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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 

 



P8_PV(2016)05-10(VOT)_SL.doc 2 PE 582.705 

1. Zaščita proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice EU ***I 

Poročilo: Heidi Hautala (A8-0257/2015) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 608, 13, 24 

 

 

2. Zaščita proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice EU ***I 

Poročilo: Heidi Hautala (A8-0256/2015) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 621, 12, 24 

 

 

3. Partnerstvo o trajnostnem ribištvu med EU in Liberijo *** 

Priporočilo: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: odobritev PG + 584, 35, 43 

 

 

 

4. Sporazum med EU in Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju: 

ribolovne možnosti in finančni prispevek *** 

Priporočilo: Gabriel Mato (A8-0147/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: odobritev PG + 585, 41, 41 

 

 

 

5. Sporazum o sodelovanju s Korejo na področju globalnega satelitskega 

navigacijskega sistema (GNSS) za civilno uporabo *** 

Priporočilo: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016) 

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

glasovanje: odobritev PG + 451, 63, 46 

 

 

 

6. Nova orodja teritorialnega razvoja v kohezijski politiki za obdobje 2014–

2020 

Poročilo: Ruža Tomašić (A8-0032/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 595, 63, 13 

 

 

7. Statistika Skupnosti glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami 

in neposrednih tujih naložb ***I 

Poročilo: Sven Giegold (A8-0227/2015) 

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

vse besedilo  sklop št. 

1 

29 odbor  +  

sklop št. 2 1-28 odbor  ↓  

glasovanje: predlog Komisije  +  

glasovanje: zakonodajna resolucija PG + 563, 39, 82 

 

 

 

8. Kohezijska politika v gorskih regijah EU 

Poročilo: Iliana Iotova (A8-0074/2016) 

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

§ 16 § originalno 

besedil

o 

po delih   

1/PG + 624, 54, 7 

2/PG + 518, 156, 9 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

§ 22 § originalno 

besedil

o 

loč. +  

§ 46 § originalno 

besedil

o 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 53 § originalno 

besedil

o 

po delih   

1 +  

2 -  

§ 56 § originalno 

besedil

o 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 63 § originalno 

besedil

o 

loč. +  

§ 68 § originalno 

besedil

o 

po delih   

1 +  

2 +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 553, 63, 49 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ECR: § 16 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

EFDD: §§ 22, 63 

Verts/ALE: § 68 
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Zahteve za glasovanje po delih 

EFDD: 

§ 68 

1. del: „opozarja, da sta socialni in gospodarski razvoj gorskih regij, ki so v nekaterih 

državah članicah tudi oddaljene regije, odvisna od prometnih povezav med njimi in 

drugimi regijami v posamezni državi članici ali s čezmejnimi regijami;“ 

2. del: „poziva nacionalne organe, naj v sodelovanju s Komisijo pospešijo uresničevanje 

projektov za prometno povezanost gorskih regij z glavnimi nacionalnimi in 

čezevropskimi cestami in cestnimi koridorji, zlasti prometne infrastrukture TEN-T, 

pri tem pa naj uporabijo različne sklade in finančne instrumente EU, tudi naložbe 

Evropske investicijske banke;“ 

 
PPE: 

§ 53 

1. del: „poudarja, da je treba na evropski ravni zaščititi emblematične visokogorske 

živalske vrste, ki lahko živijo v čezmejnih gorovjih, kot so gamsi, kozorogi, ujede, 

medvedi, volkovi in risi; poziva Komisijo in države članice, naj oblikujejo načrt za 

zaščito in ponovno naselitev emblematičnih visokogorskih vrst;“  

2. del: „obsoja množično in neselektivno pobijanje teh vrst v nekaterih državah članicah, ki 

ga izvajajo države, če se znotraj določenih skupin prostoživečih živali širijo bolezni, 

ali kmeti, ki nasprotujejo razširjenosti ali ponovni naselitvi določenih vrst;“ 

 
ECR: 

§ 16 

1. del: vse besedilo brez besed „v strategiji EU za Podonavje“ 

2. del: te besede 

 
Verts/ALE: 

§ 56 

1. del: vse besedilo brez besed „vetrne in sončne elektrarne pa lahko kazijo krajino“ 

2. del: te besede 

 
GUE/NGL: 

§ 46 

1. del: vse besedilo brez besed „se zavzema za razvijanje prostovoljskih dejavnosti na 

področju javnih storitev“ 

2. del: te besede 

 


