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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. Sodelovanje Azerbajdžana v programih Unije *** 

Priporočilo: Norica Nicolai (A8-0210/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: odobritev PG + 577, 67, 51 

 

 

 

 

2. Predlog spremembe proračuna št. 2/2016: presežek iz proračunskega leta 

2015 

Poročilo: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 591, 68, 44 

 

 

 

3. Visoka skupna raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji 

***II 

Priporočilo za drugo obravnavo: Andreas Schwab (A8-0211/2016)  
(zahtevana kvalificirana večina) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

odobritev brez glasovanja 
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4. Označevanje energijske učinkovitosti ***I 

Poročilo: Dario Tamburrano (A8-0213/2016) 

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasova

nje 

PG/EG - pripombe 

p.s. pristojnega odbora 

– glasovanje po 

sklopih 

1-3 

5-15 

17-34 

36-42 

46-59 

61-63 

65 

67-71 

74-79 

odbor  +  

člen 2, § 1, po točki 19 97 EFDD EG + 386, 301, 21 

člen 3, po § 1 85 S&D, 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

PG - 307, 398, 0 

člen 3, § 3, točka a 86 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

po delih   

1/PG - 172, 535, 4 

2/PG + 443, 265, 2 

99 PPE, ECR PG - 289, 415, 8 

35ud odbor  ↓  

člen 3, § 3, točke b, c, 

d 

35ud odbor  +  

člen 4, § 3 95 S&D EG - 338, 353, 4 

člen 5, po § 2 43 odbor loč. +  

44 odbor loč. +  

45 odbor loč. +  

člen 6, po § 13 96 S&D PG + 353, 332, 24 

člen 7, § 2 87 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

60 odbor  +  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasova

nje 

PG/EG - pripombe 

člen 7, § 5 64 odbor po delih   

1 +  

2/EG + 391, 315, 3 

člen 8 66 odbor po delih   

1/PG + 442, 260, 7 

2/PG + 378, 309, 22 

člen 9, po § 2 88 S&D, 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

po delih   

1 -  

2 -  

člen 10, po § 2 89 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

člen 11, po § 1 90 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

člen 12, § 2 72 odbor po delih   

1 +  

2/EG - 350, 359, 0 

člen 12, § 3, alinea 1, 

po točki b 

91 S&D, 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

člen 12, § 3, alinea 1, 

po točki c 

98 EFDD  +  

člen 12, § 3, alineja 1, 

točka l 

73ud odbor PG - 352, 359, 0 

92 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

člen 12, § 3, 

preostanek 

73ud odbor  +  

člen 16, § 3 80 odbor po delih   

1 +  

2/EG + 368, 335, 3 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasova

nje 

PG/EG - pripombe 

priloga I – naslov in 

točka 1 

81 odbor PG + 454, 238, 13 

priloga I, točka 2 82 odbor PG + 377, 320, 8 

priloga I, po točki 2 83 odbor PG + 376, 322, 8 

84 odbor PG + 448, 244, 10 

priloga I, točka 2, po 

točki d 

93 S&D, 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

EG - 314, 387, 1 

po u.i. 4 4 odbor loč. +  

po u.i. 16 16 odbor loč. +  

u.i. 18 94 S&D EG - 342, 367, 1 

glasovanje: predlog Komisije PG + 580, 52, 79 

glasovanje: zakonodajna resolucija PG  glasovanje preloženo  

(člen 61(2) Poslovnika) 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

PPE: predlogi sprememb 66, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 96, 99, predlog Komisije 

Verts/ALE: predlog spremembe 73ud (člen 12, § 3, alinea 1, točka 1), 86 (1. del) 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ECR: predlogi sprememb 43, 44, 45, 83 

S&D: predloga sprememb 4, 16 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

Verts/ALE: 

predlog spremembe 86 

1. del: vse besedilo brez besede "vizualnih" 

2. del: ta beseda 
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predlog spremembe 88 

1. del: "Harmonizirani standardi odražajo najbolj splošno rabo, kot je dokumentirana v 

pripravljalni študiji za vsako skupino izdelkov, in po možnosti upoštevajo 

razpoložljive načine in cikle, ki jih uporabljajo potrošniki, ter čas, ki je potreben za 

zagotovitev določenega rezultata, ki vpliva na izračun indeksa energijske 

učinkovitosti ali katerega koli drugega indeksa učinkovitosti, kot je določeno v 

ustreznem delegiranem aktu.  

Metodologija za izračun indeksa energijske učinkovitosti ne temelji le na energijsko 

najučinkovitejši nastavitvi, funkciji ali načinu (ali nastavitvi eko), kjer jih je na voljo 

več." 

2. del: "Določi se tako, da se zazna in izloči namerna ali nenamerna manipulacija ali 

izboljšava rezultatov preskusa in se izključijo vrednosti tolerance ali prostovoljni 

preskusni parametri, ki bi utegnili spremeniti energijski razred preskušanega modela.  

Dovoljena odstopanja med preskusnimi in navedenimi rezultati so omejeni na 

negotovost statističnega merjenja in merjenja, ki temelji na dokazih." 

 
PPE: 

predlog spremembe 80 

1. del: "Točka (d) člena 3(1) pa se uporablja takoj po zagotovitvi polnega delovanja javnega 

vmesnika zbirke podatkov, vzpostavljenega v skladu s členom 8," 

2. del: "in v vsakem primeru najpozneje 1. januarja 2018." 

 
S&D, Verts/ALE: 

predlog spremembe 64 

1. del: "Trgovcem se dovoli, da izdelke, povezane z energijo, prodajajo brez nalepke ali 

prevrednotene nalepke le, če (prevrednotena) nalepka za določen izdelek ni bila 

izdelana, dobavitelj izdelka pa ni več aktiven na trgu." 

2. del: te besede 

 
predlog spremembe 66 

1. del: vse besedilo brez besed "Dobaviteljem se dovoli, da na svojih strežnikih hranijo 

tehnično dokumentacijo v skladu s točko (c) člena 3(1), poročila o testiranjih ali 

podobno dokumentacijo za oceno skladnosti, kot določa točka 2(a) Priloge I, ki 

ustreza testom, ki jih izvedejo dobavitelji sami in so dostopni le organom za tržni 

nadzor in Komisiji." 

