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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. Imenovanje člana Evropske komisije – Sir Julian King 

Predlog sklepa (tajno glasovanje) (člen 182(1) Poslovnika) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: imenovanje člana 

Evropske komisije – Sir Julian 

King 

 + 394, 161, 83 
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2. Filipini 

Predlogi resolucij: B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-
1004/2016, B8-1008/2016 

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-0990/2016  

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

po § 4 6 Verts/ALE  +  

§ 14 3 Verts/ALE EG + 345, 275, 21 

§ 16 4 Verts/ALE  -  

po navedbi sklicevanja 

5 

1 Verts/ALE  -  

po u.i. K 2 Verts/ALE EG + 351, 259, 37 

po u.i. M 5 Verts/ALE  +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-0990/2016  EFDD  ↓  

B8-0992/2016  ECR  ↓  

B8-0994/2016  PPE  ↓  

B8-0999/2016  ALDE  ↓  

B8-1002/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1004/2016  S&D  ↓  

B8-1008/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Razno 

Raffaele Fitto (skupina ECR) je tudi podpisnik predloga resolucije B8-0992/2016. 

Ivana Maletić (skupina PPE) in Barbara Kappel sta prav tako podpisnici predloga skupne resolucije 

RC-B8-0990/2016. 
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3. Somalija 

Predlogi resolucij: B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-
1003/2016, B8-1007/2016 

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-0989/2016  

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

§ 2 1 EFDD  -  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-0989/2016  EFDD  ↓  

B8-0991/2016  ECR  ↓  

B8-0993/2016  PPE  ↓  

B8-0998/2016  ALDE  ↓  

B8-1001/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1003/2016  S&D  ↓  

B8-1007/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Razno 

Raffaele Fitto (skupina ECR) je tudi podpisnik predloga resolucije B8-0991/2016. 

Ivana Maletić (skupina PPE) in Barbara Kappel sta prav tako podpisnici predloga skupne resolucije 

RC-B8-0989/2016. 
 

 

4. Zimbabve 

Predlogi resolucij: B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-

1006/2016, B8-1009/2016, B8-1010/2016 

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-0995/2016  

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

§ 7 1 Verts/ALE EG + 344, 289, 19 

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

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-0995/2016  EFDD  ↓  

B8-0996/2016  ECR  ↓  

B8-0997/2016  PPE  ↓  

B8-1000/2016  ALDE  ↓  

B8-1005/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1006/2016  S&D  ↓  

B8-1009/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1010/2016  ENF  ↓  

 

Razno 

Raffaele Fitto (skupina ECR) je tudi podpisnik predloga resolucije B8-0996/2016. 

Ivana Maletić (skupina PPE) je tudi podpisnica skupnega predloga resolucije RC-B8-0995/2016. 
 

 

5. Potna listina za vrnitev nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ***I 

Poročilo: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016) 

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

vse besedilo  sklop št. 

1 

33 odbor  +  

sklop št. 2 1-32 odbor  ↓  

člen 3, točka a § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

člen 3, § 2 35 GUE/NGL  -  

u.i. 3 33UD odbor  +  

§ originalno 

besedilo 

loč. ↓  

u.i. 6 34D GUE/NGL  -  

33UD odbor  +  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 ↓  

2 ↓  

u.i. 8 33UD odbor  +  

§ originalno 

besedilo 

loč. ↓  

glasovanje: predlog Komisije  +  

glasovanje: zakonodajna resolucija PG + 494, 112, 50 

 

Zahteve za ločeno glasovanje 

GUE/NGL: u.i. 3, 8 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

GUE/NGL: 

u.i. 6 

1. del: „Uvesti bi bilo treba varnejšo evropsko potno listino za vrnitev državljanov tretjih 

držav, ki bi olajšala vračanje in ponovni sprejem nezakonito prebivajočih 

državljanov tretjih držav. Zaradi okrepljenih varnostnih elementov bi se moralo 

povečati njeno priznavanje s strani tretjih držav. Takšna listina bi morala prispevati k 

izvajanju vrnitev v okviru sporazumov o ponovnem sprejemu“ 

2. del: „ali drugih dogovorov s tretjimi državami, pa tudi v okviru sodelovanja s tretjimi 

državami na področju vračanja, ki ni zajeto s formalnimi sporazumi.“ 

 
člen 3, točka a 

1. del: vse besedilo brez besed „razpoznavne značilnosti“ 

2. del: ti besedi 
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6. Prospekt, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v 

trgovanje ***I 

Poročilo: Petr Ježek (A8-0238/2016) 

