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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. Ruanda in zadeva Victoire Ingabire 

Predlogi resolucij: B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016, B8-

1075/2016, B8-1076/2016 

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-1061/2016  

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

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-1061/2016  EFDD  ↓  

B8-1064/2016  ECR  ↓  

B8-1065/2016  PPE  ↓  

B8-1066/2016  S&D  ↓  

B8-1073/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1075/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Razno 

Skupina ALDE je umaknila predlog resolucije B8-1076/2016. 

Raffaele Fitto (skupina ECR) je tudi podpisnica predloga resolucije B8-1064/2016. 

Hugues Bayet in Marc Tarabella (skupina S&D) sta umaknila svoja podpisa s skupnega predloga 

resolucije RC-B8-1061/2016. 
 

 

2. Sudan 

Predlogi resolucij: B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-
1078/2016, B8-1080/2016 

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-1062/2016  

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

§ 6 § originalno 

besedilo 

 + spremenjeno z 

ustnim predlogom 

spremembe 

§ 11 § originalno 

besedilo 

po delih   

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

2 +  

§ 16 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u.i. H 1 GUE/NGL PG - 142, 451, 9 

po u.i. I 2 GUE/NGL  -  

u.i. J § originalno 

besedilo 

loč. +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-1062/2016  EFDD  ↓  

B8-1067/2016  PPE  ↓  

B8-1070/2016  S&D  ↓  

B8-1071/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1074/2016  ECR  ↓  

B8-1078/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1080/2016  ALDE  ↓  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

GUE/NGL: predlog spremembe 1 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ECR: u.i. J 
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Zahteve za glasovanje po delih 

PPE: 

§ 11 

1. del: vse besedilo brez besed "(Demokratično republiko Kongo, Čad, Južno Afriko, 

Ugando in Džibuti)" 

2. del: te besede 

 
§ 16 

1. del: "poziva Komisijo in zadevne države članice, naj zato pri projektu s Sudanom za 

boljše upravljanje migracij zagotovijo popolno preglednost," 

2. del: "tudi glede vseh načrtovanih dejavnosti in upravičencev do sredstev EU in 

nacionalnih sredstev, in naj pripravijo celovito poročilo o obisku tehnične delegacije 

EU v Sudanu maja 2016;" 
 

Razno 

Pavel Svoboda je podal ustni predlog spremembe k odstavku 6: 

"6. znova potrjuje, da je svoboda veroizpovedi, vesti ali prepričanja splošna človekova pravica, ki jo je 

treba varovati povsod in za vsakogar; poziva sudansko vlado, naj razveljavi pravne določbe, v skladu s 

katerimi so posamezniki kaznovani ali diskriminirani zaradi verskega prepričanja, zlasti v primeru 

verskega odpadništva ter v primerih češkega krščanskega humanitarnega delavca Petra Jašeka, 

sudanskih pastorjev Hassana Abduraheema Kodija Taoura in Kuwaja Shamala ter darfurskega 

dodiplomskega študenta Abdulmonema Abdumawlaja Issaja Abdumawlaja;" 

 

Raffaele Fitto (skupina ECR) je tudi podpisnik predloga resolucije B8-1074/2016. 
 

 

3. Tajska, predvsem zadeva Andyja Halla 

Predlogi resolucij: B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-
1081/2016, B8-1082/2016 

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-1068/2016  

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

§ 11 1 GUE/NGL PG - 253, 341, 18 

2 GUE/NGL PG - 271, 327, 8 

po § 11 3 GUE/NGL po delih   

1/PG + 281, 262, 65 

2/PG - 271, 304, 34 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-1068/2016  EFDD  ↓  

B8-1069/2016  PPE  ↓  

B8-1072/2016  S&D  ↓  

B8-1077/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1079/2016  ALDE  ↓  

B8-1081/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1082/2016  ECR  ↓  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

GUE/NGL: predlogi sprememb 1, 2, 3 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

GUE/NGL: 

predlog spremembe 3 

1. del: "je trdno prepričan, da bi morala podjetja odgovarjati za vsako okoljsko škodo in vse 

kršitve človekovih pravic, ki so jih povzročile, ter da bi morale EU in države članice 

to uveljavljati kot temeljno načelo;" 

2. del: "poziva vse strani, naj se dejavno udeležijo prihajajoče druge seje medvladne 

delovne skupine Združenih narodov za pripravo mednarodnega pravno zavezujočega 

instrumenta o nadnacionalnih družbah in drugih podjetjih v zvezi s človekovimi 

pravicami;" 
 

Razno 

Raffaele Fitto (skupina ECR) je tudi podpisnik predloga resolucije B8-1082/2016. 
 