2. del: te besede 

 
predlog spremembe 72 

1. del: vse besedilo brez besed: "(ca) Komisija upošteva ustrezno zakonodajo in 

samourejevalne ukrepe Unije, kot so prostovoljni dogovori, ki naj bi cilje politike 

izpolnili hitreje ali z manjšimi stroški kot obvezujoče zahteve." 

2. del: te besede 
 

 

5. Evropska mejna in obalna straža ***I 

Poročilo: Artis Pabriks (A8-0200/2016) 

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 

predlog za zavrnitve 

predloga Komisije 

178 več kot 40 

poslancev 

PG - 188, 511, 10 

vse besedilo – sklop št. 

1 

179ud odbor  +  

sklop št.°2 1-173 odbor  ↓  

u.i. 1 174 ENF  -  

179ud odbor  +  

u.i. 4 175 ENF  -  

179ud odbor  +  

u.i. 6 176 ENF  -  

179 ud odbor  +  

u.i. 8 177 ENF  -  

179ud odbor  +  

glasovanje: predlog Komisije  +  

glasovanje: zakonodajna resolucija PG + 483, 181, 48 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

GUE/NGL: predlog spremembe 178 
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6. Evropska agencija za pomorsko varnost ***I 

Poročilo: Michael Cramer (A8-0215/2016) 

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

vse besedilo – sklop št. 

1 

1 Verts/ALE, 

S&D, PPE, 

ECR, ALDE 

 +  

člen 2b, § 1 4 ENF  -  

člen 2b, § 1, točka d 5 ENF  -  

člen 2b, po § 3 6 GUE/NGL  -  

12 EFDD  -  

člen 11, § 1 13 EFDD  -  

člen 11, § 2 14 EFDD  -  

člen 11, § 3 15 EFDD  -  

u.i. 1 2 ENF  -  

po u.i. 1 3 ENF  -  

7 EFDD  -  

8 EFDD  -  

9 EFDD  -  

10 EFDD  -  

11 EFDD  -  

glasovanje: predlog Komisije  +  

glasovanje: zakonodajna resolucija PG + 567, 100, 41 

 

 

 

7. Agencija Skupnosti za nadzor ribištva ***I 

Poročilo: Alain Cadec (A8-0068/2016) 

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 

vse besedilo 1 PPE, S&D, 

ECR, ALDE 

 +  

glasovanje: predlog Komisije  +  

glasovanje: zakonodajna resolucija PG + 563, 95, 50 

 

8. Sekretariat nadzornega odbora Evropskega urada za boj proti goljufijam 

***I 

Poročilo: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016) 

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

Predlog uredbe 

vse besedilo 1 odbor  +  

glasovanje: predlog Komisije  +  

Osnutek zakonodajne resolucije 

po § 1 2 odbor  +  

glasovanje: zakonodajna resolucija PG + 670, 34, 6 

 

 

9. Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: 

prispevek Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije 

Poročilo: Jan Olbrycht in Isabelle Thomas (A8-0224/2016) 

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

§ 6 23 GUE/NGL  -  

22 GUE/NGL  -  

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 634, 24, 45 

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

§ 7 24 GUE/NGL  -  

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 12 1 PPE PG - 253, 380, 75 

25 GUE/NGL  -  

§ 13 26 GUE/NGL  -  

§ 14 27 GUE/NGL  -  

28 GUE/NGL  -  

po § 14 29 GUE/NGL  -  

§ 15 4 EFDD PG - 152, 505, 51 

30 GUE/NGL  -  

31 GUE/NGL  -  

11 Verts/ALE PG - 160, 506, 43 

po § 19 32 GUE/NGL  -  

§ 20 33 GUE/NGL  -  

§ originalno 

besedilo 

PG + 639, 47, 24 

po § 20 34 GUE/NGL  -  

§ 23 35 GUE/NGL  -  

po § 24 36 GUE/NGL  -  

§ 25 37 GUE/NGL  -  

po § 25 38 GUE/NGL  -  

po § 26 39 GUE/NGL  -  

§ 27 40 GUE/NGL  -  

po § 27 41 GUE/NGL  -  

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

po § 41 43 GUE/NGL PG + 541, 126, 33 

spremenjeno z 

ustnim predlogom 

spremembe 

§ 42 12 Verts/ALE PG - 99, 571, 28 

44 GUE/NGL  -  

po § 42 45 GUE/NGL  -  

§ 43 5 EFDD PG - 69, 554, 82 

46 GUE/NGL  -  

§ 44 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 586, 60, 59 

2 +  

§ 47 47 GUE/NGL  -  

po § 47 13 Verts/ALE PG - 200, 504, 4 

14 Verts/ALE PG - 112, 524, 61 

15 Verts/ALE PG - 101, 554, 48 

16 Verts/ALE PG + 557, 114, 33 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

§ 48 17 Verts/ALE PG - 77, 582, 42 

po § 49 6 EFDD PG - 135, 553, 14 

§ 51 2D PPE PG - 315, 375, 14 

po § 52 48 GUE/NGL  -  

§ 60 18 Verts/ALE PG - 122, 574, 6 

§ 61 49 GUE/NGL  -  

§ 62 50D GUE/NGL  -  

po § 62 7 EFDD PG - 149, 501, 61 

§ 63 51 GUE/NGL  -  

§ 65 52 GUE/NGL  -  

§ 73 53D GUE/NGL  -  

§ 75 8 EFDD  -  

§ 76 54 GUE/NGL  -  

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

po § 80 9 EFDD PG - 193, 487, 30 

po § 82 10 EFDD PG - 191, 481, 33 

§ 86 19 Verts/ALE PG - 150, 501, 55 

po § 86 20 Verts/ALE PG - 106, 569, 25 

po u.i. C 21 GUE/NGL  -  

po u.i. E 3 EFDD  -  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 451, 193, 65 
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Zahteve za poimensko glasovanje 

EFDD: predlogi sprememb 4, 5, 6, 7, 9, 10 

Verts/ALE: predlogi sprememb 11 do 20 

S&D: predloga sprememb 1, 2 

GUE/NGL: §§ 6, (2. del), 20, 44 (1. del), predlogi sprememb 43 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

