
P9_PV(2021)12.13-16(VOT)_SL.docx 1 PE 702.883

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. Vrednotenje zdravstvenih tehnologij ***II

Priporočilo za drugo obravnavo: Tiemo Wölken (A9-0334/2021)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

odobritev brez glasovanja

2. Tarifne kvote Unije za visokokakovostno goveje meso iz Paragvaja ***I

Poročilo: Jordi Cañas (A9-0333/2021)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

predlog Komisije PG + 562, 6, 121

3. Evropsko leto mladih 2022 ***I

Poročilo: Sabine Verheyen (A9-0322/2021)

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

začasni sporazum

začasni sporazum 2 odbor PG + 604, 25, 68

skupna izjava 3 odbor PG + 609, 25, 63

izjava Komisije 4 odbor PG + 609, 25, 63

4. Skupne preiskovalne skupine: uskladitev s pravili Unije o varstvu osebnih 
podatkov ***I

Poročilo: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

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

začasni sporazum

začasni sporazum 1 odbor PG + 669, 22, 6
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5. Evropski preiskovalni nalog v kazenskih zadevah: uskladitev s pravili Unije 
o varstvu osebnih podatkov ***I

Poročilo: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

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

začasni sporazum

začasni sporazum 1 odbor PG + 673, 16, 8

6. Boj proti nasilju na podlagi spola: spletno nasilje 

Poročilo: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylwia Spurek (A9-0338/2021) (zahtevana kvalificirana 
večina poslancev Parlamenta za sprejetje predloga resolucije)

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

po delih

1/PG + 472, 145, 70

2/PG + 612, 33, 42

§ 6 § originalno 
besedilo

3/PG + 531, 115, 41

§ 35 8 ID PG - 153, 526, 8

po § 46 5 Renew PG + 397, 21, 269

6 Renew, S&D, 
Verts/ALE, 
The Left

PG + 420, 164, 102§ 50

§ originalno 
besedilo

PG ↓

§ 52 7 Renew, S&D, 
Verts/ALE, 
The Left

PG + 470, 154, 61

§ 53 § originalno 
besedilo

PG + 524, 147, 18

§ 54 § originalno 
besedilo

PG + 524, 141, 22

1 Verts/ALE PG + 525, 150, 14priloga, priporočilo 1, 
§ 1

4UD1 PPE PG ↓
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predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

priloga, priporočilo 1, 
§ 1a

4UD2 PPE PG + 455, 137, 94

priloga, priporočilo 1, 
§ 1b

4UD3 PPE PG + 526, 109, 53

priloga, priporočilo 2, 
§ 4

2 Verts/ALE PG + 514, 147, 28

priloga, priporočilo 2, 
§ 5

3 Verts/ALE PG + 513, 147, 29

po delih

1/PG + 611, 25, 52

uvodna izjava Z § originalno 
besedilo

2/PG + 526, 113, 49

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 513, 122, 58

Zahteve za ločeno glasovanje
ID: §§ 50, 53, 54

Zahteve za glasovanje po delih
Verts/ALE:
§ 6
1. del: „poziva Komisijo, naj poskrbi tudi za obravnavo spletnega nasilja, vključno z 

njegovimi oblikami v spolni industriji;“
2. del: „poziva Komisijo in države članice, naj odpravijo pornografsko industrijo, ki temelji 

na trgovini z ljudmi za spolne storitve, posilstvih ter drugih oblikah napadov na 
ženske in otroke ter njihovih zlorab;“

3. del: „poziva Komisijo in države članice, naj med oblike sovražnega govora vključijo 
mizoginijo, med kazniva dejanja iz sovraštva pa mizogine napade;“

ID:
uvodna izjava Z
1. del: „ker je EU leta 2017 podpisala Konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju nasilja 

nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija),“
2. del: „ki ostaja osnova za mednarodne standarde na področju odpravljanja nasilja na 

podlagi spola, dokončni pristop Unije pa je za Komisijo ključna prednostna 
naloga;“

7. Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Hrvaški

Poročilo: Karlo Ressler (A9-0343/2021)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

predlog sklepa PG + 689, 6, 2
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8. Uporaba Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga 
EGF/2021/003 IT/Porto Canale – Italija

