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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. Sporazum o skupnem zračnem prostoru med EU in Gruzijo (pristop 

Hrvaške) *** 

Priporočilo: Francisco Assis (A8-0128/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 487, 38, 2 

 

 

 

2. Evro-sredozemski letalski sporazum med EU in Izraelom (pristop Hrvaške) 

*** 

Priporočilo: Francisco Assis (A8-0129/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 543, 43, 9 

 

 

 

3. Konvencija o medsebojni pomoči in sodelovanju med carinskimi upravami 

(pristop Hrvaške) * 

Poročilo: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 569, 30, 24 

 

 

4. Zahteva za odvzem imunitete Bolesławu G. Piechi 

Poročilo: Gilles Lebreton (A8-0152/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: predlog sklepa  +  
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5. Varstvo interesov otroka v EU na podlagi peticij, ki so bile naslovljene na 

Evropski parlament 

Predlog resolucije: B8-0487/2016 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Predlog resolucije B8-0487/2016  

(odbor PETI) 

eno samo glasovanje  +  

 

 

6. Zahteva po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom o 

vzpostavitvi evropskega stebra socialnih pravic 

Zahteva za posvetovanje odbora EMPL 

 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje  +  

 

 

 

7. Agencija Evropske unije za železnice ***II 

Priporočilo za drugo obravnavo: Roberts Zīle (A8-0073/2016) (zahtevana kvalificirana 
večina za zavrnitev stališča Sveta) 

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

predlog zavrnitve 

stališča Sveta 

1 EFDD  -  

Stališče Sveta odobritev brez glasovanja 

 

Razno 

Svet je obvestil Parlament o uvedbi tehničnega popravka (sprememba datuma) pri členu 65(10) 

svojega stališča, da bi tako uskladil besedilo o določbah finančne uredbe glede razrešnice (datum 

"30. aprila v letu N+2" se nadomesti z datumom "15. maja v letu N+2"). 
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8. Interoperabilnost železniškega sistema v Evropski uniji ***II 

Priporočilo za drugo obravnavo: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016) (zahtevana 

kvalificirana večina za zavrnitev stališča Sveta) 

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

predlog zavrnitve 

stališča Sveta 

1 EFDD  -  

Stališče Sveta odobritev brez glasovanja 

 

 

9. Varnost na železnici ***II 

Priporočilo za drugo obravnavo: Michael Cramer (A8-0056/2016) (zahtevana kvalificirana 
večina za zavrnitev stališča Sveta) 

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

predlog zavrnitve 

stališča Sveta 

1 EFDD EG - 88, 534, 11 

Stališče Sveta odobritev brez glasovanja 

 

 

10. Indeksi, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih 

instrumentih in finančnih pogodbah ***I 

Poročilo: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015) 

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

vse besedilo 2 odbor  +  

glasovanje: predlog Komisije  +  

glasovanje: zakonodajna resolucija PG + 505, 113, 31 

 

Razno 

Glasovanje je bilo preneseno z zasedanja z dne 19. maja 2015 v skladu s členom 61(2) Poslovnika. 

Predlog spremembe 2 nadomešča predlog spremembe, ki je bil sprejet na tem zasedanju. 
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11. Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Evropska komisija in 

izvajalske agencije 

Poročilo: Martina Dlabajová (A8-0140/2016) 

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

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (vse besedilo)  +  

Predlog resolucije 

§ 53 21 S&D EG - 206, 436, 1 

§ 62 49 ALDE EG - 237, 324, 79 

§ 66 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 405, 221, 15 

 68 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 70, uvodni del 23 S&D EG - 272, 313, 63 

§ 70, alinea 3 24D S&D  -  

§ 70, alinea 3, 

pododstavek 2 

25 S&D  -  

po § 73 26 S&D  -  

po § 108 4 EFDD  -  

po § 112 5 EFDD PG - 175, 446, 29 

§ 113 1D ECR  -  

§ 118 50 ALDE EG - 230, 416, 4 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

§ 128 27 S&D  -  

§ 150 2D ECR  -  

§ 178 51 ALDE  -  

§ 179 52 ALDE  -  

po § 183 6 EFDD  -  

po § 187 8 Verts/ALE PG - 219, 396, 34 

9 Verts/ALE PG + 323, 283, 29 

10 Verts/ALE PG + 318, 287, 34 

po § 188 28 S&D  -  

po § 207 7 EFDD  -  

§ 209 58 GUE/NGL  -  

§ 239 29 S&D  -  

§ 243, b) § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 245 53 ALDE PG - 290, 344, 14 

§ 259 54 ALDE PG - 290, 319, 32 

po § 280 3 ECR po delih   

1/PG + 400, 200, 44 

2/PG + 537, 75, 17 

§ 334 55D ALDE  -  

30-35 S&D  -  

po § 334 36 S&D EG + 343, 298, 2 

37 S&D  +  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

po § 335 38 S&D  +  

po § 336 39 S&D EG + 342, 278, 25 

po § 339 40 S&D  -  

po § 340 41 S&D  -  

§ 344 42 S&D  -  

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 345 56D ALDE  -  

po § 345 43 S&D  +  

po § 350 44 S&D  -  

po § 373 45 S&D  -  

46 S&D EG - 307, 307, 31 

§ 379 11 Verts/ALE PG - 229, 374, 41 

§ 387 47D S&D PG - 309, 321, 16 

57 ALDE PG + 417, 186, 42 

§ originalno 

besedilo 

loč. ↓  

po § 397 12 ENF  -  

§ 399 48 S&D po delih   

1 +  

2/EG - 266, 380, 1 

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

§ 400 § originalno 

besedilo 

loč./EG + 332, 267, 44 

§ 405 § originalno 

besedilo 

PG + 455, 171, 22 

§ 410 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 434 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 522 13-14 ENF  -  

§ 523 15D ENF  -  

§ 530 16D ENF  -  

§ 542 17 ENF  -  

§ 547 18 ENF po delih   

1/PG - 123, 496, 19 

2/PG - 59, 532, 41 

po § 557 19 ENF  -  

u.i. E, točka c 20 S&D  -  

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 504, 144, 3 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ENF: predlog spremembe 18 

ECR: predlog spremembe 3 

EFDD: predlog spremembe 5 

S&D: § 405 

Verts/ALE: predlogi sprememb 8, 9, 10, 11, 47, 53, 54, 57 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

S&D: §§ 387, 400, 410, 434 
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Zahteve za glasovanje po delih 

ALDE: 

predlog spremembe 48 

1. del: "opozarja na trenutno migracijsko krizo in poudarja, da jo je treba obravnavati z 

usklajeno rešitvijo Unije; je seznanjen s sredstvi, dodeljenimi za upravljanje migracij 

in zunanjih meja v letu 2014," 

2. del: "tudi z nedavno sprejetim skladom za migracije v vrednosti 700 milijonov EUR, ki 

ga bodo upravljale nevladne organizacije, ki menijo, da sredstev glede na razsežnost 

katastrofe ni dovolj," 

3. del: "in poziva Računsko sodišče, naj razmisli o pripravi kratkega posebnega poročila o 

učinkovitosti teh sredstev, pri čemer naj bi se njegove ugotovitve upoštevale pri 

tekočem spreminjanju politike Unije na področju migracij in nadzora meja;" 

 
PPE: 

predlog spremembe 3 

1. del: "poziva Evropsko komisijo, naj zagotovi, da ne bo na voljo sredstev EU, ki bi 

neposredno ali posredno podpirala bikoborbe;" 

2. del: "meni, da se sredstev SKP ali drugih sredstev iz proračuna EU ne bi smelo 

uporabljati za financiranje dejavnosti, ki vključujejo mučenje živali;" 

 
S&D: 

§ 66 

1. del: "podpira pridržke, ki jih je generalni direktor GD REGIO izrazil v svojem letnem 

poročilu o dejavnostih v zvezi z upravljavskimi in nadzornimi sistemi Evropskega 

sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada v programskem obdobju 2007–

2013 v 12 državah članicah (77 programov) in v zvezi s programi evropskega 

teritorialnega sodelovanja;" 

2. del: "meni, da ti pridržki kažejo, da kontrolni postopki, ki so jih uvedle Komisija in 

države članice, ne morejo zagotoviti potrebnega jamstva glede zakonitosti in 

pravilnosti vseh z izkazi povezanih transakcij na ustreznih političnih področjih;" 

 
§ 68 

1. del: "podpira pridržke, ki jih je izrazil generalni direktor GD EMPL v letnem poročilu o 

dejavnostih; ugotavlja, da gre za pridržek v zvezi s plačili za programsko obdobje 

2007–2013 v tveganem znesku 169,4 milijona EUR v letu 2014, v zvezi z 

upravljavskimi in nadzornimi sistemi 36 posebnih operativnih programov 

Evropskega socialnega sklada v Belgiji, Češki republiki, Franciji, Nemčiji, Grčiji, 

Madžarski, Italiji, Romuniji, Slovaški, Španiji in Združenem kraljestvu;" 

2. del: "meni, da ti pridržki kažejo, da kontrolni postopki, ki so jih uvedle Komisija in 

države članice, ne morejo zagotoviti potrebnega jamstva glede zakonitosti in 

pravilnosti vseh z izkazi povezanih transakcij na ustreznih političnih področjih;" 
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§ 243, točka b 

1. del: "pri področju zaposlovanja in socialnih zadev (Zaposlovanje): uveljavljanje 

neupravičenih stroškov, neupravičeni projekti ali upravičenci ter primeri 

nespoštovanja pravil o javnih naročilih;" 

