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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. Ustanovitev preiskovalnega odbora za preučitev domnevnih kršitev in 

nepravilnosti pri uporabi prava Unije, povezanih s pranjem denarja, izogibanjem 

davkom in davčno utajo, njegove pristojnosti, številčna sestava in mandat 

Predlog sklepa: B8-0745/2016 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Predlog sklepa B8-0745/2016  

(konferenca predsednikov) 

glasovanje: sklep (besedilo v 

celoti) 

 +  

 

 

 

2. Sporazum med EU in Palauom o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno 

bivanje *** 

Priporočilo: Mariya Gabriel (A8-0177/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: odobritev PG + 587, 50, 20 

 

 

 

3. Sporazum med EU in Tongo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno 

bivanje *** 

Priporočilo: Mariya Gabriel (A8-0179/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: odobritev PG + 595, 52, 20 

 

 

 

4. Sporazum med EU in Kolumbijo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno 

bivanje *** 

Priporočilo: Mariya Gabriel (A8-0178/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: odobritev PG + 584, 56, 27 
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5. Širitev Sporazuma o trgovini z izdelki informacijske tehnologije (ATI) *** 

Priporočilo: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: odobritev PG + 529, 110, 37 

 

 

 

6. Uvedba nadzornih ukrepov za α-PVP * 

Poročilo: Michał Boni (A8-0175/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 646, 7, 21 

 

 

7. Ratifikacija in pristop k Protokolu iz leta 2010 h konvenciji o nevarnih in zdravju 

škodljivih snovi z izjemo vidikov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih 

zadevah 

Vmesno poročilo: Pavel Svoboda (A8-0191/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 640, 8, 33 

 

 

8. Ratifikacija in pristop k Protokolu iz leta 2010 h konvenciji o nevarnih in zdravju 

škodljivih snovi glede vidikov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih 

zadevah 

Vmesno poročilo: Pavel Svoboda (A8-0190/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 638, 7, 35 
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9. Okvirni sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Filipini (pristop 

Hrvaške) *** 

Priporočilo: Elmar Brok (A8-0148/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: odobritev PG + 579, 58, 43 

 

 

 

10. Okvirni sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Filipini (odobritev) *** 

Priporočilo: Elmar Brok (A8-0149/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: odobritev PG + 574, 63, 43 

 

 

 

11. Okvirni sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Filipini (resolucija) 

Poročilo: Elmar Brok (A8-0143/2016) 

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

§ 16 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 556, 62, 59 

 

Zahteve za glasovanje po delih 

EFDD: 

§ 16 

1. del: vse besedilo brez besed "po potrebi z javno-zasebnimi partnerstvi" 

2. del: te besede 
 

 

12. Makrofinančna pomoč Tuniziji ***I 

Poročilo: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016) 

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 

člen 1, § 1 2 GUE/NGL  -  

člen 1, § 3 3 GUE/NGL  -  

člen 3, § 1 4 GUE/NGL  -  

člen 4, § 3, točka b 5D GUE/NGL  -  

po u.i. 4 1 GUE/NGL  -  

glasovanje: predlog Komisije  +  

glasovanje: zakonodajna resolucija PG + 561, 76, 42 
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13. Pravila proti praksam izogibanja davkom * 

Poročilo: Hugues Bayet (A8-0189/2016) 

