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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. Okvirni sporazum med EU in Libijo 

Poročilo: Ana Gomes (A7-0368/2010) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

potrditev brez glasovanja  + člen 97(4) 

poslovnika 

 

 

2. Položaj kristjanov v zvezi s svobodo veroizpovedi 

Predlogi resolucij: B7-0039/2011, B7-0040/2011, B7-0051/2011, B7-0052/2011, B7-0054/2011, B7-

0056/2011, B7-0058/2011 

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

Skupni predlog resolucije RC-B7-0039/2011  

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD, de Jong, Hadjigeorgiou, Triantaphyllides) 

§ 12 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 13 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 14 § originalno 

besedilo 

loč. + spremenjeno z 

ustnim predlogom 

§ 16 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  

Predlogi resolucij političnih skupin 

B7-0039/2011  EFD  ↓  

B7-0040/2011  S&D  ↓  

B7-0051/2011  ALDE  ↓  

B7-0052/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0054/2011/rev  ECR  ↓  

B7-0056/2011  PPE  ↓  

B7-0058/2011  Verts/ALE  ↓  

 

Zahteve za ločeno glasovanje 

GUE/NGL: §§ 12, 13, 14 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ALDE, GUE/NGL 

§ 16 

1. del: "poziva institucije EU" 

2. del: "naj ravnajo v skladu z obveznostjo iz člena 17 PDEU" 

3. del: ", da ohranijo odprt … neverskimi organizacijami" 

4. del:  "da se zagotovi, da … sistematično razpravljalo" 
 

Razno 

Elmar Brok je podal naslednji ustni predlog spremembe k odstavku 14:  

"14. poziva visoko predstavnico, naj ob upoštevanju nedavnih dogodkov in vse večje potrebe po 

analizi in razumevanju razvoja kulturnih in verskih dogodkov v mednarodnih odnosih in sodobnih 

družbah znotraj direktorata za človekove pravice Evropske službe za zunanje delovanje razvije stalne 

zmogljivosti za nadzor vladnih in družbenih omejitev svobode veroizpovedi in povezanih pravic in naj 

vsako leto poroča Parlamentu;" 

 

Bastiaan Belder je tudi podpisnik skupnega predloga resolucije.  

 

Søren Bo Søndergaard je tudi podpisnik predloga resolucije B7-0052/2011, ki jo je vložila skupina 

GUE/NGL. 
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3. Razmere v Belorusiji 

Predlogi resolucij: B7-0044/2011, B7-0046/2011, B7-0047/2011, B7-0053/2011, B7-0055/2011, B7-

0057/2011 

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

Predlog skupne resolucije RC-B7-0044/2011  

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

§ 2 § originalno 

besedilo 

 + spremenjeno z 

ustnim predlogom 

§ 3 § originalno 

besedilo 

 + spremenjeno z 

ustnim predlogom 

§ 9 § originalno 

besedilo 

 + spremenjeno z 

ustnim predlogom 

§ 12 1 S&D  +  

§ 13 § originalno 

besedilo 

 + spremenjeno z 

ustnim predlogom 

§ 16 § originalno 

besedilo 

loč. +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  

Predlogi resolucij političnih skupin 

B7-0044/2011  PPE  ↓  

B7-0046/2011  S&D  ↓  

B7-0047/2011  ALDE  ↓  

B7-0053/2011  ECR  ↓  

B7-0055/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0057/2011  Verts/ALE  ↓  

 

Zahteve za ločeno glasovanje 

S&D: § 16 
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Razno 

  

Justas Vincas Paleckis je podal naslednji ustni predlog spremembe k odstavku 2: 

"2. obsoja brutalno silo, ki so jo pripadniki policije in služb KGB uporabili proti protestnikom na dan 

volitev, in izraža ogorčenje zlasti nad nasilnim napadom na g. Nakljajeva, saj gre v obeh primerih za 

hudo kršenje temeljnih demokratičnih načel, kot sta pravica do zbiranja in svoboda izražanja, ter 