 

4. Mednarodni standardi računovodskega poročanja: IFRS 9 

Predlog resolucije: B8-1060/2016 

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

Predlog resolucije B8-1060/2016  

(odbor ECON) 

po u.i. D 1 GUE/NGL PG - 100, 446, 68 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  
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Zahteve za poimensko glasovanje 

GUE/NGL: predlog spremembe 1 
 

 

5. Razmere v Siriji 

Predlogi resolucij: B8-1089/2016, B8-1090/2016 

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

Skupni predlog resolucije B8-1089/2016  

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

§ 3 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 5 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 6 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

po § 6 1 ENF PG - 113, 420, 76 

2 ENF PG - 104, 454, 41 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 508, 50, 56 

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-1090/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ALDE: končno glasovanje 

ENF: predloga sprememb 1, 2 

GUE/NGL: končno glasovanje 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ENF: 

§ 3 

1. del: vse besedilo brez besed "zlasti Rusijo in Asadov režim," 

2. del: te besede 
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§ 5 

1. del: vse besedilo brez besed "vse člane mednarodne podporne skupine za Sirijo" in "v 

zvezi s tem v celoti podpira prizadevanja posebnega odposlanca OZN Staffana de 

Misture;" 

2. del: te besede 

 
§ 6 

1. del: "poziva visoko predstavnico/podpredsednico Komisije, naj obnovi prizadevanja za 

skupno strategijo EU za Sirijo, katere namen naj bo doseči politično rešitev za Sirijo 

in ki naj vključuje nadzorne in izvrševalne ukrepe za večje spoštovanje dogovorov in 

obveznosti," 

2. del: "sprejetih v okviru mednarodne podporne skupine za Sirijo;" 
 

 

6. Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2016 v Marakešu v Maroku 

(COP 22) 

Predlog resolucije: B8-1043/2016 

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

Predlog resolucije B8-1043/2016  (odbor ENVI) 

§ 3 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 315, 296, 2 

§ 7 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 9 9 PPE  +  

§ 12 7 Verts/ALE  +  

§ 18 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 22 2 GUE/NGL PG - 131, 466, 21 

§ originalno 

besedilo 

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

§ 23 10 PPE  -  

§ 24 11 PPE EG + 418, 191, 6 

po § 24 1 S&D  +  

3 GUE/NGL  -  

§ 25 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 28 12 PPE  +  

§ 46 4 GUE/NGL po delih   

1 +  

2/EG - 292, 317, 8 

3 -  

13 PPE EG - 250, 349, 13 

po § 46 5 GUE/NGL PG - 138, 474, 1 

§ 54 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 55 § originalno 

besedilo 

loč. -  

§ 62 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 533, 80, 5 

2/PG + 489, 112, 10 

3/PG + 491, 116, 7 

4/PG + 427, 170, 18 

5/PG + 317, 292, 8 

6/PG + 495, 117, 7 

§ 63 § originalno 

besedilo 

po delih   

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

2 +  

§ 65 § originalno 

besedilo 

PG + 491, 115, 10 

§ 66 14 PPE EG - 299, 312, 7 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 316, 288, 10 

§ 69 § originalno 

besedilo 

loč. +  

po navedbi sklicevanja 

14 

8 PPE  +  

po u.i. A 6 Verts/ALE  +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 467, 94, 55 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ECR: §§ 62, 65, 66 (2. del) 

GUE/NGL: predloga sprememb 2 in 5 

ALDE: končno glasovanje 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ECR: §§ 18, 55, 69 

GUE/NGL: § 22 

PPE: § 18, 25 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ECR: 

§ 7 

1. del: vse besedilo brez besed "želi spomniti, da naj bi globalne emisije odpravili do leta 

2050 ali kmalu po tem;" 

2. del: te besede 

 
§ 54 

1. del: "poziva, da se je treba resno zavedati problematike podnebnih beguncev in njenega 

obsega, ki je posledica podnebnih katastrof, te pa povzroča globalno segrevanje;" 

2. del: " z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je moralo zaradi poplav, neurij, potresov in drugih 

nesreč med letoma 2008 in 2013 dom zapustiti 166 milijonov ljudi; posebej 

opozarja, da bi lahko zaradi dogajanja v nekaterih delih Afrike in Bližnjega vzhoda, 

ki je povezano s podnebjem, prišlo do politične nestabilnosti, gospodarske stiske in 

stopnjevanja begunske krize v Sredozemlju;" 
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§ 63 

1. del: "pozdravlja zavezo iz pariškega sporazuma o prilagoditvi finančnih tokov, da bodo 

prispevali k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in k razvoju, odpornemu na 

podnebne spremembe;" 

2. del: "meni, da mora zato EU nemudoma omejiti finančne tokove za fosilna goriva in 

visokoogljično infrastrukturo;" 

