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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.  Boljše poklicne možnosti in večja mobilnost: evropsko partnerstvo za raziskovalce  

 Poročilo: Pia Elda LOCATELLI (A6-0067/2009)  
 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 512,16,14 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

IND/DEM  končno glasovanje 

PPE-DE:  končno glasovanje 

 

 

2.  Varstvo potrošnikov, zlasti mladoletnih, pri uporabi video iger  

 Poročilo: Toine MANDERS (A6-0051/2009)  
 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 552,12,6 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

IND/DEM: končno glasovanje 

 

 

3.  Razvijanje skupnega zračnega prostora z Izraelom   

 Poročilo: Luca ROMAGNOLI (A6-0090/2009)  
 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 455,62,54 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

IND/DEM : končno glasovanje 

 

 

4.  Večletni načrt za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in 

Sredozemskem morju 

* 

  Predlog uredbe (C6-0081/2009)  
 

Predmet  Št. Predlagatelj PG, 

itd. 

Glasovanje PG/EG - pripombe 

člen 2, točka g 4 PSE  +  

člen 4 § 6, alinea 3 5 PSE  +  
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Predmet  Št. Predlagatelj PG, 

itd. 

Glasovanje PG/EG - pripombe 

člen 21, § 1 6 PSE EG + 360,222,7 

člen 23, § 2, točka 

(a) 

7 PSE  +  

člen 30, § 2, točka 

(a) 

8 PSE  +  

člen 30, § 2, točka 

(b) 

9 PSE  +  

člen 40, po § 1 3rev2 Verts/ALE PG - 113,474,17 

po u.i. 3 1 Verts/ALE  +  

2 Verts/ALE  -  

glasovanje: spremenjeni predlog PG + 540,53,14 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

Verts/ALE: p.s. 3rev2 in spremenjeni predlog 

 

 

5.  Poslabšanje humanitarnih razmer na Šrilanki  

 Predlog resolucije: (B6-0140/2009) 
 

Predmet  Št. 

p.s. 

Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Predlog resolucije B6-0140/2009 

(odbor AFET) 

§ 1 1 Verts/ALE  U  

2 Verts/ALE po 

delih/P

G 

  

1  + 354,219,22 

2  + 312,258,29 

§ originalno 

besedilo 

po 

delih 

  

1 ↓  

2 ↓  
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Predmet  Št. 

p.s. 

Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

3 ↓  

po § 1 5 PSE PG + 528,47,17 

po § 2 6 PSE PG + 358,232,20 

§ 3 7 PSE  +  

8 PSE  +  

§ 5 9 PSE  +  

novi uvodni izjavi  4 PSE PG - 274,311,25 

3 PSE PG + 563,27,22 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

PSE:  p.s. 3, 4, 5, 6 

Verts/ALE: p.s. 1, 2 

 

Zahteve za glasovanje po delih 

PSE 

§ 1 

1. del: "poziva k ... območje" razen besede "začasni" 

2. del: "začasni" 

3. del: "obsoja ... območje" 

 

Verts/ALE 

p.s. 2 

1. del: črtanje besede "začasni" 

2. del: vstavitev besed "vse oblike" 

 

Razno 

Skupina Verts/ALE je umaknila svoj predlog spremembe 1. 

 

 

6.  Problematika slabšanja stanja kmetijskih površin v EU  

 Poročilo: Vincenzo AITA (A6-0086/2009)  
 

Predmet  Št. Predlagatelj PG, 

itd. 

Glasovanje PG/EG - pripombe 

Alternativni 

predlog resolucije 

1 PPE-DE EG + 327,268,11 
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Predmet  Št. Predlagatelj PG, 

itd. 

Glasovanje PG/EG - pripombe 

Alternativni 

predlog resolucije 

2 GUE/NGL  U  

glasovanje: resolucija odbora AGRI (celotno 

besedilo) 

PG ↓  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

IND/DEM : končno glasovanje 

 

Vincenzo Aita v imenju skipine GUE/NGL je umaknil predlog spremembe 2. 