človekovih pravic; izraža zaskrbljenost zaradi poskusov beloruskih oblasti, da bi dali v državni pripor 

Danila Sanikova, triletnega sina predsedniškega kandidata Andreja Sanikova in raziskovalne 

novinarke Irine Halip, ki sta v zaporu od dneva volitev 19. decembra; je posebej zaskrbljen glede 

zdravstvenega stanja Nikolaja Statkeviča, ki že 31 dni gladovno stavka;" 

 

Jacek Protasiewicz je podal naslednji ustni predlog spremembe k odstavku 3: 

"3. močno obsoja aretacijo in pridržanje miroljubnih protestnikov, večine predsedniških 

kandidatov (npr. Vladimirja Nekljajeva, Andreja Sanikova, Nikolaja Statkeviča in Alekseja 

Mihaleviča), voditeljev demokratične opozicije (npr. Pavla Sevjarinca, Anatolija Lebedka) in velikega 

števila aktivistov civilne družbe, novinarjev, učiteljev in študentov, ki jim grozi do 15 let zaporne 

kazni; poziva, naj se pod okriljem OVSE opravi neodvisna in nepristranska mednarodna raziskava teh 

dogodkov; poziva, naj se nemudoma umaknejo politično motivirane obtožbe;" 

 

Vytautas Landsbergis je podal naslednji ustni predlog spremembe k odstavku 9: 

"9. poziva Komisijo, naj z vsemi finančnimi in političnimi sredstvi podpre prizadevanja beloruske 

civilne družbe, neodvisnih medijev (vključno s TV Belsat, Evropskim radiom za Belorusijo, Radiom 

Racija in drugimi) in nevladnih organizacij v Belorusiji, za spodbujanje demokracije in nasprotovanje 

režimu; meni, da je nujno pospešiti in olajšati odnose beloruskih nevladnih organizacij z mednarodno 

skupnostjo nevladnih organizacij; Komisijo tudi poziva, naj prekine sedanje sodelovanje in ukine 

pomoč beloruskim medijem v državni lasti; istočasno bi morala Komisija financirati ponatis in 

distribucijo poezij Vladimirja Nekljajeva, ki so jih beloruske oblasti pred nedavnim zasegle in 

zažgale;" 

 

Kristiina Ojuland je podala ustni predlog spremembe k odstavku 13:  

"13. poziva Svet, naj preuči možnost, da bi začasno preklicali sodelovanje Belorusije pri dejavnosti 

vzhodnega partnerstva najpozneje na vrhunskem srečanju vzhodnega partnerstva v Budimpešti, če ne 

bo sprejemljivega pojasnila in opaznih izboljšav glede razmer v Belorusiji; ta preklic ne bo veljal za 

nevladne organizacije in civilno družbo;" 

 

Mario Mauro je tudi podpisnik skupnega predloga resolucije. 
 

 

4. Poročilo o politiki konkurence za leto 2009 

Poročilo: Derk Jan Eppink (A7-0374/2010) 

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 

§ 5 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 14 1 več kot 74 

poslancev 

EG + 305, 289, 25 

§ 18 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

§ 25 § originalno 

besedilo 

loč./EG + 322, 283, 19 

§ 54 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 92 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 102 § originalno 

besedilo 

loč. -  

§ 105 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 + spremenjeno z 

ustnim predlogom 

§ 108 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 109 § originalno 

besedilo 

loč. +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  

 

Zahteve za ločeno glasovanje 

PPE: §§ 25, 102 

Verts/ALE: §§ 5, 54, 92, 108, 109 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

PPE: 

§ 18 

1. del: "poudarja, da bi države članice ... pogojem na davčnem področju" 

2. del: " v zvezi s tem meni, da ... na enotnem trgu;" 
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Verts/ALE: 

§ 105 

1. del: "poziva Komisijo, naj ... potniškega prevoza" 

2. del: "poziva Komisijo, naj ... odprtje svojih trgov;" 
 

Razno 

Predlog spremembe 1 so vložili Andreas Schwab in drugi.  