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

p.s. pristojnega odbora 

– glasovanje po 

sklopih 

1-7 

10-11 

13-14 

16 

19 

21-35 

37-45 

47-48 

50-52 

64 

68 

70 

73-74 

77 

80-91 

odbor  +  

p.s. pristojnega odbora 

– ločena glasovanja 

8 odbor po delih   

1 +  

2 -  

9 odbor po delih   

1 +  

2 -  

12 odbor loč. -  

17 odbor po delih   

1 +  

2 +  

36 odbor po delih   

1 +  

2 -  

54-57 odbor PG + 586, 84, 8 

58 odbor PG - 166, 507, 3 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

59 odbor PG - 162, 509, 3 

60 odbor PG - 165, 509, 4 

61 odbor PG - 165, 508, 4 

62 odbor PG - 124, 525, 26 

63 odbor PG + 544, 121, 12 

66 odbor loč. -  

67 odbor loč. -  

71 odbor loč. -  

75 odbor loč. -  

78 odbor loč. -  

79 odbor loč. -  

člen 4, § 2 92= 

107= 

EFDD,  

GUE/NGL 

PG - 150, 354, 175 

99 Verts/ALE  -  

46 odbor po delih   

1/PG + 608, 59, 10 

2/PG + 535, 128, 10 

člen 4, po § 2 100 Verts/ALE  -  

člen 4, § 5 93= 

108= 

EFDD,  

GUE/NGL 

PG - 142, 357, 179 

49 odbor  +  

člen 4, po § 5 95 ECR PG - 106, 567, 5 

po členu 4 109 GUE/NGL PG - 104, 363, 209 

110 GUE/NGL  -  

111 GUE/NGL PG - 120, 518, 40 

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

člen 6, § 1 102 S&D po delih   

1 +  

2 +  

65 odbor po delih   

1/PG ↓  

2/PG ↓  

3/PG ↓  

člen 7, § 3 69 odbor PG - 70, 554, 48 

103 S&D  +  

člen 7, po § 3 98 ALDE  +  

člen 8, § 1, točka b 72 odbor PG - 172, 483, 23 

104 S&D po delih   

1 +  

2/EG - 321, 327, 27 

94 EFDD  ↓  

člen 8, § 2, 

pododstavek 1 

105 S&D po delih   

1 +  

2 +  

76 odbor  ↓  

po u.i. 7 101 S&D  +  

15 odbor  ↓  

u.i. 9 18 odbor EG - 312, 342, 21 

96 PPE  +  

po u.i. 9 20 odbor  -  

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

po u.i. 11 106 GUE/NGL  -  

glasovanje: predlog Komisije  +  

glasovanje: zakonodajna resolucija PG + 486, 88, 103 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ECR: predlogi sprememb 46, 72, 95 

GUE/NGL: predlogi sprememb 107, 108, 109, 111 

EFDD: predlogi sprememb 54-63, 65, 69 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

PPE: predlogi sprememb 12, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 71, 75, 78, 79 

Verts/ALE: predlog spremembe 63 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

GUE/NGL: 

predlog spremembe 102 

1. del: vse besedilo brez besed "ne izvira iz aktivnega poslovanja in" ter "Da bo davčni 

zavezanec lahko izkoristil izvzetje, bo moral svojim davčnim organom dokazati, da 

tuji dohodki izvirajo iz aktivnega poslovanja, podprtega z ustreznim osebjem, 

opremo, sredstvi in prostori, ki upravičujejo dohodke, ki so mu pripisani." 

2. del: te besede 

 
PPE: 

predlog spremembe 8 

1. del: vse besedilo brez besed "in plačil licenčnin" 

2. del: te besede 

 
predlog spremembe 9 

1. del: vse besedilo brez besed "ali licenčnin", "in licenčnin" ter "in plačila licenčnin" 

2. del: te besede 

 
predlog spremembe 36 

1. del: vse besedilo brez točke (d) 

2. del: točka (d) 

 
predlog spremembe 104 

1. del: vse besedilo brez besed "ta stopnja se oceni na podlagi dobička pred uporabo 

postopkov, ki jih uvedejo te države za zmanjšanje davčne osnove, podvržene davčni 

stopnji;" 

2. del: te besede 

 
predlog spremembe 105 

1. del: vse besedilo brez besed "lahko davčni zavezanec dokaže, da" 

2. del: te besede 
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Verts/ALE: 

predlog spremembe 17 

1. del: vse besedilo brez besed "in kadar ni temeljitega davčnega sporazuma s tretjo državo 

s podobnim učinkom" 

2. del: te besede 

 
ECR: 

predlog spremembe 46 

1. del: vse besedilo brez "20 %" 

2. del: "20 %" 

 
GUE/NGL, Verts/ALE, ECR: 

predlog spremembe 65 

1. del: vse besedilo brez besed "ne izvirajo iz aktivnega poslovanja" in "15 %" 

2. del: "ne izvirajo iz aktivnega poslovanja" 

3. del: "15 %" 
 

Razno 

Marie-Christine Vergiat je umaknila svoj podpis z vseh predlogov sprememb skupine GUE/NGL. 
 