 
§ 66 

1. del: vse besedilo brez besed "dodeljevanje prihodkov od trgovanja z emisijami naložbam 

na področju podnebnih sprememb pa tudi prihodkov iz zaračunavanja za emisije 

ogljika goriv v mednarodnem prometu; prav tako poziva k delni uporabi kmetijskih 

subvencij za zagotavljanje naložb za proizvodnjo in uporabo energije iz obnovljivih 

virov na kmetijah;" in "vključno s postopno odpravo izvoznih kreditov za naložbe v 

fosilna goriva;" 

2. del: te besede 

 
PPE: 

§ 3 

1. del: vse besedilo brez besed "zlasti EU," 

2. del: te besede 

 
PPE, S&D: 

predlog spremembe 4 

1. del: dodajo se besede "vključno z malimi in srednjimi podjetji," 

2. del: črtajo se besede "pa tudi zagotovitve njihove udeležbe pri načrtovanju in izvajanju 

podnebnih ukrepov," 

3. del: dodajo se besede "sektorjih in projektih, čeprav je treba ta seznam prečistiti glede na 

standarde in merila trajnosti, kot zahteva večina akterjev civilne družbe;" 

 
ECR, PPE, ALDE: 

§ 62 

1. del: vse besedilo brez besed "dodatnih virov", "vključno", "s sprejetjem davka na 

finančne transakcije," "namenitvijo nekaterih pravic do emisije iz sistema EU za 

trgovanje z emisijami v obdobju 2021–2030 in dodeljevanjem prihodkov iz ukrepov 

na ravni EU in mednarodni ravni glede emisij letalstva in ladijskega prometa" in 

"mednarodno podnebno financiranje in" 

2. del: "dodatnih virov" 

3. del: "vključno" 

4. del: "s sprejetjem davka na finančne transakcije," 

5. del "namenitvijo nekaterih pravic do emisije iz sistema EU za trgovanje z emisijami v 

obdobju 2021–2030 in dodeljevanjem prihodkov iz ukrepov na ravni EU in 

mednarodni ravni glede emisij letalstva in ladijskega prometa" 

6. del "mednarodno podnebno financiranje in" 
 

 

7. Izvajanje uredbe o materialih, namenjenih za stik z živili 

Poročilo: Christel Schaldemose (A8-0237/2016) 

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 

§ 1 4 ENF PG - 72, 522, 20 

§ 5 5 ENF PG - 61, 538, 14 

§ 15 6 ENF PG - 69, 506, 36 

§ 27 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 30 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 31 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 32 9 več kot 40 

poslancev 

PG + 346, 239, 29 

§ 34 7 ENF PG - 69, 497, 43 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 40 § originalno 

besedilo 

loč. +  

po u.i. F 1 ENF PG - 40, 561, 12 

u.i. I 2 ENF PG - 46, 538, 22 

u.i. N 3 ENF PG - 58, 515, 31 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 559, 31, 26 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

Verts/ALE: predlog spremembe 9 

ENF: predlogi sprememb 1-7 
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Zahteve za ločeno glasovanje 

ECR: § 40 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ECR: 

§ 30 

1. del: vse besedilo brez besed "poudarja, da je treba preprečiti ogrožanje javnega zdravja 

in da mora zato Komisija redno in sprotno obveščati Parlament in Svet, če snovi, ki 

zbujajo skrb (kot so snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, snovi, ki so rakotvorne, 

mutagene ali strupene za razmnoževanje, snovi, ki se kopičijo v organizmu in 

nekatere skupine endokrinih motilcev) in ki so prepovedane ali se postopno 

odpravljajo na podlagi zakonodaje REACH ali katere druge zakonodaje, še vedno 

uporabljajo v materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili;" 

2. del: te besede 

 
§ 31 

1. del: "je seznanjen, da je Komisija 15. junija 2016 objavila znanstvena merila za 

odkrivanje lastnosti, ki povzročajo endokrine motnje, v aktivnih snoveh, ki se 

uporabljajo v biocidnih proizvodih in fitofarmacevtskih sredstvih;" 

2. del: "kljub temu poudarja, da so potrebna horizontalna merila za vse proizvode, tudi za 

materiale in izdelke, namenjene za stik z živili, in poziva Komisijo, naj jih brez 

odlašanja predstavi; poziva, naj se ta merila po njihovi uvedbi upoštevajo v postopku 

ocene tveganja pri materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili;" 

 
PPE, ECR: 

§ 27 

1. del: "poudarja, da so materiali in izdelki, namenjeni za stik z živili, pomemben vir 

izpostavljenosti ljudi kritičnim kemikalijam," 

2. del: "vključno s perfluoriranimi spojinami in endokrinimi motilci, kot so ftalati in 

bisfenoli, v zvezi s katerimi je bila ugotovljena povezava s kroničnimi boleznimi, pa 

tudi reproduktivnimi težavami, motnjami presnove, alergijami in motnjami 

nevrološkega razvoja;" 

