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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. Ribolovne možnosti in finančni prispevek iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem 

sektorju med EU in São Tomé in Príncipe *** 

Priporočilo: João Ferreira (A8-0061/2014) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: odobritev PG + 566, 43, 68 

 

 

 

2. Sporazum med EU in Sejšeli o dostopu za ribiška plovila do voda Mayotta *** 

Priporočilo: Alain Cadec (A8-0055/2014) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: odobritev PG + 628, 41, 18 

 

 

 

3. Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu med ES in Tunizijo zaradi 

upoštevanja pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji *** 

Priporočilo: Elmar Brok (A8-0049/2014) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

glasovanje: odobritev PG + 568, 55, 65 

 

 

 

4. Posvetovanje z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom o "Izvajanje bele knjige 

iz leta 2011 o prometu: ocena in nadaljnji koraki do trajnostne mobilnosti" 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje  +  

 

 

5. Možnost držav članic, da omejijo ali prepovejo gojenje GSO ***II 

Priporočilo za drugo obravnavo: Frédérique Ries (A8-0038/2014) (potrebna kvalificirana večina) 

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 

vse besedilo 

sklop št. 1 

52 odbor PG + 480, 159, 58 

sklop št. 2 1-51 odbor PG ↓  

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

PPE: sklop št. 1 (predlog spremembe 25), sklop št. 2 (predlogi sprememb od 1 do 51) 

EFDD: sklop št. 1 (predlog spremembe 52) 
 

 

6. Določbe za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo 

v Sredozemlju) ***I 

Poročilo: Gabriel Mato (A8-0057/2014) 

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

p.s. pristojnega odbora 

– glasovanje po 

sklopih 

1-2 

4-25 

odbor  +  

člen 15 a, § 1 26 GUE/NGL  -  

člen 16 b, § 1 27 GUE/NGL  -  

3 odbor  +  

po členu 16 l 28 GUE/NGL  -  

glasovanje: predlog Komisije  +  

glasovanje: zakonodajna resolucija PG + 583, 91, 15 

 