 

14. Odziv na resolucijo Evropskega parlamenta z dne 11. februarja 2015 o poročilu 

senata ZDA o mučenju, ki ga je izvajala CIA 

Predlogi resolucij: B8-0580/2016, B8-0584/2016 

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

Predlog resolucije B8-0580/2016  

(odbor LIBE) 

§ 3 § originalno 

besedilo 

loč./EG + 343, 323, 8 

§ 5 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 340, 321, 15 

§ 9 5 S&D  +  

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 ↓  

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

§ 10 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 11 6 S&D  +  

§ 13 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 16 § originalno 

besedilo 

PG - 333, 334, 9 

§ 17 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/EG + 346, 305, 24 

2/PG + 341, 304, 27 

§ 18 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG - 242, 411, 20 

§ 19 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 341, 314, 18 

2/PG - 195, 443, 37 

po § 19 3 ALDE  +  

§ 21 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 22 § originalno 

besedilo 

PG + 362, 286, 30 

§ 24 4 ALDE  +  

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 ↓  

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

po § 26 1= 

2= 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

PG - 329, 330, 14 

u.i. B § originalno 

besedilo 

PG + 342, 309, 27 

u. i. D § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u. i. G § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u.i. H § originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. M § originalno 

besedilo 

PG + 338, 282, 57 

u.i. N § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 329, 299, 49 

Predlog resolucije politične skupine 

B8-0584/2016  PPE PG ↓  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

PPE: §§ 5 (2. del), 16, 17 (2. del), 19, 22, 24 (2. del), u.i. B, M, končno glasovanje 

Verts/ALE: predlog spremembe 1=2, končno glasovanje B8-0580/2016, končno glasovanje B8-

0584/2016 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

PPE: §§ 3, 10, u. i. Q 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

S&D: 

§ 19 

1. del: vse besedilo brez besed "Bogdanu Aurescuju" in "Georgeju Ciambi" 

2. del: te besede 
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PPE: 

§ 5 

1. del: "obžaluje, da je bila napotena samo ena medstrankarska misija za ugotavljanje 

dejstev, in sicer v Romunijo septembra 2015;" 

2. del: "poziva, da Evropski parlament v države članice, ki so v skladu s študijo senata ZDA 

sodelovale v programu agencije CIA za pridržanje in zasliševanje, na primer Litvo, 

Poljsko, Italijo in Združeno kraljestvo, pošlje še več takšnih misij;" 

 
§ 13 

1. del: vse besedilo brez besed "Ioan Talpes" 

2. del: ti besedi 

 
§ 17 

1. del: "pozdravlja dosedanja prizadevanja Romunije in poziva romunski senat, naj 

omogoči vpogled v preostale dele poročila iz leta 2007, ki so še vedno označeni kot 

zaupni, namreč priloge, na katerih so temeljile njegove ugotovitve iz preiskave; 

poziva Romunijo, naj preišče obtožbe, da je bil na njenem ozemlju skriven zapor," 

2. del: "kazensko preganja sodelujoče v teh operacijah in pri tem upošteva vse nove dokaze 

ter čim prej izvede preiskavo;" 

 
§ 24 

1. del: "pozdravlja nedavne pozitivne korake, ki jih je naredil ameriški predsednik Barack 

Obama v stalnih prizadevanjih za zaprtje zapora v vojaškem oporišču ZDA v zalivu 

Guantanamo in izpustitev zapornikov, ki niso bili obtoženi; poziva ZDA, naj se 

odzovejo na pomisleke mednarodnih organov za človekove pravice v zvezi s 

človekovimi pravicami pridržanih v Guantanamu, med drugim glede ustrezne 

zdravstvene oskrbe in rehabilitacije za žrtve mučenja; poudarja, da je predsednik 

Obama 20. januarja 2015 v govoru o stanju v državi znova izrazil odločenost, da bo 

izpolnil predvolilno obljubo iz leta 2008 o zaprtju zapora v Guantanamu, pozdravlja 

pa tudi načrt, ki ga je 23. februarja 2016 poslal kongresu;" 

2. del: "poziva države članice, naj ponudijo azil tistim zapornikom, katerih izpustitev je bila 

uradno potrjena;" 

 
u. i. D 

1. del: vse besedilo brez besed "kršitev načela nevračanja in" 

2. del: te besede 

 
u. i. G 

1. del: "ker je bila 9. decembra 2015 prva obletnica objave študije odbora senata ZDA za 

obveščevalne dejavnosti (SSCI) o programu agencije CIA za pridržanje in 

zasliševanje in njeni uporabi različnih oblik mučenja pri pripornikih med 2001 in 