 

Michael Cramer je v imenu skupine Verts/ALE podal ustni predlog spremembe k drugemu delu 

odstavka 105: "poziva države članice in Komisijo, naj v prehodnem obdobju predlagajo določbe o 

vzajemnosti za države članice, ki se odločijo za zgodnejše odprtje svojih trgov;" 

 
 

5. Trajnostna politika EU za skrajni sever 

Poročilo: Michael Gahler (A7-0377/2010) 

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

Nadomestni predlog 

resolucije 

1 GUE/NGL  -  

Predlogi sprememb 

poročevalca 

(glasovanje po 

sklopih) 

2-7 Poročevalec  +  

glasovanje: resolucija odbora AFET (celotno 

besedilo) 

 +  

 

Razno 

Ilda Figueiredo je tudi podpisnica nadomestnega predloga resolucije. 
 

 

6. Strategija EU za Črno morje 

Poročilo: Traian Ungureanu (A7-0378/2010) 

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

§ 9 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/EG + 401, 194, 12 

§ 20 § originalno 

besedilo 

po delih   

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

2 +  

§ 25 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 589, 7, 34 

2/PG + 331, 268, 21 

§ 45 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 53 1 poročevalec  +  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

S&D: § 25 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

Verts/ALE: §§ 45, 53 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ALDE: 

§ 9 

1. del: celotno besedilo brez besed "prilagojenih posebnim značilnostim regije" 

2. del: te besede 
 

§ 20 

1. del: celotno besedilo brez besed "v EU"  

2. del: te besede 
 

S&D, ALDE 

§ 25 

1. del: "poudarja, da je ... pomorskih vojaških dejavnosti" 

2. del: "izraža posebno zaskrbljenost ... stabilnost v regiji;" 
 

 

7. Pakistan: umor guvernerja province Pandžab Salmana Taserja 

Predlogi resolucij: B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-0061/2011, B7-

0062/2011, B7-0063/2011 

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 

Skupni predlog resolucije RC-B7-0041/2011 

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

§ 8 + § 17 § originalno 

besedilo 

 + spremenjeno z 

ustnim predlogom 

§ 14 § originalno 

besedilo 

po delih  spremenjeno z 

ustnim predlogom 

1 +  

2/EG - 1, 84, 1 

§ 15 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti)  +  

Predlogi resolucij političnih skupin 

B7-0041/2011  EFD  ↓  

B7-0045/2011  ALDE  ↓  

B7-0059/2011  ECR  ↓  

B7-0060/2011  PPE  ↓  

B7-0061/2011  S&D  ↓  

B7-0062/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0063/2011  Verts/ALE  ↓  

 

Zahteve za glasovanje po delih 

Verts/ALE: 

§ 14 

1. del: "ponovno poziva vlado ... spremembe" 

2. del: "ki jih je predlagal zvezni minister za manjšinske zadeve" 
 

§ 15 

1. del: celotno besedilo brez besed "in nekdanje ministrice Sherry Rehman" 

2. del: te besede 
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Razno 

Marietje Schaake je predlagala sledeče ustne predloge sprememb: 

§ 8 

"poziva pakistanske oblasti, naj Asio Bibi takoj izpustijo ter naj sprejmejo ukrepe za zagotovitev 

varnosti njeni družini, ki se mora skrivati; poziva predsednika Zadarija, naj uporabi svoja ustavna 

pooblastila za njeno pomilostitev po zaključku pritožbe, vložene v njenem imenu;"  

 

§ 17 

"pozitivno ocenjuje dejstvo, da je Pakistan podpisal instrumente za ratifikacijo Mednarodnega pakta 