3. del: "ugotavlja, da je migracija tovrstnih kemikalij zlasti zaskrbljujoča v zvezi z materiali 

in izdelki, namenjenimi za stik z živili, saj so lahko škodljivi tudi v izjemno majhnih 

odmerkih;" 

 
§ 34 

1. del: "podpira pobude za raziskave in inovacije za razvoj novih snovi, namenjenih uporabi 

v materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, ki so dokazano varni za zdravje 

ljudi;" 

2. del: "vendar poudarja, da zaenkrat kakršne koli varnejše alternative ne bi smele 

vključevati bisfenola S (BPS) kot nadomestka za bisfenol A (BPA), saj bi bisfenol S 

utegnil imeti podoben toksikološki profil kot bisfenol A; 
 

Razno 

Predlog spremembe 8 ne zadeva vseh jezikovnih različic in se zato o njem ni glasovalo (člen 170(1)(d) 

Poslovnika). 
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8. Spremljanje uporabe prava Unije – Letno poročilo 2014 

Poročilo: Heidi Hautala (A8-0262/2016) 

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

§ 8 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 595, 11, 7 

2/PG + 500, 53, 56 

3/PG + 513, 41, 51 

§ 10 § originalno 

besedilo 

PG + 464, 70, 78 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 490, 61, 57 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ENF: §§ 8, 10 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ENF: 

§ 8 

1. del: vse besedilo brez besed "vpliv učinkovite uporabe prava EU na krepitev 

verodostojnosti institucij EU; ceni pomen, ki ga Komisija v letnem poročilu 

pripisuje peticijam, ki jih vlagajo državljani, podjetja in organizacije civilne družbe, 

gre namreč za temeljno pravico, zagotovljeno z Lizbonsko pogodbo, pomemben 

element Evropskega državljanstva in pomembno sekundarno sredstvo za spremljanje 

uporabe prava EU in ugotavljanje morebitnih vrzeli v njem, s pomočjo katerega 

lahko državljani – poleg" in " –izrazijo svoje mnenje in opišejo svoje izkušnje;" 

2. del: "vpliv učinkovite uporabe prava EU na krepitev verodostojnosti institucij EU; ceni 

pomen, ki ga Komisija v letnem poročilu pripisuje peticijam, ki jih vlagajo 

državljani, podjetja in organizacije civilne družbe, gre namreč za temeljno pravico, 

zagotovljeno z Lizbonsko pogodbo, pomemben element Evropskega državljanstva in 

pomembno sekundarno sredstvo za spremljanje uporabe prava EU in ugotavljanje 

morebitnih vrzeli v njem, s pomočjo katerega lahko državljani" 

3. del: "– poleg" 
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9. Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: Dajanje v promet za gojenje 

semen gensko spremenjene koruze Bt11 

Predlog resolucije: B8-1083/2016 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Predlog resolucije B8-1083/2016  (odbor ENVI) 

glasovanje: resolucija (besedilo v 

celoti) 

PG + 386, 190, 35 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

Verts/ALE, ENF: končno glasovanje 
 

 

10. Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: Dajanje v promet za gojenje 

semen gensko spremenjene koruze 1507 

Predlog resolucije: B8-1085/2016 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Predlog resolucije B8-1085/2016  (odbor ENVI) 

glasovanje: resolucija (besedilo v 

celoti) 

PG + 375, 193, 36 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

Verts/ALE, ENF: končno glasovanje 
 

 

11. Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: obnovitev odobritve za dajanje na 

trg za gojenje semen gensko spremenjene koruze MON 810 

Predlog resolucije: B8-1086/2016 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Predlog resolucije B8-1086/2016  (odbor ENVI) 

glasovanje: resolucija (besedilo v 

celoti) 

PG + 371, 189, 40 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

Verts/ALE, ENF: končno glasovanje 
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12. Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: obnovitev odobritve za dajanje na 

trg proizvodov iz gensko spremenjene koruze MON 810 

Predlog resolucije: B8-1084/2016 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Predlog resolucije B8-1084/2016  (odbor ENVI) 

glasovanje: resolucija (besedilo v 

celoti) 

PG + 372, 181, 46 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

Verts/ALE, ENF: končno glasovanje 
 

 

13. Ugovor v skladu s členom 106: dajanje na trg proizvodov, ki vsebujejo 

gensko spremenjeni bombaž 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 

Predlog resolucije: B8-1088/2016 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Predlog resolucije B8-1088/2016  (odbor ENVI) 

glasovanje: resolucija (besedilo v 

celoti) 

PG + 384, 168, 39 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

Verts/ALE, ENF: končno glasovanje 

 


