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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. Sporazum o operativnem in strateškem sodelovanju med Ukrajino in Evropskim 

policijskim uradom (Europol) 

Poročilo: Mariya Gabriel (A8-0342/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 442, 80, 72 

 

 

2. Zahteva za odvzem imunitete Jean-Françoisu Jalkhu 

Poročilo: Kostas Chrysogonos (A8-0318/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: predlog sklepa  +  

 

 

 

3. Zahteva za odvzem imunitete Jean-Françoisu Jalkhu 

Poročilo: Kostas Chrysogonos (A8-0319/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: predlog sklepa  +  

 

 

 

4. Dolgoročni načrt za staleže trske in ribištvo, ki izkorišča te staleže 

Priporočilo za drugo obravnavo: Diane Dodds (A8-0325/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

razglasitev sprejetja stališča Sveta 

 

 

5. Dostop davčnih organov do informacij o preprečevanju pranja denarja 

Poročilo: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016) 

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 

p.s. pristojnega odbora 

– glasovanje po 

sklopih 

1-8 

10-18 

20-22 

odbor  +  

p.s. pristojnega odbora 

– ločeno glasovanje 

9 odbor loč. -  

19 odbor loč./EG + 362, 291, 29 

glasovanje: predlog Komisije  +  

glasovanje: zakonodajna resolucija PG + 590, 32, 64 

 

Zahteve za ločeno glasovanje 

PPE: predloga sprememb 9, 19 
 

 

6. Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2015 

Poročilo: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016) 

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

po § 1 7 EFDD  -  

8 EFDD  -  

9 EFDD  -  

§ 3 § originalno 

besedilo 

PG + 491, 149, 53 

po § 3 1 Verts/ALE  -  

10 EFDD  -  

§ 6 6 ENF PG - 89, 516, 88 

§ originalno 

besedilo 

PG + 471, 213, 8 

§ 7 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

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

po § 8 11 EFDD  -  

§ 9 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3/PG + 480, 178, 38 

po § 9 12 EFDD  -  

13 EFDD  -  

14 EFDD  -  

§ 12 § originalno 

besedilo 

PG + 675, 12, 9 

§ 15 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 16 § originalno 

besedilo 

PG + 682, 8, 5 

po § 16 17 GUE/NGL  -  

po § 17 18 GUE/NGL  -  

§ 19 § originalno 

besedilo 

loč. -  

§ 25 2 Verts/ALE  -  

§ 27 19 GUE/NGL  -  

po § 27 15 EFDD  -  

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

po § 32 3 Verts/ALE  -  

u.i. D 20D GUE/NGL  -  

u.i. H 22 GUE/NGL  -  

u.i. I 21D GUE/NGL  -  

u.i. O "23S" GUE/NGL  -  

4 ENF  -  

u.i. P 5 ENF PG - 74, 589, 32 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 437, 121, 140 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ECR: §§ 3, 6, 9 (3. del) 

ENF: §§ 12, 16, predloga sprememb 5, 6 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

PPE: § 19 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ECR: 

§ 15 

1. del: „razume, zakaj je bila politika negativnih obrestnih mer uvedena, poudarja pa, da“ 

2. del: „ima še vedno velike pomisleke glede možnih posledic te politike za posamezne 

varčevalce in za finančno ravnovesje pokojninskih sistemov ter glede nastajanja 

premoženjskih balonov; je zaskrbljen, ker so v nekaterih državah članicah obrestne 

mere za dolgoročne prihranke nižje od stopnje inflacije; meni, da lahko negativni 

vplivi na prihodke zaradi demografskih trendov in kulturnega nagibanja k 

varčevanju privedejo do višje stopnje varčevanja gospodinjstev, kar bi lahko 

ogrozilo domače povpraševanje v euroobmočju; opozarja, da bi bile koristi 

nadaljnjega zniževanja negativnih obrestnih mer za vloge v ECB le omejene, saj pri 

vseh obrestnih merah vlada trend zniževanja;“  

 
ENF: 

