje varnosti svojih meja in 

krepitev boja proti tihotapljenju ljudi; poziva Turčijo, naj pokaže nično toleranco in 

sprejme učinkovite ukrepe za zaustavitev trgovcev z ljudmi in toka beguncev proti 

grškim otokom, ki povzroča hude humanitarne, politične, socialne in varnostne 

probleme v EU; spodbuja Turčijo, Bolgarijo in Grčijo, naj bolj sodelujejo pri 

operacijah za iskanje in reševanje v Egejskem morju, agencijo Frontex pa poziva, 

naj nudi podporo turški obalni straži in okrepi dvostransko izmenjavo informacij z 

njo; priznava, da so lahko ukrepi proti tihotapljenju učinkoviti le skupaj z 

vzpostavitvijo varnih in zakonitih poti v Evropsko unijo za begunce in prosilce za 

azil;" 

 
PPE, ENF: 

§ 9 

1. del: "meni, da so za upoštevanje zavezanosti EU pravni državi in temeljnim vrednotam v 

Turčiji nujno potrebne reforme na področjih pravosodja in temeljnih pravic ter 

pravice, svobode in varnosti;" 

2. del: "brez poseganja v stališča držav članic poziva Svet EU, naj po izpolnitvi uradnih 

meril uspešnosti predlaga odprtje poglavij 23 (pravosodje in temeljne pravice) in 24 

(pravica, svoboda in varnost) ter zagotovi, da bo proces reform v Turčiji oblikovan 

na podlagi vrednot in standardov EU;" 

3. del: "poziva Turčijo, naj na področju pravosodnih reform v celoti sodeluje s Svetom 

Evrope in Beneško komisijo;" 
 

Razno 

Bodil Valero je podal ustni predlog sprememb k odstavku 13: 

"13. poziva, naj se ponovno vzpostavi neodvisnost medijev v lasti holdinga Koza Ipek ter medijske 

skupine Feza in naj se predstavniki vlade odstranijo iz upravnih odborov, več deset odpuščenih 

delavcev, ki so izrazili nezadovoljstvo zaradi vladnega prevzema, pa naj se vrne na svoja delovna 

mesta in umaknejo naj se obtožbe o terorizmu;" 
 

 

10. Poročilo o Albaniji za leto 2015 

Predlog resolucije: B8-0440/2016 

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

Predlog resolucije B8-0440/2016  

(odbor AFET) 

§ 1 8 ENF  -  

§ 4 § originalno 

besedilo 

po delih   

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

2 -  

§ 10 1 PPE  +  

po § 14 2 Verts/ALE  -  

§ 20 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 307, 174, 25 

po § 21 3 Verts/ALE  +  

4 Verts/ALE  -  

po § 22 5 Verts/ALE  -  

§ 26 6 Verts/ALE  -  

po § 26 7 Verts/ALE EG + 313, 192, 5 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  

 

Zahteve za glasovanje po delih 

S&D: 

§ 20 

1. del: Vse besedilo brez besed "je zaskrbljen zaradi razširjene samocenzure med novinarji, 

ki jim je včasih fizično preprečeno poročanje o določenih dogodkih oziroma so žrtve 

napadov in groženj zaradi svojega dela, pa tudi zaradi primerov neposrednega 

poseganja v neodvisnost uredniške politike; v zvezi s tem obžaluje, da je mreža 

Balkan Investigative Regional Network prejela grožnje s tožbo zaradi obrekovanja, 

potem ko je preiskovala kriminalno preteklost kandidata za župana na lokalnih 

volitvah v letu 2015; poziva k sprejetju ukrepov za okrepitev strokovnih in etičnih 

standardov novinarjev; poziva k strožjemu izvajanju zakona o avdiovizualnih 

medijih; poudarja, da je treba povečati preglednost vladnega oglaševanja v medijih 

in si bolj prizadevati za zagotovitev neodvisnosti urada za avdiovizualne medije ter 

javne radiotelevizije; je zaskrbljen zaradi spreminjajočih se postopkov za izvolitev 

generalnega direktorja albanske javne radiotelevizije (RTSh);" 

2. del: te besede 

 
PPE: 

§ 4 

1. del: Vse besedilo brez besed "in poslovne skupnosti" 

2. del: te besede 
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11. Poročilo o Bosni in Hercegovini za leto 2015 

