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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. Carinski zakonik Unije kar zadeva blago, ki začasno zapusti carinsko območje 

Unije po morju ali zraku ***I 

Poročilo: Maria Grapini (A8-0329/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 621, 20, 2 

 

 

 

2. Datum začetka uporabe: dokumenti s ključnimi informacijami o paketnih 

naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih 

***I 

Poročilo: Pervenche Berès (A8-0356/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 561, 9, 75 

 

 

3. Sporazum med EU in Kiribatijem o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno 

bivanje *** 

Priporočilo: Mariya Gabriel (A8-0334/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: odobritev PG + 567, 51, 24 

 

 

 

4. Sporazum med EU in Salomonovimi otoki o odpravi vizumske obveznosti za 

kratkoročno bivanje *** 

Priporočilo: Mariya Gabriel (A8-0336/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: odobritev PG + 562, 53, 27 
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5. Sporazum med EU in Mikronezijo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno 

bivanje *** 

Priporočilo: Mariya Gabriel (A8-0337/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: odobritev PG + 565, 52, 28 

 

 

 

6. Sporazum med EU in Tuvalujem o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno 

bivanje *** 

Priporočilo: Mariya Gabriel (A8-0333/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: odobritev PG + 564, 52, 27 

 

 

 

7. Sporazum med EU in Marshallovimi otoki o odpravi vizumske obveznosti za 

kratkoročno bivanje *** 

Priporočilo: Mariya Gabriel (A8-0335/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: odobritev PG + 560, 53, 27 

 

 

8. Solidarnostni sklad Evropske unije: ocena 

Poročilo: Salvatore Cicu (A8-0341/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 589, 13, 42 
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9. Mnenje Sodišča Evropske unije o združljivosti sporazuma med Združenimi 

državami Amerike in Evropsko unijo o zaščiti osebnih podatkov pri 

preprečevanju, preiskovanju, odkrivanju in pregonu kaznivih dejanj s Pogodbama 

Predlogi resolucij: B8-1304/2016, B8-1305/2016 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Predlog resolucije B8-1304/2016 (GUE/NGL) 

glasovanje: resolucija 

(besedilo v celoti) 

PG - 165, 442, 36 

Predlog resolucije B8-1305/2016 (ALDE) 

glasovanje: resolucija 

(besedilo v celoti) 

PG - 206, 394, 42 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

PPE: končno glasovanje (B8-1304/2016), (B8-1305/2016) 
 

Razno 

Nathalie Griesbeck (skupina ALDE) je tudi podpisnica predloga resolucije B8-1305/2016. 
 

 

10. Sporazum med ZDA in EU o varstvu osebnih podatkov v zvezi s kaznivimi dejanji 

*** 

Priporočilo: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: odobritev PG + 481, 75, 88 

 

 

 

11. Vmesni Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Gano *** 

Priporočilo: Christofer Fjellner (A8-0328/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: odobritev PG + 375, 220, 46 
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12. Sprostitev varnostne rezerve v letu 2016 

Poročilo: José Manuel Fernandes (A8-0347/2016) (zahtevana kvalificirana večina) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: resolucija 

(besedilo v celoti) 

PG + 530, 83, 32 

 

 

 

13. Predlog spremembe proračuna št. 4/2016: posodobitev odobritev, da se odrazijo 

najnovejše dogajanje na področjih migracij in varnosti, zmanjšanje odobritev 

plačil in odobritev za prevzem obveznosti 

Poročilo: José Manuel Fernandes (A8-0350/2016) 

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

§ 3 § originalno 

besedilo 

PG + 531, 94, 15 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 520, 53, 67 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ENF: § 3 
 

 

14. Predlog spremembe proračuna št.5/2016: Izvajanje sklepa o lastnih sredstvih 

Poročilo: José Manuel Fernandes (A8-0348/2016) 

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

u.i. A 1 GUE/NGL PG - 76, 522, 46 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 530, 83, 29 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

GUE/NGL: predlog spremembe 1 
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15. Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Nemčiji 

Poročilo: Monika Hohlmeier (A8-0352/2016) (zahtevana kvalificirana večina in 3/5 oddanih glasov) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: resolucija 

(besedilo v celoti) 

PG + 592, 9, 43 

 

 

 

16. Predlog spremembe proračuna št. 6/2016, ki spremlja predlog za uporabo sredstev 

Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Nemčiji 

Poročilo: José Manuel Fernandes (A8-0349/2016) 

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

u.i. C § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 590, 25, 29 

 

Zahteve za glasovanje po delih 

ECR: 

u.i. C 

1. del: „ker je Solidarnostni sklad Evropske unije v skladu z opredelitvijo v uredbi o 

večletnem finančnem okviru poseben instrument“ 

2. del: „bi bilo treba ustrezna sredstva za prevzem obveznosti in plačila vključiti v proračun 

brez upoštevanja ustreznih zgornjih meja večletnega finančnega okvira;“ 
 

 

17. Sprostitev varnostne rezerve v letu 2017 

Poročilo: Jens Geier (A8-0346/2016) (zahtevana kvalificirana večina) 

