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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. Protokol k Sporazumu med EU in Švico o prostem pretoku oseb (pristop 

Hrvaške) *** 

Priporočilo: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: odobritev PG + 602, 63, 29 

 

 

 

2. Tristranski socialni vrh za rast in zaposlovanje *** 

Priporočilo: Csaba Sógor (A8-0252/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: odobritev PG + 626, 62, 7 

 

 

 

3. Tehnični predpisi za plovila, namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh 

***II 

Priporočilo za drugo obravnavo: Ivo Belet (A8-0256/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

razglašeno kot odobreno 

 

 

 

4. Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in državami Južnoafriške 

razvojne skupnosti (SADC), ki izvajajo SGP *** 

Priporočilo: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: odobritev PG + 417, 216, 66 
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5. Sporazum o izvajanju Konvencije o delu na področju ribolova 

Predlog resolucije: B8-0976/2016 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Predlog resolucije B8-0976/2016  (odbor EMPL) 

glasovanje: resolucija (besedilo v 

celoti) 

 +  

 

 

 

6. Najnovejši dogodki na Poljskem in njihov vpliv na temeljne pravice iz Listine 

Evropske unije o temeljnih pravicah 

Predlogi resolucij: B8-0865/2016, B8-0977/2016, B8-0978/2016 

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

Predlog resolucije B8-0865/2016 (skupina ENF) 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG - 82, 567, 47 

Predlog resolucije B8-0977/2016 (PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE) 

§ 3 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 4 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 6 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 7 § originalno 

besedilo 

PG + 534, 146, 22 

§ 8 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 545, 113, 39 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

po § 8 3 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

PG - 241, 273, 175 

4 GUE/NGL PG - 174, 314, 204 

5 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

PG - 213, 329, 156 

6 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

PG - 245, 279, 169 

navedba sklicevanja 2 § originalno 

besedilo 

loč. +  

navedba sklicevanja 

12 

§ originalno 

besedilo 

loč. +  

navedba sklicevanja 

13 

§ originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. A § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u.i. C § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u.i. H § originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. J § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u.i. K § originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. W 1 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

PG - 251, 284, 157 

§ originalno 

besedilo 

PG + 546, 113, 32 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

po u.i. Y 2 GUE/NGL PG - 183, 342, 177 

u.i. Z § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG - 31, 662, 6 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 510, 160, 29 

Predlog resolucije B8-0978/2016  (skupina ECR) 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG ↓  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

Verts/ALE: predlogi sprememb 1, 3, 5, 6 

ENF: Končno glasovanje o predlogih resolucij B8-0865/2016, B8-0977/2016, B8-

0978/2016 

ECR: predlogi sprememb 1, 3, 4, 5, 6 

GUE/NGL: predlogi sprememb 1, 2, 3, 4, 5, 6 

EFDD: §§ 7, 8 (2. del), u.i. W, končno glasovanje 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

EFDD: alinee 2, 12, 13, § 6, u.i. H, K 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

EFDD: 

§ 3 

1. del: „izraža obžalovanje in zaskrbljenost, ker do sedaj ni prišlo do kompromisa in ker se 

niso izvajala priporočila Beneške komisije z dne 11. marca 2016;“ 

2. del: „obžaluje tudi, da poljska vlada ni objavila vseh sodb ustavnega sodišča, vključno s 

tistimi z dne 9. marca in 11. avgusta 2016;“ 

 
§ 4 

1. del: vse besedilo brez besed „odločno namero Komisije, da“  

2. del: te besede 

 
§ 8 

1. del: vse besedilo brez besed „vključno s pravicami žensk“ 

2. del: te besede 

 
u.i. A 

1. del: vse besedilo brez besed „vključno s pravicami pripadnikov manjšin“ 

2. del: te besede 

 
u.i. C 

1. del: „ker EU deluje na podlagi domneve medsebojnega zaupanja, da države članice 

spoštujejo demokracijo, načelo pravne države in temeljne pravice, kot je zapisano v 

Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic“ 

2. del: „in Listini o temeljnih pravicah“ 
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u.i. J 

1. del: vse besedilo brez besed „ter zaradi pomanjkanja napredka poljske vlade pri 

reševanju ustavne krize“ 

2. del: te besede 

 
Verts/ALE, S&D, GUE/NGL, PPE, ALDE: 

u.i. Z 

1. del: vse besedilo brez besed „ker so v tem gozdu maja začeli sečnjo;“ in „v zvezi s 

sečnjo“ 

2. del: te besede 
 

Razno 

Bart Staes (skupina Verts/ALE) je prav tako podpisnik predloga resolucije B8-0977/2016. 
 

 

7. Odnosi med EU in Tunizijo v aktualnem regionalnem kontekstu 

Poročilo: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016) 

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

§ 27 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 31 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 34 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 43 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 50 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 521, 151, 32 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

§ 61 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 479, 152, 70 

§ 62 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 63 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 64 § originalno 

besedilo 

PG + 527, 159, 20 

u.i. M 1 poročevalec  +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 596, 59, 49 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

GUE/NGL: §§ 50 (2. del), 61 (2. del), 64 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

Verts/ALE: §§ 63, 64 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ALDE: 

§ 34 

1. del: vse besedilo brez besed „in prehranjevalne navade“ 

2. del: te besede 

 
§ 62 

1. del: vse besedilo brez besed „ugotavlja, da je izdajanje dolgoročnih vizumov za večkratni 

vstop namesto kratkoročnih vizumov najboljši način za zmanjšanje nedovoljenih 

migracij, vključno s tihotapljenjem in trgovino z ljudmi;“ 

2. del: te besede 

 
GUE/NGL: 

§ 27 

1. del: vse besedilo brez besed „prostotrgovinskem“, „(DCFTA)“, „DCFTA“ in „pri čemer 

naj izhaja iz najboljših praks, ki so bile uporabljene pri podobnih pogajanjih“ 

2. del: te besede 

 
§ 31 

1. del: vse besedilo brez besed „pozdravlja sprejetje novega zakonika o naložbah, ki naj bi 

ustvaril regulativno stabilnost in pospešil naložbe, ter davčno reformo;“ 

2. del: te besede 
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§ 43 

1. del: vse besedilo brez besed „in z reformo nezadostno kapitaliziranega bančnega 

sektorja“ 

2. del: te besede 

 
§ 50 

1. del: vse besedilo brez besed „kot je Hedaja“ 

2. del: te besede 

 
Verts/ALE, GUE/NGL 

§ 61 

1. del: vse besedilo brez besed „in k sklenitvi sporazuma o ponovnem sprejemu“ 

2. del: te besede 
 

 

8. Socialni damping v EU 

Poročilo: Guillaume Balas (A8-0255/2016) 

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

Nadomestni predlog 

resolucije 

1 ENF  -  

§ 1 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 652, 29, 22 

2/PG + 513, 183, 5 

3/PG + 501, 180, 22 

§ 2 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 571, 118, 13 

2/PG + 514, 158, 28 

§ 7 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 8 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 653, 10, 42 

2/PG + 525, 140, 33 

§ 11 § originalno 

besedilo 

po delih   

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

2/EG - 302, 373, 28 

§ 13 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 643, 36, 25 

2/PG + 381, 301, 22 

§ 15 § originalno 

besedilo 

PG + 369, 294, 44 

§ 18 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 652, 35, 19 

2/PG + 369, 299, 28 

3/PG + 543, 114, 43 

4/PG + 539, 115, 45 

5/PG + 547, 123, 26 

6/PG + 539, 137, 26 

§ 22 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 609, 30, 66 

2/PG + 450, 217, 31 

3/PG + 514, 160, 26 

§ 24 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 25 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 612, 78, 12 