2. del: "najpogostejše vrste ugotovljenih težav z upravičenostjo so: odhodki, prijavljeni 

izven obdobja upravičenosti (Češka, Nemčija), prekomerno zaračunane plače 

(Nemčija, Finska, Poljska, Portugalska), stroški niso povezani s projektom 

(Nizozemska, Poljska, Portugalska), neupoštevanje nacionalnih pravil o 

upravičenosti (Poljska) in prihodki niso bili odšteti (Avstrija); najpogostejši primeri 

neupoštevanja pravil javnih naročil so: neupravičena neposredna oddaja naročila 

(Nemčija, Italija), neupravičena neposredna oddaja naročila za dodatna dela/storitve, 

nezakonita izločitev ponudnikov, navzkrižje interesov in diskriminatorna izbirna 

merila (Finska);" 

 
§ 344 

1. del: "meni, da bi bilo treba vodje delegacij Unije med postopkom zaposlovanja in pred 

napotitvijo redno opominjati na njihove naloge, kar zadeva vodstvene naloge, 

odgovornost za zanesljivo upravljanje, povezano s portfeljom operacij delegacije 

(ključni procesi vodenja, upravljanje kontrole, ustrezno razumevanje in ocenjevanje 

ključnih kazalnikov uspešnosti), kakovostno in izčrpno poročanje v okviru priprave 

poročila o letnih dejavnostih;" 

2. del: "ne pa da se osredotočajo samo na politični del svojih dolžnosti;" 

 
Verts/ALE: 

predlog spremembe 18 

1. del: "ugotavlja, da je vpliv ruske prepovedi uvoza kmetijskih proizvodov iz sredine leta 

2014 velik izziv; zagovarja boljše upravljanje v zgodnji fazi morebitnih izrednih 

ukrepov, da se zagotovi ustrezno usmerjanje finančnih sredstev ali po potrebi hitra 

izterjava nezakonito zahtevanih zneskov; opozarja pred sporazumom o 

čezatlantskem partnerstvu za trgovino in naložbe, saj bi z njegovim izvajanjem 

ogrozili evropske zdravstvene in okoljske standarde ter še zaostrili živinorejsko 

krizo;" 

2. del: "poziva k ukinitvi sankcij zoper Rusijo, da bi se začeli čim prej pogajati o ponovnem 

odprtju tega trga;" 
 

Razno 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice se nanaša na Komisijo in na izvajalske agencije (Uredba 

(ES) št. 58/2003, člen 14(3), in Uredba (ES) št. 1653/2004, člen 66(2). 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, člen 

5(1)(a) Poslovnika). 

Predlog spremembe 22a je bil umaknjen. 
 

 

12. Razrešnica za leto 2014: posebna poročila Evropskega računskega sodišča 

v okviru razrešnice Komisiji za leto 2014 

Poročilo: Martina Dlabajová (A8-0127/2016) 

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 

§ 9 § originalno 

besedilo 

PG + 554, 46, 25 

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 525, 57, 60 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ECR: § 9 
 

 

13. Razrešnica za leto 2014: 8., 9., 10. in 11. ERS 

Poročilo: Claudia Schmidt (A8-0137/2016) 

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

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (vse besedilo) PG + 463, 139, 42 

Predlog resolucije 

po § 20 2 Verts/ALE  +  

§ 43 8 ENF  -  

§ 79 § originalno 

besedilo 

loč. +  

po § 82 3 Verts/ALE EG - 284, 334, 5 

§ 97 1 Verts/ALE PG - 252, 392, 3 

po § 97 9 ENF  -  

§ 98 4 Verts/ALE PG - 244, 399, 6 

§ 100 5 S&D PG - 308, 334, 6 

§ originalno 

besedilo 

loč. +  

po § 101 6 S&D PG + 309, 295, 44 

§ 102 7 S&D PG + 334, 275, 30 

§ originalno 

besedilo 

loč. ↓  

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG - 203, 429, 11 
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Zahteve za poimensko glasovanje 

Verts/ALE: predlog spremembe 1, sklep (vse besedilo) 

PPE: predlogi sprememb 1, 4, 5, 6, 7 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

S&D: §§ 79, 100, 102 
 

Razno 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, člen 

5(1)(a) Poslovnika). 
 

 

14. Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU, Evropski parlament 

Poročilo: Markus Pieper (A8-0135/2016) 

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

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (vse besedilo)  +  

Predlog resolucije 

§ 13 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

§ 14 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 -  

2 ↓  

§ 18 14 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 -  

§ 23 § originalno 

besedilo 

PG + 481, 110, 50 

§ 26 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 407, 202, 19 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

po § 31 5 EFDD  -  

§ 32 § originalno 

besedilo 

loč. +  

po § 32 37 S&D PG U  

§ 33 58 PPE, S&D PG + 471, 155, 14 

57 S&D PG ↓  

§ originalno 

besedilo 

PG ↓  

§ 34 § originalno 

besedilo 

PG + 557, 47, 26 

§ 35 59D PPE, S&D PG + 345, 274, 20 

40 S&D PG ↓  

§ 36 § originalno 

besedilo 

PG + 560, 58, 22 

§ 37 § originalno 

besedilo 

PG + 615, 5, 23 

§ 38 60D PPE, S&D PG + 391, 222, 27 

44 S&D PG ↓  

45 S&D PG ↓  

§ 39 15 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 -  

31 GUE/NGL PG - 295, 319, 30 

po § 39 32 GUE/NGL PG - 305, 308, 27 

§ 40 6 EFDD  -  

7 EFDD PG + 304, 303, 32 

po § 41 1 ECR PG + 305, 303, 32 

§ 47 33 GUE/NGL  -  

po § 48 16= 

 

Verts/ALE,  

GUE/NGL 

po delih   

1/PG + 381, 249, 11 



P8_PV(2016)04-28(VOT)_SL.doc 14 PE 582.702 
 

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

34= 
2/PG - 237, 389, 12 

35 GUE/NGL PG + 318, 275, 43 

17 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 ↓  

§ 49 § originalno 

besedilo 

loč./PG - 209, 379, 42 

§ 53 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

po § 54 46 S&D  -  

47 S&D EG - 284, 324, 39 

po § 63 2 ECR PG - 187, 433, 19 

po § 65 3 ECR PG - 177, 434, 30 

8 EFDD  -  

§ 69 20D+2

1= 

48= 

Verts/ALE,  

S&D 

PG - 262, 372, 12 

36 PPE  + spremenjeno z 

ustnim predlogom 

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

§ 70 22D= 

49D= 

Verts/ALE,  

S&D 

PG + 404, 214, 23 

§ 72 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 73 § originalno 

besedilo 

PG + 406, 178, 55 

po § 74 50 S&D  -  

§ 75 § originalno 

besedilo 

PG + 438, 176, 25 

§ 80 25D ENF PG - 59, 555, 29 

po § 81 51 S&D EG - 311, 325, 10 

§ 83 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 84 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 85 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

po § 86 29 S&D  +  

po § 88 9 EFDD  -  

§ 97 18 Verts/ALE  -  

po § 97 26 ENF  -  

§ 99 § originalno 

besedilo 

PG - 240, 386, 19 

po § 106 52 S&D po delih   

1 +  

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

§ 114 27D ENF PG - 35, 568, 44 

po § 114 4 ECR PG - 225, 390, 27 

po § 117 13 PPE  +  

§ 122 61D PPE, S&D PG + 391, 245, 5 

§ 126 28 ENF  -  

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1/EG + 392, 218, 25 

2 +  

po § 127 10 EFDD  -  

po § 131 54 S&D  +  

55 S&D  +  

56 S&D  +  

po § 133 19 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

EG + 367, 269, 6 

§ 135 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

po § 136 11 EFDD PG - 156, 472, 22 

12 EFDD PG - 137, 488, 18 

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 480, 149, 16 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ENF: §§ 33, 34, 36, 37, predlogi sprememb 2, 3, 57, 58, 59, 60, 61 

ECR: §6 23, 33, predlogi sprememb 1, 2, 3, 4 

GUE/NGL: predlogi sprememb 31, 34, 35 

EFDD: predlogi sprememb 7, 11, 12, 32 

Verts/ALE: § 23, predlogi sprememb 25, 27, 59, 60, 61 

S&D: §§ 33, 36, 37, 73, 75, 99, predlogi sprememb 37, 40, 44, 45, 48, 49, 57, 58, 59, 60, 

61 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

PPE: §§ 14, 49 

S&D: §§ 23, 32, 72 
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Zahteve za glasovanje po delih 

PPE: 

predlog spremembe 52 

1. del: "je zaskrbljen zaradi dejstva, da je odgovornost za organizacijo sestankov in 

upravljanje konferenc razpršena med različnimi generalnimi direktorati" 

2. del: "in so bile nedavno zaprte nekatere jezikovne kabine za tolmačenje, kar je posledica 

nezadostnega zaposlovanja tolmačev; odločno poziva generalnega sekretarja, naj 

izboljša sistem zahtev za tolmačenje in obravnava vprašanja v zvezi z 

zaposlovanjem tolmačev;" 

 
§ 13 

1. del: "je seznanjen, da datuma predložitve osnutka poročila o razrešnici Parlamentu in 

predložitve dodatnih vprašanj generalnemu sekretarju nista bila usklajena;" 

2. del: "poziva generalnega sekretarja, naj na vprašanja poročevalca odgovori pred 

glasovanjem v odboru;" 

 
§ 14 

1. del: "je seznanjen, da je generalni sekretar na dodatna vprašanja poslancev odgovoril 

tako pozno, da so imeli slednji za vložitev predlogov sprememb na voljo manj kot 

24 ur;" 