Predlog resolucije: B8-0441/2016 

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

Predlog resolucije B8-0441/2016  

(odbor AFET) 

§ 1 § originalno 

besedilo 

PG + 423, 56, 27 

§ 2 § originalno 

besedilo 

PG + 406, 67, 30 

§ 3 3 Verts/ALE  -  

§ 4 9 ENF  -  

2 ALDE  +  

4 Verts/ALE  -  

§ 7 10 ENF  -  

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 427, 71, 10 

§ 8 11 ENF  -  

§ 11 12 ENF  -  

§ 15 14 PPE  +  

§ 22 13 ENF  -  

§ 26 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 271, 201, 27 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

§ 31 5 Verts/ALE  -  

po § 36 1 S&D  +  

§ 42 6 Verts/ALE  -  

po § 42 7 Verts/ALE EG + 258, 216, 10 

po § 45 8 Verts/ALE  -  

navedba sklicevanja 

10 

§ originalno 

besedilo 

loč. +  

navedba sklicevanja 

11 

§ originalno 

besedilo 

loč. +  

navedba sklicevanja 

12 

§ originalno 

besedilo 

loč. +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ENF: §§ 1, 2 

S&D: § 26 (2. del) 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ENF: alienee 10, 11, 12 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

S&D: 

§ 26 

1. del: vse besedilo brez besed "vsem trem konstitutivnim narodom" in "drugim" 

2. del: te besede 

 
EFDD: 

§ 7 

1. del: Vse besedilo brez "poziva, naj se zamisel o referendumu povsem opusti, saj pomeni 

izziv za kohezijo, suverenost in celovitost države in bi lahko ogrozila prizadevanja 

za izboljšanje socialnega in ekonomskega položaja vseh državljanov Bosne in 

Hercegovine ter za napredek pri vključevanju v EU;" 

2. del: te besede 
 

 

12. Uresničevanje cilja o zmanjšanju revščine glede na vse večje gospodinjske 

stroške 

Poročilo: Tamás Meszerics (A8-0040/2016) 

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 

§ 2 § originalno 

besedilo 

PG + 370, 57, 44 

§ 3 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 367, 71, 31 

2/PG - 219, 243, 8 

§ 4 § originalno 

besedilo 

PG + 406, 45, 18 

§ 5 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 6 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 7 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3/EG - 194, 254, 2 

§ 8 § originalno 

besedilo 

PG + 351, 79, 29 

§ 9 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 13 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 15 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 16 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

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

§ 18 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 19 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 22 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 23 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 24 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 26 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 32 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 33 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 34 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 292, 130, 20 

2/PG + 240, 195, 5 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

§ 35 § originalno 

besedilo 

loč. -  

§ 36 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 -  

2 +  

3 +  

§ 37 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

§ 40 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 41 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 42 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 43 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 45 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 49 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 342, 80, 13 

2/PG + 309, 113, 7 

§ 54 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 57 § originalno 

besedilo 

po delih   

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

2 +  

§ 60 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 64 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 69 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 71 § originalno 

besedilo 

PG + 335, 75, 21 

u.i. A § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u.i. B § originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. H § originalno 

besedilo 

PG + 406, 7, 16 

u.i. M § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

u.i. N § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

u.i. P § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

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

u.i. Q § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG - 185, 216, 11 

3 +  

4 +  

u.i. R § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u.i. T § originalno 

besedilo 

loč. -  

u.i. U § originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. V § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u.i. W § originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. AB § originalno 

besedilo 

loč. -  

u.i. AE § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u.i. AF § originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. AH § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u.i. AI § originalno 

besedilo 

po delih   

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

2 +  

u.i. AJ § originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. AL § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u.i. AM § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u.i. AX § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 232, 174, 2 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 310, 73, 26 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ALDE: § 49 

ENF: uvodna izjava H, §§ 4, 8, 71 

Verts/ALE: §§ 2, 3, 34 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

PPE: u.i. T, AB, AF, §§ 3, 34, 35, 42 

ECR: u.i. U, AF, §§ 2, 3, 5, 8, 13, 15, 16, 34, 35, 36, 40, 41 

ALDE: u.i. B, AB, AI, AJ, T, W, §§ 8, 23, 35, 43, 60 

GUE/NGL: §§ 9, 32, 41 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

PPE: 

u.i. N 

1. del: Vse besedilo brez besed "in v vseh državah članicah dosega kritično raven," 