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

po navedbi sklicevanja 

6 

1 GUE/NGL PG - 133, 455, 50 

u.i. A 2 GUE/NGL PG - 94, 500, 48 

po u.i. A 3 GUE/NGL PG - 87, 514, 42 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 508, 89, 45 
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Zahteve za poimensko glasovanje 

GUE/NGL: predlogi sprememb 1, 2, 3 
 

 

18. Uporaba instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih 

ukrepov za obravnavo trenutne migracijske, begunske in varnostne krize 

Poročilo: Jens Geier (A8-0351/2016) (zahtevana kvalificirana večina in 3/5 oddanih glasov) 

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

§ 2 § originalno 

besedilo 

PG + 560, 61, 18 

§ 4 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 5 § originalno 

besedilo 

loč. +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 526, 70, 44 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ENF: § 2 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ECR: § 5 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ECR: 

§ 4 

1. del: „poudarja, da je uporaba tega instrumenta, kot je določena v členu 11 uredbe o 

večletnem finančnem okviru, znova pokazala na veliko potrebo po večji 

prilagodljivosti proračuna Unije“ 

2. del: „ter ponavlja svoje stališče, ki ga je izrazil v okviru vmesnega pregleda/revizije 

večletnega finančnega okvira, da bi bilo treba letni znesek instrumenta 

prilagodljivosti povečati na dve milijardi EUR;“ 
 

 

19. Uporaba Solidarnostnega sklada EU za plačilo predplačil v okviru proračuna za 

leto 2017 

Poročilo: Patricija Šulin (A8-0323/2016) (zahtevana kvalificirana večina in 3/5 oddanih glasov) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 610, 24, 7 
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20. Proračunski postopek za leto 2017: skupni predlog 

Poročilo: Jens Geier in Indrek Tarand (A8-0353/2016) (zahtevana kvalificirana večina za zavrnitev 
skupnega predloga) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

skupno besedilo PG + 438, 194, 7 

 

Razno 

Zakonodajna resolucija vključuje naslednji odstavek 3 (novo): 

„3. ugotavlja, da je bilo število osebja Parlamenta ena izmed glavnih točk tega spravnega 

postopka; opozarja, da ima na podlagi prijateljskega dogovora vsaka veja proračunskega organa 

izključno pristojnost za svoj oddelek proračuna; poudarja tudi svojo politično odločitev, da se 

politične skupine izvzamejo od načrtovanega pet-odstotnega zmanjšanja osebja, kakor je 

izpostavljeno v njegovih resolucijah o proračunih za leta 2014, 2015, 2016 in 2017; bo ocenil 

posledice proračunskih odločitev na delovanje institucije;“ 
 

 

21. Razmere v Italiji po potresih 

Predlogi resolucij: B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-1289/2016, B8-
1291/2016, B8-1294/2016, B8-1296/2016 

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

Predlog resolucije politične skupine 

B8-1284/2016  ENF  -  

Skupni predlog resolucije RC-B8-1285/2016  

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

§ 6 § originalno 

besedilo 

PG + 526, 52, 39 

§ 7 2 ECR PG - 158, 446, 32 

§ originalno 

besedilo 

PG + 354, 246, 33 

po § 8 1 GUE/NGL PG + 347, 263, 22 

§ 13 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

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

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-1285/2016  EPP  ↓  

B8-1286/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1288/2016  S&D  ↓  

B8-1289/2016  EFDD  ↓  

B8-1291/2016  ECR  ↓  

B8-1294/2016  ALDE  ↓  

B8-1296/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

GUE/NGL: § 6, predlog spremembe 1 

EFDD: § 7 

ECR: predlog spremembe 2 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ALDE, PPE: § 7 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ECR: 

§ 13 

1. del: vse besedilo brez besed:  „meni, da bi lahko z delno vključitvijo letne dodelitve 

finančnih sredstev za solidarnostni sklad v proračun, kot je predvideno v predlagani 

uredbi „omnibus“, v prihodnosti prispevali k hitrejšemu postopku mobilizacije“, 

„poleg tega“ in „v okviru morebitnih prihodnjih reform“ 

2. del: te besede 
 

Razno 

Dario Tamburrano (skupina EFDD) je tudi podpisnik skupnega predloga RC-B8-1285/2016. 
 

 

22. Izjave o interesih komisarjev – smernice 

Poročilo: Pascal Durand (A8-0315/2016) 

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

§ 28, točka g 1 več kot 76 

poslancev 

PG + 623, 3, 5 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 615, 5, 6 
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Zahteve za poimensko glasovanje 

Verts/ALE: predlog spremembe 1 
 

 

23. Odgovornost, odškodnine in finančno jamstvo za naftne in plinske dejavnosti na 

morju 

Poročilo: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016) 

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

§ 8 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 19 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 342, 285, 6 

§ 20 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 349, 280, 4 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 506, 106, 15 

 

Zahteve za glasovanje po delih 

PPE: 