2. del: "poziva ga, naj to situacijo izboljša;" 

 
§ 26 

1. del: "spominja, da bo v skladu z omenjenim sporazumom v Parlament premeščenih 

največ 80 uradnikov Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij 

(prevajalcev in pomočnikov), ki bodo delali v novi raziskovalni službi Evropskega 

parlamenta (EPRS); pričakuje, da se bo zaradi te premestitve interna storilnost v 

Parlamentu povečala, saj bo manj proračunskih sredstev namenjenih za zunanje 

študije, ocene in vrednotenje;" 

2. del: "z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bilo doslej v EPRS premeščenih 25 uradnikov 

Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in 24 uradnikov Odbora regij, ki so 

večinoma tik pred upokojitvijo, zaradi česar se bodo proračunska poglavja odborov, 

namenjena zaposlenim, močno zmanjšala na račun precejšnjega kratkoročnega 

(plače) ter srednje- in dolgoročnega (pokojnine) povečanja proračuna Parlamenta;" 

 
§ 53 

1. del: "spominja, da je nova parlamentarna raziskovalna služba začela ponujati posebne 

raziskovalne zmogljivosti za posamezne poslance, in sicer pripravlja informativne 

publikacije na vseh pomembnejših političnih področjih; poudarja, da je v prvem letu 

delovanja pripravila več kot 450 publikacij, se odzvala na 1.675 prošenj poslancev, 

ki so naročili raziskave, in odgovorila na 745 podobnih zahtev drugih odjemalcev 

Parlamenta; ugotavlja, da ta služba omogoča vpogled v ogromno količino 

relevantnih informacij, kar naj bi občutno zmanjšalo stroške za zunanje izvedence;" 

2. del: "poziva, naj se informativna gradiva na vseh pomembnejših političnih področjih 

prevajajo v uradne jezike držav članic;" 

 
§ 83 

1. del: "obžaluje, da se predsedstvo ni ukrepalo na osnovi odstavka 71 resolucije 

Parlamenta z dne 29. aprila 2015;" 

2. del: "poziva predsedstvo, naj nemudoma ukrepa, da bo imel posvetovalni odbor 

akreditiranih parlamentarnih pomočnikov za preprečevanje nadlegovanja na 

delovnem mestu uravnoteženo sestavo in da bosta v njem vsaj dva predstavnika 

pomočnikov;" 
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§ 84 

1. del: vse besedilo brez besed: "poudarja, da razpoložljivi kadrovski in tehnični viri niso 

zadostovali, zato je prišlo do zamud pri podpisovanju pogodb nekaterih pomočnikov 

in celo prekinitve pogodb, pa tudi do zamud pri povračilu stroškov ter izplačilu 

nadomestil in posledično plač;" 

2. del: te besede 

 
§ 85 

1. del: vse besedilo brez besed "zaradi morebitnega slabega upravljanja vprašanj" 

2. del: te besede 

 
§ 135 

1. del: "pozdravlja nadaljnje ukrepe za izravnavo neizogibnih emisij; poziva Parlament, naj 

oblikuje dodatne politike za izravnavo CO2" 

2. del: "kot je možnost izravnave za akreditirane parlamentarne pomočnike;" 

 
Verts/ALE: 

§ 126 

1. del: vse besedilo brez besed "povečanje" 

2. del: ta beseda 

 
S&D: 

predlog spremembe 34 

1. del: ''poziva Parlament, naj sprejme pravila, da bi razkril vse prispevke 

lobistov/predstavnikov interesnih skupin k osnutkom politik, zakonodaje in 

predlogov sprememb, saj bi tako ustvaril nekakšno „zakonodajno sled“;'' 

2. del: ''predlaga, da bi moral to zakonodajno sled sestavljati obrazec, priložen poročilom, v 

katerem bi bile navedene podrobnosti o vseh lobistih, s katerimi se je med 

postopkom priprave poročila srečala oseba, pristojna za določen dosje, in podatki o 

tem, kateri lobisti so v veliki meri vplivali na ta dosje, ter drugi dokument, ki bi bil 

objavljen na uradnem spletnem mestu Parlamenta in bi vseboval celotno pisno 

korespondenco ter bil neposredno povezan na register za preglednost, poročevalci pa 

bi morali to zakonodajno sled objaviti;'' 
 

Razno 

Predloga sprememb 23 in 24 sta bila razveljavljena. 

 

Predlogi sprememb 30, 38, 39, 41, 42, 43 in 53 so bili umaknjeni. 

 

Markus Pieper je podal naslednji ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 36: 

"69. ugotavlja, da so odhodki za filmsko nagrado LUX v letu 2014 znašali 391 506 EUR, kar je 

občutno manj kot prejšnja leta (2013: 448 000 EUR, 2012: 434 421 EUR), porabljeni pa so bili za 

uradni izbor, tekmovanje, vključno s podnaslavljanjem v 24 uradnih jezikov Unije, tiskovine za 

predvajanje v 28 državah članicah in slovesnost ob podelitvi nagrade; spominja, da se z oglaševanjem 

in promocijo filmske nagrade LUX, skupaj z nagrado Saharova in bojem za pravice žensk, želi 

ponazoriti predanost Parlamenta vrednotam, kot so človekove pravice in solidarnost, pa tudi kulturni 

in jezikovni raznolikosti; obžaluje, da rezultati ankete o poznavanju in učinkih nagrade LUX, ki jo je 

zahteval v poročilu o razrešnici za leto 2013, še vedno niso na voljo; poziva, da se rezultati te 

raziskave objavijo do sredine maja 2016 in uradno predstavijo Odboru za proračunski nadzor in 

Odboru za kulturo in izobraževanje;'' 
 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej 

prilogo V, člen 5(1)(a) Poslovnika). 
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15. Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet 

Poročilo: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Odlog sklepa o podelitvi razrešnice 

glasovanje: sklep (vse besedilo) PG + 633, 10, 0 

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija (vse 

besedilo) 

PG + 637, 7, 1 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

Verts/ALE: sklep (vse besedilo) 
 

Razno 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, člen 

5(1)(a) Poslovnika). 

 
 

16. Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Sodišče 

Poročilo: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016) 

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

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (vse besedilo)  +  

Predlog resolucije 

§ 12 1 S&D  -  

§ 21 2 S&D  -  

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 523, 117, 6 

 

Razno 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, člen 

5(1)(a) Poslovnika). 
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17. Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Računsko sodišče 

Poročilo: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016) 

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

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (vse besedilo)  +  

Predlog resolucije 

§ 8 1 S&D  +  

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 575, 48, 25 

 

Razno 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, člen 

5(1)(a) Poslovnika). 
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18. Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU, Evropski ekonomsko-

socialni odbor 

Poročilo: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016) 

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

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (vse besedilo)  +  

Predlog resolucije 

§ 8 1 S&D EG + 339, 298, 6 

po § 11 2 S&D  +  

§ 12 3 S&D  -  

po § 15 4 S&D EG + 326, 229, 89 

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 526, 116, 5 

 

Razno 

Predlog spremembe 5 je bil umaknjen. 

 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, člen 

5(1)(a) Poslovnika). 

 
 

 

19. Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Odbor regij 

Poročilo: Monica Macovei (A8-0132/2016) 

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

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (vse besedilo)  +  

Predlog resolucije 

§ 8 1 S&D EG - 256, 385, 1 

§ 14 2 S&D  -  

§ 32 3 S&D EG + 343, 195, 99 

§ 34 4 S&D  -  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

§ 35 5 S&D EG + 392, 217, 32 

§ 38 6D S&D  +  

7 S&D  ↓  

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 522, 105, 18 

 

Razno 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, člen 

5(1)(a) Poslovnika). 
 

20. Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropska služba za 

zunanje delovanje 

Poročilo: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016) 

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

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (vse besedilo)  +  

Predlog resolucije 

§ 11 2 S&D  -  

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 24 8D ENF  -  

§ 26 3 S&D  -  

§ 27 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

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

§ 31 4D S&D  -  

po § 32 1 S&D EG - 291, 319, 32 

§ 39 5D S&D  -  

§ 45 6D S&D  -  

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 376, 116, 152 

 

Zahteve za glasovanje po delih 

S&D: 

§ 11 

1. del: "je seznanjen z novo organizacijsko strukturo in ustrezajočo racionalizacijo 

vodstvene strukture, v kateri je bilo prej preveč visokih funkcij, zdaj pa je 

hierarhičnih ravni manj;" 

2. del: "vseeno z obžalovanjem ugotavlja, da je interni upravni in finančni okvir ESZD še 

vedno preveč zapleten in neprožen; ugotavlja, da obstoječa struktura ESZD ne 

omogoča pravočasnega odzivanja na krize in da je čas, potreben za dostop do 

bistvenih informacij, ravno tako dolgotrajen;" 

3. del: "poziva ESZD, naj v sodelovanju s Komisijo, Svetom in državami članicami 

pripravi dodatne reforme, da bi poenostavila notranje procese in strukturo;" 

 
§ 27 

1. del: "prav tako meni, da bi bilo treba vodje delegacij Unije med postopkom zaposlovanja 

in pred napotitvijo redno opominjati na njihove naloge, kar zadeva njihovo upravno 

in nadzorno odgovornost za zanesljivo upravljanje operacij delegacije (ključni 

procesi vodenja, upravljanje kontrole, ustrezno razumevanje in ocenjevanje ključnih 

kazalnikov uspešnosti)," 

2. del: "ne pa da se osredotočijo samo na politični del svojih dolžnosti;" 
 

Razno 

Predlog spremembe 7 je bil razveljavljen. 