2006; ker je študija razkrila nova dejstva, ki so okrepila domneve, da so številne 

države članice EU, njihovi organi in uradniki ter agenti njihovih varnostnih in 

obveščevalnih služb sodelovali pri programu skrivnih pridržanj in izrednih izročitev 

agencije CIA, včasih tudi na koruptiven način, saj jim je agencija CIA v zameno za 

njihovo sodelovanje plačevala znatne vsote denarja; ker zaradi študije v ZDA za 

programe izročitev in skrivnih pridržanj agencije CIA nihče ni prevzel 

odgovornosti;" 

2. del: "ker ZDA žal niso sodelovale v evropskih preiskavah evropske vpletenosti v 

programe agencije CIA in ker do sedaj nobeden od kršiteljev ni odgovarjal za svoja 

dejanja;" 
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u.i. N 

1. del: "ker je obžalovanja vredno, da člani misije za ugotavljanje dejstev v Bukarešti v 

okviru Odbora Parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 

zadeve niso mogli obiskati stavbe urada nacionalnega registra za zaupne informacije 

(ORNISS)," 

2. del: "ki naj bi bila uporabljena kot skrivni zapor agencije CIA;" 

 
Verts/ALE: 

§ 9 

1. del: vse besedilo brez besed " ki jih je vodila prejšnja administracija ZDA" 

2. del: te besede 

 
§ 18 

1. del: "ugotavlja, da dokazi, ki jih je v preiskavi o vpletenosti Litve v tajni program 

agencije CIA za pridržanje zbral odbor za državno varnosti in obrambo litvanskega 

parlamenta, niso bili objavljeni, in poziva, da se ti podatki razkrijejo" 

2. del: "z morebitnimi potrebnimi prilagoditvami;" 

 
§ 21 

1. del: "poziva, naj se izkoristijo vse možnosti za sodelovanje in dialog, ki so na voljo v 

okviru čezatlantskega dialoga zakonodajalcev, ter naj se okrepi reden, strukturiran  

medparlamentarni dialog EU-ZDA, zlasti med Odborom Evropskega parlamenta za 

državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter ustreznimi sogovorniki iz 

kongresa in senata ZDA; v zvezi s tem odobrava 78. srečanje Evropskega 

parlamenta in kongresa ZDA v okviru čezatlantskega dialoga sozakonodajalcev, ki 

bo potekalo od 26. do 28. junija 2016 v Haagu in bo priložnost za krepitev tega 

sodelovanja," 

2. del: "saj bo sestavni del razprav sodelovanje v boju proti terorizmu;" 
 

 

15. Vesoljske zmogljivosti za evropsko varnost in obrambo 

Poročilo: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016) 

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

§ 2 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 494, 165, 15 

2/PG + 467, 110, 92 

3/PG + 522, 137, 14 

§ 3 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 7 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 567, 54, 53 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

2/PG + 454, 200, 10 

3/PG + 481, 136, 57 

§ 9 § originalno 

besedilo 

PG + 443, 169, 60 

§ 14 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 15 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 21 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 460, 195, 17 

3 +  

4 +  

§ 23 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 24 § originalno 

besedilo 

PG + 420, 237, 15 

§ 27 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 29 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 512, 146, 9 

§ 32 § originalno 

besedilo 

po delih   

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

2 +  

§ 49 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 50 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 412, 239, 23 

§ 53 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u.i. A § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u.i. B § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u. i. E § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u. i. F § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u. i. G § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

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

4 +  

u.i. N § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 446, 156, 71 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

EFDD: §§ 2, 7, 9, 24 

Verts/ALE: § 21 (2. del), 29 (2. del), 50 (2. del) 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ECR: §§ 23, 24 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

Verts/ALE: 

§ 3 

1. del: "meni, da bi morale nacionalne vlade in Unija izboljšati dostop do zmogljivosti za 

vesoljsko komunikacijo s sateliti, spremljanje razmer v vesolju, natančno navigacijo 

in opazovanje Zemlje ter zagotoviti evropsko neodvisnost, ko gre za kritične 

vesoljske tehnologije in dostop do vesolja; meni, da bo imelo v vojaških in civilnih 

zadevah še naprej ključno vlogo predvsem spremljanje razmer v vesolju; poudarja 

zavezanost nemilitarizaciji vesolja;" 

2. del: "priznava, da so za doseganje tega cilja potrebne zadostne finančne naložbe; v zvezi 

s tem poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo neodvisnost EU glede 

vesoljskih struktur ter sredstva, potrebna za ta namen; meni, da je ta cilj ključnega 

pomena za civilne dejavnosti (po ocenah naj bi bilo v zahodnih državah od 6 do 7 % 