2. del: te besede 

 
u.i. AX 

1. del: "ker vseprisotnost vidika spola pri revščini terja celovit pristop k obravnavi 

večplastne diskriminacije" 

2. del: "in vprašanj, kot so stanovanje, stroški energije, javne storitve, varnost zaposlitve, 

prekarna zaposlitev in davčna politika;" 

 
§ 37 

1. del: Vse besedilo brez besed "poudarja, da je že nastala izgubljena generacija;" in "zato" 

2. del: te besede 
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§ 69 

1. del: "ugotavlja, da razlika v plačah med spoloma in razlika v pokojninah med spoloma 

ključno prispevata k revščini žensk; je seznanjen z dolgoročnim vplivom na revščino 

žensk, ki ga imata izključenost žensk iz gospodarskih sektorjev, v katerih 

tradicionalno prevladujejo moški, recimo v tehniki, znanosti, na vodstvenih delovnih 

mestih in pri odločanju, in čezmerna zastopanost žensk v sektorjih s primerjalno 

slabšimi plačami, kot so dejavnosti oskrbe, javne storitve, delo s skrajšanim 

delovnim časom in slabo plačano prekarno delo;" 

2. del: "izraža zaskrbljenost, ker feminizacijo revščine delno spodbujajo že dolgo obstoječa 

pravila, ki niso enaka za oba spola in ki vodijo k temu, da se v industrijski politiki in 

v sporazumih za določanje plač daje prednost sektorjem, v katerih prevladujejo 

moški, npr. finančnemu sektorju;" 

 
ECR: 

u.i. AH 

1. del: "ker je stanovanje največji izdatek za evropska gospodinjstva;" 

2. del: "ker strm porast cen, povezanih s stanovanjem (zemljiški davki, lastništvo, najem, 

poraba energije), povzroča nestabilnost in zaskrbljenost ter ga je treba obravnavati 

kot velik problem;" 

 
§ 19 

1. del: "ponovno poudarja pomen krepitve moči žensk in deklet z izobraževanjem, tako 

formalnim kot neformalnim, in vlogo izobrazbe pri preprečevanju spolnih 

stereotipov in stigmatizacije revščine ter pri povečanju prihodkov z vključevanjem 

žensk v sektorje, v katerih so bile premalo zastopane, npr. v znanost, tehnologijo, 

inženirstvo in podjetništvo," 

2. del: "ter poziva Komisijo, naj cilje poklicnega usposabljanja za ženske vključi v 

priporočila za posamezne države;" 

 
§ 26 

1. del: Vse besedilo brez besed "ter poziva Komisijo" in "potrebe" 

2. del: te besede 

 
§ 54 

1. del: "opozarja, da imajo najemniki omejen dostop do sredstev za energetsko 

učinkovitost, saj niso lastniki nepremičnine; opozarja, da so najemniki manj 

pripravljeni vlagati, saj se lažje in pogosteje selijo kot lastniki stanovanj; pozdravlja 

pilotni projekt Komisije z naslovom „Energijska revščina – ocena učinka krize ter 

pregled obstoječih in morebitnih novih ukrepov v državah članicah“, namenjen 

reševanju tega vprašanja;" 

2. del: "poziva Komisijo, naj na podlagi rezultatov tega pilotnega projekta oblikuje določbe, 

s katerimi bi zagotovili sredstva EU za ukrepe energetske učinkovitosti, namenjene 

najemnikom;" 
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§ 57 

1. del: "pozdravlja, da evropska zakonodaja o energetski politiki priznava socialne cilje v 

politikah energetske učinkovitosti, zlasti v Direktivi 2012/27/EU o energetski 

učinkovitosti in Direktivi 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb; obžaluje, da 

države članice ne uporabljajo v celoti ustreznih določb Direktive 2012/27/EU za 

energijsko revna gospodinjstva in socialna stanovanja (člen 7(7)); poziva Komisijo, 

naj v svojem pregledu in oceni učinkovitosti svežnja o energetski učinkovitosti oceni 

izvajanje in uporabo členov 7(7) in 5(7);" 

2. del: "Komisijo tudi poziva, naj na podlagi te ocene razmisli o poostritvi člena 7, zlasti 

odstavka (7), tako da bo spodbudil države članice, da bodo v svoje sisteme 

obveznosti energetske učinkovitosti vključile zahteve, ki vsebujejo socialne cilje;" 