 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, člen 

5(1)(a) Poslovnika). 

 
 

 

21. Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropski varuh človekovih 

pravic 

Poročilo: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016) 

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

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (vse besedilo)  +  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Predlog resolucije 

§ 5 1 S&D  -  

§ 6 2 S&D EG + 298, 293, 46 

§ 7 3 S&D EG - 237, 362, 40 

§ 10 4 S&D  +  

§ 20 5 S&D PG - 233, 325, 84 

§ 22 § originalno 

besedilo 

PG + 538, 84, 19 

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 541, 64, 29 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

S&D: predlog spremembe 5 

ECR, Verts/ALE: § 22 
 

Razno 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, člen 

5(1)(a) Poslovnika). 
 

22. Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropski nadzornik za 

varstvo podatkov 

Poročilo: Monica Macovei (A8-0109/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (vse besedilo)  +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija (vse 

besedilo) 

PG + 513, 106, 14 

 

Razno 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, člen 

5(1)(a) Poslovnika). 
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23. Razrešnica za leto 2014: uspešnost, finančno upravljanje in nadzor agencij 

EU 

Poročilo: Derek Vaughan (A8-0080/2016) 

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

§ 18 2 GUE/NGL EG + 312, 305, 21 

§ 39 1 S&D  +  

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 519, 118, 3 

 

Razno 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, člen 

5(1)(a) Poslovnika). 

 

24. Razrešnica za leto 2014: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev 

(ACER) 

Poročilo: Derek Vaughan (A8-0087/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (vse besedilo)  +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija (vse 

besedilo) 

PG + 515, 112, 17 

 

Razno 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, člen 

5(1)(a) Poslovnika). 
 

25. Razrešnica za leto 2014: Urad Organa evropskih regulatorjev za 

elektronske komunikacije (BEREC) 

Poročilo: Derek Vaughan (A8-0093/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (vse besedilo)  +  
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Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija (vse 

besedilo) 

PG + 515, 109, 13 

 

Razno 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, člen 

5(1)(a) Poslovnika). 
 

 

26. Razrešnica za leto 2014: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT) 

Poročilo: Derek Vaughan (A8-0084/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (vse besedilo)  +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija (vse 

besedilo) 

PG + 510, 116, 9 

 

Razno 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, člen 

5(1)(a) Poslovnika). 
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27. Razrešnica za leto 2014: Evropski center za razvoj poklicnega 

usposabljanja (CEDEFOP) 

Poročilo: Derek Vaughan (A8-0082/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (vse besedilo)  +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija (vse 

besedilo) 

PG + 514, 123, 3 

 

Razno 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, člen 

5(1)(a) Poslovnika). 
 

 

28. Razrešnica za leto 2014: Evropska policijska akademija (CEPOL) 

Poročilo: Derek Vaughan (A8-0088/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (vse besedilo)  +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija (vse 

besedilo) 

PG + 511, 114, 13 

 

Razno 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, člen 

5(1)(a) Poslovnika). 
 

 

29. Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) 

Poročilo: Derek Vaughan (A8-0095/2016) 

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

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (vse besedilo)  +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija (vse 

besedilo) 

PG + 521, 111, 8 

 

Razno 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, člen 

5(1)(a) Poslovnika). 
 

 

30. Razrešnica za leto 2014: Evropski azilni podporni urad (EASO) 

Poročilo: Derek Vaughan (A8-0133/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (vse besedilo)  +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija (vse 

besedilo) 

PG + 515, 120, 6 

 

Razno 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, člen 

5(1)(a) Poslovnika). 
 



P8_PV(2016)04-28(VOT)_SL.doc 29 PE 582.702 
 

 

 

31. Razrešnica za leto 2014: Evropski bančni organ (EBA) 

Poročilo: Derek Vaughan (A8-0090/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (vse besedilo)  +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija (vse 

besedilo) 

PG + 512, 103, 26 

 

Razno 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, člen 

5(1)(a) Poslovnika). 
 

 

32. Razrešnica za leto 2014: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje 

bolezni (ECDC) 

Poročilo: Derek Vaughan (A8-0103/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (vse besedilo)  +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija (vse 

besedilo) 

PG + 515, 90, 30 

 

Razno 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, člen 

5(1)(a) Poslovnika). 
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33. Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za kemikalije (ECHA) 

Poročilo: Derek Vaughan (A8-0118/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (vse besedilo)  +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija (vse 

besedilo) 

PG + 508, 121, 7 

 

Razno 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, člen 

5(1)(a) Poslovnika). 
 

 

34. Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za okolje (EEA) 

Poročilo: Derek Vaughan (A8-0100/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (vse besedilo)  +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija (vse 

besedilo) 

PG + 514, 119, 6 

 

Razno 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, člen 

5(1)(a) Poslovnika). 
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35. Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) 

Poročilo: Derek Vaughan (A8-0104/2016) 

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

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (vse besedilo)  +  

Predlog resolucije 

§ 23 § originalno 

besedilo 

loč. +  

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 509, 125, 4 

 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ENF: § 23 
 

Razno 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, člen 

5(1)(a) Poslovnika). 
 

 

36. Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) 

Poročilo: Derek Vaughan (A8-0086/2016) 

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

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (vse besedilo) EG + 415, 216, 9 

Predlog resolucije 

po § 5 3 Verts/ALE  -  

§ 8 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

3/EG - 267, 351, 21 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

§ 9 9 S&D  +  

po § 9 5 Verts/ALE PG - 207, 395, 35 

6 Verts/ALE PG - 206, 404, 29 

§ 11 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 12 7 Verts/ALE  -  

§ 13 § originalno 

besedilo 

loč. +  

po § 15 8 Verts/ALE  -  

§ 19 1 EFDD  -  

po § 19 2 EFDD  -  

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 472, 162, 9 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

Verts/ALE: predloga sprememb 5, 6 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

S&D: §§ 8, 11, 13 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

PPE: 

§ 8 

1. del: "je seznanjen s tem, da je agencija začela projekt, da bi spremenila način, kako 

pregleduje in obravnava letne izjave o interesih, in zagotovila večjo usklajenost in 

splošno skladnost s pravili za te izjave; poleg tega ugotavlja, da se v novem sistemu, 

ki naj bi bil zaključen v letu 2016, predvideva centralizirano pregledovanje letnih 

izjav o interesih in prenos pristojnosti z znanstvenega oddelka agencije na njen 

pravni in regulativni oddelek;" 

2. del: "poziva agencijo, naj v svojo politiko vključi prepoved dela z vsakim 

strokovnjakom, tudi delegiranim strokovnjakom iz države članice, ki ustrezno in v 

dobri veri ne izpolni izjave o interesih;" 

3. del: "poziva agencijo, naj v svojo politiko vključi obveznost strokovnjakov, da v času, ko 

delajo za agencijo, to obvestijo o vsaki spremembi;" 
 

Razno 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice krije tudi zaključni račun (glej Prilogo V, člen 5(1)(a) 

Poslovnika). 

Predlog spremembe 4 je bil razveljavljen. 
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37. Razrešnica za leto 2014: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) 

Poročilo: Derek Vaughan (A8-0085/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (vse besedilo)  +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija (vse 

besedilo) 

PG + 508, 125, 3 

 

Razno 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, člen 

5(1)(a) Poslovnika). 
 

 

38. Razrešnica za leto 2014: Evropski organ za zavarovanja in poklicne 

pokojnine (EIOPA) 

Poročilo: Derek Vaughan (A8-0091/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (vse besedilo)  +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija (vse 

besedilo) 

PG + 511, 112, 11 

 

Razno 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, člen 

5(1)(a) Poslovnika). 
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39. Razrešnica za leto 2014: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) 

Poročilo: Derek Vaughan (A8-0117/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (vse besedilo)  +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija (vse 

besedilo) 

PG + 513, 113, 13 

 

Razno 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, člen 

5(1)(a) Poslovnika). 
 

 

40. Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za zdravila (EMA) 

Poročilo: Derek Vaughan (A8-0114/2016) 

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

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (vse besedilo)  +  

Predlog resolucije 

§ 20 § originalno 

besedilo 

loč. -  

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 516, 113, 10 

 

Zahteve za ločeno glasovanje 

S&D: § 20 
 

Razno 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, člen 

5(1)(a) Poslovnika). 
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41. Razrešnica za leto 2014: Evropski center za spremljanje drog in 

zasvojenosti z drogami (EMCDDA) 

Poročilo: Derek Vaughan (A8-0105/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (vse besedilo)  +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija (vse 

besedilo) 

PG + 508, 113, 8 

 

Razno 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, člen 

5(1)(a) Poslovnika). 
 

 

42. Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) 

Poročilo: Derek Vaughan (A8-0102/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (vse besedilo)  +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija (vse 

besedilo) 

PG + 510, 116, 11 

 

Razno 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, člen 

5(1)(a) Poslovnika). 
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43. Razrešnica za leto 2014: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in 

informacij (ENISA) 

Poročilo: Derek Vaughan (A8-0098/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (vse besedilo)  +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija (vse 

besedilo) 

PG + 509, 126, 5 

 

Razno 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, člen 

5(1)(a) Poslovnika). 
 

 

44. Razrešnica za leto 2014: Evropska železniška agencija (ERA) 

Poročilo: Derek Vaughan (A8-0106/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (vse besedilo)  +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija (vse 

besedilo) 

PG + 511, 115, 11 

 

Razno 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, člen 

5(1)(a) Poslovnika). 
 