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

p.s. pristojnega odbora 

– glasovanje po 

sklopih 

1UD odbor  +  

člen 1, § 3, točka d 1UD odbor  +  

7 GUE/NGL  ↓  

člen 2, § 1, točka (f) § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

člen 3, § 2, točka b 1UD odbor  +  

8 GUE/NGL  ↓  

člen 7, § 6, točka c 1UD odbor  +  

9 GUE/NGL  ↓  

člen 15, § 1 1UD odbor po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

člen 19, § 11 2 S&D  +  

člen 25, § 1 1UD odbor loč. -  

člen 25, § 2, 

pododstavek 2 

1UD odbor loč. -  

3 S&D EG + 558, 92, 1 

u.i. 1 4 GUE/NGL  -  

u.i. 13 1UD odbor  +  

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

u.i. 24 6 GUE/NGL  -  

glasovanje: predlog Komisije  +  

glasovanje: zakonodajna resolucija PG glasovanje 

preloženo 

člen 61(2) 

Poslovnika 

 

Zahteve za ločeno glasovanje 

S&D: predlog spremembe 1UD (člen 25, § 1); 1UD (člen 25, § 2, pododstavek 2) 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

Verts/ALE: 

člen 2, § 1, točka (f) 

1. del: vse besedilo brez besed „mala in srednja podjetja, kot so opredeljena v členu 

4(1)(13) Direktive 2014/65/EU;“ 

2. del: te besede 

 
predlog spremembe 1ud (člen 15, § 1) 

1. del: vse besedilo brez odstavkov 1(b) in 1(c) 

2. del: odstavek 1(b) 

3. del: odstavek 1(c) 
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7. Azil: začasni ukrepi v korist Italije in Grčije * 

Poročilo: Ska Keller (A8-0236/2016) 

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

p.s. pristojnega odbora 

– glasovanje po 

sklopih 

1-3 

5-23 

odbor  +  

po u.i. 2 24 GUE/NGL  -  

po u.i. 3 4 odbor loč. +  

po u.i. 6 25 GUE/NGL EG + 494, 148, 13 

glasovanje: predlog Komisije  +  

glasovanje: zakonodajna resolucija PG + 470, 131, 50 

 

Zahteve za ločeno glasovanje 

GUE/NGL: predlog spremembe 4 
 

 

8. Smernice za politike zaposlovanja držav članic * 

Poročilo: Laura Agea (A8-0247/2016) 

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

p.s. pristojnega odbora 

– glasovanje po 

sklopih 

1-8 odbor  +  

glasovanje: predlog Komisije  +  

glasovanje: zakonodajna resolucija PG + 460, 127, 61 

 

 

 

9. Ključni cilji za srečanje CITES CoP17 v Johannesburgu 

Predlog resolucije: B8-0987/2016 

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

Predlog resolucije B8-0987/2016  (odbor ENVI) 

glasovanje: resolucija (besedilo v 

celoti) 

 +  

 

 

 

10. Uporaba direktive o poštnih storitvah 

Poročilo: Markus Ferber (A8-0254/2016) 

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

§ 5 2 GUE/NGL  -  

§ 9 3 GUE/NGL  -  

§ 17 4 GUE/NGL  -  

po u.i. G 1 GUE/NGL  -  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 514, 103, 37 

 

 

 

11. Dostop do finančnih sredstev za mala in srednja podjetja in povečanje raznolikosti 

financiranja teh podjetij v uniji kapitalskih trgov 

Poročilo: Othmar Karas (A8-0222/2016) 

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

§ 1 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 10 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 19 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

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

§ 30 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 33 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 35 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 39 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 42 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 43 § originalno 

besedilo 

loč. +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 528, 77, 44 

 

Zahteve za ločeno glasovanje 

GUE/NGL: §§ 10, 33, 35, 39, 42, 43 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

GUE/NGL: 

§ 1 

1. del: vse besedilo brez besed "s srednje veliko tržno kapitalizacijo" 