 

 

7.  Sodelovanje delavcev v podjetjih z Evropskim statutom  

 Predlog resolucije: (B6-0110/2009) 
 

Predmet  Št. 

p.s. 

Predlagatelj PG, 

itd. 

Glasovanje PG/EG - pripombe 

Predlog resolucije  B6-0110/2009 

(PPE-DE, PSE, UEN, ALDE) 

glasovanje: resolucija (kot celota) PG + 542,57,14 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

IND/DEM: končno glasovanje 

 

 

8.  Otroci migrantov   

 Predlog resolucije: (B6-0112/2009) 
 

Predmet  Št. 

p.s. 

Predlagatelj PG, 

itd. 

Glasovanje PG/EG - pripombe 

Predlog resolucije B6-0112/2009 

(odbor EMPL) 

§ 3 1 PPE-DE EG - 269,331,8 

§ 7  originalno 

besedilo 

 + spremenjeno z 

ustnim p.s. 

u. i. H 2 PPE-DE  -  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 579,21,13 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 
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IND/DEM:  končno glasovanje 

 

Razno 

Rovana Plumb je tudi podpisnica predloga resolucije odbora EMPL.  

 

Philip Bushill-Matthews v imenu skupine PPE-DE je podal ustni predlog spremembe k odstavku 7 za 

vključitev sledečih besed: "in parlamentom držav članic". 

 

 

9.  Poročilo o napredku Hrvaške za leto 2008  

 Predlog resolucije: (B6-0104/2009) 
 

Predmet  Št. 

p.s. 

Predlagatelj PG, 

itd. 

Glasovanje PG/EG - pripombe 

Predlog resolucije B6-0104/2009 

(odbor AFET) 

§ 3 14 več kot 40 

poslancev 

 +  

po § 6 7 UEN PG - 43,565,9 

§ 7 9 UEN PG - 39,568,10 

po § 7 8 UEN PG - 35,570,12 

§ 9 § originalno 

besedilo 

po 

delih 

  

1 +  

2/EG + 362,221,11 

po § 10 10 PSE  +  

§ 12 § originalno 

besedilo 

po 

delih 

  

1 +  

2 +  

§ 15 11 PSE EG + 351,243,9 

§ originalno 

besedilo 

po 

delih 

  

1 ↓  

2 ↓  
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Predmet  Št. 

p.s. 

Predlagatelj PG, 

itd. 

Glasovanje PG/EG - pripombe 

§ 17 § originalno 

besedilo 

po 

delih 

  

1 +  

2 +  

§ 26 12 PSE  +  

§ 28 13 PSE  + spremenjeno z 

ustnim p.s. 

1/po 

delih 

↓  

2/po 

delih 

↓  

15 več kot 40 

poslancev 

 ↓  

po § 28 1 ALDE  ↓  

po u.i. B 3 UEN PG - 50,543,18 

po u.i. C 4 UEN PG - 56,548,11 

po u.i. D 6 UEN PG - 59,548,12 

po u.i. E 5 UEN PG - 58,548,14 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 548,40,34 

 

Predlog spremembe 2 je bil umaknjen. 

 

Predloga sprememb 14 in 15 so vložili Alojz Peterle in drugi. 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

IND/DEM: končno glasovanje 

UEN:  p.s. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

 

Zahteve za glasovanje po delih 

PPE-DE 

§ 9 

1. del: "je seznanjen ... 12. decembra 2008"  

2. del: "v kateri navaja ... takoj na voljo;" 

 

§ 12 

1. del: "je zadovoljen s ... v teh zadevah," 

2. del: "da se v državi ... niso mogoča" 
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§ 15 

1. del: "pozdravlja nenehen ... primeru Romov" 

2. del: "kar je resno ... standardnem pouku" 

 

§ 17 

1. del: "poleg tega pozdravlja ... izvajanju njenih določb" 

2. del: "poziva oblasti ... spolnih manjšin;" 

 

Verts/ALE 

p.s. 13 

1. del:  "opozarja na ... mednarodnem pravu" 

2. del: "in načelu pravičnosti;" 

 

 