 
§ 64 

1. del: "ugotavlja, da so za reševanje problema energijske revščine ključni energijska 

učinkovitost, obnova in viri obnovljive energije;" 

2. del: "izraža zaskrbljenost, ker politike obnove stanovanj pogosto niso namenjene najbolj 

ranljivim posameznikom; vztraja, da morajo biti politike obnove stanovanj 

namenjene zlasti revnim, ekonomsko izključenim in ranljivim gospodinjstvom, pri 

čemer je treba poseben poudarek nameniti ljudem, ki se soočajo z neenakostjo 

spolov in večplastno diskriminacijo;" 

 
ALDE: 

§ 3 

1. del: Vse besedilo brez besed "nad pragom revščine na ravni držav članic, ki je 60% 

mediane nacionalnega dohodka v vseh državah članicah" 

2. del: te besede 

 
§ 9 

1. del: Vse besedilo brez besed "kot so mlajše ženske, enostarševske družine, invalidke in 

starejše ženske" 

2. del: te besede 

 
§ 24 

1. del: Vse besedilo brez besed "ter zagotavljati dohodek nad pragom revščine;" 

2. del: te besede 

 
u.i. M 

1. del: Vse besedilo brez besed "varčevalnimi ukrepi, rastjo cen stanovanj" 

2. del: te besede 

 
u.i. P 

1. del: "ker neprimerno stanovanje in nezadostno ogrevanje škodljivo vplivata na zdravje 

ljudi, izobraževanje ter vključenost v družbo in na trg dela, zlasti najranljivejših 

oseb; ker tako v severnih kot v južnih državah članicah nekateri ljudje ne zmorejo 

ogrevati svojega stanovanja;" 

2. del: "ker statistika o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC) kaže, da je 

preobremenjenost s stroški stanovanja (po statusu gospodinjstva glede na 

stanovanjsko razmerje) višja za najemnike v zasebnem najemniškem sektorju v 

nekaterih državah članicah, kar je mogoče obrazložiti z nizko kakovostjo stanovanj 

in visokimi cenami; ker številne družine težko krijejo stroške osnovnih dobrin in 

storitev, tudi zaradi rasti cen energije;" 
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u.i. Q: 

1. del: Vse besedilo brez besed "visoke cene energije, agresivne tehnike prodaje in trženja", 

"ali spletnih storitev" in "ter kakovost in energetska učinkovitost stanovanj;" 

2. del: "visoke cene energije, agresivne tehnike prodaje in trženja," 

3. del: "ali spletnih storitev" 

4. del: "ter kakovost in energetska učinkovitost stanovanj;" 

 
Uvodna izjava V 

1. del: "ker OZN potrjuje, da človekova pravica do vode in komunalne ureditve pomeni, da 

ima vsak pravico do varne, fizično in cenovno dostopne ter ustrezne in kakovostne 

vode za osebno in gospodinjsko uporabo v zadostnih količinah; ker je OZN nadalje 

priporočila, naj strošek gospodinjstva za vodo ne presega 3 odstotkov njegovih 

dohodkov;" 

2. del: "ker privatizacija storitev oskrbe z vodo negativno vpliva na gospodinjstva, ki živijo 

v revščini oziroma jim grozi revščina;" 

 
ENF: 

§ 6 

1. del: Vse besedilo brez besed "čeprav je cilj strategije Evropa 2020 zmanjšanje števila teh 

ljudi za vsaj 20 milijonov;" 

2. del: te besede 

 
§ 16 

1. del: "želi spomniti na mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o usklajenem 

evropskem ukrepanju za preprečevanje energijske revščine in opozarja na njegovo 

priporočilo za oblikovanje evropskega centra za spremljanje revščine, ki bi bil 

osredotočen predvsem na energijsko revščino; center bi povezal vse deležnike in 

prispeval k opredelitvi evropskih kazalnikov energijske revščine (v sodelovanju z 

Eurostatom), ugotavljanju dejanskega stanja in opredeljevanju primerov dobre 

prakse, oblikovanju priporočil za boljše preprečevanje in odpravljanje problema ter 

utrjevanje evropske solidarnosti na tem področju;"  

 

