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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
1/20 nizki prag (dvajsetina poslancev)
1/10 srednji prag (desetina poslancev)
1/5 visoki prag (petina poslancev)
TG tajno glasovanje
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1. Zahteva za odvzem imunitete Fulviu Martusciellu

Poročilo: Manon Aubry (A9-0302/2021)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

predlog sklepa: +

2. Zahteva za odvzem imunitete Haraldu Vilimskemu

Poročilo: Andrzej Halicki (A9-0303/2021)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

predlog sklepa: +

3. Zahteva za odvzem imunitete Nilsu Ušakovsu

Poročilo: Andrzej Halicki (A9-0304/2021)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

predlog sklepa: +

4. Razkritje davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in 
podružnic ***II

Priporočilo za drugo obravnavo: Evelyn Regner, Ibán García Del Blanco (A9-0305/2021) (za 
spremembo ali zavrnitev stališča Sveta je zahtevana večina poslancev Parlamenta)

predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

člen 1, točka 2 – 
Direktiva 2013/34/EU, 
člen 48c, odstavek 5, 

alinea 2

3 The Left -

1 The Left -po uvodni izjavi 4

2 The Left -
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5. Evropsko partnerstvo za meroslovje ***I

Poročilo: Maria da Graça Carvalho (A9-0242/2021)

predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

začasni sporazum

začasni sporazum 74 odbor PG + 536, 5, 4

izjava Komisije 73 odbor +

6. Agencija Evropske unije za azil ***I

Poročilo: Elena Yoncheva (A8-0392/2016)

predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

začasni sporazum

začasni sporazum 100 odbor PG + 396, 92, 73

7. Resne čezmejne grožnje za zdravje ***I

Poročilo: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

glasovanje po sklopih 244-
277

Renew, PPE, 
ECR, 

Verts/ALE, 
The Left

+

predlog Komisije PG + 479, 71, 15

Razno
Skupina S&D je tudi podprla predloge sprememb od 244 do 277.

8. Sporazum med EU in Avstralijo: sprememba koncesij za vse tarifne kvote, 
vključene na seznam EU CLXXV ***

Priporočilo: Daniel Caspary (A9-0306/2021)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

osnutek sklepa Sveta PG + 451, 53, 62
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9. Krepitev demokracije ter svobode in pluralnosti medijev v EU

Poročilo: Tiemo Wölken, Roberta Metsola (A9-0292/2021)

predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

2 The Left -

po delih

1/PG + 536, 5, 23

§ 1

§ originalno 
besedilo

2/PG + 444, 108, 10

po § 1 3 The Left EG - 163, 362, 43

po § 3 5 ID -

§ 4 6 ID -

po § 10 7 ID -

8 ID -

po delih

1/PG + 502, 27, 37

§ 11

§ originalno 
besedilo

2/PG + 461, 99, 8

§ 12 9 ID -

10 ID -

11 ID -

po § 12

12 ID -

po delih

1/PG + 494, 14, 60

§ 17 § originalno 
besedilo

2/PG + 446, 106, 12

po delih

1/PG + 511, 30, 15

§ 23 § originalno 
besedilo

2/PG + 443, 111, 10
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predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

§ 25 § originalno 
besedilo

PG + 446, 89, 30

§ 28 § originalno 
besedilo

PG + 441, 114, 6

po delih

1/PG + 447, 114, 9

2/PG + 513, 32, 18

§ 35 § originalno 
besedilo

3/PG + 445, 114, 13

po delih

1/PG + 445, 116, 8

§ 36 § originalno 
besedilo

2/PG + 555, 3, 5

po delih

1/PG + 535, 17, 19

§ 37 § originalno 
besedilo

2/PG + 444, 114, 11

po delih

1/PG + 522, 2, 48

§ 39 § originalno 
besedilo

2/PG + 443, 115, 12

navedba sklicevanja 
37

§ originalno 
besedilo

PG + 448, 109, 14

navedba sklicevanja 
41

§ originalno 
besedilo

PG + 445, 107, 15

navedba sklicevanja 
46

§ originalno 
besedilo

PG + 446, 112, 10

navedba sklicevanja 
51

§ originalno 
besedilo

PG + 446, 114, 10

priloga, § 3 § originalno 
besedilo

PG + 442, 112, 5

priloga, § 4 § originalno 
besedilo

PG + 438, 103, 6

po delih

1 +

uvodna izjava B § originalno 
besedilo

2 +
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predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