GUE/NGL: 

§ 6 

1. del: "meni, da bi morali pri pregledu večletnega finančnega okvira leta 2016 proučiti več 

resnih kriz in novih političnih pobud, skupaj z njihovimi proračunskimi posledicami, 

ki ob sprejetju večletnega finančnega okvira niso bile predvidene; je med drugim 

seznanjen z migracijsko in begunsko krizo, zunanjimi izrednimi razmerami, 

notranjimi varnostnimi vprašanji, krizo v kmetijstvu, financiranjem Evropskega 

sklada za strateške naložbe (EFSI), plačilno krizo v okviru proračuna EU," 

2. del: "vztrajno visoko stopnjo brezposelnosti, zlasti med mladimi, pa tudi z revščino in 

socialno izključenostjo;" 

3. del: "poleg tega poudarja nedavni mednarodni sporazum o podnebnih spremembah in vse 

večjemu pritisku na razvojno politiko; opaža, da je bila za financiranje dodatnih 

perečih potreb nujna neprimerljiva uporaba prožnih mehanizmov in posebnih 

instrumentov večletnega finančnega okvira, saj so se zgornje meje večletnega 

finančnega okvira v nekaterih razdelkih izkazale za prestroge; meni, da je bil 

večletni finančni okvir v zadnjih dveh letih pravzaprav na robu svojih zmogljivosti;" 

 
§ 7 

1. del: vse besedilo brez besed "ustrezati političnim in strateškim prednostnim nalogam 

EU" 

2. del: te besede 

 
§ 44 

1. del: "je trdno prepričan, da morajo skupna proračunska sredstva in predhodno dodeljena 

nacionalna sredstva za skupno kmetijsko politiko (tudi neposredna plačila), med 

revizijo večletnega finančnega okvira ostati nespremenjena; poudarja, da je 

pomembno zagotoviti, da se sredstva za Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo ne 

bodo zmanjšala," 

2. del: "in tako omogočiti uresničevanje ciljev nedavne reforme skupne ribiške politike;" 

 
§ 76 

1. del: "poziva, naj se uvede eno novo lastno sredstvo ali več, ki je po možnosti jasno 

povezano z evropskimi politikami, ki ustvarjajo dodano vrednost;" 

2. del: "je seznanjen s tem, da je delovna skupina na visoki ravni že razpravljala o številnih 

morebitnih novih lastnih sredstvih, kot so reformiran DDV, davek na finančne 

transakcije, izdajanje bankovcev ECB, reformiran sistem EU za trgovanje z 

emisijami in obdavčitev ogljika, obdavčitev prometa, davek od dohodkov pravnih 

oseb, obdavčitev električne energije ali obdavčitev digitalnih medijev; nestrpno 

pričakuje priporočila skupine na visoki ravni, da bo mogoče nadaljevati in pripraviti 

stališče Parlamenta v zvezi s tem;" 

3. del: "glede na to poziva, naj se postopoma odpravijo vse oblike popustov;" 
 

Razno 

Gabriele Zimmer je podala ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 43: 

"ugotavlja, da je EU veliko prispevala k spodbujanju miru in sprave na Irskem, zlasti s programi 

PEACE, ki so ciljno usmerjeni na Severno Irsko in mejne okraje na jugu; ugotavlja, da bi lahko zaradi 

referenduma v Združenem kraljestvu prišlo do hudih težav v mirovnem procesu, kar bi ogrozilo 
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neokrnjenost tega procesa in Velikonočnega sporazuma; poziva Komisijo, naj mirovni proces še naprej 

podpira z nadaljnjim financiranjem programa PEACE; " 
 

10. Davčna stališča in drugi ukrepi podobne narave ali s podobnim učinkom 

(TAXE 2) 

Poročilo: Jeppe Kofod in Michael Theurer (A8-0223/2016) 

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

po § 2 19 GUE/NGL  -  

§ 3 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

§ 4 20 GUE/NGL  -  

§ 5 2 S&D, ALDE  +  

po § 5 6 EFDD PG + 323, 314, 74 

§ 6 11 PPE EG + 432, 230, 44 

21 GUE/NGL  -  

§ originalno 

besedilo 

loč. ↓  

§ 10 § originalno 

besedilo 

PG + 432, 248, 25 

po § 12 22 GUE/NGL  -  

§ 13 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 15 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 411, 269, 29 

2/PG + 595, 98, 10 

§ 16 23 GUE/NGL  -  

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 490, 183, 32 

2/PG + 419, 255, 31 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

§ 18 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 660, 39, 8 

2/PG - 317, 356, 32 

3/PG + 575, 78, 50 

§ 19 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

§ 20 § originalno 

besedilo 

loč. -  

§ 21 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 22 24 GUE/NGL  -  

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 389, 309, 9 

§ 23 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 391, 311, 5 

3 +  

§ 24 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 26 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 27 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 469, 198, 42 

2/PG + 452, 211, 43 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

§ 28 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

§ 29 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 651, 43, 17 

2/PG - 200, 310, 194 

§ 31 12 PPE PG + 476, 222, 9 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG ↓  

2/PG ↓  

§ 32 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 36 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 653, 40, 12 

2/PG - 150, 521, 38 

§ 37 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 38 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 -  

2/EG + 379, 322, 8 

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

§ 39 25 GUE/NGL PG - 332, 362, 16 

§ 40 § originalno 

besedilo 

PG + 400, 288, 17 

§ 42 § originalno 

besedilo 

PG + 453, 233, 15 

§ 43 § originalno 

besedilo 

PG - 316, 351, 34 

§ 44 § originalno 

besedilo 

PG - 332, 362, 11 

§ 46 § originalno 

besedilo 

PG - 290, 358, 55 

§ 47 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 48 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