2. del: "poudarja pomen oblikovanja kazalnikov in zbiranja podatkov o porabi 

gospodinjstev in stroških v zvezi z energijsko revščino, da bi zagotovili zanesljive 

informacije in omogočili oblikovanje politike na podlagi dokazov in učinkovito 

spremljanje;" 

 
§ 18 

1. del: "poziva Svet in države članice, naj zaradi vse večje revščine okrepijo svoja 

prizadevanja za pomoč osebam, ki jim grozi revščina ali socialna izključenost, kar 

vključuje odločno izražen vidik spola," 

2. del: "denimo v obliki priporočila Sveta, da bi dosegli cilj zmanjšanja revščine iz 

strategije Evropa 2020;" 
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§ 32 

1. del: "pozdravlja referenčni proračun, ki ga pripravlja Komisija, ki je korak v pravo smer, 

ker je obravnavanje vprašanja dohodkov in izdatkov revnih gospodinjstev na bolj 

uravnotežen način s pristopom na podlagi dejstev še vedno izziv za prihodnost; 

poudarja, da bi za določanje podpore in preizkušanje njene primernosti lahko 

uporabili referenčne proračune, ki odražajo izdatke gospodinjstev; meni, da bi bil 

tovrsten instrument ključnega pomena za oživitev socialne kohezije Unije, 

zmanjšanje neenakosti ter doseganje cilja strategije Evropa 2020 v zvezi z revščino 

in socialno izključenostjo;" 

2. del: "poudarja, da bo znižanje gospodinjskih izdatkov dobro vplivalo na revna 

gospodinjstva in na gospodarstvo, zlasti lokalno, ter na socialno kohezijo;" 

 
§ 33 

1. del: Vse besedilo brez besede "revna" 

2. del: ta beseda 

 
§ 34 

1. del: "poudarja, da na ravni Unije doslej ni opredelitve energijske revščine in je zato zelo 

težko pravilno oceniti razsežnosti, vzroke in posledice te vrste revščine v Uniji;" 

2. del: "poziva Komisijo, naj z deležniki oblikuje skupno opredelitev energijske revščine in 

opredeli dejavnike, ki prispevajo k ranljivosti gospodinjstev;" 

 
§ 49 

1. del: Vse besedilo brez besed "Komisijo in" 

2. del: te besede 

 
u.i. A 

1. del: "ker se je število ljudi, ki jim grozi revščina ali socialna izključenost, med letoma 

2008 in 2013 v EU povečalo s 117 na 122,6 milijonov; ker je bilo leta 2013 po 

socialnih transferjih na pragu revščine 16,7 % prebivalstva EU, 9,6 % jih je živelo v 

hudem materialnem pomanjkanju, 10,7 % gospodinjstev pa je štelo za gospodinjstva 

z nizko intenzivnostjo dela;" 

2. del: "ker je ta razvoj v nasprotju s strateškim ciljem EU, ki je opredeljen v njeni strategiji 

Evropa 2020 in v kateri si je zastavila cilj zmanjšati število ljudi, ki sta jih prizadela 

ali jim grozita revščina in socialna izključenost, za vsaj 20 milijonov do leta 2020;" 

 
u.i. R 

1. del: Vse besedilo brez besed "in manjšine" 

2. del: te besede 

 
uvodna izjava AE 

1. del: Vse besedilo brez besed "ker je bila v okviru evropskega semestra preobremenjenost 

s stroški stanovanja opredeljena kot socialni trend, ki ga je treba spremljati;" in 

"Evropska unija in" 

2. del: te besede 

 
u.i. AI 

1. del: Vse besedilo brez besed "tj. v vzhodnoevropskih in sredozemskih državah;" 

2. del: te besede 
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u.i. AL 

1. del: Vse besedilo brez "bistveno" in "pri izpolnjevanju cilja glede zmanjšanja revščine iz 

strategije Evropa 2020" 

2. del: te besede 

 
u.i. AM 

1. del: Vse besedilo brez besed "Eurofoundovo poročilo z naslovom „Dostop do prejemkov 

socialnega varstva: zmanjševanje neizkoriščenosti“ jasno kaže, da prejemki 

socialnega varstva in" 

2. del: te besede 

 
GUE/NGL: 

§ 22 

1. del: Vse besedilo brez besed "v okviru evropskega semestra" 

2. del: te besede 

 
ECR, ALDE: 