Poročilo: Janusz Lewandowski (A9-0345/2021)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

predlog sklepa PG + 665, 17, 15

9. Uporaba Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga 
EGF/2021/002 IT/Air Italy – Italija

Poročilo: Janusz Lewandowski (A9-0346/2021)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

predlog sklepa PG + 662, 17, 18

10. poraba Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga 
EGF/2021/004 ES/Aragón automotive – Španija

Poročilo: Esteban González Pons (A9-0344/2021)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

predlog sklepa PG + 665, 27, 5

11. Predvidljivost za države članice in postopki za reševanje sporov pri dajanju 
tradicionalnih lastnih sredstev in sredstev iz naslovov DDV in BND na 
razpolago *

Poročilo: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0347/2021)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

predlog Komisije in 
predlogi sprememb

PG + 551, 116, 30
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12. Sporazum o zračnem prometu med EU in ZDA ***

Priporočilo: Maria Grapini (A9-0335/2021)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

predlog sklepa 
Sveta

PG + 658, 9, 30

13. Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med ES in Gabonom: protokol 
o izvajanju ***

Priporočilo: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0316/2021)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

predlog sklepa 
Sveta

PG + 478, 148, 71

14. Instrument za mednarodno javno naročanje ***I

Drugo poročilo: Daniel Caspary (A9-0337/2021)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

predlog Komisije in 
predlogi sprememb

PG + 590, 8, 99

15. Prehodne določbe za nekatere in vitro diagnostične medicinske 
pripomočke in odloženo uporabo zahtev za interne pripomočke ***I

Predlog uredbe (COM(2021)0627 – C9-0381/2021 – 2021/0323(COD))

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

predlog Komisije PG + 687, 6, 4
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16. Akt o digitalnih trgih ***I

Poročilo: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

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

predlogi sprememb 
pristojnega odbora – 
glasovanje po sklopih

1–21
24–79

81–103
105–
109
111–
117
119–
126
129–
151
153–
229

odbor PG + 651, 5, 40

po delih

1/PG + 677, 6, 13

127 odbor

2/PG + 533, 149, 14

po delih

1/PG + 670, 6, 20

predlogi sprememb 
pristojnega odbora – 
ločeno glasovanje

128 odbor

2/PG + 526, 149, 21

člen 1, § 2 231 odbor ITRE PG + 347, 317, 32

80 odbor PG + 530, 156, 10člen 3, § 2, točka a

249 ID PG ↓

240 The Left PG - 145, 545, 6člen 5, § 1, točka a

104 odbor PG + 672, 14, 10

člen 5, § 1, po točki a 250 ID PG - 99, 580, 13

241 The Left PG - 165, 516, 15Člen 5, § 1, točka f

110 odbor PG + 685, 5, 6

235 odbor ECON PG + 353, 308, 35

118 odbor PG ↓

člen 5, § 1, po točki g

242 The Left PG - 181, 469, 46
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predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

člen 5, po § 1 251 ID PG - 90, 587, 15

člen 6, § 1, po točki f 245 poslanci PG - 286, 356, 52

člen 7, po § 6 232 odbor ITRE PG - 209, 337, 150

152UD
1

odbor PG + 651, 34, 11člen 11, § 2

243 The Left PG ↓

člen 11, ostalo 152UD
2

odbor PG + 686, 4, 6

člen 12, § 2 236 odbor ECON PG - 249, 313, 134

252 ID PG - 68, 529, 95člen 21, po § 1

253 ID PG - 86, 540, 66

254 ID PG - 57, 601, 34po členu 27

255 ID PG - 58, 603, 33

po členu 30 233 odbor ITRE PG + 344, 341, 11

po členu 32 237 odbor ECON PG - 173, 499, 23

člen 38, po § 3 238 odbor ECON PG - 149, 505, 42

po uvodni izjavi 1 230 odbor ITRE PG - 295, 324, 76

po uvodni izjavi 14 244 poslanci PG + 365, 293, 35

po uvodni izjavi 31 234 odbor ECON PG - 264, 300, 131

239 The Left PG - 163, 491, 41

22 odbor PG + 668, 26, 2

po uvodni izjavi 36

23 odbor PG + 689, 3, 4

po uvodni izjavi 52 246 poslanci PG - 301, 356, 37

247 ID PG - 98, 580, 14po uvodni izjavi 78

248 ID PG - 110, 565, 17

predlog Komisije PG + 642, 8, 46

Zahteve za ločeno glasovanje
The Left: predlog spremembe 80
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Zahteve za glasovanje po delih
Verts/ALE:
predlog spremembe 127
1. del: vse besedilo brez besed: „na njihovo zahtevo in“, „kot so na voljo vratarju, 