§ 49 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 464, 216, 27 

2/PG + 469, 222, 11 

§ 50 7 EFDD  -  

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

§ 55 § originalno 

besedilo 

PG + 376, 314, 16 

§ 57 § originalno 

besedilo 

PG - 172, 485, 43 

po § 57 27 GUE/NGL  -  

§ 59 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 60 § originalno 

besedilo 

loč. -  

po § 60 8 EFDD PG - 187, 502, 21 

§ 61 § originalno 

besedilo 

loč. -  

§ 62 § originalno 

besedilo 

loč. -  

§ 64 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 67 § originalno 

besedilo 

PG + 563, 135, 12 

§ 69 13 PPE  +  

§ 71 14 PPE  +  

§ 77 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 653, 44, 10 

2/PG + 393, 302, 3 

§ 78 3 S&D, ALDE PG + 316, 183, 201 

4 ENF PG ↓  

§ originalno 

besedilo 

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

§ 79 15 PPE  +  

§ 81 § originalno 

besedilo 

PG + 368, 316, 26 

§ 84 28 GUE/NGL  -  

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 661, 11, 31 

2/PG + 422, 218, 55 

§ 85 § originalno 

besedilo 

loč. +  

pred u.i. A 16 GUE/NGL PG - 318, 342, 49 

po u.i. D 18 GUE/NGL  -  

u. i. E § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 652, 26, 29 

2/PG - 319, 324, 60 

u.i. F § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 646, 14, 48 

2/PG + 457, 210, 37 

u. i. G § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 651, 5, 51 

2/PG + 370, 261, 73 

u.i. H § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 645, 11, 50 

2/PG + 399, 264, 38 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

u.i. N § originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. P 9 PPE  +  

u.i. Q § originalno 

besedilo 

loč. -  

u.i. T 1 S&D, ADLE PG + 502, 133, 71 

u.i. W § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 395, 274, 31 

u. i. AC § originalno 

besedilo 

PG + 340, 320, 43 

u. i. AD § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 588, 71, 46 

2/PG - 340, 345, 14 

u.i. AF § originalno 

besedilo 

PG + 337, 322, 38 

u.i. AG § originalno 

besedilo 

loč. -  

po u.i. AO 17 GUE/NGL PG - 92, 584, 31 

u.i. BF 29 GUE/NGL PG - 182, 511, 12 

5 EFDD PG - 243, 445, 13 

u. i. BG 10 PPE  +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 514, 68, 125 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ENF: §§ 36, 39, 40, 42, 67, predlog spremembe 4 

EFDD: predlogi sprememb 5, 6, 8 

Verts/ALE: §§ 10, 15, 16, 18, 27, 29, 31, 43, 44, 46, 49, 55, 57, 77, 81, 84, u.i. E, F, G, H, AC, 

AD, AF, predlogi sprememb 1, 12 

GUE/NGL: predlogi sprememb 3, 16, 17, 29 
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Zahteve za ločeno glasovanje 

ALDE: §§ 10, 21, 43, 44, 46, 57, 61, 81, 85, u.i. Q, AC, AD, AF, AG 

GUE/NGL: § 6 

ECR: §§ 6, 13, 24, 32, 38, 40, 43, 44, 55, 57, 67, 78 

PPE: §§ 10, 20, 38, 43, 44, 46, 48, 55, 57, 60, 61, 62, 78, 81, u.i. H, N, Q, AC, AF, AG 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ENF: 

§ 59 

1. del: vse besedilo brez besed "člena 116 PDEU ali" 

2. del: te besede 

 
ALDE: 

§ 28 

1. del: vse besedilo brez besed "na primer struktura CV/BV na Nizozemskem, ki jo 

uporabljajo številne ameriške družbe" 

2. del: te besede 

 
u. i. H 

1. del: "ker so naložbeni tokovi v offshore finančne centre v letu 2015 ocenjeni na 

72 milijard USD in so se v zadnjih letih zaradi vse večjih tokov iz multinacionalnih 

podjetij, ki se nahajajo v gospodarstvih v razvoju in gospodarstvih v tranziciji, 

povečali, včasih v obliki kroženja kapitala zaradi izkoriščanja davčnih ugodnosti 

(round-tripping); ker gre pri naložbenih tokovih v offshore finančne centre večinoma 

za naložbe v subjekte s posebnim namenom;" 

2. del: "ker se je leta 2015 največ naložbenih tokov v subjekte s posebnim namenom steklo 

v Luksemburg, in ker so bili prilivi, povezani s subjekti s posebnim namenom, na 

Nizozemskem v letu 2015 tudi zelo visoki; ker finančni tokovi, ki potekajo prek 

offshore finančnih mehanizmov, ne pojenjajo, kar kaže, da je treba bolj uskladiti 

davčne in naložbene politike na evropski in svetovni ravni;" 

 
S&D: 

§ 38 

1. del: "ugotavlja, da so oddelki javnih univerz, ki se ukvarjajo z davčno zakonodajo in 

raziskavami na davčnem področju, očitno povezani z velikimi podjetji za davčno 

svetovanje, kar vodi v nasprotje interesov in pomanjkanje neodvisnosti, ki se od 

akademikov pričakuje; poudarja, da so v sedanjih razmerah davčni svetovalci 

usposobljeni za omogočanje davčne utaje z uporabo davkoplačevalskega denarja;" 

2. del: "zahteva, da Komisija opravi preiskavo medsebojne povezanosti akademikov in 

sektorja davčnega svetovanja, pri čemer naj se osredotoči vsaj na nasprotje 

interesov" 

3. del: "in uporabo javno financirane izobrazbe za omogočanje davčne utaje podjetjem;" 

 
§ 48 

1. del: vse besedilo brez besede "junija" 

2. del: ta beseda 

 
ECR: 

§ 26 

1. del: vse besedilo brez besed "na ravni EU, ki bi ga upravljale" 

2. del: te besede 
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§ 31 

1. del: vse besedilo brez besed "zavezujočo" in "Unije" 

2. del: ti besedi 

 
PPE: 