§ 7 

1. del: Vse besedilo brez besed "ki obsega minimalni dohodek nad pragom revščine skozi 

ves življenjski cikel," 

2. del: "ki obsega minimalni dohodek" 

3. del: "nad pragom revščine skozi ves življenjski cikel," 

 
PPE, ALDE: 

§ 36 

1. del: "poziva Komisijo, naj predstavi sporočilo o energijski revščini v Evropi skupaj z 

akcijskim načrtom v podporo državam članicam na tem področju;" 

2. del: "poziva Komisijo, naj v zvezi s tem izvede ocene učinka in zagotovi informacije o 

dobrih praksah v boju proti energijski revščini v državah članicah;" 

3. del: "poudarja, da mora biti energija cenovno dostopna za vse državljane Unije;" 

 
ECR, ENF: 

§ 45 

1. del: "opozarja, da imata usmerjanje določenih politik in sredstev Unije v zmanjšanje 

stroškov energije revnih gospodinjstev lahko srednjeročno več pozitivnih učinkov, 

če gre za naložbe v obnovljive vire in energetsko učinkovitost: izboljšanje 

življenjskih pogojev in zdravja prizadetih oseb, zmanjšanje stroškov gospodinjstev z 

razbremenitvijo revnih družin in povečanje vlaganj in ustvarjanje delovnih mest na 

lokalni ravni" brez besed "in sredstev Unije" 

2. del: "in sredstev Unije" 

3. del: "ter prispevanje k ciljem strategije EU 2020;" 
 

 

13. Zasebni sektor in razvoj 

Poročilo: Nirj Deva (A8-0043/2016) 

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 

§ 4 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 11 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 17 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 21 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 23 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 25 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 32 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 345, 23, 19 

2/PG + 195, 168, 20 

§ 36 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 37 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

3/EG + 284, 76, 19 



P8_PV(2016)04-14(VOT)_SL.doc 33 PE 581.429 

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

4 +  

5 +  

§ 41 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 55 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 56 § originalno 

besedilo 

loč. + 196, 162, 19 

§ 57 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u.i. N § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u.i. U § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 191, 184, 4 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 266, 56, 39 

 

Zahteva za poimensko glasovanje 

ECR: § 32 

 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ECR: § 4 

Verts/ALE: §§ 23, 36, 56 
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Zahteve za glasovanje po delih 

ECR: 

§ 17 

1. del: "priznava tudi pravico vseh držav, zlasti držav v razvoju, da uvedejo začasne 

kapitalske omejitve, da bi preprečile nastop finančnih kriz zaradi kratkoročnih in 

nestabilnih zasebnih finančnih tokov;" 

2. del: "poziva, naj se iz vseh trgovinskih in naložbenih sporazumov, tudi v okviru STO, 

odstranijo omejitve te pravice;" 

 
§ 25 

1. del: "opozarja, da so tarifni režimi bistvena sestavina regulativnega okolja, ustrojenega 

tako, da je naklonjen razvoju revnega zasebnega sektorja in ustvarjanju delovnih 

mesti;" 

2. del: "z zaskrbljenostjo opaža, da sporazumi o gospodarskem partnerstvu dovoljujejo 

zmanjšanje uvoznih tarif v vrsti gospodarskih sektorjev v državah AKP, obenem pa 

bi odprava vseh tarif za uvoz iz EU znatno zmanjšala tarifne prihodke, v nekaterih 

primerih do 15 oziroma 20 % vseh prihodkov vlad; poziva EU, naj svojo trgovinsko 

politiko oblikuje v skladu z načelom usklajenosti politik za razvoj;" 

 
§ 55 

1. del: Vse besedilo brez besed "povezana z neposrednimi nepovratnimi sredstvi za 

organizacije civilne družbe ter" 

2. del: te besede 

 
PPE: 

§ 36 

1. del: Vse besedilo brez besed "z njihovo poprejšnjo in ozaveščeno privolitvijo" 

2. del: te besede 

 
Verts/ALE: 

