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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. Uskladitev zaščitnih ukrepov, ki se zahtevajo od gospodarskih družb v pomenu 

drugega odstavka člena 54 PDEU ***I 

Poročilo: Klaus-Heiner Lehne (A7-0348/2011) 

 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 531, 19, 0 

 

 

2. Atenska konvencija o prevozu potnikov in njihove prtljage po morju - člena 10 in 

11 sta izključena *** 

Priporočilo: Brian Simpson (A7-0356/2011) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 560, 18, 5 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

PPE: končno glasovanje 
 

 

3. Atenska konvencija o prevozu potnikov in njihove prtljage po morju - glede členov 

10 in 11 *** 

Priporočilo: Klaus-Heiner Lehne (A7-0341/2011) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje  +  

 

 

4. Evro-sredozemski letalski sporazum med Evropsko unijo in Jordanijo *** 

Priporočilo: Olga Sehnalová (A7-0347/2011) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje  +  

 

 

5. Sporazum o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in Gruzijo *** 

Priporočilo: Thomas Ulmer (A7-0344/2011) 

Predmet 
PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 
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Predmet 
PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje  +  

 

 

6. Začasna opustitev avtonomnih dajatev skupne carinske tarife na uvoz nekaterih 

industrijskih izdelkov na Kanarske otoke * 

Poročilo: Danuta Maria Hübner (A7-0357/2011) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 538, 66, 18 

 

 

7. Okvirni program Evropske skupnosti za atomsko energijo za dejavnosti na 

področju jedrskih raziskav in usposabljanja (posredni ukrepi) * 

Poročilo: Jan Březina (A7-0358/2011) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 501, 106, 26 

 

 

8. Postopki v primeru insolventnosti v okviru prava družb EU 

Poročilo: Klaus-Heiner Lehne (A7-0355/2011) (zahtevana kvalificirana večina) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje  +  

 

 

9. Demografske spremembe in njihove posledice za kohezijsko politiko 

Poročilo: Kerstin Westphal (A7-0350/2011) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje  +  
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10. Prodaja na kratko in nekateri vidiki zamenjav kreditnega tveganja ***I 

Poročilo: Pascal Canfin (A7-0055/2011) 

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

celotno besedilo – 

sporazumni p.s. 

4 odbor  +  

glasovanje: spremenjeni predlog  +  

glasovanje: zakonodajna resolucija PG + 507, 25, 109 

 

Končno glasovanje je bilo preloženo na plenarnem zasedanju 5. julija 2011 (člen 57(2) poslovnika). 

Predlog spremembe 4 nadomešča predloge sprememb, ki so bili sprejeti med tem zasedanjem. 
 

 

11. Evropska statistika trajnih nasadov ***I 

Poročilo: Mariya Nedelcheva (A7-0188/2011) 

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

celotno besedilo 

sklopa št. 1 – 

sporazumni p.s. 

24 PPE, S&D, 

ALDE, ECR, 

EFD 

 +  

sklop št. 2 - p.s. 

pristojnega odbora 

1-23 odbor  ↓  

glasovanje: spremenjeni predlog PG + 610, 13, 8 

glasovanje: zakonodajna resolucija PG + 610, 15, 9 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

PPE: spremenjeni predlog 
 

 

12. Okvirni program Evropske skupnosti za atomsko energijo za dejavnosti na 

področju jedrskih raziskav in usposabljanja (neposredni ukrepi) * 

Poročilo: Jan Březina (A7-0340/2011) 

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 

predlogi sprememb 

pristojnega odbora - 

glasovanje po sklopih 

1-8 

10-12 

odbor  +  

predlog spremembe 

pristojnega odbora -  

ločeno glasovanje 

9 odbor loč./EG + 322, 292, 9 

Priloga, oddelek 3, 

točka 3.1, točka 3.1.7., 

§ 2 

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2/PG + 429, 189, 17 

glasovanje: spremenjeni predlog  +  

glasovanje: zakonodajna resolucija PG + 502, 119, 22 

 

Zahteve za ločeno glasovanje 

PPE: p.s. 9 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

Verts/ALE: 

Priloga, oddelek 3, točka 3.1, podtočka 3.1.7., § 2 

1. del: „Skupno raziskovalno središče bo prispevalo ... dejavnosti na področju 

visokošolskega izobraževanja v Evropi“ 

2. del: „za postopke in tehnologije razgradnje jedrskih naprav“ 
 

 

13. Udeležba podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri posrednih ukrepih 

okvirnega programa Evropske skupnosti za atomsko energijo * 

Poročilo: Jan Březina (A7-0345/2011) 

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

predlogi sprememb 

pristojnega odbora - 

glasovanje po sklopih 

1-14 odbor EG + 506, 108, 11 

člen 52, § 2, točka a 15 PPE EG + 449, 169, 25 

glasovanje: spremenjeni predlog  +  

glasovanje: zakonodajna resolucija PG + 510, 115, 18 
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14. Izvajanje direktive o poklicnih kvalifikacijah 

Poročilo: Emma McClarkin (A7-0373/2011) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: resolucija (celotno 

besedilo) 

PG + 463, 163, 17 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

EFD: končno glasovanje 
 

 

15. Potrošniška politika 

Poročilo: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0369/2011) 

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

Nadomestni predlog 

resolucije 

1 GUE/NGL  +  

glasovanje: odbor IMCO, resolucija (besedilo v 

celoti) 