§ 22 

1. del: "poziva Komisijo, naj čim prej pripravi opredelitev in skupni seznam 

nekooperativnih jurisdikcij Unije (tj. črni seznam davčnih oaz) na podlagi 

zanesljivih, preglednih in objektivnih meril, ki naj vključujejo mehanizme za 

izvajanje priporočil OECD, ukrepov za davčno preglednost, ukrepe v zvezi z erozijo 

davčne osnove in preusmerjanjem dobička ter standardov avtomatične izmenjave 

podatkov, vključno z obstojem aktivnih škodljivih davčnih praks, prednosti za 

nerezidente ali pravne osebe, pomanjkanjem ekonomske vsebine in 

nerazkrivanjemkorporativne strukture pravnih oseb (vključno s trusti, dobrodelnimi 

organizacijami, fundacijami, itd.) ali imetništva sredstev ali pravic, ter pozdravlja 

namero Komisije, da bo v naslednjih šestih mesecih dosežen dogovor o tem 

seznamu; poziva države članice, naj navedeni sporazum potrdijo do konca leta 2016; 

meni, da mora biti pred vključitvijo v seznam predviden postopek stopnjevanja, ki bi 

se začel s konstruktivnim dialogom z jurisdikcijo, kjer so bile ugotovljene 

pomanjkljivosti, da bi postopek dosegel tudi učinek preprečevanja; meni, da bi bilo 

treba vzpostaviti mehanizem, ki bi omogočal, da se jurisdikcijo odstrani s seznama, 

če in ko je bila dosežena ali ponovno vzpostavljena skladnost;" 

2. del: "meni, da bi morala ta ocena zajemati tudi države, ki so članice OECD;" 

 
§ 27 

1. del: "obžaluje, da sta se Andora in Kneževina Monako zavezali avtomatični izmenjavi 

podatkov od leta 2018 in ne 2017;" 

2. del: "poudarja, da nekatere nekooperativne jurisdikcije, kot je Andora, izpolnjujejo 

standarde o avtomatični izmenjavi podatkov, vendar vse bolj postajajo jurisdikcije z 

nizkimi stopnjami davka; je zaskrbljen, da sporazum o dvojnem obdavčevanju med 

Andoro in Španijo trenutno ne zagotavlja učinkovite avtomatične izmenjave 

podatkov; poziva Komisijo, naj tesno spremlja učinkovito izvajanje avtomatične 

izmenjave podatkov, vključene v sporazume, ki so jih države članice podpisale z 

nekdanjimi ali sedanjimi nekooperativnimi jurisdikcijami;" 

 
§ 36 

1. del: "poziva k okrepitvi obstoječih kodeksov ravnanja za industrijo davčnega svetovanja, 

zlasti da bi se v njih upoštevala morebitna nasprotja interesov ter da bi se predvidelo 

njihovo jasno in razumljivo razkritje; poziva Komisijo, naj pripravi kodeks ravnanja 

Unije za vse svetovalne storitve, da bi se situacije morebitnega nasprotja interesov 

jasno razkrile; meni, da bi to moralo vključevati ureditev Unije glede neskladnosti za 

davčne svetovalce, da bi preprečili nasprotje interesov pri svetovanju tako javnemu 

kot zasebnemu sektorju ter da bi preprečili druga nasprotja interesov;" 

2. del: "v zvezi s tem poziva Komisijo, naj pripravi predlog spremembe Uredbe 537/2014 

in Direktive 2014/56;" 

 
§ 37 

1. del: vse besedilo brez besed "zato poudarja pomen jasnega ločevanja med temi 

storitvami;" 

2. del: te besede 
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§ 47 

1. del: vse besedilo brez besed "kršitev, tudi nezakonitih ali nepravičnih" 

2. del: "kršitev, tudi nezakonitih ali nepravičnih" 

3. del: "meni, da je jasno, da so taka razkritja, ki osvetlijo razsežnost davčne utaje, 

izogibanja davkom in pranja denarja, v javnem interesu, kot so dokazala nedavna 

razkritja v zadevah LuxLeaks in panamski dokumenti o razsežnostih pojava prenosa 

sredstev v jurisdikcije z nizko obdavčitvijo;" 

4. del: "opozarja, da je možnost za odkrivanje in kazenski pregon davčnih kršiteljev v veliki 

meri odvisna od razpoložljivosti in kakovosti podatkov;" 

 
§ 84 

1. del: "ugotavlja, da je potrebno dodatno delo v zvezi z dostopom do dokumentov držav 

članic, Komisije in Skupine za kodeks ravnanja; ponovno izjavlja, da je treba 

dodatno analizirati dokumente, ki so že bili dani na voljo Parlamentu, da se ustrezno 

preuči potreba po dodatnem političnem ukrepanju in pobudah politike;" 

2. del: "poziva prihodnji preiskovalni odbor, naj nadaljuje to delo in naj deluje v drugačni 

obliki kot posebni odbor, in sicer po vzoru zasliševalnega odbora, kot je odbor za 

javne finance v Združenem kraljestvu;" 

 
uvodna izjava F 

1. del: "ker so voditelji držav skupine G20 aprila 2009 sprejeli ukrepe in so zlasti zahtevali, 

da offshore jurisdikcije podpišejo najmanj 12 sporazumov o izmenjavi podatkov, s 

čimer se želi odpraviti dolgotrajno obdobje bančne tajnosti;" 

2. del: "ker ekonomisti resno dvomijo o učinkovitosti teh ukrepov, saj menijo, da sporazumi 

povzročajo premestitev bančnih vlog med davčnimi oazami, vendar ne sprožijo 

znatnega vračanja finančnih sredstev v izvorno državo; ker ni dokazov o tem, da bi 

portfeljske naložbe v offshore jurisdikcije upadale, vsaj ne do leta 2014, kljub 

nedavnim mednarodnim prizadevanjem za povečanje finančne preglednosti; ker je 

prezgodaj, da bi ocenili, ali bo sprejetje avtomatične izmenjave davčnih podatkov 

(enotni standard poročanja) spremenilo ta trend;" 

 
u.i. W 

1. del: vse besedilo brez besed "v EU in zunaj nje" 

2. del: te besede 

 
u.i. AD 

1. del: "ker so vse banke, ki so nastopile pred posebnim odborom, uradno zanikale, da bi 

svojim strankam na kakršen koli način svetovale o davčni utaji ali izogibanju 

davkom ter da bi v ta namen sodelovale z računovodskimi podjetji in odvetniškimi 

pisarnami;" 

2. del: "ker pa se banke vseeno pogosto obračajo na računovodska ali svetovalna podjetja 

za pravno svetovanje in potrjevanje pogodb s svojimi strankami; ker se s tem 

plačljivim pravnim svetovanjem lahko prikrijejo dejavnosti davčne utaje in 

preprečijo obtožbe o namerni goljufiji bank;" 
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ECR, PPE: 