Razno 

Hannes Swoboda je podal naslednji ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 13: 

 

"28. ponovno opozarja na neformalni dogovor, ki sta ga dne 25. avgusta 2007 dosegla predsednika vlad 

Hrvaške in Slovenije o predložitvi njunega spora o meji mednarodnemu telesu; pozdravlja pripravljenost 

Hrvaške in Slovenije, da sprejmeta ponudbo o mediaciji, ki jo je dala Komisija, in meni, da bi morala ta 

mediacija temeljiti na mednarodnem pravu in jurisprudenci; v tem pogledu se veseli hitrega napredovanja v 

pristopnih pogajanjih;" 

 

Predlogi spremembe od 1 do 1 so zajeti v ustnem predlogu spremembe.  

 

 

10.  Poročilo o napredku Turčije za leto 2008  

 Predlog resolucije: (B6-0105/2009) 
 

Predmet  Št. 

p.s. 

Predlagatelj PG, 

itd. 

Glasovanje PG/EG - pripombe 

Predlog resolucije B6-0105/2009 

(odbor AFET) 

§ 2 3 PSE  -  

§ 4 § originalno 

besedilo 

 + spremenjeno z 

ustnim p.s. 

§ 12 1 ALDE  -  

po § 13 11 GUE/NGL PG - 141,337,142 

§ 19 12 GUE/NGL  -  

§ 20 13 GUE/NGL  -  

§ 24 8D Verts/ALE  -  

§ 25 16 PPE-DE  +  

4 PSE  ↓  
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Predmet  Št. 

p.s. 

Predlagatelj PG, 

itd. 

Glasovanje PG/EG - pripombe 

po § 27 5 PSE  -  

§ 40 9 Verts/ALE  + spremenjeno z 

ustnim p.s. 

§ originalno 

besedilo 

po 

delih 

  

1 ↓  

2 ↓  

po § 40 14 GUE/NGL PG + 271,224,90 

po § 45 15 GUE/NGL PG - 145,454,13 

§ 51 6 PSE  +  

po § 51 7 PSE PG - 292,317,11 

§ 54 10 Verts/ALE  + spremenjeno z 

ustnim p.s. 

u.i. A 2 PSE  -  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 528,52,43 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

IND/DEM: končno glasovanje 

PSE:  p.s. 7 

GUE/NGL: p.s. 11, 14, 15 

 

Zahteve za glasovanje po delih 

ALDE 

§ 40 

1. del: "poudarja potrebo ... turške sile" 

2. del: "in omogoči ... njune države" 

 

Razno 

Andrew Duff je podal ustni predlog spremembe k odstavku 4: 

"4. poziva voditelje političnih strank, naj si resno prizadevajo za dialog in naj v duhu kompromisov 

dosežejo soglasje o načrtu reform za modernizacijo Turčije v smeri stabilne, demokratične, pluralne, 

posvetne in uspešne družbe, ki bo sledila spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter bo 

temeljila na pravni državi;" 

 

Joost Lagendijk je podal naslednji ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 9: 

"40. poudarja potrebo po celostni rešitvi ciprskega vprašanja, ki bo temeljila na resolucijah varnostnega 

sveta ZN in na načelih, na katerih temelji Evropska unija; pozdravlja obnovljeno zavezo obeh političnih 

voditeljev na obeh straneh k pogajanjem o rešitvi in podpira sedanja neposredna pogajanja med voditeljema 

obeh skupnosti na Cipru ter bo sprejel vsak dogovor, ki ga bosta dosegla, če bo v skladu z načeli, na katerih 

temelji EU, vključno s štirimi temeljnimi svoboščinami, razen začasnih prehodnih odstopanj, in če bo 
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sprejet z referendumom; poziva Turčijo, naj pripomore k primernemu vzdušju za pogajanja, tako da 

umakne turške sile in omogoči dvema voditeljema, da se svobodno pogajata o prihodnosti njune države;" 

 

Joost Lagendijk je podal naslednji ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 10: 