§ 7 

1. del: vse besedilo brez besed „poziva ECB, naj pripravi študijo, v kateri bo analizirala, 

kakšen učinek bi imel program nakupa sredstev, če bi bilo mogoče na sekundarnih 

trgih odkupiti javni dolg držav članic, ki je neposredno povezan z naložbami in 

odhodki za raziskave;“ 

2. del: te besede 
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ECR, ENF: 

§ 9 

1. del: vse besedilo brez besed „v zvezi s tem poziva, naj se bančna unija postopno dokonča 

in v celoti izvaja, naj države članice popolnoma upoštevajo z njo povezano 

zakonodajo ter naj se oblikuje unija kapitalskih trgov,“ 

2. del: „v zvezi s tem poziva, naj se bančna unija postopno dokonča in v celoti izvaja, naj 

države članice popolnoma upoštevajo z njo povezano zakonodajo ter naj se oblikuje 

unija kapitalskih trgov,“ brez besed: „naj se bančna unija postopno dokonča in v 

celoti izvaja, naj države članice popolnoma upoštevajo z njo povezano zakonodajo 

ter“ 

3. del: „naj se bančna unija postopno dokonča in v celoti izvaja, naj države članice 

popolnoma upoštevajo z njo povezano zakonodajo ter“ 
 

 

7. Zelena knjiga o maloprodajnih finančnih storitvah 

Poročilo: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016) 

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

po § 1 5 več kot 76 

poslancev 

 -  

§ 11 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 535, 146, 18 

§ 24 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

§ 29 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 34 1 več kot 76 

poslancev 

EG + 346, 325, 27 

po § 34 2 več kot 76 

poslancev 

po delih   

1/EG - 185, 501, 12 

2/EG - 320, 364, 11 

3 več kot 76 

poslancev 

 -  

§ 35 § originalno 

besedilo 

po delih   

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

2 +  

§ 38 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 40 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 45 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 46 § originalno 

besedilo 

loč./EG + 354, 326, 18 

§ 49 6 več kot 76 

poslancev 

EG - 296, 352, 44 

po § 51 7 več kot 76 

poslancev 

 -  

u.i. B 4 več kot 76 

poslancev 

EG + 450, 200, 48 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 552, 128, 11 

 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ECR: § 11 (2. del) 

 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ECR: § 29 

PPE: §§ 40, 45 

S&D: § 46 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ECR: 

§ 11 

1. del: „opozarja, da bi morale biti vse pobude, ki temeljijo na zeleni knjigi, v skladu z 

okrepljenim mednarodnim bojem proti davčnim goljufijam, izogibanju davkom in 

davčnim utajam ter pranju denarja,“ 

2. del: „ter da bi morale vključevati več prizadevanj za pripravo skupne davčne 

identifikacijske številke;“ 

 
§ 35 

1. del: vse besedilo brez besede „zakonodajnimi“ 

2. del: ta beseda 
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PPE: 

§ 24 

1. del: vse besedilo brez besed „opozarja, da bi morale biti vse pobude, ki temeljijo na 

zeleni knjigi, v skladu z okrepljenim mednarodnim bojem proti davčnim goljufijam, 

izogibanju davkom in davčnim utajam ter pranju denarja,“ 

2. del: te besede 

 
§ 38 

1. del: „poziva Komisijo in države članice, naj okrepijo strukture za alternativno reševanje 

sporov, povezane s trgom maloprodajnih finančnih storitev, in sicer tako, da 

zagotovijo, da so organi teh struktur zares neodvisni in da pokrivajo vse akterje na 

trgu, ter naj sprejmejo ukrepe za povečanje učinkovitosti programa FIN-NET in 

povečanje njegove prepoznavnosti med potrošniki;“ 

2. del: „poleg tega poziva Komisijo, naj na podlagi načrtovane ocene izvajanja priporočila 

o kolektivnih pravnih sredstvih preuči možnost uvedbe evropskega sistema 

kolektivnih pravnih sredstev;“ 

 
S&D: 