§ 3 

1. del: "poziva države članice in Komisijo, naj sprejmejo dodatne zakonodajne predloge o 

izogibanju davkom od dohodkov pravnih oseb, saj imajo države članice še dovolj 

manevrskega prostora, da zaostrijo pravila proti zlorabam in tako preprečijo erozijo 

davčne osnove; močno obžaluje, da države članice v nobeni delovni skupini Sveta 

niso razpravljale o priporočilih Evropskega parlamenta" 

2. del: "in niso razmislile o svojem neizpolnjevanju obveznosti lojalnega sodelovanja v 

skladu s Pogodbo, ker omogočajo agresivno prakso izogibanja davkom in davčnih 

utaj v drugih državah članicah;" 

 
§ 16 

1. del: vse besedilo brez besed "nepravične ali" 

2. del: ti besedi 

 
§ 19 

1. del: "poziva Komisijo, naj izda nedvoumno zakonodajo za opredelitev ekonomske 

vsebine, ustvarjanja vrednosti in stalne poslovne enote, predvsem da bi odpravili 

navidezna podjetja;" 

2. del: "poziva države članice, naj revidirajo dokazno breme pri vračanju premoženja, 

pridobljenega s kaznivimi dejanji, ali izterjavi nezakonitih dobičkov;" 

 
§ 23 

1. del: vse besedilo brez besed "prekinitev sporazumov o prosti trgovini" in "nepravične" 

2. del: "prekinitev sporazumov o prosti trgovini" 

3. del: "nepravične" 

 
§ 77 

1. del: vse besedilo brez besede "javni" 

2. del: ta beseda 

 
ALDE, PPE: 

§ 15 

1. del: "obžaluje, da številna zaslišana multinacionalna podjetja niso ostro obsodila praks 

izogibanja davkom in agresivnega davčnega načrtovanja; poudarja, da ta podjetja 

zlahka odobrijo umetna posojila znotraj skupine za namene agresivnega davčnega 

načrtovanja;" 

2. del "poudarja, da dajanje prednosti tovrstnemu dolžniškemu financiranju škoduje tako 

davkoplačevalcem kot finančni stabilnosti; zato poziva države članice, naj v svoji 

davčni zakonodaji odpravijo neenako obravnavanje dolžniškega in lastniškega 

kapitala;" 
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§ 18 

1. del: "pozdravlja sporočilo o zunanji strategiji za učinkovito obdavčenje, v katerem 

pozivajo Evropsko investicijsko banko (EIB), naj v svoje pogodbe z izbranimi 

finančnimi posredniki prenese zahteve glede dobrega upravljanja; poziva EIB, naj 

vzpostavi novo politiko odgovorne obdavčitve, začenši s pregledom svoje politike 

glede nekooperativnih jurisdikcij iz leta 2016 v tesnem dialogu s civilno družbo;" 

2. del: "poziva EIB, naj zagotovi, da bo neposredno in posredniško financiranje odvisno od 

razkritja informacij, povezanih z davki, po posameznih državah v skladu z 

določbami svežnja CRD IV za kreditne institucije ter od razkritja informacij o 

dejanskem lastništvu;" 

3. del: "ponavlja, da bi morala EIB okrepiti svoje dejavnosti potrebne skrbnosti in tako 

izboljšati kakovost informacij o končnih upravičencih ter učinkoviteje preprečevati 

transakcije s finančnimi posredniki, ki imajo negativne reference glede preglednosti, 

goljufij, korupcije, organiziranega kriminala, pranja denarja ter škodljivih socialnih 

učinkov ali vplivov na okolje oziroma s tistimi, ki so registrirani v offshore 

finančnih centrih ali davčnih oazah in uporabljajo agresivno davčno načrtovanje;" 

 
§ 29 

1. del: "ugotavlja, da se posebne ureditve za obdavčitev intelektualne lastnine, znanja ter 

raziskav in razvoja do zdaj niso izkazale za dovolj učinkovite pri spodbujanju 

inovacij v Uniji, obžaluje, da jih multinacionalna podjetja namesto tega uporabljajo 

za preusmerjanje dobička v okviru shem agresivnega davčnega načrtovanja, kot je 

znana davčna luknja „double Irish with a Dutch sandwich“ (dvojni irski sendvič z 

nizozemskim nadevom), pri kateri se dobički preusmerijo prek irskih in nizozemskih 

podjetij; meni, da posebne ureditve za obdavčitev intelektualne lastnine niso 

ustrezno in učinkovito orodje za doseganje gospodarskih ciljev; vztraja, da se lahko 

raziskave in razvoj spodbujajo z obsežnejšimi ukrepi politike, ki bi spodbujali 

dolgoročne inovacije in neodvisne raziskave, ter s subvencijami, ki bi morale imeti 

prednost pred posebnimi ureditvami za obdavčitev intelektualne lastnine, saj je pri 

subvencijah manjše tveganje, da bodo zlorabljene v okviru shem izogibanja davkom; 

opaža, da je povezava med posebnimi ureditvami za obdavčitev intelektualne 

lastnine ter dejavnostmi razvoja in raziskav pogosto naključna in da trenutni modeli 

povzročajo tekmovanje v zniževanju standardov na področju efektivnega davčnega 

prispevka multinacionalnih podjetij;" 

2. del: "poziva države članice, naj postopno ukinejo obstoječe ureditve za obdavčitev 

intelektualne lastnine in prepovejo nove najkasneje do leta 2021;" 

 
u. i. E 

1. del: "ker so nas razkritja iz panamskih dokumentov spomnila, da vprašanje izogibanja 

davkom presega multinacionalna podjetja in je tesno povezano s kriminalnimi 

dejavnostmi ter da je premoženje v offshore centrih ocenjeno na približno 

10 000 milijard USD;" 

2. del: "ker se več kot 2.500 milijard USD premoženja v offshore centrih nahaja v Švici;" 
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u. i. G 

1. del: "ker so se po podatkih Banke za mednarodne poravnave med letoma 2008 in 2015 

čezmejne vloge v offshore centre v povprečju povečale za 2,81 % letno, medtem ko 

so se drugod povečale za samo 1,24 %;" 

2. del: "ker so za tuje vloge najpomembnejši finančni offshore centri Kajmanski otoki 