2. del: te besede 

 
§ 19 

1. del: „opozarja, da sta zdrava, stabilna in prožna bančni sektor in unija kapitalskih trgov 

pogoja za okrepitev dostopa MSP do financiranja;“ 

2. del: „opozarja, da so uredba o kapitalskih zahtevah (CRR) in direktiva o kapitalskih 

zahtevah (CRD IV) ter zlasti višja raven in kakovost kapitala neposreden odziv na 

krizo in oblikujejo jedro nove stabilnosti finančnega sektorja; pozdravlja dejstvo, da 

Komisija meni, da je posojanje MSP eno od prednostnih področij pri reviziji uredbe 

o kapitalskih zahtevah; ugotavlja, da Komisija raziskuje možnosti, da bi vse države 

članice lahko izkoristile lokalne kreditne zadruge, ki delujejo zunaj področja 

uporabe pravil EU o kapitalskih zahtevah za banke; poudarja potrebo po preudarni 

zakonodaji za kreditne zadruge, ki bo zagotavljala finančno stabilnost in priložnosti 

za kreditne zadruge, da bodo ponujale kredite po konkurenčnih obrestnih merah;“ 

 
§ 30 

1. del: „pozdravlja ukrepe, ki jih je 10. marca 2016 sprejela ECB, in zlasti nov sklop štirih 

ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (TLTRO II), ki bodo 

spodbudili posojila bank realnemu sektorju; poudarja, da same denarne politike ne bi 

zadostovale za spodbujanje rasti in naložb,“ 

2. del: „ter da jih morajo spremljati ustrezne fiskalne politike in strukturne reforme;“ 
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12. Kako najbolje izkoristiti potencial ustvarjanja novih delovnih mest v malih in 

srednjih podjetjih (MSP) 

Poročilo: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016) 

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

§ 17 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 577, 35, 36 

2/PG + 448, 169, 25 

3/PG + 576, 52, 23 

§ 18 § originalno 

besedilo 

po delih  spremenjeno z 

ustnim predlogom 

spremembe 

1 +  

2 +  

§ 31 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 461, 83, 108 

§ 56 2 več kot 76 

poslancev 

EG + 327, 298, 18 

§ 68 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 527, 117, 6 

§ 74 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 79 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

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

§ 80 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG - 262, 343, 40 

u.i. K 1 več kot 76 

poslancev 

 +  

u.i. P § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u.i. T § originalno 

besedilo 

loč. -  

u.i. Y § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 553, 69, 24 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

S&D: § 17 

EFDD: §§ 31 (2. del), 68 (2. del) 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ALDE: u. i. T 

S&D: § 80 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ALDE: 

§ 17 

1. del: vse besedilo brez besed „saj v pozitivnem smislu ne prispeva k večjemu številu 

mikropodjetij, marveč povzroča prekarno zaposlovanje, vodi v neugodne delovne 

pogoje in zmanjšanje ali neobstoj socialne zaščite“ in „številne ljudi postavlja v 

ranljiv položaj, s čimer ustvarja nove socialne probleme, s katerimi se je treba 

spopasti;“ 

2. del: „saj v pozitivnem smislu ne prispeva k večjemu številu mikropodjetij, marveč 

povzroča prekarno zaposlovanje, vodi v neugodne delovne pogoje in zmanjšanje ali 

neobstoj socialne zaščite“ 

3. del: „številne ljudi postavlja v ranljiv položaj, s čimer ustvarja nove socialne probleme, s 

katerimi se je treba spopasti;“ 
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ECR: 

§ 80 

1. del: „poudarja, da je področje začasnega zaposlovanja za mala in srednja podjetja 

posebej pomembno in ga je treba drugače obravnavati,“ 

2. del: „kar velja zlasti za sisteme oblikovanja plač; poziva Komisijo in države članice, naj 

podprejo vse oblike začasnega zaposlovanja, zlasti tiste, ki vodijo k trajni 

zaposlitvi;“ 

 
u.i. P 

1. del: vse besedilo brez besed "nizke mobilnosti delavcev in" 

2. del: te besede 

 
EFDD: 

§ 31 

1. del: „poudarja, da je treba povečati naložbe v raziskovanje, inovacije, kvalificirano 

usposabljanje in razvoj, da bi spodbudili kakovostno rast in potencial, ki ga imajo 

evropska mala in srednja podjetja za ustvarjanje novih delovnih mest; poudarja, da 

je bilo iz sklopa za mala in srednja podjetja iz Evropskega sklada za strateške 

naložbe za podporo tem podjetjem namenjenih 75 milijard EUR;“ 

2. del: „pozdravlja, da je bilo za odobrene projekte dosedanje izvajanje financiranja za ta 

podjetja v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe uspešno;“ 

 
§ 68 

1. del: vse besedilo brez besed "v okviru evropskega semestra s priporočili za posamezne 

države" 