po delih

1/PG + 556, 11, 1

uvodna izjava J § originalno 
besedilo

2/PG + 451, 66, 44

po uvodni izjavi Q 1 The Left EG - 168, 216, 180

po uvodni izjavi T 4 ID -

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 444, 48, 75

Zahteve za poimensko glasovanje
ECR: navedbe sklicevanj 37, 41, 46, 51; uvodna izjava J; §§ 1, 11, 17, 23, 25, 28, 35, 36, 

37, 39; priloga, § 3 civilni postopek, priloga, § 4 kazenski postopek

Zahteve za glasovanje po delih
The Left:
uvodna izjava B
1. del: „ker sta neodvisno, nepristransko, profesionalno in strokovno novinarstvo ter 

dostop do pluralističnih informacij ključna stebra demokracije; ker so informacije, 
poročila, mnenja, trditve, argumenti in druga stališča civilne družbe ključni za 
uspeh vsake demokracije; ker je krčenje prostora za civilno družbo v nekaterih 
državah postalo vse bolj zaskrbljujoče in lahko negativno vpliva na demokracijo; 
ker imajo neodvisno in kakovostno novinarstvo ter organizacije civilne družbe 
ključno vlogo kot varuhi demokracije in pravne države, saj zagotavljajo 
odgovornost za dezinformacije in napačne informacije ter se borijo proti njim“

2. del: „pa tudi proti tujemu političnemu vmešavanju in manipulacijam“

ECR:
§ 23
1. del: vse besedilo brez besed: „na členu 81 PDEU (za čezmejne civilne tožbe) in členu 

82 PDEU (za kazenske tožbe) ter ločeno“ in „vendar z ločenimi zakonodajnimi 
instrumenti“

2. del: te besede

ECR, poslanci:
uvodna izjava J
1. del: „ker dokazi kažejo, da postajajo strateške tožbe za onemogočanje udeležbe 

javnosti vse bolj razširjena praksa, kar dokazujejo številni primeri po vsej Uniji, kot 
je zastrašujoč primer preiskovalne novinarke Daphne Caruana Galizia, ki se je 
16. oktobra 2017, na dan, ko se je zgodil njen obsojanja vreden umor, domnevno 
soočala s 47 civilnimi tožbami in kazenskimi obtožbami v različnih jurisdikcijah 
zaradi kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime (ki so privedle do zamrznitve 
njenega premoženja), njeni dediči pa se še vedno soočajo s civilnimi tožbami;“

2. del: „ker drugi zaskrbljujoči primeri, ki ponazarjajo to prakso, naperjeni proti 
neodvisnim novinarjem in medijem, vključujejo primer Realtid Media, ki so jim 
večkrat grozili s tožbo v drugi jurisdikciji, kot je bila tista domnevnega poročanja, 
in primer dnevnika Gazeta Wyborcza, ki ga še vedno redno toži več javnih 
subjektov in uradnikov;“
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§ 1
1. del: vse besedilo brez besed: „pozdravlja dejstvo, da poročilo Komisije o pravni državi 

za leto 2020 v oceno svobode in pluralnosti medijev po vsej Uniji vključuje 
strateške tožbe za onemogočanje udeležbe javnosti, ter opozarja na konkretne 
ukrepe in dobro prakso v boju proti njim; poziva, naj letna poročila v prihodnje 
vključujejo temeljito oceno pravnega okolja za medije, zlasti preiskovalnega 
novinarstva, in podrobneje obravnavajo izzive, ki vplivajo na novinarje in civilno 
družbo, in zastrašujoč učinek, ki ga lahko imajo strateške tožbe za onemogočanje 
udeležbe javnosti na te akterje;“ in „poziva Komisijo, naj izda tudi priporočila za 
posamezne države in oceni njihov napredek, med drugim glede vprašanj, ki 
zadevajo stanje svobode medijev v državah članicah;“