(663 milijard USD), Luksemburg (360 milijard USD), Švica (137 milijard USD), 

Hongkong (125 milijard USD), Singapur (95 milijard USD), Bermudi 

(77 milijard USD), Panama (67 milijard USD), Jersey (58 milijard USD) in Bahami 

(55 milijard USD); ker so čezmejne vloge v evropskih davčnih oazah, kot so 

Andora, Gibraltar, Lihtenštajn in Švica, v zadnjih nekaj letih upadale ali so 

stagnirale, na podlagi česa se domneva, da se bodo dejavnosti davčnih oaz prenesle 

v druge jurisdikcije in da se bo offshore sektor prestrukturiral zaradi vse večjega 

števila dvostranskih sporazumov o izmenjavi davčnih podatkov;" 

 
ENF, PPE: 

§ 49 

1. del: vse besedilo brez besed "poziva države članice, naj revidirajo svojo veljavno 

zakonodajo o zaščiti prijaviteljev nepravilnosti, tako da vključijo možnost, da se 

onemogoči kazenski pregon v primerih, ko so prijavitelji nepravilnosti delovali 

izključno v javnem interesu;" 

2. del: te besede 

 
§ 64 

1. del: vse besedilo brez besed "in spremljanje", "zagotavljanje, da države članice ne 

izvajajo novih škodljivih davčnih ukrepov" in "meni, da bi bil lahko kontaktna točka 

za prijavitelje nepravilnosti, če države članice in nacionalne davčne uprave po 

razkritju davčne utaje ali izogibanja davkom ne bi ukrepale ali ne bi zadeve ustrezno 

preiskale; meni, da bi centru lahko koristilo združeno strokovno znanje na ravni 

Unije in nacionalni ravni, s čimer bi zmanjšali breme za davkoplačevalca;" 

2. del: "in spremljanje" in "zagotavljanje, da države članice ne izvajajo novih škodljivih 

davčnih ukrepov" 

3. del: "meni, da bi bil lahko kontaktna točka za prijavitelje nepravilnosti, če države članice 

in nacionalne davčne uprave po razkritju davčne utaje ali izogibanja davkom ne bi 

ukrepale ali ne bi zadeve ustrezno preiskale; meni, da bi centru lahko koristilo 

združeno strokovno znanje na ravni Unije in nacionalni ravni, s čimer bi zmanjšali 

breme za davkoplačevalca;" 
 

 
 

 

11. Sinergije med strukturnimi skladi in programom Obzorje 2020 

Predlogi resolucij: B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016, B8-

0861/2016 

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-B8-0851/2016  

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

po § 10 1 Verts/ALE PG - 133, 504, 66 

§ 13 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 597, 73, 38 

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-0851/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0852/2016  ECR  ↓  

B8-0857/2016  EFDD  ↓  

B8-0858/2016  ALDE  ↓  

B8-0860/2016  PPE, S&D  ↓  

B8-0861/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

PPE: končno glasovanje (RC-B8-0851/2016) 

Verts/ALE: predlog spremembe 1 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

Verts/ALE: § 13 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ALDE: 

§ 13 

1. del: vse besedilo brez besed "glede varnosti (potreba po enaki ravni infrastrukture 

informacijskih in komunikacijskih tehnologij v vsej EU); zavzema se za usklajene 

varnostne strukture informacijskih in komunikacijskih tehnologij;" 

2. del: te besede 
 

 

12. Priprava delovnega programa Komisije za leto 2017 

Predlogi resolucij: B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-
0895/2016, B8-0896/2016 

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-B8-0885/2016  

(PPE, S&D, ALDE) 

pred § 1 12 ENF PG - 104, 541, 56 

po § 1 20 GUE/NGL PG - 151, 341, 211 

21 GUE/NGL PG - 137, 497, 64 

§ 2, alinea 4 1 Verts/ALE  -  

§ 5 2 Verts/ALE  -  

po § 5 13 ENF PG - 92, 576, 32 

24 GUE/NGL PG - 109, 555, 30 

25 GUE/NGL PG - 134, 508, 58 

po § 7 29 GUE/NGL PG - 181, 383, 137 

30 GUE/NGL PG - 192, 330, 170 

po § 8 26 GUE/NGL PG - 112, 545, 46 

§ 9 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

po § 11 27 GUE/NGL  -  

28 GUE/NGL  -  

41 GUE/NGL  -  

43 GUE/NGL PG - 155, 502, 46 

44 GUE/NGL  -  

po § 12 14 ENF PG - 66, 597, 39 

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

po § 15 15 ENF PG - 68, 612, 20 

po § 16 45 GUE/NGL  -  

§ 17 3 Verts/ALE  -  

po § 17 32 GUE/NGL PG - 119, 543, 41 

33 GUE/NGL  -  

34 GUE/NGL PG - 180, 340, 181 

35 GUE/NGL  -  

36 GUE/NGL PG - 174, 292, 240 

37 GUE/NGL  -  

§ 20 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 478, 201, 23 

§ 24 4 Verts/ALE  -  

po § 29 16 ENF PG - 94, 544, 52 

§ 30, uvod § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 30, alinea 1 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 600, 61, 44 

2/PG + 427, 178, 79 

§ 30, alinea 2 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 30, alinea 3 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 30, alinea 4 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 607, 70, 24 

2/PG + 506, 170, 19 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

§ 30, alinea 6 5 Verts/ALE  -  

po § 30 46 GUE/NGL PG - 94, 558, 51 

§ 32 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 535, 135, 36 

§ 34, alinea 1 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 459, 164, 77 

§ 34, alinea 4 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 515, 150, 36 

po § 35 22 GUE/NGL PG - 136, 543, 21 

23 GUE/NGL  -  

§ 36 6 Verts/ALE  -  

§ 37 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 38 7 Verts/ALE  -  

§ 39 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

po § 43 31 GUE/NGL EG - 138, 470, 83 

38 GUE/NGL  -  

39 GUE/NGL  -  

40 GUE/NGL PG - 208, 271, 224 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

§ 48 8 Verts/ALE PG - 222, 326, 154 

§ 49 9 Verts/ALE  -  

po u.i. A 17 GUE/NGL  -  

u.i. B 10 Verts/ALE  -  

po u.i. B 18 GUE/NGL  -  

po u.i. C 11 Verts/ALE  -  

19 GUE/NGL  -  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 417, 209, 78 

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-0885/2016  ALDE  ↓  

B8-0886/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0892/2016  PPE  ↓  

B8-0893/2016  S&D  ↓  

B8-0894/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0895/2016  EFDD  ↓  

B8-0896/2016  ECR  ↓  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

GUE/NGL: predlogi sprememb 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 36, 40, 43, 46 