Združenih narodov o državljanskih in političnih pravicah in Konvencije proti mučenju; poziva 

pakistansko vlado, naj umakne zadržke glede teh dveh sporazumov ter naj zagotovi svobodo 

prepričanja, kot jo določa pakt Združenih narodov, ki zagotavlja zaščito državljanov, da se jim 

omogoči svobodno opravljanje obredov v svoji veri;"  

 

Charles Tannock je podal ustni predlog spremembe k odstavku 14: 

"ponovno poziva vlado Pakistana, naj opravi izčrpno revizijo zakonov o bogoskrunjenju in njihovega 

sedanjega izvajanja, vključno z obvezno smrtno kaznijo ali dosmrtnim zaporom, ki ju določa oddelek 

295 C pakistanskega kazenskega zakonika za vse, spoznane za krive skrunjenja preroka Mohameda, 

da bi se izvedle spremembe, ki jih je predlagal zvezni minister za manjšinske zadeve;" 

 

Søren Bo Søndergaard je tudi podpisnik predloga resolucije B7-0062/2011 , ki jo je vložila skupina 

GUE/NGL. 
 

 

8. Brazilija: izročitev Cesareja Battistija 

Predlogi resolucij: B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0050/2011, B7-0064/2011, B7-0065/2011, B7-

0066/2011 

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

Predlog skupne resolucije RC-B7-0042/2011 

(PPE, S&D, ALDE, ECR, EFD) 

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 83, 1, 2 

Predlogi resolucij političnih skupin 

B7-0042/2011  EFD  ↓  

B7-0048/2011  ALDE  ↓  

B7-0050/2011  Verts/ALE  ↓  

B7-0064/2011  PPE  ↓  

B7-0065/2011  S&D  ↓  

B7-0066/2011  ECR  ↓  
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Zahteve za poimensko glasovanje 

GUE/NGL: končno glasovanje 
 

Razno 

Sonia Alfano je tudi podpisnica predloga resolucije B7-0048/2011, ki jo je vložila skupina ALDE. 

 

Sledeči poslanci so tudi podpisniki skupnega predloga resolucije RC-B7-0042/2011: 

 

– PPE: 

Cristiana Muscardini, Marco Scurria, Giovanni La Via, Carlo Fidanza, Antonio Cancian, Licia 

Ronzulli, Amalia Sartori, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Alfredo Pallone, Iva Zanicchi, Clemente 

Mastella, Salvatore Tatarella, Aldo Patriciello, Raffaele Baldassarre, Sergio Berlato, Potito Salatto, 

Salvatore Iacolino, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Barbara Matera, Giovanni Collino, Crescenzio 

Rivellini et Gabriele Albertini. 

 

– S&D: 

Debora Serracchiani, Vittorio Prodi, Paolo De Castro, Roberto Gualtieri, Pier Antonio Panzeri, Pino 

Arlacchi, Sergio Gaetano Cofferati, Salvatore Caronna, Mario Pirillo, Gianluca Susta, Francesco De 

Angelis, Rosario Crocetta, Leonardo Domenici, Rita Borsellino et Francesca Balzani.  

 

– ALDE: 

Sonia Alfano. 
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9. Iran, zlasti primer Nasrin Sotude 

Predlogi resolucij: B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-0069/2011, B7-

0070/2011, B7-0071/2011 

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

Predlog skupne resolucije RC-B7-0043/2011/rév1 

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

glasovanje: resolucija (besedilo v celoti) PG + 79, 0, 0 

Predlogi resolucij političnih skupin 

B7-0043/2011  EFD  ↓  

B7-0049/2011  ALDE  ↓  

B7-0067/2011  ECR  ↓  

B7-0068/2011  S&D  ↓  

B7-0069/2011  PPE  ↓  

B7-0070/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0071/2011  Verts/ALE  ↓  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

PPE: končno glasovanje 
 

Razno 

Rosario Crocetta je prav tako podpisnica skupnega predloga resolucije RC-B7-0043/2011 rev1. 
 
 