predlog spremembe 2 

1. del: „poziva Komisijo, naj preuči, kako spremeniti sedanjo razdrobljeno zakonodajo 

omnibus v dokončen, trden in dosleden okvir preglednosti za potrošnike, ki bo 

vključeval nadzorno konvergenco med državami članicami;“ 

2. del: „poziva Komisijo, naj razširi mandat evropskih nadzornih organov na področju 

varstva potrošnikov v okviru prihodnjega pregleda financiranja in upravljanja 

evropskih nadzornih organov; pooblasti evropske nadzorne organe za vodenje dela v 

zvezi s konvergenco praks nadzora poslovanja med državami članicami;“ 
 

 

8. Evropska obrambna unija 

Poročilo: Urmas Paet (A8-0316/2016) 

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

§ 1 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 456, 213, 26 

2/PG + 360, 296, 34 

§ 2 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 453, 197, 44 

2/PG + 431, 204, 48 

§ 4 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG - 283, 394, 18 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

§ 5 § originalno 

besedilo 

PG + 451, 200, 47 

§ 6 § originalno 

besedilo 

PG + 470, 195, 27 

spremenjeno z 

ustnim predlogom 

spremembe 

§ 7 § originalno 

besedilo 

PG + 398, 266, 31 

§ 9 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 422, 238, 37 

2/PG + 358, 308, 27 

§ 11 § originalno 

besedilo 

PG + 406, 232, 60 

§ 12 § originalno 

besedilo 

PG + 421, 190, 81 

§ 16 § originalno 

besedilo 

PG + 466, 200, 29 

§ 19 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 393, 264, 38 

§ 20 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG - 267, 379, 49 

§ 24 § originalno 

besedilo 

PG + 378, 280, 37 

§ 28 § originalno 

besedilo 

PG + 355, 303, 33 

§ 29 § originalno 

besedilo 

PG + 385, 276, 35 

§ 31 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

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

§ 34 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 483, 187, 27 

2/PG + 364, 300, 26 

§ 35 § originalno 

besedilo 

PG + 442, 220, 36 

§ 36 § originalno 

besedilo 

PG + 442, 159, 87 

§ 40 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 457, 202, 36 

2/PG + 399, 266, 26 

§ 47 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 344, 313, 33 

u.i. D § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG - 300, 381, 10 

u. i. G § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 382, 279, 29 

u.i. K § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 426, 239, 32 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 369, 255, 70 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

Verts/ALE: u.i. D (2. del), G (2. del), K (2. del), §§ 1 (2. del), 4 (2. del), 9 (2. del), 19 (2. del), 20 

(2. del), 24, 28, 34 (2. del), 40 (2. del), 47 (2. del) 

GUE/NGL: §§ 2, 7, 11, 16, 24, 28, 36, 40 

EFDD: §§ 1, 2 (1. del), 5, 6, 9, 12, 16, 24, 28, 29, 34, 35 
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Zahteve za glasovanje po delih 

Verts/ALE: 

u.i. D 

1. del: vse besedilo brez besed „ker so države članice odgovorne za oblikovanje evropske 

varnostne in obrambne unije, na podlagi katere naj bi v primernem času vzpostavili 

tudi evropske oborožene sile;“ 

2. del: te besede 

 
u. i. G 

1. del: vse besedilo brez besed „znotraj in“ in „teritorialno“ 

2. del: te besede 

 
u.i. K 

1. del: vse besedilo brez besed „tudi z uporabo sredstev EU,“ 

2. del: te besede 

 
§ 1 

1. del: vse besedilo brez besed „z namenom njene ustanovitve v okviru naslednjega 

večletnega političnega in finančnega okvira EU;“ 

2. del: te besede 

 
§ 4 

1. del: vse besedilo brez besed „kolektivne“,  „za oblikovanje EDU“, „celotnega območja 

svobode, varnosti in pravice“ in „v skladu s členom 42(7) PEU“ 

2. del: ti besedi 

 
§ 9 

1. del: „meni, da bi morala Unija nameniti lastna sredstva za spodbujanje večjega in bolj 