njegovim hčerinskim družbam ali partnerjem oz. kot jih uporabljajo,“ in „to“
2. del: te besede

predlog spremembe 128
1. del: vse besedilo brez besed: „na njihovo zahtevo in“, „kot so na voljo vratarju, 

njegovim hčerinskim družbam ali partnerjem oz. kot jih uporabljajo,“ in „to“
2. del: te besede

Razno
Mario Furore je tudi podprl predloge sprememb 244–246.

17. Enakost žensk in moških v Evropski uniji v obdobju 2018–2020

Poročilo: Sandra Pereira (A9-0315/2021)

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

3 Renew PG - 277, 356, 63

po delih

1/PG + 638, 44, 14

§ 1

§ originalno 
besedilo

2/PG + 406, 206, 84

§ 2 § originalno 
besedilo

PG + 371, 172, 153

§ 3 4 Renew PG + 371, 309, 14

po delih

1/PG + 487, 77, 132

§ 4 § originalno 
besedilo

2/PG + 542, 116, 38

po delih

1/PG + 382, 247, 67

§ 5 § originalno 
besedilo

2/PG + 513, 92, 89

po delih

1/PG + 611, 10, 74

2/PG + 470, 164, 61

§ 8 § originalno 
besedilo

3/PG + 396, 233, 66

po delih§ 10 § originalno 
besedilo

1/PG + 592, 49, 53
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predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

2/PG + 377, 278, 39

3/PG - 281, 341, 72

po delih

1/PG + 644, 40, 11

§ 11 § originalno 
besedilo

2/PG + 442, 140, 113

po delih

1/PG + 424, 208, 63

§ 12 § originalno 
besedilo

2/PG + 549, 94, 52

po delih

1/PG + 675, 6, 14

2/PG + 409, 219, 68

§ 14 § originalno 
besedilo

3/PG + 671, 10, 15

po delih

1/PG + 582, 23, 90

§ 15 § originalno 
besedilo

2/PG + 514, 119, 62

po delih

1/PG + 534, 103, 59

2/PG + 430, 172, 91

§ 16 § originalno 
besedilo

3/PG + 373, 279, 43

§ 16, po alinei 1 11 ID PG - 138, 534, 21

po delih

1/PG + 606, 42, 47

§ 19 § originalno 
besedilo

2/PG + 518, 123, 54

§ 22 12 ID PG - 151, 535, 7

13 ID PG - 143, 543, 8

po delih

1/PG + 552, 32, 111

§ 23

§ originalno 
besedilo

2/PG + 500, 139, 56



P9_PV(2021)12.13-16(VOT)_SL.docx 13 PE 702.883

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

po delih

1/PG + 603, 59, 29

2/PG + 492, 131, 68

3/PG + 467, 142, 81

4/PG + 470, 140, 80

5/PG + 485, 139, 66

§ 24 § originalno 
besedilo

6/PG + 494, 136, 61

po delih

1/PG + 519, 132, 41

§ 25 § originalno 
besedilo

2/PG + 485, 140, 66

po delih

1/PG + 516, 152, 28

§ 32 § originalno 
besedilo

2/PG + 356, 303, 37

§ 34 § originalno 
besedilo

PG + 504, 111, 81

po delih

1/PG + 615, 56, 25

§ 36 § originalno 
besedilo

2/PG + 588, 102, 6

navedba sklicevanja 
23

§ originalno 
besedilo

PG + 458, 179, 56

uvodna izjava B 5 ID PG - 120, 543, 31

uvodna izjava C 6 ID PG - 92, 591, 11

po delih

1/PG + 620, 48, 27

uvodna izjava E § originalno 
besedilo

2/PG + 494, 139, 61

7 ID PG - 137, 539, 18

po delih

1/PG + 430, 10, 256

uvodna izjava F

§ originalno 
besedilo

2/PG + 219, 13, 463
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predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

