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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. Položaj albinov v Afriki, zlasti v Malaviju 

Predlogi resolucij: B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, B8-

0908/2016, B8-0911/2016 

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-0897/2016  

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

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 603, 5, 46 

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-0897/2016  ECR  ↓  

B8-0898/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0899/2016  EFDD  ↓  

B8-0901/2016  PPE  ↓  

B8-0904/2016  S&D  ↓  

B8-0908/2016  ALDE  ↓  

B8-0911/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

PPE: končno glasovanje 
 

Razno: 

Dita Charanzová (skupina ALDE) je tudi podpisnica predloga resolucije B8-0908/2016. 
 

 

2. Bahrajn 

Predlogi resolucij: B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, B8-

0907/2016, B8-0909/2016 

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-B8-0900/2016  

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

§ 2 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 10 § originalno 

besedilo 

PG + 606, 47, 6 

§ 13 3 GUE/NGL  -  

§ 14 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 427, 212, 23 

3 +  

po § 15 4 GUE/NGL PG + 328, 299, 34 

u.i. A § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

po u.i. E 1 GUE/NGL EG + 351, 303, 7 

po u.i. H 2 GUE/NGL  -  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-0900/2016  ECR  ↓  

B8-0902/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0903/2016  EFDD  ↓  

B8-0905/2016  PPE  ↓  

B8-0906/2016  S&D  ↓  

B8-0907/2016  ALDE  ↓  

B8-0909/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

GUE/NGL: § 10, predlog spremembe 4 
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Zahteve za ločeno glasovanje 

GUE/NGL: § 2 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

GUE/NGL: 

u.i. A 

1. del: "ker je Bahrajn pomemben partner Evropske unije v Perzijskem zalivu, tudi na 

področju političnih in gospodarskih odnosov, energije in varnosti;" 

2. del: "ker je v našem skupnem interesu to partnerstvo še poglobiti, da se bomo lahko bolje 

odzivali na prihodnje izzive;" 

 
GUE/NGL, PPE: 

§ 14 

1. del: "ugotavlja, da si bahrajnska vlada prizadeva za reformo kazenskega zakonika in 

pravnih postopkov, ter spodbuja nadaljevanje tega procesa;" 

2. del: "poziva bahrajnsko vlado, naj spoštuje mednarodne standarde o pravici do poštenega 

sojenja;" 

3. del: "poudarja, da je podpora Bahrajnu, zlasti njegovemu pravosodnemu sistemu, 

pomembna za zagotavljanje skladnosti z mednarodnimi standardi na področju 

človekovih pravic; poziva k okrepitvi dialoga o človekovih pravicah med EU in 

Bahrajnom;" 

 
Razno: 

 
Dita Charanzová (skupina ALDE) je tudi podpisnica predloga resolucije B8-0907/2016. 
 

 

3. Mjanmar, zlasti položaj ljudstva Rohingja 

Predlogi resolucij: B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, B8-
0916/2016, B8-0917/2016 

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-B8-0910/2016  

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

po § 4 1 S&D, 

GUE/NGL: 

PG + 571, 33, 59 

po § 17 3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

EG + 322, 311, 25 

po navedbi sklicevanja 

8 

2 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

EG + 315, 308, 31 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-0910/2016  ECR  ↓  

B8-0912/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0913/2016  EFDD  ↓  

B8-0914/2016  PPE  ↓  

B8-0915/2016  S&D  ↓  

B8-0916/2016  ALDE  ↓  

B8-0917/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

S&D: predlog spremembe 1 
 

Razno: 

Dita Charanzová (skupina ALDE) je tudi podpisnica predloga resolucije B8-0916/2016. 

Ana Gomes (skupina S&D) je tudi podpisnica skupnega predloga resolucije RC-B8-0910/2016. 
 

