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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. Minimalni standardi na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj 

***I 

Poročilo: Antonyia Parvanova in Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A7-0244/2012) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 611, 9, 13 

 

 

2. Upravljanje določenih tarifnih kvot Skupnosti za visoko kakovostno goveje meso, 

meso perutnine, pšenico in soržico, otrobe, pelete in druge ostanke ***I 

Poročilo: Vital Moreira (A7-0212/2012) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: spremenjeni predlog PG + 654, 7, 13 

glasovanje: zakonodajna 

resolucija 

 glasovanje 

preloženo 

 

 

 

3. Uvoz oljčnega olja in drugih kmetijskih proizvodov iz Turčije, kar zadeva 

prenesena in izvedbena pooblastila, ki se podelijo Komisiji ***I 

Poročilo: Vital Moreira (A7-0209/2012) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: spremenjeni predlog PG + 641, 27, 11 

glasovanje: zakonodajna 

resolucija 

 glasovanje 

preloženo 
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4. Sporazum o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti, certifikatov in oznak 

med Evropsko skupnostjo in Avstralijo *** 

Priporočilo: Vital Moreira (A7-0211/2012) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 665, 7, 7 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

EFD: končno glasovanje 
 

 

5. Sporazum o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti med Evropsko 

skupnostjo in Novo Zelandijo *** 

Priporočilo: Vital Moreira (A7-0210/2012) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 669, 6, 6 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

EFD: končno glasovanje 
 

 

6. Ukrepi za ohranjanje staležev rib v zvezi z državami, ki omogočajo netrajnostne 

načine ribolova ***I 

Poročilo: Pat the Cope Gallagher (A7-0146/2012) 

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

celotno besedilo 

sklopa št. 1 – 

sporazumni p.s. 

17 odbor  +  

sklop št. 2 - p.s. 

pristojnega odbora 

1-16 odbor  ↓  

glasovanje: spremenjeni predlog  +  

glasovanje: zakonodajna resolucija PG + 659, 11, 7 
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7. Skupna ureditev trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva ***I 

Poročilo: Struan Stevenson (A7-0217/2012) 