2/PG + 359, 311, 31 

§ 28 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 631, 69, 3 

2/PG + 474, 206, 15 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

§ 29 § originalno 

besedilo 

loč./EG - 336, 367, 2 

§ 30 § originalno 

besedilo 

loč./EG - 314, 384, 0 

§ 31 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 628, 71, 1 

2/PG + 510, 184, 4 

3/PG + 419, 261, 14 

4/PG + 526, 164, 5 

§ 32 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 35 § originalno 

besedilo 

PG + 545, 153, 7 

§ 37 § originalno 

besedilo 

loč. -  

§ 44 § originalno 

besedilo 

loč./EG + 380, 295, 25 

§ 48 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/EG + 365, 310, 26 

2/EG - 302, 394, 5 

§ 49 § originalno 

besedilo 

PG - 158, 383, 156 

§ 51 § originalno 

besedilo 

PG + 359, 304, 39 

§ 52 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 680, 15, 6 

2/PG + 518, 81, 92 

3/PG + 464, 196, 38 

4/PG + 551, 115, 25 

5/PG + 557, 114, 27 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

§ 53 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG - 301, 373, 22 

§ 54 § originalno 

besedilo 

PG + 393, 294, 11 

§ 56 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 650, 21, 27 

2/PG + 523, 129, 35 

§ 57 § originalno 

besedilo 

PG + 598, 56, 42 

§ 59 § originalno 

besedilo 

loč./EG + 423, 267, 10 

u.i. A § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 666, 30, 3 

2/PG + 545, 140, 6 

u.i. D § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 577, 116, 10 

2/PG + 531, 136, 9 

u.i. P § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 631, 63, 7 

2/PG - 318, 369, 12 

3/PG - 307, 382, 8 

u.i. Aa § originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. Ad § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 529, 99, 69 

2/PG + 515, 107, 71 

glasovanje: resolucija odbora ENVI (celotno 

besedilo) 

PG + 458, 199, 34 
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Zahteve za poimensko glasovanje 

GUE/NGL: §§ 52, 56, u.i. P 

PPE: §§ 8 (2. del), 13 (2. del), 22 (2. del) 49, 53 (2. del) 

S&D: §§ 1, 2, 8, 13, 15, 18, 22, 25, 28, 31, 35, 51, 52, 54, 56, 57, u.i. A, D, P, Ad 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ALDE: §§ 25, 29, 30, 32, 35, 37, 57 

PPE: §§ 15, 29, 30, 37, 48, 51, 54, u.i. P 

S&D: §§ 44, 59, u.i. Aa 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ALDE: 

u.i. P 

1. del: vse besedilo brez besed „najbolj izpopolnjen in podroben“ in „in bi jo bilo zato treba 

obravnavati kot enakovredno svobodi gibanja, da se zagotovi oprijemljiva dodana 

vrednost za vse evropske državljane“ 

2. del: „najbolj izpopolnjen in podroben“ 

3. del: „in bi jo bilo zato treba obravnavati kot enakovredno svobodi gibanja, da se zagotovi 

oprijemljiva dodana vrednost za vse evropske državljane“ 

 
u.i. Ad 

1. del: „ker je predsednik Komisije izjavil, da „bi moralo biti enako delo na enakem 

delovnem mestu enako plačano;“ 

2. del: „ker je potrebna pravna pojasnitev te izjave in njene uporabe;“ 

 
§ 1 

1. del: vse besedilo brez besed „evropske in nacionalne“ in „meni, da te prakse in razmere 

vplivajo na tri glavne vidike:“  

– na gospodarski vidik: nezakonite prakse, kot je neprijavljeno delo, ali 

izkoriščevalske prakse, kot je navidezno samozaposlovanje, ki jih uporabljajo 

nekateri gospodarski subjekti, lahko povzročijo velika izkrivljanja na trgu, ki škodijo 

dobronamernim podjetjem, zlasti malim in srednjim;  