 

4. 71. zasedanje generalne skupščine ZN 

Poročilo: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016) 

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

§ 1, točka d § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

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

§ 1, točka e § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 1, točka f § originalno 

besedilo 

PG + 506, 98, 57 

§ 1, po točki f 2 Verts/ALE  -  

§ 1, točka k § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 1, po točki (t) 1 Verts/ALE PG + 507, 79, 75 

§ 1, točka (w) § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 1, točka (ad) § originalno 

besedilo 

PG + 641, 10, 9 

§ 1, točka am § originalno 

besedilo 

PG + 372, 274, 14 

§ 1, po točki an 8 S&D EG + 451, 151, 51 

§ 1, točka ap 4 GUE/NGL  -  

§ originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 1, točka (aq) § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 1, po točki ar 5 GUE/NGL  -  

§ 1, točka (as) § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

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

4 +  

§ 1, točka av 3 Verts/ALE PG - 76, 541, 44 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 1, točka aw § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 1, po točki aw 6 GUE/NGL  -  

u.i. B 7 GUE/NGL  -  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 468, 116, 78 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ECR: § 1, točka ad, § 1, točka am 

Verts/ALE: predloga sprememb 1, 3 

EFDD: § 1, točka f 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ECR: § 1, točka w, § 1, točka ap, § 1, točka aq 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ECR: 

§ 1, točka d 

1. del: "naj zagotovi, da bo Generalna skupščina OZN v sodelovanju z EU in ZDA 

pripravila vse instrumente, s katerimi bi zagotovili, da bo rešitev z dvema državama, 

ki bi temeljila na mejah iz leta 1967 z Jeruzalemom kot glavnim mestom obeh držav 

in po kateri bi v miru in varnosti skupaj živeli varna država Izrael z varnimi in 

priznanimi mejami ter sosednja neodvisna, demokratična in preživetja sposobna 

palestinska država, trajnostna in učinkovita; naj ukrepa v skladu s sklepi Sveta o 

mirovnem procesu na Bližnjem vzhodu, sprejetimi 18. januarja 2016" 

2. del: "v katerih je stalna širitev naselbin obravnavana kot trajna ovira za mir;" 

 
§ 1, točka e 

1. del: vse besedilo brez besed "naj pozove k nepristranski in neodvisni preiskavi vseh 

domnevnih kršitev mednarodnega prava na področju človekovih pravic in 

mednarodnega humanitarnega prava, vključno z najnovejšimi napadi na 

humanitarno infrastrukturo in osebje;" 

2. del: te besede 
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§ 1, točka k 

1. del: "naj poveča podporo držav članic za operacije ohranjanja in izgradnje miru OZN, ki 

vključujejo vidik človekovih pravic in jasno izhodno strategijo, zlasti z 

zagotavljanjem osebja in opreme, ter naj okrepi tudi pospeševalno vlogo EU na tem 

področju;" 

2. del: "naj nadalje razvija postopke za uporabo skupne varnostne in obrambne politike EU 

v podporo operacijam OZN," 

3. del: "tudi z napotitvijo bojnih skupin EU ali prek gradnje zmogljivosti in pobud za 

reformo varnostnega sektorja," 

4. del: "ob tem pa zadostno pozornost nameni vprašanjem, kot so človekove pravice, 

trajnostni razvoj in temeljni vzroki množičnih migracij;" 

 
§ 1, točka (as) 

1. del: "naj si prizadeva za okrepitev mednarodnega davčnega sodelovanja" 

2. del: "da bi podprli oblikovanje mednarodnega davčnega organa v sistemu OZN;" 

3. del: "naj se bori proti davčnim utajam in pranju denarja" 

4. del: "s svetovno samodejno izmenjavo informacij o davčnih zadevah in pripravo 

skupnega svetovnega črnega seznama davčnih oaz;" 

 
§ 1, točka aw 

1. del: "naj spodbuja ponovni zagon dela Generalne skupščine ter izboljšano usklajevanje in 

povezovanje ukrepanja vseh institucij OZN, kar bi moralo prispevati k večji 

uspešnosti, učinkovitosti, legitimnosti, preglednosti, odgovornosti, zmogljivosti in 

reprezentativnosti sistema; naj podpre in nadgrajuje večjo preglednost procesa za 

izbiro prihodnjega generalnega sekretarja OZN, v skladu s čimer naj bi se kandidati 

predstavili Generalni skupščini; naj med določanjem in imenovanjem najboljšega 

kandidata spodbuja enake in pravične možnosti na podlagi spola in geografske 

uravnoteženosti" 