BDP odvisnih od tehnologije satelitskega ugotavljanja položaja in navigacije) ter za 

varnost in obrambo; meni, da bi bilo treba sodelovanje začeti na medvladni osnovi in 

prek agencije ESA;" 

 
§ 29 

1. del: vse besedilo brez besed "da bi kar najbolj povečali socialno-ekonomske koristi" 

2. del: te besede 

 
§ 50 

1. del: "meni, da bi dolgoročno lahko vzpostavitev pravnega okvira, ki bi omogočal stalne 

naložbe na ravni EU v varnostne in obrambne zmogljivosti, omogočila tesnejše in 

bolj sistematično evropsko sodelovanje na področju obrambe z namenom 

zagotavljanja ključnih zmogljivosti; zato je seznanjen s sklepi Evropskega sveta iz 

junija 2015;" 

2. del: "poziva Svet, podpredsednico/visoko predstavnico in Komisijo, naj vzpostavijo 

potrebni okvir za financiranje na ravni EU;" 
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u.i. B 

1. del: "ker mora EU okrepiti svojo vlogo akterke, ki zagotavlja varnost doma in v tujini ter 

s tem stabilnost v svojem sosedstvu in po svetu; ker mora Unija prispevati k boju 

proti varnostnim izzivom," 

2. del: "zlasti tistim, ki izhajajo iz terorizma doma in po svetu, tudi s podpiranjem tretjih 

držav v njihovem boju proti terorizmu in njegovim temeljnim vzrokom; ker si 

morajo države članice in Unija skupaj prizadevati za oblikovanje učinkovitega in 

usklajenega sistema za upravljanje meja, da bi zavarovale zunanje meje;" 

 
u. i. E 

1. del: vse besedilo brez besed "nezakonitih" in "pri tistih, ki prihajajo iz severne Afrike, – 

odkrivanje območij vkrcavanja na ladje, da bi jih hitreje zajeli in " 

2. del: te besede 

 
uvodna izjava F 

1. del: vse besedilo brez besed "EU" in "njenih" 

2. del: ti besedi 

 
u.i. N 

1. del: vse besedilo brez besed "z visoko" 

2. del: ti besedi 

 
ECR: 

§ 7 

1. del: "meni, da je potreben celovit, integriran in dolgoročen pristop k vesoljskemu 

sektorju na ravni EU;" 

2. del: "meni, da bi moral biti vesoljski sektor omenjen v novi svetovni strategiji EU za 

zunanjo in varnostno politiko, ob upoštevanju trenutnega razvoja vesoljskih 

programov EU z dvojno rabo" 

3. del: "in dejstva, da je treba dodatno razviti civilne vesoljske programe EU, ki se lahko 

uporabljajo tako za namene civilne varnosti kot za obrambne namene;" 

 
§ 15 

1. del: "poziva Evropsko komisijo, naj predstavi rezultate vzpostavljenega evropskega 

okvira za sodelovanje pri raziskavah na področju varnosti in obrambe v vesolju, in 

poziva k oblikovanju priporočil v zvezi s tem, kako bi ga lahko dodatno razvili; 

poziva Komisijo, naj pojasni, kako so civilno-vojaške raziskave v programu Obzorje 

2020" 

2. del: "na področju vesoljskih zmogljivosti prispevale k izvajanju skupne varnostne in 

obrambne politike;" 

 
§ 27 

1. del: "je seznanjen s pomenom regulirane javne storitve (PRS) sistema Galileo za 

navigacijo in usmerjanje vojaških sistemov;" 

2. del: "poziva visoko predstavnico in države članice EU k okrepitvi prizadevanj v zvezi z 

morebitno revizijo pogodbe o vesolju iz leta 1967 ali k oblikovanju novega 

regulativnega okvira, ki bi upošteval tehnološki napredek od 60. let 20. stoletja, cilj 

pa bi bil preprečiti oboroževalno tekmo v vesolju;" 
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§ 32 

1. del: "opozarja, da je treba izboljšati proces širjenja informacij od satelitov do 

uporabnikov, tudi z izgradnjo potrebne tehnološke infrastrukture;" 

2. del: je seznanjen z dejstvom, omenjenim v sporočilu Komisije, da se 60 % elektronske 

opreme na evropskih satelitih trenutno uvaža iz ZDA; poziva k pobudi o zaščiti 

občutljivih in osebnih podatkov v tem okviru;" 