– na socialni vidik: socialni damping bi lahko povzročil diskriminacijo in nepošteno 

obravnavo med delavci v EU in jim odvzel možnost učinkovitega izvrševanja 

njihovih socialnih in delavskih, vključno glede plače in socialnega varstva;  

– na finančni in proračunski vidik: neplačevanje obveznih socialnih prispevkov in 

davkov zaradi socialnega dampinga ogroža finančno vzdržnost sistemov socialne 

varnosti in javnih financ držav članic;" 

2. del: „evropske in nacionalne“ 

3. del: „meni, da te prakse in razmere vplivajo na tri glavne vidike:“  

– na gospodarski vidik: nezakonite prakse, kot je neprijavljeno delo, ali 

izkoriščevalske prakse, kot je navidezno samozaposlovanje, ki jih uporabljajo 

nekateri gospodarski subjekti, lahko povzročijo velika izkrivljanja na trgu, ki škodijo 

dobronamernim podjetjem, zlasti malim in srednjim;  

– na socialni vidik: socialni damping bi lahko povzročil diskriminacijo in nepošteno 

obravnavo med delavci v EU in jim odvzel možnost učinkovitega izvrševanja 

njihovih socialnih in delavskih, vključno glede plače in socialnega varstva;  

– na finančni in proračunski vidik: neplačevanje obveznih socialnih prispevkov in 

davkov zaradi socialnega dampinga ogroža finančno vzdržnost sistemov socialne 

varnosti in javnih financ držav članic;" 
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§ 24 

1. del: „poziva k okrepitvi nadzora v zvezi z upoštevanjem delovnega časa, časa 

pripravljenosti ter časa vožnje in počitka v vseh ustreznih sektorjih, kot so 

gradbeništvo, gostinstvo, zdravstvo in prevoz,“ 

2. del: „ ter k doslednemu kaznovanju hudih kršitev;“ 

 
GUE/NGL: 

§ 2 

1. del: vse besedilo brez besed „zagotovijo enaki konkurenčni pogoji in lojalna konkurenca 

ter se“ 

2. del: te besede 

 
§ 7 

1. del: „poudarja, da je treba ukrepanje proti kršitvam socialnih pravic dopolniti z bojem 

proti davčnim goljufijam in utajam,“ 

2. del: „da bi zagotovili lojalno konkurenco in enake konkurenčne pogoje za podjetja;“ 

 
§ 48 

1. del: vse besedilo brez besed „ v svoja posebna priporočila za države članice v okviru 

evropskega semestra“ 

2. del: te besede 

 
PPE: 

§ 8 

1. del: „ugotavlja, da sta najpogostejši obliki nespoštovanja pravil o napotitvi delavcev 

neprijava oziroma nepravilna prijava;“ 

2. del: „priporoča, naj v vseh državah članicah postane obvezno, da se najkasneje ob 

začetku izvajanja storitev opravi prijava, prijave pa naj se vnesejo v evropski 

register, kar bi pomenilo, da je enostavno priti do njih, usklajevanje med državami 

članicami bi bilo lažje, zmanjšale pa bi se tudi sedanje pravne nejasnosti zaradi 

razlik med postopki in dokumentacijo po posameznih državah;“ 

 
§ 11 

1. del: vse besedilo brez besed „pa tudi za sektorje, ki so tradicionalno povezani z 

napotitvijo na delo, npr. predelava mesa ali prometni sektor“ 

2. del: te besede 

 
§ 13 

1. del: vse besedilo brez besed „vključno z možnostjo prekinitve opravljanja storitve“ 