2. del: "in naj podpre imenovanje ženske za naslednjo generalno sekretarko, če bodo imeli 

kandidati podobne izvrstne kvalifikacije;" 

 
ECR, S&D: 

§ 1, točka av 

1. del: "naj podpre celovito reformo Varnostnega sveta Združenih narodov na podlagi 

širokega soglasja, da bi se tako bolje odražala nova resničnost v svetu in bi 

zagotovili, da bo lahko Varnostni svet učinkovito obravnaval grožnje mednarodnemu 

miru in varnosti;" 

2. del: "naj si prizadeva za izpolnitev dolgoročnega cilja, da bo imela EU sedež v 

prenovljenem Varnostnem svetu Združenih narodov;" 

3. del: "naj pozove članice Varnostnega sveta, naj se vzdržijo uporabe pravice veta v 

primerih, v katerih prihaja do zločinov proti človeštvu;" 
 

 

5. Izvajanje Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov 

Poročilo: Helga Stevens (A8-0203/2016)  

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

§ 1 § originalno 

besedilo 

po delih   

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

2 +  

§ 15 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 16 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 25 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 28 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 31 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 58 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 75 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

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

§ 97 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 98 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 99 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 110 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG - 311, 320, 30 

§ 116 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 377, 238, 44 

2/PG - 312, 336, 12 

§ 118 § originalno 

besedilo 

loč. -  

§ 127 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG - 314, 315, 23 

§ 147 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 149 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 165 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 343, 313, 4 

u.i. Z § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 624, 10, 28 

2/PG + 363, 264, 34 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

u.i. AA § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 423, 185, 54 

2/PG - 306, 307, 49 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 571, 30, 60 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ECR: u.i. AA, § 116 (2. del) 

GUE/NGL: § 116, u.i. Z 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

PPE: §§ 28, 116, 118, u.i. AA 

ECR: §§ 28, 97, 98, 99, 118, 147 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

PPE: 

§ 58 

1. del: vse besedilo brez besed "tudi osebam brez državljanstva, brezdomcem, beguncem in 

prosilcem za azil ter pripadnikom manjšin;" 

2. del: ta beseda 

 
§ 127 

1. del: vse besedilo brez besed "priporoča, da se plačila državam članicam prekinejo, 

umaknejo in izterjajo, če je bila kršena obveznost spoštovanja temeljnih pravic;" 

2. del: te besede 

 
ECR: 

§ 31 

1. del: vse besedilo brez besed "temeljne pravice, enak dostop do storitev in trga dela, pa 

tudi enake pravice in dolžnosti pri dostopanju do socialne varnosti kot državljani 

države članice, v kateri so zavarovani;" 

2. del: te besede 

 
§ 116 

1. del: "poziva države članice, naj sprejmejo nujne ukrepe, da bi preprečili in obrnili 

negativne učinke varčevalnih ukrepov na socialno varstvo invalidov;" 

2. del: "poziva Komisijo, naj v zvezi s tem razmisli o določitvi minimalne ravni socialnega 

varstva v EU, in sicer na ravni, ki bi omogočala spoštovanje pravice do ustrezne 

življenjske ravni in socialnega varstva invalidov;" 

 
u.i. Z 

1. del: vse besedilo brez besed "varčevalnih ukrepov v državah članicah zmanjšala" in "in" 

(ko se pojavi drugič) 

2. del: te besede 

 
GUE/NGL: 

§ 15 

1. del: vse besedilo brez besed "zlasti v strategijo Evropa 2020 in evropski semester;" 

2. del: te besede 
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§ 16 

1. del: vse besedilo brez besed "tudi" in "naj se pri oceni socialnega stanja v državah 

članicah (poročila za države in priporočila za posamezne države) v okviru 

evropskega semestra osredotoči tudi na spremljanje položaja" 

2. del: ta beseda 

 
§ 149 

1. del: "priporoča, naj delegacije in agencije EU pokažejo ustrezno razumevanje strategij 

