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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 



P7_PV(2011)12-13(VOT)_SL.doc 2 PE 479.487 

1. Sprememba večletnega finančnega okvira za rešitev dodatnih potreb po 

financiranju projekta ITER 

Poročilo: Reimer Böge (A7-0433/2011) (zahtevana kvalificirana večina in 3/5 oddanih glasov) 

 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 581, 102, 16  

spremenjeno z 

ustnim p.s. 

 

Razno: 

Alain Lamassoure (predsednik odbora BUDG) je predstavil naslednji ustni predlog spremembe k 

odstavku 1: 

 

1 a  poudarja, da so se Parlament, Svet in Komisija v celoti strinjali s skupnimi sklepi s proračunskih 

tristranskih pogovorov z dne 1. decembra 2011; 
 

1 b  globoko obžaluje enostransko izjavo, ki jo je šest držav članic vključilo v zapisnik Sveta, z 

namenom podati pristransko razlago skupnih sklepov; 
 

1 c  poziva Svet, naj v celoti upošteva skupne sklepe; opozarja Svet, da se je strinjal s tem, da se v 

celoti uporabijo določbe iz finančne uredbe in Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 

2006, da bi se v okviru zgornjih mej za odobritve za prevzem obveznosti iz večletnega finančnega 

okvira v proračunskem postopku za leto 2013 zagotovil znesek 360 milijonov EUR; potrjuje, da v 

siceršnjem primeru Parlament ne more zagotoviti svojega strinjanja s tem zneskom; 
 

1 d  poziva Komisijo, naj v celoti uporabi določbe iz finančne uredbe in Medinstitucionalnega 

sporazuma z dne 17. maja 2006, ko bo v okviru predloga proračuna za leto 2013 pripravila 

konkretne predloge glede zneska 360 milijonov EUR; 

 
 

 

2. Predlog spremembe proračuna št. 7/2011 - Uporaba Solidarnostnega sklada EU - 

Španija in Italija 

Poročilo: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0436/2011) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 677, 15, 7 

 

 

3. Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije: Španija, potres v Lorci, in Italija, 

poplave v Benečiji 

Poročilo: Reimer Böge (A7-0437/2011) (zahtevana kvalificirana večina in 3/5 oddanih glasov) 

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

eno samo glasovanje PG + 677, 19, 3 

 

 

4. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga 

EGF/2011/002 Trentino-Zgornje Poadižje/Južna Tirolska – gradnja stavb, Italija 

Poročilo: Barbara Matera (A7-0438/2011) (zahtevana kvalificirana večina in 3/5 oddanih glasov) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 610, 72, 21 

 

 

5. Pravica do obveščenosti v kazenskem postopku ***I  

Poročilo: Birgit Sippel (A7-0408/2011) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 663, 24, 17 

 

 

6. Imenovanje člana Računskega sodišča (Karel Pinxten - BE) *  

Poročilo: Inés Ayala Sender (A7-0417/2011) tajno glasovanje (člen 169(1) poslovnika) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: predlog sklepa  + 599, 38, 56 

 

 

 

7. Imenovanje člana Računskega sodišča (Henrik Otbo - DK) *  

Poročilo: Inés Ayala Sender (A7-0416/2011) tajno glasovanje (člen 169(1) poslovnika) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: predlog sklepa  + 596, 31, 53 
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8. Imenovanje člana Računskega sodišča (Juan-Francisco Corona Ramón - ES) *  

Poročilo: Inés Ayala Sender (A7-0422/2011) tajno glasovanje (člen 169(1) poslovnika) 

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

glasovanje: predlog sklepa  + 363, 309, 27 

 

 

 

9. Imenovanje člana Računskega sodišča (Ville Itälä - FI) * 

Poročilo: Inés Ayala Sender (A7-0418/2011) tajno glasovanje (člen 169(1) poslovnika) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: predlog sklepa  + 625, 41, 29 

 

 

 

10. Imenovanje člana Računskega sodišča (Kevin Cardiff - IE) * 

Poročilo: Inés Ayala Sender (A7-0419/2011) tajno glasovanje (člen 169(1) poslovnika) 

 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: predlog sklepa  + 521, 128, 34 

 

 

 

11. Imenovanje člana Računskega sodišča (Pietro Russo - IT) * 

Poročilo: Inés Ayala Sender (A7-0420/2011) tajno glasovanje (člen 169(1) poslovnika) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: predlog sklepa  + 608, 43, 34 
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12. Imenovanje člana Računskega sodišča (Vítor Manuel Caldeira - PT) * 

Poročilo: Inés Ayala Sender (A7-0423/2011) tajno glasovanje (člen 169(1) poslovnika) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: predlog sklepa  + 622, 36, 32 

 

 

 

13. Imenovanje člana Računskega sodišča (Hans Gustaf Wessberg - SE) * 

Poročilo: Inés Ayala Sender (A7-0415/2011) tajno glasovanje (člen 169(1) poslovnika) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: predlog sklepa  + 606, 39, 55 

 

 

 

14. Evropska odredba o zaščiti ***II 

Priporočilo za drugo obravnavo: Teresa Jiménez-Becerril Barrio in Carmen Romero López (A7-

0435/2011) 

 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

potrditev brez glasovanja  +  

 

 

15. Enoten postopek za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo  ***II  

Priporočilo za drugo obravnavo: Véronique Mathieu (A7-0434/2011) 

 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

potrditev brez glasovanja  +  
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16. Območje Sporazuma Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju  ***II  

Priporočilo za drugo obravnavo: Crescenzio Rivellini (A7-0392/2011) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

potrditev brez glasovanja  +  

 

 

17. Letni računovodski izkazi posameznih vrst družb v zvezi z mikrosubjekti  ***II  

Priporočilo za drugo obravnavo: Klaus-Heiner Lehne (A7-0393/2011) 

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

celotno besedilo – 

predlogi sprememb 

pristojnega odbora  

1-5 odbor  +  

 

 

 

18. Določbe v zvezi s finančnim upravljanjem za države članice, ki so jih prizadele ali 

jim grozijo resne težave v zvezi s finančno stabilnostjo ***I  

Poročilo: Paolo De Castro (A7-0405/2011) 

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

celotno besedilo – 

predlog spremembe 

pristojnega odbora  

1-6 odbor  +  

glasovanje: spremenjeni predlog  +  

glasovanje: zakonodajna resolucija PG + 622, 60, 17 

 

 

19. Trgovinske ovire in ovire za naložbe  

Poročilo: Robert Sturdy (A7-0365/2011) 

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 

§ 24 § originalno 

besedilo 

loč. +  

u. i. G § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

u.i. L § originalno 

besedilo 

loč. +  

u.i. M § originalno 

besedilo 

loč. +  

u. i. N § originalno 

besedilo 

loč. +  

u. i. O § originalno 

besedilo 

loč. +  

glasovanje: resolucija (celotno besedilo)  +  

 

Zahteve za ločeno glasovanje 

GUE/NGL: u.i. L, M, N, O, § 24 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

S&D, GUE/NGL 

u.i. G 

1. del: "ker se evropski proizvajalci ...vzajemnem priznavanju predpisov," 

2. del: "kar zlasti v sedanjem ...nepotrebne netarifne ovire," 

3. del: "po možnosti z začetkom pogajanj ...v sektorju osebnih vozil;" 

4. del "ker ugotavlja, da je zaradi japonskega...za okoljsko učinkovitost;" 
 


