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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. Predlog spremembe proračuna št. 5/2010: OLAF in popravek lastnih sredstev 

 
Poročilo: László Surján (A7-0249/2010) 
 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 554,21,21 

 

 

2. Dokončno oblikovanje notranjega trga za elektronsko poslovanje 

 

Poročilo: Pablo Arias Echeverría (A7-0226/2010) 
 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje  +  

 

 

3. Preiskave in preprečevanje nesreč in incidentov v civilnem letalstvu ***I 

 

Poročilo: Christine De Veyrac (A7-0195/2010) 
  

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

celotno besedilo 
sklop št. 1 - 

sporazumni p.s. 

94rev  PPE, S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

ECR, 

GUE/NGL 

PG + 615,12,8 

sklop št. 2 - 

predlogi sprememb 

pristojnega odbora 

1-93 odbor  ↓  

glasovanje: spremenjeni predlog  +  

glasovanje: zakonodajna resolucija PG + 604,11,26 

 
Zahteve za poimensko glasovanje  
PPE: sklop št. 1, sklop št. 2  
 

 

4. Zanesljivost oskrbe s plinom ***I 
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Poročilo: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010) 
  

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

celotno besedilo 
Sklop št. 1 - 

sporazumni p.s. 

118 odbor  +  

sklop št. 2 - predlog 

spremembe 

pristojnega odbora 

1-117 odbor  ↓  

glasovanje: spremenjeni predlog   +  

glasovanje: zakonodajna resolucija PG + 601,27,23 

 
 

5. Sporazum med Evropsko skupnostjo in Pakistanom o ponovnem sprejemu *** 

 
Priporočilo: Csaba Sógor (A7-0231/2010) 
 

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

glasovanje: zakonodajna resolucija  EG + 382,250,23 

 
 

6. Trgovinski in gospodarski odnosi s Turčijo 

 

Poročilo: Metin Kazak (A7-0238/2010) 
  

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

nadomestni predlog 

resolucije 
1 EFD PG - 38,602,18 

predlog spremembe 

poročevalca 
2 poročevalec po delih   

1 +  

2/EG - 235,354,64 

3 poročevalec  +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) 

(odbor INTA) 
 +  

 
Zahteve za poimensko glasovanje  
EFD: p.s. 1 
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Zahteve za glasovanje po delih  
GUE/NGL: 
p.s. 2 
1. del:  "pozdravlja ... ustavni reformi," 
2. del:  "ki naj bi v Turčiji spodbudila ... trga;" 
 

 

7. Zakonodaja EU s področja ohranjanja biotske raznovrstnosti 

 

Poročilo: Esther de Lange (A7-0241/2010) 
  

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

§ 51 § originalno 

besedilo 
po delih   

1 +  

2 +  

§ 67 § originalno 

besedilo 
po delih   

1 +  

2 +  

§ 69 § originalno 

besedilo 
po delih   

1 +  

2 -  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)   +  

 
Zahteve za glasovanje po delih 
Verts/ALE 
§ 51 
1. del:  "ugotavlja… o pesticidih," 
2. del:  "ki omogoča … koristni organizmi;" 
 
§ 67 
1. del:  "meni, da … raznovrstnostjo;" 
2. del:  "se zaveda … odgovornost;" 
 
§ 69 
1. del: Celotno besedilo z izjemo besed "zgoraj omenjenimi dejavnostmi ter" 
2. del: te besede 
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8. Preprečevanje naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek 

 

Poročilo: João Ferreira (A7-0227/2010) 
  

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

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  

 

 

9. Zmanjševanje revščine in ustvarjanje novih delovnih mest v državah v razvoju  

 

Poročilo: Eleni Theocharous (A7-0192/2010) 
  

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

§ 2 § originalno 

besedilo 
loč. +  

§ 3 § originalno 

besedilo 
loč. +  

§ 26 § originalno 

besedilo 
loč./EG + 321,305,12 

§ 49 § originalno 

besedilo 
loč. -  

§ 54 § originalno 

besedilo 
loč./EG + 332,293,13 

§ 83 § originalno 

besedilo 
po delih   

1 +  

2 -  

§ 84 § originalno 

besedilo 
 + spremenjeno z 

ustnim p.s.  

§ 94 § originalno 

besedilo 
loč./EG + 375,255,15 

navedba sklicevanja 

21 
§ originalno 

besedilo 
loč./EG - 305,317,17 

u.i. B § originalno 

besedilo 
loč. -  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  
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Zahteve za ločeno glasovanje  
PPE:   odstavki 26, 49, 54, navedba sklicevanja21, u.i. B 
ECR:   §§ 2, 3 
GUE/NGL: § 94 
Verts/ALE: § 94 
 
Zahteve za glasovanje po delih  
PPE: 
§ 83 
1. del:   "poziva mednarodne finančne institucije... razvoj" 
2. del:    "in se bodo vzdržale... finančni krizi" 
 

 
Razno  
Eleni Theocharous je predlagala naslednji ustni predlog spremembe k odstavku 84: 
"84. poziva EU in skupino G-20, naj sprejmeta konkretne ukrepe za izkoreninjenje zlorab 

davčnih oaz, davčnih utaj in nezakonitega bega kapitala iz držav v razvoju ter 

spodbujata, da se ti viri naložijo v države v razvoju; 

 