sistematičnega evropskega sodelovanja na področju obrambe med državami 

članicami, vključno s stalnim strukturiranim sodelovanjem;“ 

2. del: „je prepričan, da bi bila uporaba sredstev EU jasen izraz kohezije in solidarnosti, to 

pa bi vsem državam članicam omogočilo, da izboljšajo svoje vojaške zmogljivosti v 

tesnejšem sodelovanju;“ 

 
§ 19 

1. del: vse besedilo brez besed „verjame, da je za ohranitev industrije bistveno povečati 

obrambne izdatke držav članic in zagotoviti ohranitev globalne konkurenčnosti 

industrije;“ 

2. del: te besede 

 
§ 20 

1. del: vse besedilo brez besed „verjame, da je za ohranitev industrije bistveno povečati 

obrambne izdatke držav članic in zagotoviti ohranitev globalne konkurenčnosti 

industrije;“ 

2. del: te besede 

 
§ 31 

1. del: vse besedilo brez besed „ter pospeševali rast in zaposlovanje“ 

2. del: te besede 
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§ 34 

1. del: vse besedilo brez besed „EU“ in „zlasti prek programa za raziskave na področju 

obrambe, ki ga financira EU, in ukrepov  za tesnejše sodelovanje v celotni 

vrednostni verigi;“ 

2. del: te besede 

 
§ 40 

1. del: vse besedilo brez besed „za cilj 2 % BDP porabe za obrambo in“ 

2. del: te besede 

 
§ 47 

1. del: vse besedilo brez: 

"alinee 1"  

"alinee 2"  

"alinee 4"  

"alinee 6"  

"da bi se prvič uporabil pri načrtovanju naslednjega večletnega finančnega okvira" 

(v alinei 7)  

"alinee 9"  

"da bo lahko zagotovil več sredstev Skupnosti za misije EU;" (v alinei 12)  

"z namenom priprave zakonodaje na ravni EU;" (v alinei 14) 

2. del: te besede 

 
EFDD: 

§ 2 

1. del: „odločno poziva države članice EU, naj sprostijo polni potencial Lizbonske pogodbe 

zlasti glede SVOP, s posebnim sklicevanjem na stalno strukturno sodelovanje iz 

člena 42(6) ali zagonski sklad iz člena 41(3) PEU;“   

2. del: „opozarja, da petersberške naloge iz člena 43 PEU zajemajo dolg seznam 

ambicioznih vojaških nalog, kot so skupne operacije razoroževanja, humanitarne in 

reševalne misije, vojaško svetovanje in pomoč, misije za preprečevanje sporov in 

ohranjanje miru ter bojne operacije za krizno upravljanje, vključno z 

vzpostavljanjem miru in pokonfliktno stabilizacijo; opozarja, da je v istem členu 

navedeno tudi, da lahko vse te misije prispevajo k boju proti terorizmu, skupaj s 

pomočjo tretjim državam v boju proti terorizmu na njihovih ozemljih; poudarja, da 

sedanje stanje SVOP ne omogoča, da bi EU lahko izpolnila vse navedene naloge; 

verjame, da bi morali sistematično obravnavati različne načine, kako bi EU lahko 

izpolnila cilje Lizbonske pogodbe;“ 
 

Razno 

Urmas Paet je podal sledeči ustni predlog spremembe k § 6: 

„6. poziva predsednika Komisije, naj ustanovi stalno delovno skupino za obrambne zadeve, 

sestavljeno iz članov Komisije pod vodstvom podpredsednice/visoke predstavnice; poziva Parlament, 

naj se poveže s stalnimi predstavniki te skupine; podpira dodatno sodelovanje Komisije pri obrambi z 

dobro osredotočenimi raziskavami, načrtovanjem in izvajanjem; poziva podpredsednico/visoko 

predstavnico, naj vključi vprašanja podnebnih sprememb v vse zunanje dejavnosti EU in zlasti v 

SVOP;“ 
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9. Sprostitev potenciala prevoza potnikov po vodnih poteh 