 
§ 49 

1. del: "poudarja, da je potrebno boljše usklajevanje vesoljskih zmogljivosti EU ter razvoj 

potrebnih sistemskih struktur in postopkov, da bi zagotovili ustrezno raven varnosti, 

tudi varnosti podatkov;" 

2. del: "poziva Komisijo, naj oblikuje in spodbuja model upravljanja za vsak sistem, ki 

zagotavlja varnost in z obrambo povezane storitve; meni, da bi moral vesoljske 

zmogljivosti EU, namenjene varnosti in obrambi, upravljati poseben center za 

usklajevanje operativnih dejavnosti (center za poveljevanje in nadzor, kakor je 

naveden v delovnem načrtu programa Obzorje 2020 za obdobje 2014–2015), če 

želimo končnim uporabnikom zagotoviti celovite storitve; meni, da bi bilo treba 

zaradi stroškovne učinkovitosti ta center po možnosti združiti z obstoječim organom 

EU, na primer Agencijo za evropski GNSS, Satelitski center EU ali Evropsko 

obrambno agencijo, pri tem pa upoštevati zmogljivosti, ki jih te agencije že 

ponujajo;" 

 
§ 53 

1. del: "meni, da bi lahko bila nova bela knjiga na ravni EU o varnosti in obrambi primerno 

sredstvo za organizacijo prihodnjih dejavnosti EU v vesoljskih varnostnih in 

obrambnih zmogljivostih; poziva visoko predstavnico/podpredsednico, naj začne 

razpravo o opredelitvi ravni ambicij EU na prekrivajočih se področjih vesoljskih 

zmogljivosti ter varnosti in obrambe; meni, da bi to lahko omogočilo dosleden 

razvoj na vseh področjih zmogljivosti v zvezi z ohranjanjem miru, preprečevanjem 

konfliktov in krepitvijo mednarodne varnosti v skladu z načeli Ustanovne listine 

Združenih narodov; poziva Komisijo, naj v prihodnjem akcijskem načrtu za 

evropsko obrambo predstavi svoje načrte v zvezi z vesoljskimi dejavnostmi za 

podporo varnosti in obrambe;" 

2. del: "obenem priznava, da ima z varnostjo povezano mednarodno sodelovanje z 

zanesljivimi partnerji EU na področju vesolja prednosti;" 

 
u.i. A 

1. del: "ker varnostne razmere v Uniji in zunaj nje postajajo vse bolj nevarne in zahtevne, 

označujejo pa jih teroristični napadi in množični poboji, ki vplivajo na vse države 

članice in na katere se morajo države članice odzvati s sprejetjem skupne strategije 

in usklajenega odziva;" 

2. del: "ker ti varnostni izzivi zahtevajo krepitev varnosti EU z nadaljnjim razvojem in 

podporo Skupni varnostni in obrambni politiki EU, da bo postala učinkovitejši 

politični instrument ter resnično jamstvo za varnost državljanov EU in spodbujanje 

evropskih standardov, interesov in vrednot iz člena 21 PEU;" 

 



P8_PV(2016)06-08(VOT)_SL.doc 20 PE 584.726 

Verts/ALE, ECR 

§ 2 

1. del: "meni, da je potrebno nadaljnje izvajanje SVOP;" 

2. del: znova potrjuje, da je treba povečati učinkovitost, prepoznavnost in učinek SVOP; 

znova potrjuje pomen in dodano vrednost vesoljske politike za SVOP; meni, da bi 

bilo treba vesoljsko politiko vključiti v prihodnje politike Unije (npr. na področjih 

notranje varnosti, prometa, vesolja, energije, raziskav), poleg tega pa bi bilo treba 

dodatno okrepiti in izkoristiti vzajemno delovanje z vesoljsko politiko;" 

3. del: "poudarja, da je v vojni proti terorizmu in terorističnim organizacijam bistvena 

uporaba vesoljskih zmogljivosti, s katerimi je mogoče odkrivati in spremljati tabore 

teh organizacij za urjenje;" 

 
§ 14 

1. del: "poudarja, da je sodelovanje med Komisijo, Evropsko službo za zunanje delovanje, 

agencijo za GNSS, Evropsko obrambno agencijo, Evropsko vesoljsko agencijo ter 

državami članicami bistvenega pomena za izboljšanje evropskih vesoljskih 

zmogljivosti in storitev;" 

2. del: "meni, da bi morala Unija, in sicer podpredsednica/visoka predstavnica, usklajevati, 

olajševati in podpirati takšno sodelovanje na področju vesolja, varnosti in obrambe 

prek posebnega operativnega središča za usklajevanje;" 