"54. pozdravlja trajen prispevek Turčije k operacijam evropske varnostne in obrambne politike in Nata; 

vseeno obžaluje, da strateško sodelovanje med Natom in EU, ki presega sporazum Berlin plus, še naprej 

zadržujejo turški pomisleki, ki imajo negativne posledice za varnost razmeščenega osebja EU, in poziva 

Turčijo, naj čim prej opusti te pomisleke; poziva Svet, naj se posvetuje s Turčijo v fazi načrtovanja 

evropske varnostne in obrambne politike ter odločanja o njej, saj gre za eno od držav, ki zagotavljajo 

največ vojaških enot;"  

 

 

11.  Poročilo o napredku Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije v letu 2008  

 Predlog resolucije: (B6-0106/2009) 
 

Predmet  Št. 

p.s. 

Predlagatelj PG, 

itd. 

Glasovanje PG/EG - pripombe 

Predlog resolucije B6-0106/2009 

(odbor AFET)  

§ 4 § originalno 

besedilo 

loč. +  

po § 4 5 GUE/NGL  -  

§ 6 4 GUE/NGL  -  

§ 12 1 PSE PG U  

§ originalno 

besedilo 

po 

delih 

  

1 +  

2/PG + 363,215,34 

§ 13 2 PSE PG + spremenjeno z 

ustnim p.s. 

540,45,25 

po § 14 3 PSE  U  

po § 15 6 GUE/NGL  -  

§ 16 7 GUE/NGL  -  

§ 25 § originalno 

besedilo 

loč. +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 478,92,42 
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Predloge sprememb 4, 5, 6 in 7 je podpisal tudi Hannes Swoboda. 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

IND/DEM: končno glasovanje 

PPE-DE:  p.s. 1, 2 

 

Zahteva za ločeno glasovanje 

GUE/NGL: § 4, 25 

 

Zahteve za glasovanje po delih 

PPE-DE 

§ 12 

1. del:  "podpira prizadevanja ... k EU" 

2. del: "meni ... evropskega povezovanja" 

 

Razno 

Skupina PSE je umaknila svoj predlog spremembe 1. 

 

Anna Ibrisagic je podala ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 2: 

 

"je seznanjen z vlogo, ki jo je Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija predložila Meddržavnemu 

sodišču glede člena 11 Začasnega sporazuma; izraža upanje, da bosta Nekdanja jugoslovanska republika 

Makedonija in Grčija ohranili zavezo, da nadaljujeta s pogajanji, kljub začetku sodnega postopka pred 

Meddržavnim sodiščem v zvezi z izvajanjem Začasnega sporazuma; glede na nov krog pogajanj, ki je bil 

napovedan v okviru tako imenovanega Nimetzovega procesa, izraža upanje, da bodo vse vlade v soseščini 

podprle vključitev te države v EU in tako prispevale k stabilnosti in blaginji regije;" 

 

12.  Mandat Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo  

 Poročilo: Annemie NEYTS-UYTTEBROECK (A6-0112/2009)  
 

Predmet  Št. Predlagatelj PG, 

itd. 

Glasovanje PG/EG - pripombe 

§ 1, točka (e) 1 PSE  -  

§ 1, točka (h) § originalno 

besedilo 

 + spremenjeno z 

ustnim p.s. 

§ 1, točka (m) 2 PSE  +  

glasovanje: priporočilo (besedilo v celoti) PG + 558,23,14 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

IND/DEM:  končno glasovanje 

 

Razno 

Doris Pack je podala naslednji ustni predlog spremembe k odstavku 1, točki h: 

 

(h) poudarja, da bi morale osrednje dokumente, ki so bistveni za obtožbo generala Anteja Gotovine, 

Mladena Markaća in Ivana Čermaka, predati pristojne oblasti; poudarja, da je treba izpolniti nedavne 

pozive glavnega tožilca sodišča Sergea Brammertza k iskanju in predaji zadevne manjkajoče 

dokumentacije." 
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13.  Peti svetovni forum o vodah v Carigradu od 16_ do 22. marca 2009  

 Predlog resolucije: (B6-0113/2009) 
 

Predmet  Št. 

p.s. 