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

predlogi sprememb 

pristojnega odbora - 

glasovanje po sklopih 

1-6 

8-9 

11-32 

34-39 

44 

46-47 

49 

52-63 

65-70 

72-85 

87-97 

100-

101 

103-

104 

106-

108 

110-

113 

116-

117 

120 

122 

124-

127 

129 

131-

133 

135-

141 

143-

150 

odbor  +  

predlogi sprememb 

pristojnega odbora - 

ločeno glasovanje 

7 odbor loč. +  

13 odbor loč. +  

33 odbor po delih   

1 +  

2 +  

40 odbor loč./EG - 328, 344, 9 

41 odbor po delih   
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

1 +  

2/EG - 268, 404, 4 

42 odbor po delih   

1 +  

2/EG - 313, 351, 11 

43 odbor po delih   

1 +  

2/EG + 416, 247, 12 

45 odbor loč./EG - 284, 376, 13 

48 odbor loč. +  

50 odbor loč. -  

64 odbor loč. +  

71 odbor loč./EG + 389, 274, 7 

86 odbor loč. -  

98 odbor loč. +  

99 odbor loč./EG + 379, 290, 7 

102 odbor loč. +  

109 odbor loč. +  

114 odbor po delih   

1 +  

2 -  

119 odbor loč. +  

121 odbor loč. +  

130 odbor loč. +  

134 odbor loč. +  

142 odbor loč. +  
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

člen 3, po § 1 155 GUE/NGL  -  

člen 8, po točki f 159 GUE/NGL  -  

člen 10, § 1, točka a 151 S&D  +  

51 odbor  ↓  

člen 35, § 1, uvod 160 GUE/NGL  -  

105 odbor  +  

člen 36, § 3, po točki d 161 GUE/NGL  -  

člen 38, po § 1 162 GUE/NGL  -  

poglavje 2, po oddelku 

VI 

163 GUE/NGL  -  

člen 39, po § 3 164 GUE/NGL PG - 46, 610, 14 

člen 40, § 3 115 odbor  -  

166 PPE EG - 285, 386, 4 

člen 42, § 1, točka b 167 Verts/ALE EG + 336, 315, 14 

člen 42, § 1, točka e 118 odbor  +  

152 S&D  -  

člen 42, § 1, po točki d 153 S&D PG - 283, 385, 7 

člen 44, § 1, točka a 128 odbor  +  

154 S&D  -  

po členu 45 168 Verts/ALE  -  

123 odbor  +  

po u.i. 10 10 odbor  -  

165 PPE EG + 349, 303, 13 

glasovanje: spremenjeni predlog  +  

glasovanje: zakonodajna resolucija PG + 620, 27, 27 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

S&D: p.s. 153 
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Zahteve za ločeno glasovanje 

ECR: 

 

p.s. 40, 41, 130 

S&D: p.s. 40, 48, 50, 71, 119, 121, 134 

Verts/ALE: p.s. 7, 13, 43, 45, 50, 64, 86, 98, 99, 102, 109, 119, 121, 142 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

S&D: 

p.s. 41 

1. del celotno besedilo  

2. del te besede 

 
p.s. 42 

1. del celotno besedilo brez besed "na način, ki ... ribolovnih dejavnosti" 

2. del te besede 

 
p.s. 43 

1. del celotno besedilo brez besed "ter pomoč svojim članom za njegovo preprečevanje in 

skrajno zmanjšanje." 

2. del te besede 

 
p.s. 114 

1. del celotno besedilo brez besed "za prehrano ljudi" 

2. del črtanje teh besed 

 
Verts/ALE: 

p.s. 33 

1. del celotno besedilo brez besede "močnega" 

2. del ta beseda 
 

Razno 

Skupina GUE/NGL je umaknila svoje predloge sprememb 156, 157 in 158. 
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8. Letno poročilo Sveta Evropskemu parlamentu o skupni zunanji in varnostni 

politiki 

Poročilo: Elmar Brok (A7-0252/2012) 

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

po § 1 11 GUE/NGL  -  

§ 3 1 PPE  +  

po § 5 12 GUE/NGL  -  

§ 9 2 PPE  + spremenjeno z 

ustnim p.s. 

po § 14 13 GUE/NGL  -  

§ 15 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

po § 33 14 GUE/NGL  -  

§ 37 3 PPE po delih  spremenjeno z 

ustnim p.s. 

1 +  

2 +  

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

po § 44 16 GUE/NGL EG - 229, 413, 17 

§ 45 4 PPE  + spremenjeno z 

ustnim p.s. 

§ 46 5 PPE EG + 533, 116, 13 

§ 47 6 PPE  + spremenjeno z 

ustnim p.s. 

po § 48 17 GUE/NGL  -  

§ 52 7 PPE  + spremenjeno z 

ustnim p.s. 

po § 58 23 Verts/ALE  +  

§ 61 8 PPE  +  

po § 69 18 GUE/NGL  -  

po § 71 19 GUE/NGL  -  

§ 74 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 75 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 76 § originalno 

besedilo 

loč. +  

po § 78 9 PPE  + spremenjeno z 

ustnim p.s. 

§ 79 24 Verts/ALE po delih   

1 +  

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

§ 80 25 Verts/ALE  -  

§ 81 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 84 26 Verts/ALE  -  

§ originalno 

besedilo 

 + spremenjeno z 

ustnim p.s. 