2. del: te besede 

 
PPE: 

u.i. Y 

1. del: vse besedilo brez besed "države članice ali tretje" 

2. del: te besede 

 
§ 74 

1. del: vse besedilo brez besed „in ukrepi, ki so jih izvajali“ 

2. del: te besede 

 
S&D: 

§ 18 

1. del: „poudarja, da je upravno breme zakonodaje nesorazmerno težko za samozaposlene 

in mikropodjetja v primerjavi z večjimi podjetji; v zvezi s tem meni, da morajo imeti 

vsi ukrepi glede navideznih samozaposlenih jasne cilje“ 

2. del: „in ne smejo nalagati dodatnih upravnih bremen posameznikom;“ 

 
§ 79 

1. del: vse besedilo brez besed „da je Evropski parlament v svoji“, „pojasnil, da “ in „v 

svobodni družbi ni mogoče zahtevati, da bi bila v okviru družbene odgovornosti 

gospodarskih družb dobrodelna dejavnost obvezna; je trdno prepričan, da če bi bila 

družbena odgovornost gospodarskih družb obvezna, bi to zmanjšalo pripravljenost 

ljudi, da pomagajo;“ 

2. del: te besede 
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Razno 

Zdzisław Krasnodębski je podal ustni predlog spremembe k odstavku 18: 

“18. poudarja, da je upravno breme zakonodaje nesorazmerno težko za samozaposlene in 

mikropodjetja v primerjavi z večjimi podjetji; v zvezi s tem meni, da morajo imeti vsi ukrepi glede 

navideznih samozaposlenih jasne cilje in ne smejo nalagati nobenih nepotrebnih upravnih bremen 

posameznikom;” 
 

 

13. Uporaba direktive o enakosti pri zaposlovanju 

Poročilo: Renate Weber (A8-0225/2016) 

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

§ 5 § originalno 

besedilo 

loč./EG + 342, 239, 51 

§ 16 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 18 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 432, 189, 18 

2/PG - 126, 450, 54 

§ 21 2 PPE po delih   

1/PG + 335, 273, 24 

2/PG - 274, 305, 52 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG ↓  

2/PG ↓  

§ 34 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 35 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 53 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

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

§ 59 § originalno 

besedilo 

loč. -  

§ 62 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

§ 67 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 68 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 69 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 77 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 83 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 -  

4 +  

5 +  

navedba sklicevanja 

34 

§ originalno 

besedilo 

loč. -  

u.i. E § originalno 

besedilo 

loč. -  

u.i. U § originalno 

besedilo 

PG + 464, 140, 15 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 475, 63, 74 
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Zahteve za poimensko glasovanje 

PPE: § 21, predlog spremembe 2 

GUE/NGL: § 18 

Verts/ALE, ECR predlog spremembe 2 

ECR: u.i. U 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

PPE: §§ 5, 16, 34, 62, 67, 68, 69 

Verts/ALE, S&D: § 18 

ECR: § 21 

ALDE: § 18, 59, u.i. E, navedba sklicevanja 34 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ALDE: 

§ 21 

1. del: „ugotavlja, da omejitve za nošenje verskih simbolov, ki jih nalagajo delodajalci, niso 

vedno v skladu z mednarodnimi standardi človekovih pravic, saj niso omejene na 

natančno opredeljene in omejene okoliščine oziroma nimajo legitimnega namena, in 

da države članice ne sprejmejo vedno ustreznih ukrepov zoper tovrstne omejitve, 

kadar niso v skladu z mednarodnimi standardi človekovih pravic;“ 

2. del: „je zaskrbljen, ker so nekatere države članice v imenu nevtralnosti in sekularnosti 

države uvedle splošno prepoved verskih simbolov v javnih prostorih, kar vodi do 

poskusov, da bi tovrstne omejitve razširili tudi na zasebni sektor;“ 

 
§ 53 

1. del: vse besedilo brez besed „ne smejo razlikovati med otroki in starostniki in“ in 