 

45. Razrešnica za leto 2014: Evropski organ za vrednostne papirje in trge 

(ESMA) 

Poročilo: Derek Vaughan (A8-0096/2016) 

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

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (vse besedilo)  +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija (vse 

besedilo) 

PG + 516, 113, 8 

 

Razno 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, člen 

5(1)(a) Poslovnika). 
 

 

46. Razrešnica za leto 2014: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) 

Poročilo: Derek Vaughan (A8-0116/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (vse besedilo)  +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija (vse 

besedilo) 

PG + 509, 118, 7 

 

Razno 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, člen 

5(1)(a) Poslovnika). 
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47. Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za operativno upravljanje 

obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice 

(EU-LISA) 

Poročilo: Derek Vaughan (A8-0124/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (vse besedilo)  +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija (vse 

besedilo) 

PG + 501, 121, 7 

 

Razno 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, člen 

5(1)(a) Poslovnika). 
 

 

48. Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu 

(EU-OSHA) 

Poročilo: Derek Vaughan (A8-0134/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (vse besedilo)  +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija (vse 

besedilo) 

PG + 505, 119, 2 

 

Razno 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, člen 

5(1)(a) Poslovnika). 
 

 

49. Razrešnica za leto 2014: Agencija za oskrbo Euratom (ESA) 

Poročilo: Derek Vaughan (A8-0110/2016) 

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

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (vse besedilo)  +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija (vse 

besedilo) 

PG + 498, 115, 18 

 

Razno 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, člen 

5(1)(a) Poslovnika). 
 

 

50. Razrešnica za leto 2014: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in 

delovnih razmer (Eurofound) 

Poročilo: Derek Vaughan (A8-0120/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (vse besedilo)  +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija (vse 

besedilo) 

PG + 507, 115, 8 

 

Razno 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, člen 

5(1)(a) Poslovnika). 
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51. Razrešnica za leto 2014 – Urad za evropsko pravosodno sodelovanje 

(Eurojust) 

Poročilo: Derek Vaughan (A8-0099/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (vse besedilo)  +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija (vse 

besedilo) 

PG + 509, 113, 13 

 

Razno 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, člen 

5(1)(a) Poslovnika). 
 

 

52. Razrešnica za leto 2014: Evropski policijski urad (EUROPOL) 

Poročilo: Derek Vaughan (A8-0122/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (vse besedilo)  +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija (vse 

besedilo) 

PG + 505, 108, 17 

 

Razno 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, člen 

5(1)(a) Poslovnika). 
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53. Razrešnica za leto 2014: Agencija Evropske unije za temeljne 

pravice (FRA) 

Poročilo: Derek Vaughan (A8-0108/2016) 

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

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (vse besedilo)  +  

Predlog resolucije 

§ 11 2 PPE  +  

1 EFDD  ↓  

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 510, 117, 10 

 

Razno 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, člen 

5(1)(a) Poslovnika). 
 

 

54. Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za upravljanje in operativno 

sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) 

Poročilo: Derek Vaughan (A8-0115/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (vse besedilo)  +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija (vse 

besedilo) 

PG + 494, 123, 16 

 

Razno 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, člen 

5(1)(a) Poslovnika). 
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55. Razrešnica za leto 2014: Agencija za evropski GNSS (GSA) 

Poročilo: Derek Vaughan (A8-0112/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (vse besedilo)  +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija (vse 

besedilo) 

PG + 515, 109, 10 

 

Razno 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, člen 

5(1)(a) Poslovnika). 
 

 

56. Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje ARTEMIS 

Poročilo: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Odlog sklepa o podelitvi razrešnice 

glasovanje: sklep (vse besedilo)  +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija (vse 

besedilo) 

PG + 600, 35, 0 

 

Razno 

Glasovanje o odlogu podelitve razrešnice vključuje tudi odlog zaključka poslovnih knjig (glej prilogo 

V, člen 5(1)(b) Poslovnika). 
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57. Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje Čisto nebo 

Poročilo: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (vse besedilo)  +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija (vse 

besedilo) 

PG + 520, 111, 0 

 

Razno 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, člen 

5(1)(a) Poslovnika). 
 

 

58. Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje ECSEL 

Poročilo: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (vse besedilo) PG + 432, 173, 23 

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija (vse 

besedilo) 

PG + 508, 118, 4 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

Verts/ALE: sklep (vse besedilo) 
 

Razno 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, člen 

5(1)(a) Poslovnika). 
 

 

59. Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje ENIAC 

Poročilo: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 



P8_PV(2016)04-28(VOT)_SL.doc 44 PE 582.702 
 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Odlog sklepa o podelitvi razrešnice 

glasovanje: sklep (vse besedilo)  +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija (vse 

besedilo) 

PG + 595, 40, 0 

 

Razno 

Glasovanje o odlogu podelitve razrešnice vključuje tudi odlog zaključka poslovnih knjig (glej prilogo 

V, člen 5(1)(b) Poslovnika). 
 

 

60. Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 

Poročilo: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (vse besedilo)  +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija (vse 

besedilo) 

PG + 519, 107, 3 

 

Razno 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, člen 

5(1)(a) Poslovnika). 
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61. Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 

2 

Poročilo: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (vse besedilo)  +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija (vse 

besedilo) 

PG + 512, 113, 7 

 

Razno 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, člen 

5(1)(a) Poslovnika). 
 

 

62. Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske 

energije 

Poročilo: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016) 

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

Odlog sklepa o podelitvi razrešnice 

glasovanje: sklep (vse besedilo) PG + 594, 30, 5 

Predlog resolucije 

§ 3 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

po § 4 1 Verts/ALE PG - 195, 421, 15 

§ 5 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

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

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 570, 55, 7 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

Verts/ALE: sklep (vse besedilo), predlog spremembe 1 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

S&D: 

§ 3 

1. del: "ugotavlja, da Računsko sodišče v svojem poročilu poudarja, da je bil s sklepi Sveta, 

sprejetimi 7. julija 2010, za prispevek skupnega podjetja za gradbeno fazo projekta 

ITER odobren znesek v višini 6.600.000.000 EUR (v vrednosti iz leta 2008); 

ugotavlja, da ta znesek, s katerim se podvojijo stroški za to fazo projekta, ki so bili 

prvotno predvideni v proračunu, ne vključuje 663.000.000 EUR, ki jih je za kritje 

nepredvidenih stroškov leta 2010 predlagala Komisija; priznava, da je organizacija 

ITER oblikovala rezervni sklad, da bi zagotovila jasnejši mehanizem za nadomestila 

nacionalnim agencijam zaradi sprememb zasnove in za spodbujanje notranje 

organizacije k sprejemanju rešitev, ki bi čim bolj zmanjšale stroške, s čimer je 

poskušala odpraviti slabosti, ugotovljene v oceni vodstva projekta ITER iz leta 

2013;" 

2. del: "meni, da bi lahko znatno povečanje stroškov tega projekta ogrozilo druge 

programe, ki se tudi financirajo iz proračuna Unije, in bi lahko bilo v nasprotju z 

načelom stroškovne učinkovitosti;" 

 
§ 5 

1. del: "je seznanjen, da je v zadnji oceni primanjkljaj (negativni nepredvideni stroški) do 

zaključka gradbene faze, ki ga je novembra 2014 izračunalo Skupno podjetje, znašal 

428.000.000 EUR (vrednosti iz leta 2008); priznava, da skupno podjetje trenutno 

poskuša pridobiti natančnejšo in posodobljeno oceno z ukrepi obvladovanja stroškov 

ter da bo obvladovanje stroškov naprej prednostna naloga na ravni celotnega 

upravljanja projekta pod vodstvom novega generalnega direktorja organizacije 

ITER;" 

2. del: "poudarja, da je Komisija na seji Odbora za proračunski nadzor 22. februarja 2016 

javno izjavila, da je „zavrnila“ predlog akcijskega načrta, ki ga je pripravil novi 

generalni direktor organizacije ITER;" 

3. del: "opaža tudi, da je skupno podjetje uvedlo osrednji sistem za upravljanje podatkov o 

razčlenitvi stroškov, da bi ohranilo tesnejši nadzor nad spremembami proračuna in 

redno spremljalo odstopanja stroškov;" 
 

Razno 

Glasovanje o odlogu podelitve razrešnice vključuje tudi odlog zaključka poslovnih knjig (glej prilogo 

V, člen 5(1)(b) Poslovnika). 
 

 

63. Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje SESAR 

Poročilo: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016) 

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

Sklep o razrešnici 

glasovanje: sklep (vse besedilo)  +  

Predlog resolucije 

glasovanje: resolucija (vse 

besedilo) 

PG + 515, 111, 1 

 

Razno 

Glasovanje o sklepu o podelitvi razrešnice pomeni tudi zaključek poslovnih knjig (glej prilogo V, člen 

5(1)(a) Poslovnika). 
 