§ 21 

1. del: Vse besedilo brez besed "posodobili njihovi regulativni okviri z oblikovanjem 

okolja, ki bo naklonjeno zasebnim pobudam, zagotavljanjem mehanizmov podpore 

za podjetja ter sočasnemu" in "poziva partnerske vlade, naj uvedejo klavzulo o 

časovni omejitvi veljavnosti, v skladu s katero se lahko nepotrebni ukrepi 

razveljavijo; ugotavlja, da bi bilo treba izvajati ocene učinka zakonodaje, namenjene 

ocenjevanju njenega negativnega vpliva na ustvarjanje delovnih mest in groženj za 

okoljske standarde;" 

2. del: "posodobili njihovi regulativni okviri z oblikovanjem okolja, ki bo naklonjeno 

zasebnim pobudam, zagotavljanjem mehanizmov podpore za podjetja ter 

sočasnemu" 

3. del: "poziva partnerske vlade, naj uvedejo klavzulo o časovni omejitvi veljavnosti, v 

skladu s katero se lahko nepotrebni ukrepi razveljavijo; ugotavlja, da bi bilo treba 

izvajati ocene učinka zakonodaje, namenjene ocenjevanju njenega negativnega 

vpliva na ustvarjanje delovnih mest in groženj za okoljske standarde;" 

 
§ 41 

1. del: Vse besedilo brez "javno-zasebna partnerstva" 

2. del: te besede 
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§ 57 

1. del: "poziva Komisijo, naj si ob uveljavljanju svoje politične moči in prizadevanju za 

dialog v odnosu s partnerskimi vladami in lokalnimi organi bolj prizadeva za 

olajšanje večjega in bolj pozitivnega sodelovanja z zasebnim sektorjem; poudarja, da 

so strateški dokumenti držav, nacionalni okvirni programi in proračunska podpora 

morda najdragocenejši instrumenti pri usmerjanju reform podjetniškega okolja v 

partnerskih državah ter spodbujanju domače industrializacije;" 

2. del: "priporoča, naj EU odobri akcijski načrt konference UNCTAD za naložbe v cilje 

trajnostnega razvoja; opozarja na dejstvo, da oblikovanje, strukturiranje in izvajanje 

javno-zasebnih partnerstev ostaja težavna in zapletena naloga ter da je uspeh teh 

partnerstev odvisen tudi od spodbudnega okolja, v katerem delujejo;" 

 
u.i. U 

1. del: "ker so bila javno-zasebna partnerstva v državah v razvoju doslej osredotočena zlasti 

na sektorje energetike, infrastrukture in telekomunikacij," 

2. del: "možnosti v sektorjih, kot so kmetijstvo, izobraževanje, zelene tehnologije, 

raziskave in inovacije, zdravstveno varstvo in lastninske pravice, pa ostajajo v veliki 

meri neizkoriščene;" 

 
ECR, PPE: 

u.i. N 

1. del: Vse besedilo brez besed "državami članicami EU" 

2. del: te besede 

 
§ 11 

1. del: Vse besedilo brez besed "obvezne in javno dostopne" 

2. del: te besede 

 
§ 32 

1. del: Vse besedilo brez besed "o podpori zavezujočim pravilom o" 

2. del: te besede 

 
§ 37 

1. del: "poudarja tudi tveganja, povezana z javno–zasebnimi partnerstvi v kmetijstvu, 

vključno s prilaščanjem zemlje, kar je treba preprečevati; poudarja, da je treba 

pomoč osredotočati na majhne kmete, zlasti ženske; poziva Komisijo, naj vsa javno–

zasebna partnerstva v kmetijskem sektorju, ki vključujejo denar EU, pospremi s 

celovitimi ukrepi za zaščito malih kmetov, pastirjev in drugih ranljivih uporabnikov 

zemlje pred morebitno izgubo dostopa do zemlje ali vode; poudarja, da bi morala 

jamstva vključevati ocene socialnih in okoljskih tveganj" 

2. del: "obvezna posvetovanja z legitimnimi predstavniki prizadetih skupnosti z njihovo 

svobodno, poprejšnjo in ozaveščeno privolitvijo" 

3. del: "ki mora biti pogoj za začetek zadevnih projektov, in s pravno podporo za te 

skupnosti, če jo potrebujejo; priporoča, da se projekti novega zavezništva G-8 

nadomestijo s pobudami v okviru celostnega razvojnega programa za afriško 

kmetijstvo (CAADP); poudarja, da" 

4. del: "morajo biti finančne in socialne odškodnine zavezujoče obveznosti in da bi" 

5. del "bilo treba vedno upoštevati alternativne razvojne načrte;" 

 