§ 85 10 PPE  +  

po § 85 27 Verts/ALE  -  

§ 93 22 Verts/ALE EG + 318, 271, 68 

§ 104 28 Verts/ALE  -  

po § 104 20 GUE/NGL  -  

§ 111 29 Verts/ALE  +  

§ 112 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 113 30 Verts/ALE  +  

§ 114 31 Verts/ALE  +  

§ 117 32 Verts/ALE PG - 293, 364, 11 

§ 119 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 120 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 121 § originalno 

besedilo 

loč. +  

po § 122 21 GUE/NGL  -  

glasovanje: resolucija (celotno besedilo) PG + 511, 73, 78 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

PPE: p.s. 32 
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Zahteve za ločeno glasovanje 

Verts/ALE: §§ 76, 81, 119, 120, 121 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

Verts/ALE: 

§ 74 

1. del: "meni, da... čezatlantske varnostne povezave;" 

2. del "poudarja, da ... čezatlantske povezave;" 

 
§ 75 

1. del "poziva, naj ... ustreznih finančnih sredstev;" 

2. del "izraža veliko zaskrbljenost... Falklandskimi otoki Združenega kraljestva;" 

 
S&D, ALDE: 

p.s. 3 

1. del "pozdravlja... v skupnem interesu;" 

2. del "poudarja... iz Ankare);" 

 
EFD: 

§ 15 

1. del celotno besedilo brez besed "predvsem ugotavlja... skupne varnostne in obrambne 

politike" 

2. del te besede 

 
ALDE: 

p.s. 24 

1. del "ugotavlja znaten vpliv ... gradnje institucij v okviru Mercosurja" 

2. del "in Unasurja;" 

 
Verts/ALE, EFD 

§ 112 

1. del celotno besedilo brez besed "večjemu združevanju in sodelovanju v zvezi s 

ključnimi vojaškimi zmogljivostmi," 

2. del "večjemu združevanju in sodelovanju v zvezi s ključnimi vojaškimi zmogljivostmi," 

brez besede "ključnimi" 

3. del beseda "ključnimi" 
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Razno 

Elmar Brok je predlagal sledeče ustne predloge sprememb: 

 

p.s. 2 

"poudarja vlogo političnega vodstva, ki se pričakuje od visoke predstavnice/podpredsednice pri 

zagotavljanju enotnosti, usklajenosti, doslednosti, verodostojnosti in učinkovitosti delovanja Unije; 

poziva visoko predstavnico/podpredsednico, naj pravočasno uporabi vsa svoja pooblastila, da sproži, 

vodi in zagotavlja skladnost s SZVP, ter v ta prizadevanja v celoti vključi ustrezne organe Parlamenta; 

pozdravlja pomembno vodilno vlogo, ki jo je v imenu mednarodne skupnosti v težkih razmerah imela 

visoka predstavnica/podpredsednica v pogajanjih z Iranom; upošteva pomembno zgodovinsko 

povezanost med evropskimi in iranskimi ljudstvi; poziva k vodstvu pri krepitvi vloge Unije pri 

podpiranju evropskega sosedstva, kar zadeva arabsko pomlad in zlasti procese demokratičnega 

prehoda v južnem Sredozemlju, vključno z novo Evropsko ustanovo za demokracijo, ter pri zastalem 

bližnjevzhodnem mirovnem procesu;" 

 

p.s. 3 

"pozdravlja pozitivno agendo Komisije glede odnosov med EU in Turčijo; je zaskrbljen zaradi stanja 

na številnih področjih, zlasti kar zadeva svobodo izražanja, načela pravne države, pravice žensk v 

Turčiji, počasen napredek pri novi civilni ustavi in polarizacijo turške družbe; spodbuja Turčijo, naj 

pospeši reformni proces; poudarja, da je Turčija država kandidatka in obenem tudi pomembna 

strateška partnerica ter zaveznica Nata; zato poziva k okrepitvi obstoječega političnega dialoga s 

Turčijo o zunanjepolitičnih izbirah in ciljih v skupnem interesu; poudarja, kako pomembno je 

spodbujati Turčijo, naj svojo zunanjo politiko izvaja v okviru dobrih sosedskih odnosov, tesnega 

dialoga in usklajevanja z Evropsko unijo ter tako ustvari koristne sinergije in okrepi potencial za 

pozitiven vpliv, zlasti ko gre za podporo procesu reforme v arabskem svetu; upa, da se bodo pogoji za 

odpiranje novih poglavij v pogajanjih o članstvu izboljšali (npr. z ratifikacijo in izvajanjem protokola 

iz Ankare);" 