 

64. Evropska investicijska banka (EIB) – letno poročilo 2014 

Poročilo: Georgi Pirinski (A8-0050/2016) 

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

po § 2 7 S&D PG + 365, 228, 28 

§ 9 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 39 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 40 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/EG - 261, 352, 9 

2/EG + 323, 289, 8 

3 +  

§ 54 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  



P8_PV(2016)04-28(VOT)_SL.doc 48 PE 582.702 
 

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

§ 59 § originalno 

besedilo 

loč. +  

po § 41 1 EFDD  -  

2 EFDD  -  

3 EFDD  -  

po § 51 4 EFDD  -  

po § 55 5 EFDD po delih   

1/EG + 364, 250, 5 

2/EG + 332, 282, 7 

u.i. A 6 S&D  +  

u. i. E § originalno 

besedilo 

po delih   

1 -  

2 ↓  

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 468, 87, 66 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

S&D: predlog spremembe 7 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

S&D: § 59 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

Verts/ALE: 

predlog spremembe 5 

1. del: vse besedilo brez besed "in da je ob začetku pristopnih pogajanj leta 2004 okrepila 

dajanje posojil tej državi, ki so v zadnjem desetletju znašala 23 milijard EUR; 

obžaluje, da je kljub trajajoči gospodarski krizi v EU Turčija leta 2015 prejela 

približno 3,5 % vseh posojil EIB in je tako med njenimi največjimi državami 

prejemnicam zunaj EU;" 

2. del: te besede 

 
ECR: 

u. i. E 

1. del: vse besedilo brez besed "kot „konvergenčnega mehanizma“" 

2. del: te besede 
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§ 9 

1. del: "poziva EIB, naj pri ocenjevanju in bonitetnem ocenjevanju projektov nameni 

odločilno prednost dolgoročnim učinkom naložb, pri čemer naj ne upošteva samo 

finančnih kazalnikov," 

2. del: "ampak tudi in predvsem prispevek k trajnostnemu razvoju in višji kakovosti 

življenja, in sicer z nadaljnjimi izboljšavami na področjih zaposlovanja, socialnih 

standardov in okolja;" 

 
§ 39 

1. del: vse besedilo brez besed "zato poziva, naj EIB financiranje nameni za območja, ki jih 

je najbolj prizadela visoka stopnja brezposelnosti, in za večje število projektov na 

področju socialne infrastrukture;" 

2. del: te besede 

 
§ 54 

1. del: vse besedilo brez besed "ki so prizadete zaradi konflikta in skrajne revščine, pri 

čemer naj bo glavni cilj zmanjšati razvojni razkorak med EU in temi regijami" 

2. del: te besede 

 
ECR, S&D: 

§ 40 

1. del: "obžaluje, da je EIB do sedaj v številnih primerih uporabila sredstva za podporo 

infrastrukturnih projektov, ki so bili finančno nevzdržni tako z vidika javnega 

interesa kot v smislu okoljskih ukrepov;" 

2. del: "z zaskrbljenostjo opaža pogosto financiranje infrastruktur, kot so avtoceste, ki 

spodbujajo uporabo fosilnih goriv, kar je v nasprotju z dolgoročnimi cilji Unije, da bi 

se približali gospodarstvu brez ogljika;" 

3. del: "poziva EIB, naj v postopek izbiranja projektov, ki bodo prejeli sredstva znotraj in 

zunaj Unije, vključi obvezno predhodno oceno okoljske, ekonomske in socialne 

dodane vrednosti, ter naj vse predhodne in naknadne ocene izvede ob aktivnem 

sodelovanju deležnikov, lokalnih, regionalnih in nacionalnih organov ter 

predstavnikov civilne družbe; poleg tega poziva, naj se rezultati teh ocen in 

informacije o uporabljenih kazalnikih dajo v celoti na voljo javnosti;" 
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65. Napadi na bolnišnice in šole kot kršitve mednarodnega humanitarnega 

prava 

Predlogi resolucij: B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-

0492/2016, B8-0493/2016 

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-0488/2016  

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

po § 2 4 GUE/NGL  -  

§ 7 5 GUE/NGL po delih   

1/PG + 350, 165, 103 

2/PG + 294, 182, 120 

3/PG + 312, 183, 112 

4/PG + 319, 156, 123 

§ 10 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 11 § originalno 

besedilo 

PG + 329, 197, 94 

§ 14 6 GUE/NGL  -  

§ 21 § originalno 

besedilo 

PG + 500, 93, 29 

u.i. A 2 GUE/NGL  -  

u. i. G § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

u. i. L 3 GUE/NGL PG + 319, 160, 132 

glasovanje: resolucija (vse besedilo)  +  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-0488/2016  ALDE  ↓  

B8-0489/2016  PPE  ↓  

B8-0490/2016  ECR  ↓  

B8-0491/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0492/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0493/2016  S&D  ↓  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ECR: §§ 11, 21 

GUE/NGL: predloga sprememb 3, 5 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

PPE: § 11 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

PPE: 

u. i. G 

1. del: vse besedilo brez besed "brezpogojno" in "torej pomoč, ki je neodvisna od 

političnih, gospodarskih ali varnostnih razlogov in ni diskriminatorna;" 

2. del: te besede 

 
§ 10 

1. del: vse besedilo brez besed "partnerji EU in njenih držav članic", razen besede "držav" 

2. del: te besede 

 
predlog spremembe 5 

1. del: vse besedilo brez besed "spolnih in reproduktivnih", "tudi varnih splavov," in "ne pa 

da se ponavlja to, kar bi lahko označili kot nehumano ravnanje," 

2. del: "spolnih in reproduktivnih" 

3. del: "tudi varnih splavov," 

4. del: "ne pa da se ponavlja to, kar bi lahko označili kot nehumano ravnanje," 
 

Razno 

Predlog spremembe 1 je bil umaknjen. 

Javier Nart (skupina ALDE) je tudi podpisnik predloga resolucije RC-B8-0488/2016.  

Kateřina Konečná in Jiří Maštálka (skupina GUE/NGL) sta umaknila svoj podpis k predlogu 

spremembe 4. 
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66. Dostop javnosti do dokumentov v letih 2014 in 2015 

Poročilo: Laura Ferrara (A8-0141/2016) 

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

§ 7 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 8 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/EG + 367, 232, 12 

2 +  

§ 9 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 10 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 14 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

§ 15 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 366, 191, 52 

§ 24 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 25 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

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

§ 27 1 ALDE PG - 196, 402, 13 

§ 29 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 356, 201, 49 

§ 31 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 33 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 392, 216, 4 

§ 34 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

§ 40 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 42 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 327, 282, 3 

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 523, 37, 46 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ECR: predlog spremembe 1, § 33 (2. del) 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

PPE: §§ 24, 31 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

EFDD: 

§ 40 

1. del: "poziva Komisijo, naj spremlja spoštovanje obveznosti obveščanja in sporočanja iz 

Uredbe (EU) št. 1303/2013 v državah članicah" 

2. del: "ter naj po potrebi naloži sankcije, ki so predvidene v primeru neizpolnjevanja 

omenjenih obveznosti;" 
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Verts/ALE: 

§ 29 

1. del: vse besedilo brez besed "lokalnih organov in regionalnih organov" 

2. del: te besede 

 
PPE: 

§ 7 

1. del: vse besedilo brez besed "(vključno s poslanimi dokumenti, udeleženimi akterji, 

oddanimi glasovi itd.)" in "zato meni, da je treba objaviti elektronski register, v 

katerem bodo zabeležene vse zgoraj navedene točke;" 

2. del: te besede 

 
§ 8 

1. del: "poziva Komisijo, naj imenuje komisarja, ki bo pristojen za preglednost in dostop 

javnosti do dokumentov;" 

2. del: "poziva podpredsednico Komisije, naj medtem nemudoma predstavi smel akcijski 

načrt na področju preglednosti in dostopa javnosti do dokumentov, saj je preglednost 

temelj boljše zakonodaje;" 

 
§ 9 

1. del: vse besedilo brez besed " in neposredni demokraciji" 

2. del: te besede 

 
§ 10 

1. del: "obžaluje, da je stopnja tajnosti uradnih dokumentov pogosto prestrogo določena; 

ponavlja svoje stališče, da bi bilo treba vzpostaviti jasna in enotna pravila za 

določanje stopnje tajnosti dokumentov; obžaluje, da institucije zahtevajo seje brez 

navzočnosti javnosti brez ustrezne utemeljitve; ponovno poziva institucije, naj 

zahteve za seje brez navzočnosti javnosti ocenijo in utemeljijo v skladu z Uredbo 

(ES) št. 1049/2001; meni, da bi moral Parlament zahteve za seje brez navzočnosti 

javnosti v Parlamentu oceniti za vsak primer posebej;" 

2. del: "meni, da bi moral postopek določanja stopnje tajnosti dokumentov nadzorovati 

neodvisen nadzorni organ;" 

 
§ 14 

1. del: "poziva vse institucije, naj ocenijo in po potrebi pregledajo svojo notranjo ureditev 

poročanja o nepravilnostih, ter poziva k zaščiti prijaviteljev nepravilnosti; zlasti 

poziva Komisijo, naj Parlamentu poroča o svojih izkušnjah z novimi pravili o 

prijavljanju nepravilnosti, ki so bila sprejeta za osebje EU leta 2012, in z njihovimi 

izvedbenimi ukrepi;" 

2. del: "poziva Komisijo, naj pripravi predlog, kako bi zaščitili prijavitelje nepravilnosti ne 

le moralno, pač pa tudi finančno, da bi jih na ustrezen način varovali in podpirali kot 

del demokratičnega sistema;" 

 
§ 15 

1. del: "opozarja, da po uveljavitvi PEU in PDEU za vse institucije, organe in agencije EU 

velja pravica dostopa do dokumentov; zato meni, da je nujno treba Uredbo (ES) št. 