Predlagatelj PG, 

itd. 

Glasovanje PG/EG - pripombe 

Predlog resolucije B6-0113/2009 

(odbor DEVE) 

§ 2 § originalno 

besedilo 

po 

delih 

  

1 +  

2/PG + 507,74,8 

po § 2 13 GUE/NGL PG - 240,350,4 

§ 3 14 GUE/NGL EG + 333,250,3 

§ 4 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 18 15 GUE/NGL  +  

po § 26 16 GUE/NGL  +  

§ 28 17 GUE/NGL PG - 252,333,8 

§ 29 18 GUE/NGL  +  

navedba 

sklicevanja 3 

3 GUE/NGL  +  

navedba 

sklicevanja 6 

4 GUE/NGL  +  

navedba 

sklicevanja 7 

5 GUE/NGL  +  

po navedbi 

sklicevanja 7 

- Ayala Sender  + ustni predlog 

spremembe 

po navedbi 

sklicevanja 8 

1= 

7= 

PSE 

GUE/NGL 

PG + 318,258,11 

6 GUE/NGL  +  

po navedbi 

sklicevanja 10 

8 GUE/NGL PG + 533,33,21 
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Predmet  Št. 

p.s. 

Predlagatelj PG, 

itd. 

Glasovanje PG/EG - pripombe 

u.i. D 9 GUE/NGL  +  

u.i. F 2 PSE  -  

po u.i. H 10rev GUE/NGL PG - 251,321,12 

u.i. I 11 GUE/NGL  +  

u.i. L 12 GUE/NGL  +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 550,37,6 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

IND/DEM:  končno glasovanje 

GUE/NGL:  p.s. 7, 8, 10, 13, 17 

 

Zahteve za ločeno glasovanje 

PSE § 4 

 

Zahteve za glasovanje po delih 

GUE/NGL 

§ 2 

1. del: "izjavlja, da je ... nadzirati javnost," 

2. del: četudi jo ... zasebni sektor" 

 

Razno 

Pierre Schapira je v imenu odbora DEVE podal predlog resolucije. 

 

Inés Ayala Sender je podala naslednji ustni predlog spremembe za vključitev nove uvodne izjave po uvodni 

izjavi 7: 

 

"ob upoštevanju Listine iz Zaragoze iz leta 2008 z naslovom "Nova celovita vizija o vodi" in priporočil 

vodnega foruma, sprejetih 14. septembra 2008, na zadnji dan mednarodne razstave v Zaragozi leta 2008, in 

poslanih Generalnemu sekretarju Združenih narodov," 

 

 

14.  Posebno poročilo Računskega sodišča št. 10/2008 o razvojni pomoči ES za 

zdravstvene storitve v podsaharski Afriki (glasovanje) 

 

 Predlog resolucije: (B6-0114/2009) 
 

Predmet  Št. 

p.s. 

Predlagatelj PG, 

itd. 

Glasovanje PG/EG - pripombe 

Predlog resolucije B6-0114/2009 

(odbor DEVE) 

glasovanje: resolucija (kot celota) PG + 555,8,11 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 
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IND/DEM: končno glasovanje 

 

 

15.  Uresničevanje enotnega območja plačil v eurih (območja SEPA)  

 Predlog resolucije: (B6-0111/2009) 
 

Predmet  Št. 

p.s. 

Predlagatelj PG, 

itd. 

Glasovanje PG/EG - pripombe 

Predlog resolucije B6-0111/2009 

(odbor ECON) 

§ 3 1 PSE  U  

2 PPE-DE  +  

glasovanje: resolucija (kot celota) PG + 520,57,12 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

IND/DEM:  končno glasovanje 

 

 

16.  Strateško partnerstvo med EU in Brazilijo (glasovanje)  

 Poročilo: Maria Eleni KOPPA (A6-0062/2009)  
 

Predmet Št. 

p.s. 

Predlagatelj PG, 

itd. 