„neutemeljeno diskriminacijo na podlagi starosti;“ 

2. del: te besede 

 
§ 62 

1. del: vse besedilo brez besed "nadomestni" in "za vse" 

2. del: te besede 

 
ECR: 

predlog spremembe 2 

1. del: „vztraja, da je verska svoboda pomembno načelo, ki bi ga morali delodajalci 

spoštovati; poudarja pa, da gre pri njegovem izvajanju za vprašanje subsidiarnosti“ 

2. del: „in da imajo lahko tako države članice kot delodajalci legitimne razloge za prepoved 

posebnih vrst simbolov, ki veljajo za verske, zlasti, če kratijo pravice žensk in lahko 

ogrožajo varnost;“ 

 
§ 18 

1. del: „poziva države članice, naj priznajo temeljno pravico do svobode vesti;“ 

2. del: „z zaskrbljenostjo ugotavlja, da v se nekaterih državah članicah usposobljenim in 

ustrezno kvalificiranim zdravstvenim delavcem zavrne zaposlitev ali izgubijo 

zaposlitev, ker nasprotujejo postopkom za končanje življenja;“ 

 
§ 35 

1. del: vse besedilo brez besed "Komisijo in" 

2. del: ti besedi 
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§ 68 

1. del: „je zaskrbljen zaradi slabe ozaveščenosti o pravicah na področju diskriminacije ter 

slabe ozaveščenosti o obstoju organov in organizacij, ki zagotavljajo podporo žrtvam 

diskriminacije, pri čemer je bolj ozaveščena le skupnost LGBTI;“ 

2. del: „meni, da bi morali nacionalni, regionalni in lokalni organi ter vse ustrezne 

organizacije deležnikov znatno izboljšati ozaveščenost z dejavnostmi, namenjenimi 

tako žrtvam kot delodajalcem, pa tudi drugim skupinam; poudarja, da so nacionalne 

organizacije LGBTI glavni partnerji v teh prizadevanjih;“ 

 
§ 69 

1. del: vse besedilo brez besed "Komisijo in" in "Komisijo in" 

2. del: te besede 

 
§ 77 

1. del: vse besedilo brez besed „aktivnemu vključevanju načela enakosti spolov pri 

načrtovanju proračuna, tudi s spodbujanjem“ in „pri Komisiji,“ 

2. del: te besede 

 
ALDE, PPE: 

§ 83 

1. del: „poziva Komisijo in države članice, naj izboljšajo usklajevanje poklicnega in 

zasebnega življenja s konkretnimi ukrepi,“ 

2. del: „na primer s čim prejšnjo predložitvijo novih zakonodajnih predlogov direktive o 

materinstvu,“ brez besed „čim prejšnjo predložitvijo“, „zakonodajnih“ in „direktive“ 

3. del: „čim prejšnjo predložitvijo“, „zakonodajnih“ in „direktive“ 

4. del: „da bi zagotovile pravico žensk do vrnitve na delo po nosečnosti in porodniškem 

dopustu ter njihovo pravico do učinkovitega varovanja zdravja in varnosti na 

delovnem mestu, naj zavarujejo njihove pravice, povezane z materinstvom, in 

sprejmejo ukrepe za preprečevanje neupravičene odpustitve zaposlenih med 

nosečnostjo itd.,“ 

5. del „in direktive o dopustu oskrbnikov ter z okrepitvijo zakonodaje o očetovskem 

dopustu;“ 
 

Razno 

Predlog spremembe 1 je brezpredmeten zaradi umika določenega števila podpisov. 
 

 

14. Dejavnosti, učinek in dodana vrednost Evropskega sklada za prilagoditev 

globalizaciji med letoma 2007 in 2014 

Poročilo: Marian Harkin (A8-0227/2016) 

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

§ 13 § originalno 

besedilo 

PG + 525, 72, 13 

§ 18 § originalno 

besedilo 

PG + 579, 10, 9 

§ 19 § originalno 

besedilo 

po delih   

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

2 +  

§ 22 § originalno 

besedilo 

PG + 537, 40, 21 

§ 24 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 25 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 27 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 33 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 53 § originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. Q § originalno 

besedilo 

loč. -  

u.i. R § originalno 

besedilo 

PG - 255, 279, 30 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 447, 73, 19 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

GUE/NGL: §§ 13, 18, 22, u.i. R 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ALDE: u.i. Q: 