§ 8 

1. del: „meni, da je treba uvesti stroge predpise o odgovornosti pri nesrečah na morju, ki 

bodo žrtvam teh nesreč olajšali dostop do pravnega varstva (tako pravnim kot 

fizičnim osebam), saj lahko to izvajalce dejavnosti na morju spodbudi k ustreznemu 

upravljanju tveganj v teh dejavnostih;“ 

2. del: „meni, da bi se morali izogniti omejitvam finančne odgovornosti;“ 

 
§ 19 

1. del: „poziva Komisijo, naj spodbuja države članice, da razvijejo instrumente finančnega 

jamstva za običajne odškodninske zahtevke v primeru nesreč pri naftnih in plinskih 

dejavnostih na morju ter transportu nafte in plina po morju, tudi v primerih 

insolventnosti; meni, da bi s tem lahko omejili prenašanje odgovornosti izvajalcev za 

naključno onesnaženje na javni proračun, iz katerega se bodo sicer morali kriti 

odškodninski stroški, če se pravila ne bodo spremenila;“ 

2. del: „meni, da bi bilo treba v tem kontekstu oceniti tudi uvedbo sklada, ki bi temeljil na 

pristojbinah, ki bi jih plačevala priobalna industrija;“ 
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§ 20 

1. del: vse besedilo brez besed: „vseeno obžaluje, da v področje uporabe te direktive niso 

zajete vse dejavnosti iz direktive o varnosti na morju; obžaluje tudi, da opredelitve 

kaznivih dejanj in minimalnih sankcij v primerih kršitve varnosti na morju niso 

harmonizirane v EU;“ 

2. del: te besede 
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24. Razmere v Demokratični republiki Kongo 

Predlogi resolucij: B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-1319/2016, B8-

1320/2016, B8-1324/2016 

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-1310/2016 

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

po § 4 1 Verts/ALE  -  

2 Verts/ALE PG - 145, 454, 31 

§ 7 3 Verts/ALE  -  

po § 7 4 Verts/ALE  -  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-1310/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1313/2016  EFDD  ↓  

B8-1315/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1316/2016  ECR  ↓  

B8-1319/2016  EPP  ↓  

B8-1320/2016  ALDE  ↓  

B8-1324/2016  S&D  ↓  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

Verts/ALE: predlog spremembe 2 
 

Razno 

Barbara Lochbihler (skupina Verts/ALE) je prav tako podpisnica skupnega predloga resolucije 

RC-B8-1310/2016. 
 

 



P8_PV(2016)12-01(VOT)_SL.docx 13 PE 595.928 

25. Dostop do energije v državah v razvoju 

Predlog resolucije: B8-1227/2016 

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

Predlog resolucije B8-1227/2016  

(odbor DEVE) 

po § 1 2 GUE/NGL PG - 186, 411, 30 

§ 4 § originalno 

besedilo 

loč./EG + 347, 261, 16 

po § 4 3 Verts/ALE  -  

§ 11 4 Verts/ALE PG + 562, 11, 59 

§ 12 5 Verts/ALE EG + 354, 272, 5 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 ↓  

2 ↓  

§ 14 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 396, 226, 7 

§ 15 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 16 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 345, 269, 15 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

navedba sklicevanja 8 § originalno 

besedilo 

loč. +  

po navedbi sklicevanja 

11 

6 S&D  +  

u.i. B 1 GUE/NGL PG - 244, 332, 54 

u.i. K § originalno 

besedilo 

loč./EG + 373, 242, 9 

u.i. O § originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. P § originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. X § originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. Z § originalno 

besedilo 

loč. +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

Verts/ALE: predlog spremembe 4 

GUE/NGL: predloga sprememb 1, 2 

S&D: § 16 (2. del) 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

GUE/NGL: u.i. X 

PPE: navedba sklicevanja 8, u.i. K, O, P, Z, §§ 4, 16 
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Zahteve za glasovanje po delih 

S&D: 

§ 16 

1. del: vse besedilo brez besed: „k postopni odpravi subvencij za fosilna goriva in spodbuja, 

naj se na ta način sproščena“ 

2. del: te besede 

 

GUE/NGL: 

§ 15 

1. del: vse besedilo brez besed: „uporabo kombiniranja, kadar to pomeni“ 

2. del: te besede 

 

PPE: 

§ 12 

1. del: vse besedilo brez besed: „zlasti ugotavlja, da razvoj biomase za energijo prinaša 

nove grožnje, na primer v smislu prehranske varnosti, varnosti zemljiške posesti, 

krčenja gozdov in degradacije zemljišč;“ 

2. del: te besede 

 
§ 14 

1. del: vse besedilo brez besed: „poziva EU in države članice, naj zagotovijo podporo in 

tehnično pomoč pri izvajanju akcijskega načrta za pobudo o koridorju čiste energije 

v Afriki, katere cilj je do leta 2030 polovico skupnih potreb po električni energiji 

zagotoviti iz čistih, domačih, stroškovno učinkovitih in obnovljivih virov, s čimer bi 

se zmanjšale emisije ogljikovega dioksida;“ 

2. del: te besede 
 

 

26. Izvajanje postopka za evropski plačilni nalog 

Poročilo: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: resolucija 

(besedilo v celoti) 

PG + 568, 43, 8 

 