Glasovanje PG/EG - pripombe 

§ 1, po točki m) 9 UEN po 

deli

h/P

G 

  

1 + 363,194,8 

2 - 273,299,10 

§ 1, točka (u) 8 Verts/ALE  -  

§ 1, točka (v) 2 Verts/ALE  -  

§ 1, točka (w) 3 Verts/ALE  -  

§ originalno 

besedilo 

PG + 354,194,12 

§ 1, točka (x) 4 Verts/ALE po 

deli

h 
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Predmet Št. 

p.s. 

Predlagatelj PG, 

itd. 

Glasovanje PG/EG - pripombe 

1 +  

2 -  

§ 1, točka (ac) 5 Verts/ALE  -  

§ 1, točka (ad) 6 Verts/ALE  -  

§ 2 7 Verts/ALE  -  

po u.i. G 1 Verts/ALE  -  

glasovanje: priporočilo (besedilo v celoti) PG + 472,40,60 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

IND/DEM : končno glasovanje 

PSE:  § 1, točka (w) 

UEN:  p.s. 9 

 

Zahteve za glasovanje po delih 

PSE 

p.s. 9 

1. del: "strateško partnerstvo... dokončnih sodb" 

2. del: "potrjuje se tudi ... izročitve" 

 

PPE-DE 

p.s. 4 

1. del: "glede na to, da ... revni ljudje" 

2. del: "medtem pa ... v pristaniščih EU" 

 

 

17.  Strateško partnerstvo med EU in Mehiko  

 Poročilo: José Ignacio SALAFRANCA 

SÁNCHEZ-NEYRA  

(A6-0028/2009)  

 

Predmet Št. 

p.s. 

Predlagatelj PG, 

itd. 

Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje po 

sklopih 

1-9 Verts/ALE  -  

glasovanje: priporočilo (besedilo v celoti) PG + 463,20,52 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

IND/DEM: končno glasovanje 

 

 

18.  Petdeseta obletnica tibetanske vstaje ter dialoga med dalajlamo in kitajsko vlado   
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 Predlog resolucije: (B6-0135/2009, B6-0136/2009, B6-0137/2009, B6-

0138/2009, B6-0139/2009) 
 

Predmet  Št. 

p.s. 

Predlagatelj PG, 

itd. 

Glasovanje PG/EG - pripombe 

Predlog resolucije RC-B6-0135/2009 

(PPE-DE, ALDE, UEN, Verts/ALE) 

§ 1 § originalno 

besedilo 

loč./P

G 

+ 339,140,24 

§ 2 § originalno 

besedilo 

loč./P

G 

+ 343,147,19 

§ 3 § originalno 

besedilo 

loč./P

G 

+ 336,140,22 

§ 5 3 UEN  U  

po § 8 1 UEN  U  

2 UEN  U  

u.i. E § originalno 

besedilo 

loč./P

G 

+ 346,132,18 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 338,131,14 

Predlogi resolucij političnih skupin 

B6-0135/2009  Verts/ALE  ↓  

B6-0136/2009  PPE-DE  ↓  

B6-0137/2009  UEN  ↓  

B6-0138/2009  ALDE  ↓  

B6-0139/2009  PSE  ↓  

 

Zahteve za ločeno glasovanje 

PSE: § 1, 2, 3, uvodna izjava E 

 

Razno 

Konrad Szymański je tudi podpisnik predloga resolucije B6-0137/2009. 

 

 

19.  Gvineja Bissau   

 Predlogi resolucij: (B6-0115/2009, B6-0116/2009, B6-0117/2009, B6-

0118/2009, B6-0119/2009, B6-0120/2009) 
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Predmet  Št. 

p.s. 

Predlagatelj PG, 

itd. 

Glasovanje PG/EG - pripombe 

Skupni predlog resolucije RC-B6-0115/2009 

(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE) 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 53,0,2 

Predlogi resolucij političnih skupin 

B6-0115/2009  PPE-DE  
↓ 

 

B6-0116/2009  PSE  
↓ 

 

B6-0117/2009  UEN  
↓ 

 

B6-0118/2009  GUE/NGL  
↓ 

 

B6-0119/2009  ALDE  
↓ 

 

B6-0120/2009  Verts/ALE  
↓ 

 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

PPE-DE: končno glasovanje 

 

 

20.  Filipini  

 Predlogi resolucij: (B6-0121/2009, B6-0122/2009, B6-0123/2009, B6-

0124/2009, B6-0125/2009, B6-0126/2009) 
 

Predmet  Št. 

p.s. 

