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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. Izjeme za trgovce z blagom ***I 

Poročilo: Sander Loones (A8-0064/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 547, 60, 50 

 

 

2. Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona 

(Europol) ***II 

Priporočilo za drugo obravnavo: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016) 

(zahtevana kvalificirana večina za zavrnitev ali spremembo stališča Sveta) 

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

predlog zavrnitve 

stališča Sveta 

1 EFDD PG - 107, 545, 13 

člen 4, § 1,točka m 2 Verts/ALE  -  

Stališče Sveta razglašeno kot odobreno 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

EFDD: predlog spremembe 1 
 

 

3. Vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, 

študija, usposabljanja, prostovoljnega dela, izmenjav učencev in dela varušk au 

pair ***II 

Priporočilo za drugo obravnavo: Cecilia Wikström (A8-0166/2016) (zahtevana kvalificirana večina za 

zavrnitev ali spremembo stališča Sveta) 

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

predlog zavrnitve 

stališča Sveta 

1= 

2= 

EFDD  

ENF 

PG - 67, 597, 15 

Stališče Sveta razglašeno kot odobreno 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ENF: predlog spremembe 2 
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4. Hitrejše izvajanje kohezijske politike 

Predlog resolucije: B8-0562/2016 

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

Predlog resolucije B8-0562/2016  

(odbor REGI) 

§ 4 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 6 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 514, 123, 50 

u.i. B § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 511, 129, 47 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 546, 73, 62 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

PPE: 

EFDD: 

Končno glasovanje 

§ 6, u.i. B 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

Verts/ALE: 

§ 4 

1. del: pozdravlja ustanovitev projektne skupine za boljše izvajanje programov v obdobju 

2007–2013 v osmih državah članicah ter Komisijo poziva, naj Parlament obvešča o 

doseženih rezultatih; poziva Komisijo, naj to projektno skupino ohrani ter podpre in 

pospeši izvajanje programov v obdobju 2014–2020 v vseh državah članicah, 

Parlamentu pa naj predstavi akcijski načrt za dejavnosti projektne skupine; 

2. del: poziva jo tudi, naj evropske strukturne in investicijske sklade v celoti vključi v 

strategijo EU za boljše pravno urejanje; 

 
GUE/NGL, EFDD: 

§ 6 

1. del: vse besedilo brez besed „poudarja, da je treba“ in „izvajati ukrepe, s katerimi bi se v 

skladu“ 

2. del: te besede 

 
u.i. B 

1. del: vse besedilo brez besed "kjer je to potrebno, in strukturnimi reformami" 

2. del: te besede 

 