3. del: "je prepričan, da bi morala imeti Evropska vesoljska agencija pomembno vlogo pri 

opredelitvi in izvajanju enotne evropske vesoljske politike, kar vključuje varnostno 

in obrambno politiko;" 

 
§ 21 

1. del: meni, da bi sodelovanje EU in ZDA pri prihodnjih vesoljskih zmogljivostih in 

storitvah za varnostne in obrambne namene koristilo obema stranema; meni, da je 

sodelovanje EU in ZDA učinkovitejše in bolj združljivo, kadar sta obe strani na 

enaki ravni tehnologije ter zmogljivosti; poziva Komisijo, naj opredeli in obravnava 

vse morebitne tehnološke vrzeli; je seznanjen z delom, ki je bilo opravljeno za tretjo 

strategijo ZDA za izravnavo;" brez besed "meni, da je sodelovanje EU in ZDA 

učinkovitejše in bolj združljivo, kadar sta obe strani na enaki ravni tehnologije ter 

zmogljivosti; poziva Komisijo, naj opredeli in obravnava vse morebitne tehnološke 

vrzeli;" 

2. del: "meni, da je sodelovanje EU in ZDA učinkovitejše in bolj združljivo, kadar sta obe 

strani na enaki ravni tehnologije ter zmogljivosti; poziva Komisijo, naj opredeli in 

obravnava vse morebitne tehnološke vrzeli;" 

3. del: "poziva Unijo, naj to delo upošteva pri oblikovanju svoje globalne strategije za 

zunanjo in varnostno politiko ter naj vesoljske zmogljivosti za varnost in obrambo 

vključi v omenjeno strategijo;" 

4. del: "meni, da bi bilo mogoče po potrebi izkoristiti že obstoječe dvostranske odnose med 

državami članicami in ZDA; poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj se z 

obrambnimi ministri dogovori o pristopu, ki ga je treba ubrati, in o tej razpravi sproti 

obvešča Parlament;" 

 
u. i. G 

1. del: "ker je vesoljska politika bistven" 

2. del: "element strateške neodvisnosti, ki ga mora EU razviti" brez besed "strateške 

neodvisnosti, ki" 

3. del: "strateške neodvisnosti, ki" 

4. del: "da bi zaščitila občutljive tehnološke in industrijske zmogljivosti ter neodvisne 

zmogljivosti za izvajanje ocen;" 
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16. Razvoj vesoljskega trga 

Predlog resolucije: B8-0739/2016 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Predlog resolucije B8-0739/2016  

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

glasovanje: resolucija (besedilo v 

celoti) 

 +  

 

 

17. Razmere v Venezueli 

Predlogi resolucij: B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-
0728/2016, B8-0729/2016 

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-0700/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

po § 1 4 GUE/NGL PG - 172, 485, 11 

5 GUE/NGL PG - 100, 512, 53 

6 GUE/NGL PG - 161, 483, 19 

7 GUE/NGL PG - 145, 482, 37 

§ 2 § originalno 

besedilo 

PG + 507, 86, 77 

po § 2 8 GUE/NGL PG - 135, 507, 26 

9 GUE/NGL PG - 140, 494, 34 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

po § 5 10= 

11= 

EFDD,  

Verts/ALE 

PG - 175, 481, 13 

§ 6 § originalno 

besedilo 

PG + 518, 62, 89 

§ 9 § originalno 

besedilo 

PG + 562, 56, 47 

§ 10 § originalno 

besedilo 

PG + 522, 79, 65 

§ 14 § originalno 

besedilo 

PG + 567, 80, 24 

u.i. A § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 516, 73, 78 

po u.i. B 1 GUE/NGL PG - 92, 499, 76 

u.i. C § originalno 

besedilo 

PG + 499, 126, 41 

po u.i. C 2 GUE/NGL PG - 139, 504, 26 

u. i. D § originalno 

besedilo 

PG + 507, 81, 78 

po u.i. D 3 GUE/NGL PG - 131, 508, 28 

u. i. E § originalno 

besedilo 

PG + 516, 133, 20 

u. i. F § originalno 

besedilo 

PG + 573, 65, 29 

u.i. I § originalno 

besedilo 

PG + 504, 64, 97 

u. i. K § originalno 

besedilo 

PG + 510, 134, 23 

u.i. M § originalno 

besedilo 

PG + 584, 57, 26 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 501, 94, 73 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-0700/2016  PPE PG ↓  