2. del: te besede 

 
§ 28 

1. del: vse besedilo brez besed „poziva Komisijo, naj na osnovi kazalnikov obstoja 

delovnega razmerja oblikuje priporočila v skladu s priporočilom Mednarodne 

organizacije dela št. 198 o delovnem razmerju, ki pa ne bodo diskriminatorni do 

resnično samozaposlenih delavcev z maloštevilnimi strankami; poudarja potrebo po 

spremljanju zaposlitvenega statusa delavcev, kot so prometni piloti in strojevodje, in 

njihovega delovnega razmerja z družbami, za katere delajo“ 

2. del: te besede 
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§ 53 

1. del: vse besedilo brez besed „za krepitev trajnosti gospodarske in monetarne unije kot 

celote“ 

2. del: te besede 

 
§ 56 

1. del: vse besedilo brez besed „vzpostavitve instrument, ki bo podjetja bolj obvezoval, da 

bodo nadzirala svoje podružnice in podizvajalce, ki opravljajo dejavnost v tretji 

državi, s čimer“ 

2. del: te besede 

 
u.i. A 

1. del: vse besedilo brez besed „ker se povečuje obseg oddajanja del zunanjim izvajalcem 

in podizvajalcem, kar bi lahko ustvarilo možnosti za zlorabo obstoječega delovnega 

in socialnega prava“ 

2. del: te besede 

 
u.i. D 

1. del: vse besedilo brez besede „zagotovljeno“ 

2. del: ta beseda 

 
ALDE, PPE: 

§ 18 

1. del: „poziva Komisijo, naj podrobno spremlja izvajanje Direktive 2014/67/EU in nadzira 

učinkovitost platforme za ukrepanje proti neprijavljenemu delu v boju proti pojavu 

navideznih podjetij, v ta namen pa naj posploši načelo, po katerem naj bi vsako 

podjetje imelo en glavni sedež, v primeru svobodnega opravljanja storitev z začasno 

napotenimi delavci pa naj bi vsak vključen ponudnik storitev „dejansko“ opravljal 

dejavnost v državi članici, v kateri ima sedež, in bi bil torej dejansko podjetje; želi 

spomniti, kako pomembno je „dejansko opravljanje dejavnosti“ podjetij v njihovi 

državi izvora, saj je to pogoj za napotitev delavcev;“ brez besed „v ta namen pa naj 

posploši načelo, po katerem naj bi vsako podjetje imelo en glavni sedež“ 

2. del: „v ta namen pa naj posploši načelo, po katerem naj bi vsako podjetje imelo en glavni 

sedež“ 

3. del: „želi spomniti, da je Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve zavrnil predlog 

direktive o družbah z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom“ 

4. del: „saj bi nekatere od predlaganih določb omogočale lažje ustanavljanje subjektov, 

katerih socialne in ekonomske dejavnosti so le navidezne, ki ne spoštujejo 

pogodbenih in zakonskih obveznosti ter so odgovorni za izgubo davčnih prihodkov 

v višini več milijard evrov“ 

5. del „poziva Komisijo, naj pretehta možnost priprave predloga za pregleden in dostopen 

poslovni register vseh podjetij v EU ter k obvezni uporabi sistema elektronske 

izmenjave podatkov o socialni varnosti (EESSI);“ brez besed „Komisijo, naj 

pretehta možnost priprave predloga za pregleden in dostopen poslovni register vseh 

podjetij v EU ter“ 

6. del „Komisijo, naj pretehta možnost priprave predloga za pregleden in dostopen 

poslovni register vseh podjetij v EU ter“ 
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§ 22 

1. del: „je seznanjen s težavami, ki izhajajo iz Direktive 96/71/ES in njenega izvajanja; 

opozarja na pomen reševanja teh težav, da se zagotovijo pošteni delovni pogoji, 

spoštovanje pravic delavcev in enaki konkurenčni pogoji za domača podjetja in 

podjetja, ki v državo gostiteljico napotijo svoje delavce, kar je zlasti pomembno za 

mala in srednja podjetja; se zavzema za pravočasno izvajanje Direktive 2014/67/EU; 

je seznanjen s predlogom Komisije za revizijo Direktive 96/71/ES, ki naj bi omejila 