2. del: te besede

§ 11
1. del: vse besedilo brez besed: „pravice LGBTIQ, enakosti spolov“
2. del: te besede

§ 17
1. del: vse besedilo brez besed: „poziva Komisijo in države članice, naj v svojem 

prihodnjem zakonu o svobodi medijev pripravijo ambiciozen, trden in popoln 
pravni okvir;“

2. del: te besede

§ 35
1. del: „meni, da bi morali novi zakonodajni in nezakonodajni ukrepi proti strateškim 

tožbam za onemogočanje udeležbe javnosti dopolnjevati druge instrumente in 
politike EU; pozdravlja strategijo Unije za boj proti organiziranemu kriminalu za 
obdobje 2021–2025 in poziva k večjim prizadevanjem v zvezi s tem; ugotavlja, da 
zakonodajni ukrepi in ukrepi mehkega prava ne morejo biti učinkoviti v državah 
članicah, kjer obstajajo pomisleki glede neodvisnosti sodstva ali boja proti 
korupciji“ brez besed „pozdravlja strategijo Unije za boj proti organiziranemu 
kriminalu za obdobje 2021–2025 in poziva k večjim prizadevanjem v zvezi s tem“

2. del: te besede
3. del: „v zvezi s tem ponovno poudarja, da je nujno potreben mehanizem EU za 

demokracijo, pravno državo in temeljne pravice, kot je predlagal Parlament“

§ 36
1. del: „opozarja na pomen Uredbe (EU, Euratom) 2020/2092 o splošnem režimu 

pogojenosti za zaščito proračuna Unije, ki se od 1. januarja 2021 uporablja za vse 
odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil; poudarja, da je treba 
finančne interese Unije varovati v skladu z vrednotami in zavezami EU ter da bi 
morala Komisija uporabiti režim pogojenosti, če države članice ne varujejo teh 
vrednot;“

2. del: „v zvezi s tem pozdravlja pomembno delo preiskovalnih novinarjev pri razkrivanju 
primerov zlorab sredstev EU in poudarja, kako pomembno je, da lahko novinarji 
opravljajo svoj poklic, ne da bi jih pri tem ovirale strateške tožbe za onemogočanje 
udeležbe javnosti;“

§ 37
1. del: vse besedilo brez besed: „kot so mehanizem za zaščito demokracije, pravne 

države in temeljnih pravic,“
2. del: te besede
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§ 39
1. del: vse besedilo brez besed: „v okviru letnega mehanizma za demokracijo, pravno 

državo in temeljne pravice“
2. del: te besede

10. Evropski izobraževalni prostor: skupni celostni pristop

Poročilo: Michaela Šojdrová (A9-0291/2021)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

predlog resolucije (vse 
besedilo)

PG + 483, 25, 52

11. Akcijski načrt za pravice intelektualne lastnine v podporo okrevanju in 
odpornosti EU

Poročilo: Marion Walsmann (A9-0284/2021)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

predlog resolucije (vse 
besedilo)

PG + 454, 94, 23

12. Statut in financiranje evropskih političnih strank in fundacij

Poročilo: Charles Goerens, Rainer Wieland (A9-0294/2021)

predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

po § 10 3 ID -

po § 14 4 ID -

po § 47 1 Verts/ALE PG - 175, 375, 24

6 PPE -§ 49

§ originalno 
besedilo

loč. -
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predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

po § 49 7 PPE -

§ 54 5 The Left -

po § 54 2 Verts/ALE PG - 176, 381, 13

§ 60 8D PPE EG - 273, 288, 7

po delih

1 +

uvodna izjava I § originalno 
besedilo

2 +

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 428, 92, 49

Zahteve za poimensko glasovanje
Verts/ALE: predloga sprememb 1, 2

Zahteve za ločeno glasovanje
Verts/ALE: § 49

Zahteve za glasovanje po delih
The Left:
uvodna izjava I
1. del: vse besedilo brez besed: „pri spodbujanju politik EU o sosednjih državah v okviru 