1049/2001 posodobiti in bistveno spremeniti, ob upoštevanju določb pogodb in 

sodne prakse Sodišča EU in Evropskega sodišča za človekove pravice;" 

2. del: "meni, da je zlasti pomembno razširiti njeno področje uporabe tako, da bodo 

vključene vse evropske institucije, ki še niso zajete, kot so Evropski svet, Evropska 

centralna banka, Sodišče Evropske unije, ter vsi organi in agencije EU;" 
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§ 25 

1. del: "obžaluje, da imajo dobro obveščene in povezane interesne skupine zaradi 

razkrivanja formalnih in neformalnih dokumentov iz trialogov neenak dostop do 

dokumentov in posledično tudi do zakonodajnega postopka;" 

2. del: "ugotavlja, da bi se dokumenti redkeje razkrivali, če bi dokumente iz trialogov 

proaktivno in nemudoma objavljali na lahko dostopni platformi;" 

 
§ 34 

1. del: vse besedilo brez besed "poziva Komisijo, naj se pred določitvijo pogajalskega 

mandata posvetuje s Parlamentom;" 

2. del: te besede 

 
§ 42 

1. del: vse besedilo brez besed "vendar obžaluje, da na tem področju ECB še precej zaostaja 

za drugimi centralnimi bankami po svetu;" 

2. del: te besede 

 
ECR: 

§ 33 

1. del: vse besedilo brez besed "kar pomeni, da morajo institucije objaviti pogajalski 

mandat, ki je dodeljen pogajalcu EU," 

2. del: te besede 
 

 

67. Delavke v gospodinjstvu in negovalke v EU 

Poročilo: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016) 

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

§ 1 § originalno 

besedilo 

PG + 314, 273, 18 

§ 2 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 538, 48, 16 

2/PG - 270, 309, 11 

3/PG + 460, 123, 18 

4/PG + 302, 267, 27 

§ 9 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 11 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

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

§ 12 § originalno 

besedilo 

PG + 493, 17, 96 

§ 13 § originalno 

besedilo 

PG + 324, 38, 225 

§ 14 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 15 § originalno 

besedilo 

loč. -  

§ 17 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 19 § originalno 

besedilo 

loč. -  

§ 22 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 301, 235, 69 

2/PG - 279, 300, 15 

3/PG + 295, 281, 14 

§ 23 § originalno 

besedilo 

loč. -  

§ 24 § originalno 

besedilo 

loč. -  

§ 25 § originalno 

besedilo 

PG + 308, 240, 52 

§ 32 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 33 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 516, 81, 3 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

§ 34 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 35 § originalno 

besedilo 

loč. -  

§ 40 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 41 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 43 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 56 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

§ 60 § originalno 

besedilo 

loč. -  

§ 61 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

§ 64 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/EG + 281, 128, 178 

2 +  

§ 65 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 66 § originalno 

besedilo 

loč./EG - 253, 326, 12 

§ 68 § originalno 

besedilo 

loč. +  

u. i. E § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

3/EG + 322, 251, 16 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

u.i. I § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

3 +  

u. i. K § originalno 

besedilo 

loč. -  

u.i. O § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG - 252, 257, 78 

u.i. R § originalno 

besedilo 

loč./EG + 271, 184, 97 

u.i. V § originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. Y § originalno 

besedilo 

loč. +  

u. i. Z § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

u.i. AE § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG - 281, 300, 3 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

u.i. AG § originalno 

besedilo 

loč. -  

u.i. AH § originalno 

besedilo 

loč. -  

u.i. AI § originalno 

besedilo 

loč. -  

u.i. AK § originalno 

besedilo 

loč. -  

u.i. AM § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG - 284, 295, 6 

u. i. O § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

u.i. AX § originalno 

besedilo 

loč. -  

u.i. AB § originalno 

besedilo 

loč. -  

u. i. BD § originalno 

besedilo 

PG + 326, 23, 242 

u.i. BE § originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. BF § originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. BL § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

u.i. BM § originalno 

besedilo 

loč. -  

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 279, 105, 204 
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Zahteve za poimensko glasovanje 

ECR: §§ 1, 2 (3. in 4. del), 33 (2. del) 

S&D: u.i. BD, §§ 12, 13 

ENF: §§ 22, 25 

GUE/NGL: § 2 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ECR: u.i. Y, AH, AM, AO, §§ 9, 25 

S&D: u.i. AG, AI, AK, AX, BM, BA, §§ 32, 34, 40, 41, 43, 68 

PPE: u.i. K, R, V, AH, BD, BE, BF, §§ 13, 14, 15, 19, 22, 23, 24, 35, 60, 64, 65, 66 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ECR: 

§ 22 

1. del: vse besedilo brez besed "Komisijo in" in "in uvedejo ciljno usmerjene programe za 

zakonite migracije" 

2. del: "Komisijo in" 

3. del: "in uvedejo ciljno usmerjene programe za zakonite migracije" 

 
§ 56 

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

2. del: te besede 

 
§ 61 

1. del: vse besedilo brez besed "predvsem pa varna" 

2. del: te besede 

 
§ 64 

1. del: "poziva države članice, naj varuškam au pair iz EU in iz tretjih držav omogočijo 

enakopraven položaj, tako da jim izdajo kombinirano dovoljenje za prebivanje in 

delo, v katerem bodo določeni delovni čas, vrsta pogodbe in plačilni pogoji;" 

2. del: "zahteva, da države članice izboljšajo akreditacijski sistem in mehanizme nadzora za 

posredniške agencije za varuške au pair;" 

 
PPE: 

u. i. E 

1. del: "ker profesionalizacija pomeni, da se delavcem določenega sektorja priznajo enake 

pravice iz delovnega razmerja in pravice socialnega varstva" 

2. del: "kot zaposlenim z zakonsko urejeno pogodbo, kar vključuje dostojno plačo, urejen 

delovni čas, plačan dopust, zdravje in varnost pri delu, pokojnino, 

porodniški/očetovski in bolniški dopust, nadomestilo v primeru invalidnosti, pravila 

za primer odpustitve ali prenehanja pogodbe, pritožbe v primeru zlorab in dostop do 

usposabljanja;" 

3. del: "ker je sektor dela v gospodinjstvu in nege mogoče profesionalizirati s 

kombiniranjem javnega financiranja (davčne olajšave), socialne pomoči (družinski 

dodatki, pomoč podjetjem, družbe za vzajemno zavarovanje in zavarovalnice, 

delavski sveti itd.) in zasebnega financiranja (posamezniki, ki za storitve plačujejo);" 
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u.i. I 

1. del: "ker delavcem v gospodinjstvu in negovalcem, ki so izključeni iz delovnega prava, 

ni mogoče zagotoviti varnega in zdravega delovnega okolja in so zelo 

diskriminirani, kar zadeva raven pravic in zaščite, ki jo uživajo v primerjavi s 

splošnim standardom v državi," 

2. del: "zlasti kadar se delo v gospodinjstvu ureja s posebno zakonodajo in/ali v okviru 

kolektivnih pogajanj, namesto da bi bilo enostavno vključeno v splošno delovno 

pravo;" 

3. del: "ker poleg tega nimajo pravice do sodelovanja v sindikatih ali drugače sodelovati pri 

kolektivnih pogajanjih, ali pa ne vedo, kako bi to lahko storili, ali pa imajo težave pri 

tem, zaradi česar so še posebej ranljivi, zlasti zaradi omejenega socialnega varstva 

(zlasti v zvezi z nadomestilom v primeru brezposelnosti, bolezni in nezgode ter v 

zvezi s porodniškim in starševskim dopustom ter drugimi dopusti, povezanimi z 

nego), in ker so te osebe pogosto izključene iz zaščite pred odpuščanjem;" 

 
u. i. O 

1. del: "ker delo v gospodinjstvu, v katerem je večina delavcev žensk, zagotavlja ugodne 

pogoje za izkoriščanje delavcev; ker takšno izkoriščanje pomeni hudo kršitev 

temeljnih pravic, pred katero je treba obvarovati tako delavce brez dokumentov kot 

državljane EU;" 

2. del: "ker samo štiri države članice zagotavljajo enako zaščito pred zlorabami za delavce, 

ki so državljani EU, in za neprijavljene delavce iz tretjih držav;" 

 
u.i. Z 

1. del: vse besedilo brez besed "izgnane" in "diskriminacije, slabega ravnanja, prisilnega 

dela, suženjstva ali odvzema prostosti" 

2. del: te besede 

 
u.i. AE 

1. del: "ker je treba v sektorju dela v gospodinjstvu posebno pozornost nameniti delu otrok, 

nadlegovanju in hudemu kratenju pravic delavcev," 

2. del: "zlasti v diplomatskih gospodinjstvih tretjih držav v državah članicah, saj večina teh 

delavcev v gospodinjstvu vstopi v EU z drugačnim delovnim dovoljenjem kot drugi 

delavci v tem sektorju migranti, medtem ko se zadevna gospodinjstva sklicujejo na 

načelo ekstrateritorialnosti;" 

 
u.i. AM 

1. del: vse besedilo brez besed "varčevalnih ukrepov, uvedenih ob" 

2. del: te besede 

 
u. i. AO 

1. del: vse besedilo brez besed "ter varčevalni ukrepi, ki se izvajajo v EU," 

2. del: te besede 

 
u.i. BL 

1. del: vse besedilo brez besede "izgonom" 

2. del: ta beseda 
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§ 11 

1. del: "poziva države članice, naj sprejmejo odločne ukrepe v sektorju dela v 

gospodinjstvu in nege, ki bodo gospodarstvu prinesli dodano vrednost, tako da to 

delo priznajo kot zaposlitev z vsemi pravicami ter delavcem v gospodinjstvu in 

negovalcem na podlagi delovne zakonodaje ali kolektivnih pogodb zagotovijo 

dejanske pravice delavcev in socialno varstvo," 

2. del: "zlasti kar zadeva plače, delovni čas, zdravje in varnost pri delu, dopust, porodniški 

dopust, pokojninske pravice in priznavanje spretnosti, pri čemer je treba upoštevati 

posebnosti sektorja;" 