B8-0723/2016  Verts/ALE PG ↓  

B8-0724/2016  ECR PG ↓  

B8-0725/2016  EFDD PG ↓  

B8-0726/2016  GUE/NGL PG ↓  

B8-0728/2016  ALDE PG ↓  

B8-0729/2016  S&D PG ↓  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

PPE: predlogi sprememb 1-11, končno glasovanje RC-B8-0700/2016, končno glasovanje 

B8-0700/2016, končno glasovanje B8-0723/2016, končno glasovanje B8-0724/2016, 

končno glasovanje B8-0725/2016, končno glasovanje B8-0726/2016, končno 

glasovanje B8-0728/2016 in končno glasovanje B8-0729/2016 

S&D: končno glasovanje RC-B8-0700/2016 

Verts/ALE: predlog spremembe 10=11 

GUE/NGL: predlogi sprememb 1-9, §§ 2, 6, 9, 10, 14, u.i. A (2. del), C, D, E, F, I, K, M 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

GUE/NGL: 

u.i. A 

1. del: "ker je venezuelska opozicijska koalicija za demokratično enotnost 

dobila 112 sedežev v 167-članski enodomni nacionalni skupščini, s čimer si je 

zagotovila dvotretjinsko večino, stranka PSUV pa jih je dobila 55;" 

2. del: "ker je vrhovno sodišče kasneje štirim novoizvoljenim poslancem nacionalne 

skupščine, od katerih so bili trije iz vrst koalicije za demokratično enotnost, 

preprečilo, da bi nastopili svoj mandat, zaradi česar je opozicija izgubila 

dvotretjinsko večino;" 
 

Razno 

Inés Ayala Sender (skupina S&D) je prav tako podpisnica predloga resolucije B8-0729/2016. 
 

 

18. Endokrini motilci: stanje po sodbi Sodišča z dne 16. decembra 2015 

Predlogi resolucij: B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016, B8-
0738/2016  

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-B8-0733/2016  

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

§ 1 10 ECR PG - 72, 400, 192 

po § 1 13 ENF PG - 77, 524, 58 

§ 3 11 ECR  -  

§ 4 12 ECR PG - 78, 403, 185 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 613, 36, 16 

2/PG + 395, 66, 198 

po § 4 14 ENF PG - 85, 547, 31 

po navedbi sklicevanja 

7 

1 ECR EG - 69, 395, 199 

u. i. D 2 ECR  -  

u. i. G 3 ECR  -  

u.i. H 4 ECR PG - 74, 410, 183 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 624, 19, 22 

2/PG + 405, 67, 194 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

u.i. I 5 ECR PG - 50, 426, 185 

u.i. J 6 ECR  -  

u.i. M 7 ECR  -  

u.i. N 8 ECR PG - 47, 403, 213 

u.i. P 9 ECR PG - 67, 404, 194 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 593, 57, 19 

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-0733/2016  S&D, 

Verts/ALE 

 ↓  

B8-0734/2016  ENF  ↓  

B8-0735/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0736/2016  EFDD  ↓  

B8-0737/2016  PPE, ECR  ↓  

B8-0738/2016  ALDE  ↓  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ENF: predlogi sprememb 13, 14, 4 

ECR: predloga sprememb 4, 12, § 4, u.i. H 

Verts/ALE: predlogi sprememb 5, 8, 9, 10, končno glasovanje 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ECR: 

§ 4 

1. del: vse besedilo brez besed "na tveganju temelječa" 

2. del: te besede 

 
u. i. H 

1. del: vse besedilo brez besed "temelječih na tveganju" 

2. del: te besede 
 

 

19. Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: proizvodi, ki vsebujejo gensko 

spremenjeno koruzo 

Predlog resolucije: B8-0732/2016 

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

Predlog resolucije B8-0732/2016  

(odbor ENVI) 

glasovanje: resolucija (besedilo v 

celoti) 

PG + 426, 202, 33 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

Verts/ALE, ENF: končno glasovanje 
 

 

20. Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjeni naglji (Dianthus 

caryophyllus L., linija SHD-27531-4) 

Predlog resolucije: B8-0731/2016 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Predlog resolucije B8-0731/2016  

(odbor ENVI) 

glasovanje: resolucija (besedilo v 

celoti) 

PG + 430, 188, 33 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

Verts/ALE, ENF: končno glasovanje 

 