 

p.s. 4 

"podpira dvotirni pristop Sveta, ki je namenjen iskanju diplomatske rešitve, kot edini primeren pristop 

v primeru iranskega jedrskega vprašanja; opozarja, da sankcije niso same sebi namen; poziva skupino 

držav EU3+3 in Iran, naj nadaljujejo sodelovanje za pogajalsko mizo, pogajalce pa, naj dosežejo 

sporazum; opozarja, da ima Iran v skladu z osrednjim načelom Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja 

pravico do bogatenja urana v miroljubne namene in do tehnične pomoči za uresničitev tega cilja; je 

zaskrbljen, da bi utegnilo priti do vojaškega posredovanja, zato poziva vse strani, naj poiščejo 

miroljubno rešitev, ter poziva Iran, naj spoštuje Pogodbo o neširjenju jedrskega orožja in resolucije 

OZN ter popolnoma sodeluje z Mednarodno agencijo za atomsko energijo;" 

 

p.s. 6 

"zato poziva visoko predstavnico/podpredsednico in Svet, naj odločno zahtevata, da Iran spoštuje 

človekove pravice; poudarja, da mora politika EU do Irana izražati solidarnost z vsemi, ki se upirajo 

zatiranju ter se borijo za osnovne svoboščine in demokracijo; vztraja, da bi lahko prisotnost EU na 

ozemlju zagotovila, da države članice in EU ustrezno ocenjujejo razvoj na vseh področjih in 

komunicirajo z iranskimi oblastmi; meni, da je odprtje delegacije EU v Teheranu v ustreznem trenutku 

mogoče;" 

 

p.s. 7 

"poziva k večjemu vključevanju EU, v sodelovanju z drugimi regionalnimi partnerji, v reševanje 

zamrznjenih sporov, ki potekajo na ozemljih držav vzhodnega partnerstva, zlasti premik konflikta v 

Južni Osetiji in Abhaziji, in v Gorskem Karabahu z mrtve točke in v celostno sodelovanje v podporo 

morebitnemu mirovnemu sporazumu; meni, da je lahko pridnestrski spor dober pokazatelj dobre volje 

regionalnih partnerjev;" 

 

p.s. 9 
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"poziva k nadaljnjemu razvoju tristranskega sodelovanja z Amerikama glede zadev skupnega interesa, 

da se tako premaknemo proti evro-atlantskem območju, ki bo zajemalo EU, ZDA, Kanado in Latinsko 

Ameriko;" 

 

§ 84 

"ugotavlja, da se je skupna strategija Afrika–EU in njenih osem sektorjev na začetku osredotočala na 

Afriško unijo ter na tehnično podporo za krepitev institucionalnih zmogljivosti in politike na področjih 

miru in varnosti, človekovih pravic, spodbujanja demokracije, pravne države in doseganja razvojnih 

ciljev tisočletja; opozarja, da, čeprav je takšen celovit pristop še vedno umesten, obstajajo prekrivajoči 

se sporazumi s številnimi partnerji in da za izvajanje strategije ni bilo določenih nobenih posebnih 

proračunskih sredstev, kar je zmanjšalo njeno skladnost in učinkovitost; poleg tega obstaja vse večja 

potreba po premiku od krepitve institucionalnih zmogljivosti na celinski ravni k razvoju političnega 

partnerstva za mir, varnost in družbeno-gospodarski razvoj na regionalni in podregionalni ravni; 

poziva k razširitvi tovrstnih političnih partnerstev, da bodo vključevala regionalne gospodarske 

skupnosti, kar naj ne bo le strategija za krepitev;" 
 

 

9. Ohranjevanje in trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov   

Poročilo: Carl Haglund (A7-0225/2012) 