 ↓  

 

 

 

16. Spletne igre na srečo 

Poročilo: Jürgen Creutzmann (A7-0342/2011) 

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

§ 2 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

§ 4, točka 1 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

§ 4, točka 2 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

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

§ 4, točka 7 § originalno 

besedilo 

loč. -  

§ 8 § originalno 

besedilo 

loč. -  

§ 10 § originalno 

besedilo 

loč. -  

§ 15 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

3 -  

4 -  

§ 19 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/VE + 472, 152, 16 

2 +  

§ 20 § originalno 

besedilo 

PG + 504, 127, 5 

§ 22 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/EG + 368, 257, 10 

2 -  

§ 23 § originalno 

besedilo 

loč. -  

§ 25 § originalno 

besedilo 

loč. -  

§ 44 § originalno 

besedilo 

loč. -  

§ 45 § originalno 

besedilo 

PG + 565, 65, 20 

§ 46 § originalno 

besedilo 

loč. +  

glasovanje: resolucija (celotno besedilo)  +  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ECR: § 20, 45 
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Zahteve za ločeno glasovanje 

ALDE: § 4, točke 7, 8, 10, 20, 23, 25, 44, 46 

PPE: § 20, 46 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ALDE: 

§ 2 

1. del: „pozdravlja ... spletnih iger na srečo;“ 

2. del: „pozdravlja dejstvo ... tekočih postopkov za ugotavljanje kršitev;“ 
 

§ 4, točka 1 

1. del: „usmerjati ... iger na srečo„ 

2. del: „z omejevanjem ... patološkega igranja na srečo,“ 
 

§ 4, točka 2 

1. del: „boriti se proti ... iger na srečo“ 

2. del: „s krepitvijo ... kakovostnih iger na srečo,“ 
 

§ 19 

1. del: „poudarja ... nezakonitih ponudnikov iger na srečo;“ 

2. del: „poziva Komisijo ... zakonite transakcije;“ 
 

§ 22 

1. del: „ugotavlja, da ... hitro ukrepati;“ 

2. del: „zato jo poziva, ...  primere kršitve;“ 
 

PPE, ALDE 

§ 15 

1. del: celotno besedilo brez besed „izključno“, „vse“, „za katere menijo, da so potrebni“  

2. del: „izključno“ 

3. del: „vse“ 

4. del „za katere menijo, da so potrebni“ 
 

 

17. Zdravje medonosnih čebel in čebelarstvo 

Poročilo: Csaba Sándor Tabajdi (A7-0359/2011) 

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

Nadomestni predlog 

resolucije 

1 več kot 40 

poslancev 

PG - 170, 454, 12 

§ 20 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 36 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 37 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

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

§ 39 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 42 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 51 § originalno 

besedilo 

loč. +  

glasovanje: odbor AGRI, resolucija (celotno 

besedilo) 

PG + 534, 16, 92 

 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ALDE: § 20, 36, 51 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ALDE: 

§ 37 

1. del: celotno besedilo razen besed „v primeru medu ... notranjem trgu EU“ 

2. del: te besede 
 

§ 39 

1. del: „poziva, ... čebelarske proizvode“ 

2. del: „v primerih ... držav izvora;“ 
 

§ 42 

1. del: celotno besedilo razen besed „zagotovi ... SKP po letu 2013 in“ 

2. del: te besede 
 

 

18. Pravila o državni pomoči za storitve splošnega gospodarskega pomena 

Poročilo: Peter Simon (A7-0371/2011) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: resolucija (celotno 

besedilo) 

PG + 488, 134, 17 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 
 

S&D: končno glasovanje 
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19. Evropska platforma proti revščini in socialni izključenosti 

Poročilo: Frédéric Daerden (A7-0370/2011) 

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

po § 1 1 GUE/NGL EG - 109, 359, 154 

2 GUE/NGL  -  

§ 2 3 GUE/NGL  -  

po § 2 4 GUE/NGL  -  

5 GUE/NGL  -  

6 GUE/NGL  -  

7 GUE/NGL  -  

8 GUE/NGL  -  

§ 28a (novo) § Anna 

Záborská 

 + ustni predlog 

spremembe 

§ 48 § originalno 

besedilo 

loč./EG + 478, 140, 4 

§ 54 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 67 § originalno 

besedilo 

loč./EG + 379, 240, 10 

§ 73 § originalno 

besedilo 

loč. -  

§ 71 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 95 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

glasovanje: resolucija (celotno besedilo)  +  
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Zahteve za ločeno glasovanje 

ALDE: § 48, 73 

PPE: § 67 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

ALDE: 

§ 54 

1. del: „poziva ... pomanjkanju;“ 

2. del: „zato želi, ... možnosti;“ 
 

§ 71 

1. del: „pozdravlja ... prikrajšanih oseb;“ 

2. del: „ponovno poziva ... komunikacij;“ 
 

§ 95 

1. del: „želi, da bi ... posamezne države članice;“ 

2. del: „ želi, ...  države članice;“ 
 

Razno 

Anna Záborská je podala naslednji ustni predlog spremembe k odstavku 28a (novo) 

„poziva Svet, naj med tematska področja v naslednjem večletnem okviru Agencije za 

temeljne pravice vključi razdelek "Skrajna revščina in temeljne pravice;“ 
 