skupne zunanje in varnostne politike ter kot del“
2. del: te besede

13. Prva obletnica dejanske prepovedi pravice do splava na Poljskem

Predloga resolucij: B9-0543/2021, B9-0544/2021

predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog resolucije B9-0543/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

po delih

1 +

2 +

§ 1 § originalno 
besedilo

3 +

2 Verts/ALE, 
S&D, The 

Left, Renew, 
PPE

+

po delih

§ 2

§ originalno 
besedilo

1 ↓
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predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

2 ↓

po delih

1 +

§ 4 § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

§ 5 § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

§ 6 § originalno 
besedilo

2 +

§ 10 § originalno 
besedilo

loč. +

5 The Left PG + 319, 214, 24

po delih

1 ↓

§ 11

§ originalno 
besedilo

2 ↓

3 Verts/ALE, 
S&D, The 

Left, Renew, 
PPE

+

po delih

1 ↓

§ 12

§ originalno 
besedilo

2 ↓

§ 15 § originalno 
besedilo

loč. +

§ 16 § originalno 
besedilo

loč. +

§ 21 § originalno 
besedilo

loč. +

po delih

1 +

§ 23 § originalno 
besedilo

2 +
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predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

po delih

1 +

§ 24 § originalno 
besedilo

2 +

§ 25 § originalno 
besedilo

loč. +

§ 26 § originalno 
besedilo

loč. +

po delih

1 +

§ 28 § originalno 
besedilo

2 +

navedba sklicevanja 
23

§ originalno 
besedilo

loč. +

uvodna izjava C § originalno 
besedilo

loč. +

po delih

1 +

uvodna izjava E § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

uvodna izjava F § originalno 
besedilo

2 +

1 Verts/ALE, 
S&D, The 

Left, Renew, 
PPE

+po uvodni izjavi I

4 S&D, 
Verts/ALE, 

Renew

+

uvodna izjava J § originalno 
besedilo

loč. +

uvodna izjava K § originalno 
besedilo

loč. +

po delih

1 +

uvodna izjava L § originalno 
besedilo

2 +
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predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

po delih

1 +

uvodna izjava P § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

uvodna izjava U § originalno 
besedilo

2 +

predlog resolucije (vse besedilo) EG + 373, 124, 55

Predlog resolucije B9-0544/2021
(ECR)

predlog resolucije (vse besedilo) ↓

Zahteve za poimensko glasovanje
The Left: predlog spremembe 5

Zahteve za ločeno glasovanje
The Left: § 21
PPE: §§ 10, 15, 16, 25, 26; navedba sklicevanja 23; uvodne izjave C, J, K

Zahteve za glasovanje po delih
The Left:
uvodna izjava U
1. del: „ker je nelegitimno ustavno sodišče 7. oktobra 2021 predstavilo svojo odločitev v 

zadevi K 3/21, ki je bila na zahtevo poljskega predsednika vlade z dne 29. marca 
2021 sprejeta z ločenima mnenjema in v kateri je ugotovilo, da določbe PEU iz več 
razlogov niso združljive s poljsko ustavo;“

2. del: „ker ta odločitev pomeni napad na evropsko skupnost vrednot in zakonov in 
spodkopavanje primarnosti prava EU, ki je v skladu z uveljavljeno sodno prakso 
Sodišča Evropske unije eno od njenih temeljnih načel;“

PPE:
§ 1
1. del: „znova odločno obsoja sodbo, s katero je nelegitimno ustavno sodišče 

22. oktobra 2020 skoraj povsem prepovedalo splav, pa tudi ta očitni napad na 
spolno in reproduktivno zdravje in pravice na Poljskem;“

2. del: „poziva poljsko vlado, naj omogoči hiter in neoviran dostop do storitev splava in 
njihovo izvajanje, poskrbi za varne, zakonite, brezplačne in visokokakovostne 
storitve na tem področju ter zagotovi, da bodo dostopne vsem ženskam in 
dekletom;“