čas napotitve, vsebovala določbe o plačilu, opredelila pogoje zaposlitve z namenom 

zagotovljenega spoštovanja načela enake obravnave in prepovedala vse oblike 

diskriminacije na podlagi nacionalnosti, pač v skladu s pravom EU vse od 

ustanovnih pogodb; vztraja, da bi morala biti pravila o napotitvi delavcev jasna, 

sorazmerna in utemeljena;“ brez besed „je seznanjen s predlogom Komisije za 

revizijo Direktive 96/71/ES, ki naj bi omejila čas napotitve, vsebovala določbe o 

plačilu, opredelila pogoje zaposlitve z namenom zagotovljenega spoštovanja načela 

enake obravnave in prepovedala vse oblike diskriminacije na podlagi nacionalnosti, 

pač v skladu s pravom EU vse od ustanovnih pogodb;“ 

2. del: „je seznanjen s predlogom Komisije za revizijo Direktive 96/71/ES, ki naj bi omejila 

čas napotitve, vsebovala določbe o plačilu, opredelila pogoje zaposlitve z namenom 

zagotovljenega spoštovanja načela enake obravnave in prepovedala vse oblike 

diskriminacije na podlagi nacionalnosti, pač v skladu s pravom EU vse od 

ustanovnih pogodb“ 

3. del: „poudarja, da je treba spoštovati kolektivne pogodbe in sisteme, ki v državi 

gostiteljici urejajo odnose med delodajalci in delojemalci;“ 

 
§ 52 

1. del: „meni, da so plače, ki delavcem omogočajo dostojno življenje, pomembne za 

socialno kohezijo in ohranjanje produktivnega gospodarstva;“ 

2. del: „poziva k spoštovanju in spodbujanju kolektivnih pogajanj; priporoča tudi uvedbo 

najnižje zagotovljene plače, ki bi lahko, kjer je to primerno ter ob upoštevanju 

prakse v vsaki državi članici in po posvetovanju s socialnimi partnerji, prevzela 

obliko nacionalne minimalne plače“ 

3. del: „ki bi postopoma dosegla najmanj 60 % povprečne nacionalne plače“ 

4. del: „da bi po možnosti odpravili prekomerne razlike v plači, podprli skupno 

povpraševanje in oživitev gospodarstva ter spodbudili dvig socialne konvergence;“ 

brez besede „dvig“ 

5. del „dvig“ 

 
ECR, PPE: 

§ 25 

1. del: vse besedilo brez besed „pretehta možnost ustanovitve evropske agencije za cestni 

promet, ki bi zagotavljala“ 

2. del: te besede 

 
ALDE, ECR, GUE/NGL: 

§ 31 

1. del: vse besedilo brez besed „zavrača vsakršno novo liberalizacijo kabotaže, dokler ne bo 

okrepljeno izvajanje sedanjega zakonodajnega okvira“ in „pregleda direktivo 

92/106/EGS o kombiniranem prevozu, da se“ 

2. del: „zavrača vsakršno novo liberalizacijo kabotaže“ 

3. del: „dokler ne bo okrepljeno izvajanje sedanjega zakonodajnega okvira“ 

4. del: „pregleda direktivo 92/106/EGS o kombiniranem prevozu, da se“ 
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9. Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1286/2014 o 

dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male 

vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP) 

Predlog resolucije B8-0974/2016 

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

Predlog resolucije B8-0974/2016 (odbor ECON) 

§ 4 § originalno 

besedilo 

 + spremenjeno z 

ustnim predlogom 

spremembe 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 602, 4, 12 

 

Razno 

Pervenche Berès je podala naslednji ustni predlog spremembe k odstavku 4: 

“4. poziva Komisijo, naj razmisli o predlogu, s katerim bi odložili začetek uporabe Uredbe (EU) št. 

1286/2014, ne da bi spremenili katero koli določbo prve ravni, in zagotovili nemoteno izvajanje 

zahtev iz te uredbe in iz delegirane uredbe ter preprečili, da bi se izvajanje prve ravni začelo še pred 

začetkom veljavnosti regulativnih tehničnih standardov;” 

 