ENF: predlogi sprememb od 12 do 16, končno glasovanje 

Verts/ALE: § 30, alinei 1, 4, predlog spremembe 8 

ECR: §§ 20 (2. del), 32 (2. del), 34, alinea 1 (2. del), alinea 4 (2. del) 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

Verts/ALE: § 30, alinea 2, § 37 

ALDE: § 30, alinea 3 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ECR: 

§ 20 

1. del: vse besedilo brez besede "izvršljivih" 

2. del: ta beseda 
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§ 32 

1. del: vse besedilo brez besed "si" in "prizadevati za obvezno skupno konsolidirano 

osnovo za davek od dohodkov pravnih oseb" 

2. del: te besede 

 
§ 34, alinea 1 

1. del: vse besedilo brez besed "ter okrepiti dejanske lastne vire ali uvesti nove," 

2. del: te besede 

 
§ 34, alinea 4 

1. del: vse besedilo brez besede "povečala" 

2. del: ta beseda 

 
Verts/ALE: 

§ 9 

1. del: "poziva Komisijo, naj predlaga dodatne ukrepe, ki bi spodbudili raziskave in razvoj, 

inovacije, kulturno raznolikost in kreativnost kot glavna gonila za ustvarjanje 

delovnih mest, obenem pa naj upošteva, da je dostop podjetij , zlasti MSP, do 

kapitala bistvenega pomena za spodbujanje razvoja in proizvodnje novih izdelkov in 

storitev v tradicionalnih in nastajajočih sektorjih" 

2. del: " ter za učinkovito zaščito pravic intelektualne lastnine;" 

 
§ 30, uvod 

1. del: vse besedilo brez besed "kot geopolitičnega akterja" 

2. del: te besede 

 
§ 30, alinea 1 

1. del: "spodbujanje stabilnosti in blaginje v sosedstvu EU s pobudami, ki spodbujajo 

razvoj, demokracijo, dobro upravljanje in pravno državo, in sicer s krepitvijo 

civilnega preprečevanja konfliktov in spravnih ukrepov," 

2. del: "pa tudi z dejavnostmi v okviru skupne zunanje in varnostne politike, tudi z 

ustreznim vključevanjem Nata, ki je namreč za svoje članice še vedno temelj 

kolektivne obrambe in forum za njeno izvajanje;" 

 
§ 30, alinea 4 

1. del: "povečanje učinkovitosti politike razvojnega sodelovanja ter izboljšanje njenega 

usklajevanja in skladnosti z drugimi instrumenti EU za zunanje delovanje;" 

2. del: "zagotavljanje doslednosti in skladnosti med razvojno in varnostno politiko, saj sta 

med seboj povezani, soodvisni in se vzajemno krepita;" 

 
ALDE: 

§ 37 

1. del: "meni, da bi morala Komisija nenehno izboljševati spremljanje dolgov, 

primanjkljajev in makroekonomskih neravnotežij, pri tem pa spoštovati Pakt za 

stabilnost in rast ter spodbujati gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest," 

2. del: "pri čemer bi bilo treba večjo pozornost nameniti skupni fiskalni naravnanosti 

euroobmočja;" 

 
§ 39 

1. del: "poziva k tesnejšemu usklajevanju ekonomskih politik, da bi obravnavali naložbene 

vrzeli v euroobmočju ter okrepili prizadevanja za reforme, s tem pa povečali 

konkurenčnost" 

2. del: "in ohranili povpraševanje;" 
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Razno 

Eleonora Forenza in Patrick Le Hyaric (skupina GUE/NGL) sta prav tako podpisnika predloga 

resolucije B8-0886/2016. 
 

 

13. Odločitev Japonske o obnovi kitolova v sezoni 2015–2016 

Predlogi resolucij: B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016 

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-0853/2016  

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

po § 8 3 GUE/NGL,  

Verts/ALE,  

EFDD 

PG - 157, 496, 40 

po u.i. I 4 EFDD  -  

5 EFDD  -  

po u.i. N 1 S&D  +  

2 GUE/NGL,  

Verts/ALE,  

EFDD 

PG - 167, 478, 55 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 610, 11, 77 

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-0853/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0855/2016  PPE, S&D, 

ECR, ALDE 

 ↓  

B8-0862/2016  EFDD  ↓  

B8-0863/2016  Verts/ALE  ↓  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

GUE/NGL: predloga sprememb 2, 3, končno glasovanje (RC-B8-0853/2016) 
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14. Ugovor v skladu s členom 105(4) Poslovnika: jamstvo EU Evropski 

investicijski banki za izgube, kar zadeva Belorusijo 

Predlogi resolucij: B8-0869/2016, B8-0870/2016 (zahtevana kvalificirana večina za sprejetje predloga 

resolucije) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Predlog resolucije B8-0869/2016 (EFDD) 

glasovanje: resolucija (besedilo v 

celoti) 

PG - 108, 428, 158 

Predlog resolucije B8-0870/2016 (ECR, ALDE, Verts/ALE) 

glasovanje: resolucija (besedilo v 

celoti) 

PG - 278, 129, 285 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

EFDD: končno glasovanje (B8-0869/2016) 

Verts/ALE: končno glasovanje (B8-0870/2016) 
 

 

15. Ugovor v skladu s členom 105(4) Poslovnika: določitev minimalne zahteve 

glede kapitala in kvalificiranih obveznosti 

Predlog resolucije: B8-0868/2016 (zahtevana kvalificirana večina za sprejetje predloga resolucije) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Predlog resolucije B8-0868/2016 (Verts/ALE) 

glasovanje: resolucija (besedilo v 

celoti) 

PG - 137, 488, 57 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

Verts/ALE: končno glasovanje 

 