3. del: „poziva poljske oblasti, naj spoštujejo, uresničujejo in spodbujajo človekove 
pravice žensk do življenja, zdravja in enakosti, pa tudi njihovo svobodo pred 
diskriminacijo, nasiljem in mučenjem ali krutim, nečloveškim in poniževalnim 
ravnanjem;“

§ 2
1. del: „močno obžaluje, da v minulem letu ni bilo pobud ali predlogov, s katerimi bi 

odpravili dejansko prepoved splava in številne omejitve pri dostopu do spolnega in 
reproduktivnega zdravja in pravic v državi;“

2. del: „znova poudarja, da dejanska prepoved splava ogroža zdravje in življenje žensk, 
ter opozarja, da sta splošni dostop do zdravstvenega varstva ter spolnega in 
reproduktivnega zdravja in pravic temeljni človekovi pravici;“
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§ 4
1. del: „poudarja, da omejevanje ali prepoved pravice do splava nikakor ne zmanjšuje 

potrebe po splavu, temveč ženske prisili v to, da se odločijo za nevarne postopke 
splava, odpotujejo v tujino, da bi opravile splav, ali pa otroka proti svoji volji 
donosijo do konca, tudi v primerih smrtne ali hude okvare zarodka;“

2. del: „poudarja tudi, da gre pri tem za kršitev človekovih pravic in obliko nasilja na 
podlagi spola, ki vpliva na pravice žensk in deklet do življenja, telesne in duševne 
celovitosti, enakosti, nediskriminacije in zdravja;“

§ 5
1. del: „je močno zaskrbljen, ker mora na tisoče žensk potovati, da bi prišle do 

zdravstvenih storitev, ki so tako bistvene kot splav;“
2. del: „poudarja, da čezmejne storitve splava niso izvedljiva možnost, zlasti za tiste, ki 

živijo v revščini, so tarča presečne diskriminacije ali so v ranljivem položaju; je 
zelo zaskrbljen zaradi dejstva, da potovanje v tujino ogroža zdravje, življenje in 
dobro počutje žensk; poudarja pomen oskrbe po splavu, zlasti za ženske, ki 
doživljajo zaplete zaradi nepopolnega ali nevarnega splava;“

§ 6
1. del: „ostro obsoja vse zakonodajne predloge ali omejitve, s katerimi se želi dodatno 

prepovedati, kriminalizirati in omejiti dostop do varnega in zakonitega splava na 
Poljskem;“

2. del: „opozarja poljski parlament in oblasti, da so ukrepi za omejevanje spolnega in 
reproduktivnega zdravja in pravic v nasprotju z načelom neuveljavljanja v skladu z 
mednarodnim pravom o človekovih pravicah, in jih poziva, naj poskrbijo za 
popolno uresničevanje spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic;“

§ 11
1. del: „poziva Svet in Komisijo, naj zagotovita ustrezna finančna sredstva za nacionalne 

in lokalne organizacije civilne družbe, da bi spodbudili lokalno podporo 
demokraciji, pravni državi in temeljnim pravicam v državah članicah, tudi na 
Poljskem; poziva Komisijo, naj nemudoma in neposredno podpre programe in 
poljske organizacije civilne družbe, ki si prizadevajo za zaščito spolnega in 
reproduktivnega zdravja in pravic; poziva Komisijo in države članice, naj s 
programi financiranja podprejo ozaveščanje in usposabljanje na tem področju; 
pozdravlja podporo, ki so jo nekatere države članice zagotovile organizacijam 
civilne družbe, ki poljskim ženskam pomagajo pri uresničevanju spolnega in 
reproduktivnega zdravja in pravic, ter spodbuja druge, naj storijo enako;“

2. del: „poziva države članice, naj učinkoviteje sodelujejo, da bi olajšale čezmejni dostop 
do splava;“

§ 12
1. del: „vztraja, da izvedba splava nikakor ne bi smela biti vključena v kazenski zakonik, 

saj to negativno vpliva na zdravnike, ki zaradi tega ne opravljajo storitev spolnega 
in reproduktivnega zdravja in pravic zaradi strahu pred kazenskimi sankcijami, to 
pa omejuje zdravstveno varstvo, ki je na voljo ženskam in dekletom;“