PPE: § 53, u.i. R 
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Zahteve za glasovanje po delih 

GUE/NGL: 

§ 19 

1. del: „pozdravlja ugotovitve iz poročila Računskega sodišča, da so individualnimi 

potrebam prilagojeni in dobro usklajeni ukrepi koristili skoraj vsem delavcem, 

upravičenim do sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, in da je 

skoraj 50 % delavcev, ki so prejeli finančno pomoč, zdaj ponovno zaposlenih;“ 

2. del: „ugotavlja, da je nepravočasno in neučinkovito izvajanje programov sklada v 

nekaterih državah članicah privedlo do premajhne porabe sredstev; meni, da je treba 

k prvotni oceni in začetni vlogi nujno pritegniti ciljne prejemnike ali njihove 

predstavnike, socialne partnerje, lokalne zavode za zaposlovanje in druge ustrezne 

deležnike, če naj bo končni rezultat za prejemnike pozitiven; poziva Komisijo, naj 

državam članicam pomaga pri oblikovanju inovativnih ukrepov in programov ter naj 

v svojih pregledih oceni, v kolikšni meri so bili pri oblikovanju usklajenega svežnja 

prilagojenih storitev upoštevani možen prihodnji razvoj trga dela ter potrebna znanja 

in spretnosti, pa tudi ali so bile pripravljene storitve ustrezne glede na potrebni 

prehod na gospodarstvo, ki bo gospodarno z viri in bo trajnostno; poziva države 

članice, naj si v skladu s členom 7 te uredbe še naprej prizadevajo za usklajeni 

sveženj prilagojenih storitev, ki bo šel v smeri z viri gospodarnega in trajnostnega 

gospodarstva; ugotavlja, da so inovacije, pametna specializacija in učinkovita raba 

virov bistvenega pomena za industrijsko prenovo in gospodarsko diverzifikacijo;“ 

 
§ 24 

1. del: „pozdravlja dejstvo, da so lahko mnogi prejemniki s pomočjo ESPG našli novo 

zaposlitev, kar so jim omogočili individualna pomoč pri iskanju zaposlitve in 

posodabljanje njihovega strokovnega izpopolnjevanja s programi usposabljanja ali 

nadomestila za mobilnost; ravno tako pozdravlja dejstvo, da je sklad s podporo za 

ustanavljanje in prevzem podjetij omogočil nekaterim zaposlenim, da postanejo 

podjetniki; zato poudarja pomembne pozitivne učinke, ki jih ima lahko ESPG na 

samozavest, samostojnost in motiviranost; poudarja, da pomoč iz sklada za 

prilagoditev globalizaciji pozitivno vpliva na večjo socialno kohezijo, saj omogoča 

ponovno zaposlitev“ 

2. del: „in odpravlja negativne pasti brezposelnosti;“ 

 
§ 25 

1. del: vse besedilo brez besed „na podlagi številčnih podatkov iz naknadnega poročila 

ugotavlja, da imajo prejemniki sredstev sklada za prilagoditev globalizaciji relativno 

podpovprečen učni uspeh in torej manj prenosljiva znanja in spretnosti, kar v 

običajnih okoliščinah zmanjšuje njihove zaposlitvene možnosti in povečuje njihovo 

ranljivost na trgu dela;“ in „dodana vrednost“ 

2. del: „na podlagi številčnih podatkov iz naknadnega poročila ugotavlja, da imajo 

prejemniki sredstev sklada za prilagoditev globalizaciji relativno podpovprečen učni 

uspeh in torej manj prenosljiva znanja in spretnosti, kar v običajnih okoliščinah 

zmanjšuje njihove zaposlitvene možnosti in povečuje njihovo ranljivost na trgu 

dela;“ 

3. del: „dodana vrednost“ 

 
§ 27 

1. del: vse besedilo brez besed „in dodano vrednost“ in „in njihovi uporabi, da se zagotovi 

največja možna stopnja ponovne zaposlitve na porabljeni evro;“ 

2. del: „in dodano vrednost“ 

3. del: „in njihovi uporabi, da se zagotovi največja možna stopnja ponovne zaposlitve na 

porabljeni evro;“ 
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§ 33 

1. del: vse besedilo brez besed „resnično dodano vrednost EU“ 

2. del: „resnično dodano vrednost EU“ 

 