EU o invalidnosti in naj delujejo na vključujoč in dostopen način; predlaga 

oblikovanje „kontaktne točke“ za pravice invalidov v Evropski službi za zunanje 

delovanje; poziva, naj se v vse izobraževanje o človekovih pravicah, ki se izvaja" 

2. del: "v okviru misij skupne varnostne in obrambne politike, nujno vključi vidik 

invalidnosti;" 

 
ALDE: 

§ 1 

1. del: vse besedilo brez besed "in upravičena ugodnost" 

2. del: te besede 

 
§ 25 

1. del: vse besedilo brez besed "naj pregleda priročnik za upoštevanje socialnih vidikov pri 

javnem naročanju, da bi izpostavila socialne obveznosti, a tudi" 

2. del: te besede 

 
§ 110 

1. del: vse besedilo brez besed "zakonodajni okvir in" 

2. del: te besede 

 
§ 165 

1. del: vse besedilo brez besed "to bi lahko podprli z vzpostavijo formalne pravne podlage, 

ki bo jasno določila vlogo in obseg teh okvirov; " 

2. del: te besede 

 
u.i. AA 

1. del: "ker je Komisija umaknila svoj predlog o direktivi o porodniškem dopustu," 

2. del: "zaradi česar v politiki usklajevanja poklicnega in družinskega življenja še vedno 

niso ustrezno obravnavane enake pravice mater in očetov, otrok in odraslih;" 

 
PPE, GUE/NGL: 

§ 75 

1. del: "poziva EU, naj okrepljeno spremlja izvajanje zakonodaje o pravicah potnikov in 

harmonizira delo nacionalnih organov izvrševanja, ter poziva države članice, naj 

sprejmejo vse potrebne ukrepe za izvajanje zakonodaje EU, ki je namenjena 

izboljšanju dostopa do prometnega in turističnega prevoza na lokalni, regionalni in 

državni ravni (vključno z avtobusi in taksiji, javnim mestnim prometom, 

železniškim, letalskim in vodnim prevozom, pa tudi postajami, letališči in 

pristanišči), pri tem pa naj odpravijo prepreke za Evropo brez ovir, na primer z 

okrepljenimi pristojnostmi ustreznih organov izvrševanja v skladu z zakonodajo o 

pravicah potnikov, da bodo vsem invalidnim potnikom po vsej EU dejansko 

zagotovljene enake pravice, in sicer tako glede dostopnosti, standardizacije, 

harmonizacije in tehničnih zahtev;" 

2. del: "tehničnih zahtev kot spodbud za podjetja," 

3. del: "sindikalne politike in kolektivnih pogodb;" 
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6. Izvajanje Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov 

Predlog resolucije: B8-0842/2016 (zahtevana kvalificirana večina za sprejetje predloga resolucije) 

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

Predlog resolucije B8-0842/2016  (odbor ENVI) 

po § 3 4 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

PG - 237, 361, 43 

§ 4 20 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

§ originalno 

besedilo 

loč. ↓  

po navedbi sklicevanja 

2 

21 ENF  -  

u.i. A § originalno 

besedilo 

loč./EG + 334, 291, 8 

po u.i. A 5 ECR EG + 406, 222, 3 

6 ECR EG + 294, 284, 54 

u.i. B § originalno 

besedilo 

loč./EG + 319, 309, 8 

po u.i. B 1 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

PG - 257, 331, 50 

u.i. C § originalno 

besedilo 

loč. +  

po u.i. C 2 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

EG + 399, 187, 20 

11 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

12 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

13 S&D, PPE, 

ALDE 

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

u.i. D 22 ENF  -  

po u.i. D 7 ECR  -  

u.i. E 8 ECR  -  

u.i. F 9 ECR  -  

po u.i. F 10 ECR  -  

po u.i. G 3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

14 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

15 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

16 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

17 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

u.i. J 18 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

§ originalno 

besedilo 

loč. ↓  

po u.i. J 19 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

Verts/ALE: predloga sprememb 1, 4 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ECR: § 4, u.i. A, B, C, J 

 