Predlagatelj PG, 

itd. 

Glasovanje PG/EG - pripombe 

Skupni predlog resolucije RC-B6-0121/2009 

(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL) 

§4    + spremenjeno z 

ustnim p.s. 

u.i. B    + spremenjeno z 

ustnim p.s. 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  

Predlogi resolucij političnih skupin 

B6-0121/2009  PPE-DE  
↓ 

 

B6-0122/2009  PSE  
↓ 

 

B6-0123/2009  EUL/NGL  
↓ 
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Predmet  Št. 

p.s. 

Predlagatelj PG, 

itd. 

Glasovanje PG/EG - pripombe 

B6-0124/2009  ALDE  
↓ 

 

B6-0125/2009  UEN  
↓ 

 

B6-0126/2009  Verts/ALE  
↓ 

 

 

Razno: 

Raül Romeva i Rueda je podal naslednja ustna predloga sprememb k § 4 in uvodni izjavi B: 

 

"4.      pozdravlja pogovore med filipinsko vlado in NDFP, ki so se pod okriljem Norveške odvijali 

novembra 2008 v Oslu, in upa, da bodo uradna pogajanja tudi tokrat hitro stekla; poziva strani, naj 

spoštujeta svoje dvostranske dogovore, sprejete v okviru Skupnega nadzornega odbora, se sestaneta v 

skladu s celovitim sporazumom o spoštovanju človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava ter 

omogočita skupne preiskave kršitev človekovih pravic;" 

"B.     ker je spor med filipinsko vlado in uporniki NDFP zahteval več kot 40 000 žrtev in ker kljub sklenitvi 

premirja leta 2003 in mirovnim pogovorom občasno prihaja do nasilja" 

 

 

21.  Izgon nevladnih organizacij iz Darfurja  

 Predlogi resolucij: (B6-0127/2009, B6-0128/2009, B6-0129/2009, B6-

0130/2009, B6-0131/2009, B6-0132/2009) 
 

Predmet  Št. 

p.s. 

Predlagatelj PG, 

itd. 

Glasovanje PG/EG - pripombe 

Skupni predlog resolucije RC-B6-0127/2009 

(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE) 

§ 1a novo  ROURE  + ustni predlog 

spremembe 

§ 2 § originalno 

besedilo 

 + spremenjeno z 

ustnim p.s. 

§ 5 § originalno 

besedilo 

 + spremenjeno z 

ustnim p.s. 

§ 6 § originalno 

besedilo 

 + spremenjeno z 

ustnim p.s. 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) EG + 55,1,2 

Predlogi resolucij političnih skupin 

B6-0127/2009  PPE-DE  
↓ 

 

B6-0128/2009  PSE  
↓ 
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Predmet  Št. 

p.s. 

Predlagatelj PG, 

itd. 

Glasovanje PG/EG - pripombe 

B6-0129/2009  EUL/NGL  
↓ 

 

B6-0130/2009  ALDE  
↓ 

 

B6-0131/2009  UEN  
↓ 

 

B6-0132/2009  Verts/ALE  
↓ 

 

 

Razno 

Charles Tannock je podal ustni predlog spremembe za črtanje odstavkov 2 in 6. 

 

Martine Roure je podala ustni predlog spremembe za črtanje odstavka 5 in naslednji ustni predlog glede 

vstavitve novega odstavka 1a: 

 

"1 a. zahteva takojšnjo in brezpogojno izpustitev vseh humanitarnih delavcev belgijske sekcije organizacije 

Zdravniki brez meja, ki so bili ugrabljeni 11. marca 2009 iz prostorov Zdravniki brez meja-Belgija v Saraf-

Umri 200 kilometrov zahodno od El-Facherja, glavnega mesta severnega Darfurja;" 

 

 

 

 


