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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. Številčna sestava stalnih odborov 

Predlog sklepa: B7-0001/2012 

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

 

Predlog sklepa B7-0001/2012, 

ki ga je predložila konferenca predsednikov 

§ 1 1 S&D, 

GUE/NGL, 

EFD 

 R  

glasovanje: sklep (besedilo v celoti)  +  

 

Razno 

Skupina ECR je umaknila svoj podpis k predlogu spremembe 1. 
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2. Sklepi z zasedanja Evropskega sveta (8. in 9. decembra 2011) o osnutku 

mednarodnega sporazuma o uniji fiskalne stabilnosti  

Predlogi resolucij: B7-0003/2012, B7-0004/2012, B7-0005/2012, B7-0011/2012 in B7-0012/2012 

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

Skupni predlog resolucije RC-B7-0003/2012  

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

§ 3 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 4 § originalno 

besedilo 

 + spremenjeno z 

ustnim p.s. 

§ 5 § originalno 

besedilo 

loč. +  

glasovanje: resolucija (celotno besedilo) PG + 521, 124, 50 

Predlogi resolucij političnih skupin 

B7-0003/2012  PPE  ↓  

B7-0004/2012  S&D  ↓  

B7-0005/2012  Verts/ALE  ↓  

B7-0011/2012  ALDE  ↓  

B7-0012/2012  GUE/NGL  ↓  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

EFD, GUE/NGL:  končno glasovanje 
  

Zahteve za ločeno glasovanje 

EFD: §§ 3, 5 
 

Razno 

Elmar Brok je podal naslednji ustni predlog spremembe k odstavku 4: 

 

Odstavek 4 (nova alinea po tretji alinei) 

„vse podpisnice sporazuma, sedanje in bodoče članice euroobmočja, bi morale imeti enako pravico 

sodelovati na zasedanjih vrha držav euroobmočja;“ 

 

Mario Mauro (groupe PPE) je tudi podpisnik predloga resolucije B7-0003/2012. 
 