2. del: „poziva poljsko vlado, naj v celoti dekriminalizira splav in iz kazenskega zakonika 
odstrani vse, kar je povezano s splavom, s čimer bi poskrbela, da bodo zdravniki v 
praksi začeli opravljati splave znotraj okvira nacionalnega prava, prav tako pa naj 
zagotovi, da bodo posredovane informacije o dostopu do splava ter drugih spolnih 
in reproduktivnih pravicah nepristranske in podprte z dokazi;“

§ 23
1. del: vse besedilo brez besed: „vključno z dostopom do varnega in zakonitega splava“
2. del: te besede

§ 24
1. del: „poziva Komisijo in Svet, naj zaščitita pravico do zdravja ter z odločnimi ukrepi in 

ustrezno obravnavo morebitnih zakonodajnih predlogov ali omejitev dostopa do 
zdravstvenih storitev, ki jih poda Poljska, zagotovita, da ženske in dekleta na 
Poljskem ne bodo zapostavljena;“

2. del: „tudi ko gre za oskrbo v primeru splava“
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§ 28
1. del: „opominja Komisijo, da bi morala predlagati celovito direktivo o preprečevanju 

vseh oblik nasilja na podlagi spola in boju proti njim,“ 
2. del: „vključno s kršitvami spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic;“

uvodna izjava E
1. del: „ker je spodkopavanje pravne države na Poljskem privedlo do kršitev človekovih 

pravic, vključno s spolnim in reproduktivnim zdravjem in pravicami;“
2. del: „ker je dejanska prepoved splava na Poljskem eden od mnogih očitnih napadov na 

pravno državo in temeljne pravice v zadnjih letih ter omejuje uresničevanje 
spolnega in reproduktivnega zdravja ter pravic na Poljskem;“

uvodna izjava F
1. del: vse besedilo brez besed: „Poljska že več kot 13 let ne izvršuje sodb Evropskega 

sodišča za človekove pravice v več“
2. del: te besede

uvodna izjava L
1. del: „ker zaradi pravnih omejitev in stigmatizacije v številnih državah članicah 

primanjkuje zanesljivih podatkov o pogostosti splava, pa tudi o okoliščinah, v 
katerih se splavi izvajajo;“

2. del: ker so točni, redno posodobljeni in anonimni podatki o splavu iz vseh držav članic 
bistveni za razumevanje potreb na področju spolnega in reproduktivnega zdravja 
in pravic ter za zagotavljanje pravic žensk;

uvodna izjava P
1. del: „ker se zaradi veljavnih pravnih določb, družbene stigmatizacije, strahu in pritiska 

kolegov in zdravstvenih organov zdravniki na Poljskem izogibajo postopkov 
splava, kar pa se je dogajalo tudi, ko je bil splav še zakonit; ker se zaradi veljavnih 
pravnih določb, družbene stigmatizacije, strahu in pritiska kolegov in zdravstvenih 
organov zdravniki na Poljskem izogibajo postopkov splava, kar pa se je dogajalo 
tudi, ko je bil splav še zakonit;“

2. del: „ker zdravniki poleg klavzule o ugovoru vesti, ki jo množično uporabljajo, 
ustvarjajo dodatne ovire, ki nimajo zakonske podlage, kot so nepotrebni zdravniški 
pregledi, psihološki posveti ali dodatni posveti s strokovnjaki, oziroma omejujejo 
pravice žensk do predporodnih testov in informacij, ki bi morali biti zagotovljeni 
vsem v okviru sistema javnega zdravja; ker posameznikova osebna prepričanja o 
splavu ne smejo posegati v pacientkino pravico do polnega dostopa do 
zdravstvenega varstva in storitev, ki jih zagotavlja zakonodaja;“

Razno
Jacek Saryusz-Wolski in Adam Bielan (skupina ECR) sta tudi podprla predlog resolucije B9-
0544/2021.