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

§ 4 § originalno 

besedilo 

loč./PG + 399, 228, 31 

§ 9 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 13 § originalno 

besedilo 

loč./EG + 385, 243, 33 

§ 14 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

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

§ 18 § originalno 

besedilo 

PG + 561, 102, 2 

§ 19 § originalno 

besedilo 

PG + 387, 250, 22 

§ 23 § originalno 

besedilo 

loč./EG - 320, 326, 3 

u. i. E § originalno 

besedilo 

loč./EG + 377, 241, 33 

glasovanje: resolucija (celotno besedilo)  +  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

Verts/ALE: §§ 18, 19 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

PPE: §§ 4, 9 

Verts/ALE: §§ 13, 23, uvodna izjava E 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

Verts/ALE: 

§ 14 

1. del celotno besedilo brez besed "kot " "tudi" in "njegov dejanski ribolovni napor" 

2. del te besede 

 
S&D, Verts/ALE 

§ 9 

1. del celotno besedilo brez besed "postopoma", "jo vključiti v različne načrte upravljanje", 

"pri čemer ne bi smela biti vezana na različne ribje staleže" 

2. del "postopoma" 

3. del "jo vključiti v različne načrte upravljanje" 

4. del "pri čemer ne bi smela biti vezana na različne ribje staleže" 
 

 

10. Reforma skupne ribiške politike 

Poročilo: Nikolaos Salavrakos (A7-0253/2012) 

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

§ 1 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 3 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

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

§ 5 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 6 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 9 2 več kot 40 

poslancev 

PG + 311, 306, 15 

§ originalno 

besedilo 

PG ↓  

§ 15 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

po § 18 1 poročevalec EG + 390, 243, 7 

§ 24 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 31 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

§ 32 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 33 § originalno 

besedilo 

loč. +  

§ 35 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 629, 18, 8 

2/PG + 594, 40, 7 
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

§ 42 § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 +  

§ 58 § originalno 

besedilo 

po delih   

1/PG + 366, 281, 2 

2/PG - 262, 363, 23 

§ 59 § originalno 

besedilo 

loč. +  

u. i. E § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

vote: resolucija (celotno besedilo) PG + 461, 131, 42 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

ALDE: odstavka 9, 58, končno glasovanje 
 

Zahteve za ločeno glasovanje 

EFD: §§ 33, 58, 59 

ALDE: §§ 33, 59 

Verts/ALE: §§ 1, 3, 24, 58, uvodna izjava E 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

PPE: 

§ 58 

1. del 

 

celotno besedilo brez besed "obnovo in" 

2. del ti besedi 

 
EFD: 

§ 3 

1. del "poudarja, da... in uravnotežen pristop," 

2. del "nezdružljiv z...  predhodne opredelitve prednostnih nalog;" 

 
§ 31 

1. del "ugotavlja, da... prizadevanja na tem področju," 

2. del "in dvigne najvišjo dopustno stopnjo sofinanciranja na 75 %;" 

 

EFD, ALDE: 
u.i. E 

1. del celotno besedilo brez besede "biološko" 

2. del ta beseda 
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ALDE: 

§ 5 

1. del "se zaveda, da ribiški sektor ... evropske ribiške politike " 

2. del "ter ohraniti zgodovinske vezi ... kjer so vedno lovili" 

 
Verts/ALE, ALDE: 

§ 6 

1. del "meni, da ... zainteresiranimi telesi" 

2. del "ugotavlja, da... in zunaj nje;" 

 
Verts/ALE 

§ 15 

1. del celotno besedilo brez besede "postopna" 

2. del ta beseda 

 
§ 32 

1. del celotno besedilo brez besed "kot" "tudi" in"dejanski ribolovni napor"  

2. del te besede 

 
§ 35 

1. del "meni, da bi bilo treba prednostni dostop ... okoljsko odgovoren način" 

2. del "poudarja... kjer je potrebno" 

 
§ 42 

1. del "meni, da... mednarodnim in evropskim zahtevam;" 

2. del "poziva Komisijo... mali ribolov;" 

  

Razno  

Predlog spremembe 2 so vložili Werner Kuhn in drugi. 

 

 