Poročilo: Keith Taylor (A8-0306/2016) 

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

§ 10 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 14 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 564, 100, 33 

§ 18 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 576, 102, 14 

§ 19 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 583, 77, 35 

 3 +  

§ 20 § originalno 

besedilo 

loč. +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 551, 82, 64 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ECR: §§ 14 (2. del), 18 (2. del), 19 (2. del) 

 

Zahteve za ločeno glasovanje 

GUE/NGL: § 20 
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Zahteve za glasovanje po delih 

ECR: 

§ 14 

1. del: „pozdravlja prizadevanja v sektorju vodnega potniškega prometa za premik k 

čistejšim in energetsko učinkovitejšim ladjam z manj emisijami, ki so del 

evropskega okvira za bolj zelen vodni promet;“ 

2. del: „meni, da bo to privedlo do cenejših rešitev, ki bodo trajnostne, privlačnejše in zato 

gospodarsko bolj konkurenčne, s čimer bo tudi sektor na splošno postal cenejši, 

čistejši in bolj zelen;“ 

 
§ 18 

1. del: vse besedilo brez besed „mejnih vrednosti emisij žvepla“ 

2. del: te besede 

 
GUE/NGL: 

§ 10 

1. del: „poziva države članice, naj spodbujajo lokalne pobude, usmerjene v uporabo 

celinskih plovnih poti na območju mestnih aglomeracij, vključno z razvojem 

distribucijskih centrov v rečnih pristaniščih in razvojem potniškega prometa;“ 

2. del: „predvsem z namenom povečanja privlačnosti teh območij za obiskovalce;“ 

 
ECR, GUE/NGL: 

§ 19 

1. del: vse besedilo brez besed „razogljičenje“, „utekočinjenega zemeljskega plina“ in 

„nefosilnih“   

2. del: „razogljičenje“ in „nefosilnih“    

3. del: „utekočinjenega zemeljskega plina“ 
 

 

 

10. Povečanje učinkovitosti razvojnega sodelovanja 

Poročilo: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016) 

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

§ 5 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 607, 40, 47 

2/PG + 547, 102, 27 

§ 12 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 23 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

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

§ 28 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 637, 32, 15 

2/PG + 570, 92, 28 

§ 32 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

u.i. I § originalno 

besedilo 

loč. +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 545, 39, 92 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

GUE/NGL: §§ 5, 28 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

GUE/NGL: u.i. I 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ECR: 

§ 5 

1. del: „poziva Evropsko unijo in njene države članice, naj izpolnijo svojo dolgoročno 

zavezo, da za pomoč namenijo 0,7 % BND, naj okrepijo svojo razvojno pomoč, tudi 

prek proračuna EU in Evropskega razvojnega sklada, ter naj sprejmejo učinkovit 

časovni načrt, da bi cilje iz zavez uresničile na pregleden, predvidljiv in odgovoren 

način;“ 

2. del: „opozarja, da merila za uradno razvojno pomoč ne smejo razvodeneti, da bi se krili 

stroški, ki niso neposredno povezani s spodbujanjem trajnostnega razvoja v državah 

v razvoju;“ 

 
§ 28 

1. del: „spominja, da so EU in njene države članice zavezane sproščanju svoje pomoči, in 

priznava, da je bil na tem področju dosežen napredek;“ 

2. del: „poziva k dodatnim prizadevanjem, da bi vsi, ki dajejo razvojno pomoč, tudi 

gospodarstva v vzponu, pospešili sproščanje pomoči na svetovni ravni; poziva tiste, 

ki dajejo pomoč, naj kot prvo možnost uporabijo sisteme javnih naročil partnerskih 

držav;“ 

 
GUE/NGL: 

§ 12 

1. del: vse besedilo brez besede „vključevanju“  

2. del: ta beseda 

 
§ 23 

1. del: vse besedilo brez besed „verskimi skupnostmi“ 

2. del: ti besedi 
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§ 32 

1. del: vse besedilo brez besed „v državah prejemnicah“ 

2. del: te besede 

 