 
ENF: 

§ 33 

1. del: vse besedilo brez besed "poudarja, da bi moralo biti tudi organizacijam civilne 

družbe, kot so organizacije za pomoč ženskam in migrantom, omogočeno, da 

zagotavljajo te informacije;" 

2. del: te besede 

 
ECR, PPE: 

§ 2 

1. del: vse besedilo brez besed "tako zakonodajnih kot nezakonodajnih", "točka (a)" in 

"točka (b)" 

2. del: "tako zakonodajnih kot nezakonodajnih" 

3. del: "točka (a)" 

4. del: "točka (b)" 

 
§ 17 

1. del: "je seznanjen s tem, da nekatere države članice niso naklonjene sprejemanju 

zakonodaje na področju zasebnega življenja," 

2. del: "a kljub temu meni, da bo neukrepanje družbo in zadevne delavce drago stalo; 

poudarja, da je ta zakonodaja glede na napovedano rast povpraševanja po 

negovalcih, zlasti v zasebnih gospodinjstvih, nujna za popolno zaščito teh delavcev;" 

3. del: "zato poziva države članice, naj skupaj s socialnimi partnerji sprejmejo ukrepe za 

izvajanje ustreznega in primernega inšpekcijskega sistema, skladnega s členom 17 

konvencije Mednarodne organizacije dela št. 189, ter za določitev ustrezne kazni v 

primeru kršitve zakonov in predpisov o varnosti in zdravju pri delu;" 
 

 

68. Enakost spolov in krepitev vloge žensk v digitalni dobi 

Poročilo: Terry Reintke (A8-0048/2016) 

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

§ 9 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 10 § originalno 

besedilo 

po delih   

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

2 +  

§ 11 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 15 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 17 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 19 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3/EG + 287, 271, 8 

4 +  

5 +  

6 +  

§ 22 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 286, 259, 23 

§ 25 § originalno 

besedilo 

PG + 280, 210, 72 

§ 27 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

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

§ 28 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 39 § originalno 

besedilo 

loč./EG + 316, 234, 16 

§ 42 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG - 249, 266, 50 

§ 49 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 53 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 54 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 55 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG - 225, 339, 2 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

§ 56 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 57 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 63 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 65 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 66 § originalno 

besedilo 

PG + 380, 52, 135 

§ 67 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u. i. D § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u.i. I § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u.i. T § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 371, 93, 80 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

S&D: § 66 

ECR, ENF: § 25 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

S&D: § 22 

ECR: §§ 63, 65 

PPE: §§ 25, 55, 56, 57, 63 

Verts/ALE: § 67 

ALDE: § 39 
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Zahteve za glasovanje po delih 

ECR: 

§ 15 

1. del: vse besedilo brez besede "brezplačen" 

2. del: ta beseda 

 
§ 17 

1. del: "poziva Komisijo in države članice, naj obravnavajo očitno nezadostno zastopanost 

žensk v sektorju IKT," brez besed "Komisijo in" 

2. del: "Komisijo in" 

3. del: "zlasti na višjih položajih in v izvršnih odborih; poziva Komisijo in države članice, 

naj upoštevajo, da direktiva o enaki zastopanosti žensk v izvršnih odborih 

predstavlja resnično priložnost za spremembo kulture v podjetjih, kar bi vplivalo na 

vse ravni hierarhije, in zato poziva, naj se postopek o tej direktivi ne blokira v Svetu; 

vztrajno opozarja Komisijo na njeno odgovornost, da sprejme vse ukrepe, ki bi lahko 

prispevali k prekinitvi zastoja v Svetu glede zakonodaje EU, ki obravnava 

preglednost in bolj uravnoteženo zastopanost pri zaposlovanju na položaje 

odločanja;" 

 
§ 49 

1. del: "poziva Komisijo, naj v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko uvede podporne 

programe v zvezi z naložbami v IKT v okviru evropskih strukturnih in investicijskih 

skladov," 

2. del: "vključno z ugodnimi kreditnimi pogoji in posojili za podjetja, organizacije civilne 

družbe in zagonska podjetja v sektorju IKT, v katerih je med zaposlenimi 40 % 

žensk;" 

 
§ 53 

1. del: vse besedilo brez besed "zaradi sovraštva do žensk, homofobije ali transfobije ali 

drugih oblik diskriminacije" 

2. del: te besede 

 
§ 54 

1. del: vse besedilo brez besed " homofobnih in transfobnih" 

2. del: te besede 

 
PPE: 

u. i. D 

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

2. del: te besede 

 
§ 9 

1. del: vse besedilo brez besed "pripravijo večletne akcijske načrte, katerih cilj je:" 

2. del: te besede 

 
§ 10 

1. del: vse besedilo brez besed "na primer s pomočjo elektronskega glasovanja" 

2. del: te besede 

 
§ 42 

1. del: vse besedilo brez besed "v tehnologiji, tako da vzpostavi finančno podprto profesuro 

za ženske na področju IKT" 

2. del: te besede 
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Verts/ALE: 

u. i. T 

1. del: "ker anonimnost na internetu prispeva k širjenju teh oblik nasilja nad ženskami;" 

2. del: te besede 

 
ALDE: 

u.i. I 

1. del: "ker na digitaliziranem trgu dela odgovornost v vse večji prehaja od gospodarske 

družbe k posamezniku, kar spreminja pogoje članstva v sistemu socialne varnosti za 

samozaposlene in samostojne delavce;" 

2. del: "ker so na te spremembe očitno vplivale politične odločitve;" 

 
§ 22 

1. del: "poziva, naj bodo pri vseh ukrepih na tem področju upravne ovire za podjetja čim 

manjše;" 

2. del: "poudarja, da lahko pretirana birokracija ogrozi sprejemljivost in povzroči izgube ali 

selitve delovnih mest; pozdravlja izvedljive partnerske kompromise socialnih 

partnerjev v številnih državah članicah z močno tradicijo soodločanja; meni, da je 

soodločanje zgled najboljše prakse za evropsko gospodarstvo;" 

 
§ 27 

1. del: "pozdravlja številne priložnosti in večjo prožnost, ki jih digitalna doba ponuja 

zaposlenim in samozaposlenim, tudi možnosti za boljše usklajevanje poklicnega in 

zasebnega življenja, zlasti glede na razmere na trgu dela za starše majhnih otrok in 

invalide; poziva Komisijo in države članice, naj obravnavajo razmere v zvezi s 

prožnim delom in varnostjo zaposlitve v sektorju IKT, obenem pa opozarja na nove 

izzive, povezane s tem razvojem, in poziva države članice, naj zagotovijo, da bodo 

veljala primerna pravila za socialno varnost;" 

2. del: "se zavzema za pravico delavcev, da so zunaj dogovorjenega delovnega časa 

„nedosegljivi“;" 

 
§ 28 

1. del: vse besedilo brez besed "da težave z duševnim zdravjem, povezane z delom, denimo 

izgorelost, katerih vzrok je nenehna razpoložljivost, predstavljajo veliko tveganje;" 

2. del: te besede 

 
§ 55 

1. del: vse besedilo brez besed "predlaga zakonodajo " 

2. del: ti besedi 

 
§ 67 

1. del: "poziva Komisijo in države članice, naj poostrijo spremljanje spletnega navezovanja 

stikov s terorističnimi skupinami, ki novačijo mlade ženske in jih prisilijo v poroko" 

2. del: "ali prostitucijo v tretjih državah;" 

 
ECR, PPE: 

§ 11 

1. del: "poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo digitalizacijo v politiki in s tem 

neposredno demokracijo, saj to omogoča dejavnejšo udeležbo vseh državljanov in 

odpravlja zastarele sisteme in ovire, zaradi katerih se ženske in nezadostno 

zastopane skupine težje uveljavijo v volilnem in institucionalnem okolju;" 

2. del: "poziva jih tudi, naj preučijo in nadalje razvijejo spletne načine glasovanja na 

volitvah ter tako odpravijo ovire, ki pogosto prizadenejo predvsem ženske;" 
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§ 19 

1. del: "poziva Komisijo in države članice, naj zaščitijo temeljne pravice delavcev" brez 

besed "Komisijo in" ter "temeljne" 

2. del: "Komisijo in" 

3. del: "temeljne" 

4. del: "in njihovo socialno varstvo ter se borijo proti prekarnim delovnim pogojem; poziva 

Komisijo, naj predlaga nove mehanizme za varstvo, prilagojene delovnim in 

poklicnim vzorcem, ki so se izoblikovali z digitalizacijo, države članice pa naj te 

mehanizme nadalje razvijajo, pri čemer naj posebno pozornost namenijo položaju 

žensk; poudarja, da so kolektivna pogajanja na vseh ravneh, zlasti na področjih, na 

katera digitalizacija močno vpliva, pomembna" brez besed "poziva Komisijo, naj 

predlaga nove mehanizme za varstvo, prilagojene delovnim in poklicnim vzorcem, 

ki so se izoblikovali z digitalizacijo" in "na vseh ravneh" 

5. del "poziva Komisijo, naj predlaga nove mehanizme za varstvo, prilagojene delovnim in 

poklicnim vzorcem, ki so se izoblikovali z digitalizacijo" in "na vseh ravneh" 

6. del "da se zagotovi spoštovanje načela enakega plačila za enako delo ter ohrani kakovost 

in varnost delovnega okolja v dobi digitalizacije; poudarja, da je treba določiti 

pogoje za splošni okvir, ki so potrebni za zagotovitev varstva osebnih podatkov 

zaposlenih;" 

 

 

 


