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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. Avtomatizirana izmenjava podatkov iz registrov vozil v Latviji * 

Poročilo: Claude Moraes (A8-0370/2015) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

eno samo glasovanje PG + 590, 35, 74 

 

 

2. Domneva nedolžnosti in pravica biti navzoč na sojenju v kazenskem 

postopku ***I 

Poročilo: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015) 

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

vse besedilo  sklop št. 

1 

52 odbor  +  

sklop št. 2 1-51 odbor  ↓  

glasovanje: predlog Komisije  +  

glasovanje: zakonodajna resolucija PG + 577, 48, 86 

 

 

3. Osebna varovalna oprema ***I 

Poročilo: Vicky Ford (A8-0148/2015) 

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

vse besedilo  sklop št. 

1 

158 odbor  +  

sklop št. 2 1-157 odbor  ↓  

glasovanje: predlog Komisije  +  

glasovanje: zakonodajna resolucija PG + 606, 53, 50 
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4. Naprave, v katerih zgoreva plinasto gorivo ***I 

Poročilo: Catherine Stihler (A8-0147/2015) 

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

vse besedilo  sklop št. 

1 

203 odbor  +  

sklop št. 2 1-202 odbor  ↓  

glasovanje: predlog Komisije  +  

glasovanje: zakonodajna resolucija PG + 629, 63, 16 

 

 

5. Žičniške naprave ***I 

Poročilo: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015) 

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

vse besedilo  sklop št. 

1 

148 odbor  +  

sklop št. 2 1-147 odbor  ↓  

glasovanje: predlog Komisije  +  

glasovanje: zakonodajna resolucija PG + 639, 69, 2 

 

6. Nasprotovanje delegiranemu aktu o shemi splošnih tarifnih preferencialov 

Predlog resolucije: B8-0044/2016 (zahtevana kvalificirana večina za sprejetje predloga resolucije) 

Predmet PG, itd. Glasovanje PG/EG - pripombe 

Predlog resolucije B8-0044/2016 (GUE/NGL) 

glasovanje: resolucija  

(vse besedilo) 

PG - 125, 530, 53 

 

Zahteve za poimensko glasovanje 

GUE/NGL: končno glasovanje 
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7. Nasprotovanje delegiranemu aktu: posebne zahteve za sestavo in informacije 

pri živilih na osnovi predelanih žit in otroški hrani 

Predlog resolucije: B8-0067/2016 (zahtevana kvalificirana večina za sprejetje predloga resolucije) 

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

Predlog resolucije B8-0067/2016  (odbor ENVI) 

po členu 4 2 Verts/ALE PG + 352, 276, 73 

§ 3 § originalno 

besedilo 

loč./EG - 212, 456, 31 

§ 4 § originalno 

besedilo 

loč. -  

§ 8 3 S&D  +  

§ originalno 

besedilo 

po delih   

1 ↓  

2 ↓  

u. i. C 1 Verts/ALE PG + 355, 308, 44 

u. i. E § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

u. i. F § originalno 

besedilo 

po delih   

1 +  

2 -  

u. i. G § originalno 

besedilo 

loč. -  

u.i. J § originalno 

besedilo 

loč. -  

glasovanje: resolucija (vse besedilo) PG + 393, 305, 12 
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Zahteve za poimensko glasovanje 

Verts/ALE: predloga sprememb 1, 2, končno glasovanje 
 

 

Zahteve za ločeno glasovanje 

ENF: §§ 3, 4 

S&D: §§ 3, 4, u. i. G, J 
 

Zahteve za glasovanje po delih 

S&D: 

§ 8 

1. del: "poziva Komisijo, naj preloži sprejetje tega delegiranega akta, dokler ne objavi 

svojega poročila o formulah za majhne otroke, EFSA pa poročila o dokazih v zvezi s 

sladkorjem in zgodnjem uvajanju predelanih živil glede na priporočila o optimalni 

prehrani dojenčkov in majhnih otrok," 

2. del: "zlasti o ogrožanju dojenja in velikem porastu prekomerne debelosti pri otrocih;" 

 
u. i. E 

1. del: vse besedilo brez besed "priporoča izključno dojenje do šestega meseca starosti, 

potem" 

2. del: te besede 

 
uvodna izjava F 

1. del: "ker so vse države članice podprle Mednarodni kodeks za trženje nadomestkov za 

materino mleko, ki ga je skupščina SZO sprejela leta 1981 („mednarodni kodeks“), 

kot tudi 16 naknadno sprejetih ustreznih resolucij te skupščine," 

2. del: "katerih namen je zagotoviti, da bodo vsi starši in skrbniki prejemali objektivne in 

resnično neodvisne informacije, odpraviti ovire za dojenje in zagotoviti, da se bodo 

nadomestki za mleko po potrebi uporabljali na varen način;" 
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8. Mirovni proces v Kolumbiji 

Predlogi resolucij: B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, B8-

0061/2016, B8-0062/2016 

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

Skupni predlog resolucije RC-B8-0041/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, 

EFDD) 

glasovanje: resolucija (vse besedilo)  +  

Predlogi resolucij političnih skupin 

B8-0041/2016  PPE  ↓  

B8-0042/2016  ECR  ↓  

B8-0053/2016  ALDE  ↓  

B8-0054/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0055/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0061/2016  S&D  ↓  

B8-0062/2016  EFDD  ↓  

 

Razno 

Igor Šoltes (skupina Verts/ALE) je prav tako podpisnik skupnega predloga resolucije RC-B8-

0041/2016.  

 
 