po delih

1/PG + 548, 69, 79

uvodna izjava G § originalno 
besedilo

2/PG + 377, 273, 44

po delih

1/PG + 575, 60, 54

2/PG + 495, 132, 64

3/PG + 491, 133, 65

4/PG + 520, 84, 84

5/PG + 497, 129, 64

6/PG + 491, 113, 85

uvodna izjava K § originalno 
besedilo

7/PG + 484, 155, 51

uvodna izjava L 8 ID PG - 152, 535, 7

po delih

1/PG + 583, 17, 96

uvodna izjava N § originalno 
besedilo

2/PG + 591, 24, 81

uvodna izjava P 1 Renew PG + 446, 136, 114

uvodna izjava Q 2 Renew PG + 379, 276, 41

uvodna izjava V 9 ID PG - 143, 538, 13

uvodna izjava W 10 ID PG - 122, 537, 35

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 500, 105, 87

Zahteve za ločeno glasovanje
PPE: navedba sklicevanja 23, §§ 2, 34

Zahteve za glasovanje po delih
PPE:
§ 1
1. del: vse besedilo brez besed: „zato vztraja, da je treba zaostriti boj proti prekarni 

zaposlitvi, tako da bodo vsi delavci prejeli pravično plačilo, ki bo zadoščalo za 
dostojen življenjski standard zanje in njihove družine, in sicer prek zakonsko 
opredeljenih mehanizmov določanja minimalne plače ali kolektivnih pogodb v 
skladu z načelom, da mora vsako stalno delovno mesto vključevati učinkovito 
delovno razmerje s priznavanjem in izboljševanjem pravic na delovnem mestu;“

2. del: te besede
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§ 4
1. del: „pozdravlja predlog Komisije o zavezujočih ukrepih za preglednost plač, ki je 

pomembna pobuda za načelo enakega plačila za enako delo in delo enake 
vrednosti ter za njegovo uporabo, vendar poudarja, da preglednost plač sama po 
sebi ne bo rešila globoko zakoreninjenih neenakosti med spoloma, ki so v ozadju;“

2. del: „poziva države članice, naj opredelijo jasne cilje za odpravo razlik v plačah in 
pokojninah med spoloma; poudarja, da je treba v ta akcijski načrt vključiti 
presečni vidik ter različne razmere in izkušnje z diskriminacijo, s katero se soočajo 
ženske iz določenih skupin;“

§ 5
1. del: „poudarja, da je pomembno, da države članice uvedejo stroge ukrepe in sankcije 

za podjetja, ki ne spoštujejo delovne zakonodaje proti diskriminaciji na podlagi 
spola in spolni pristranskosti; poudarja, da je treba poskrbeti za pogojenost pri 
dodeljevanju sredstev EU podjetjem, ki ne zagotavljajo pravic delavcev, zlasti z 
diskriminacijo žensk, kar je v nasprotju z zakonodajo;“

2. del: „poudarja, da je treba poskrbeti za pogojenost pri dodeljevanju sredstev EU 
podjetjem, ki ne zagotavljajo pravic delavcev, zlasti z diskriminacijo žensk, kar je v 
nasprotju z zakonodajo; poziva Komisijo in Svet, naj zagotovita, da bodo vsa 
proračunska sredstva v večletnem finančnem okviru 2021–2027 spoštovala načelo 
enakosti med moškimi in ženskami ter spodbujala vključevanje vidika spola, tudi v 
proračun, v vseh politikah Evropske unije; poziva, naj se indeks enakosti spolov 
vključi v pregled socialnih kazalnikov in naj se zagotovijo podatki, razčlenjeni po 
spolu, o obstoječih kazalnikih, da bi se bolje spopadli z izzivi v posameznih 
državah; poziva k podpori ukrepov za ekonomsko neodvisnost žensk prek vseh 
programov in strukturnih skladov EU, kot so strateško izvajanje Evropskega 
socialnega sklada, ki bi ga bilo treba uporabiti za spodbujanje enakosti spolov, 
izboljšanje dostopa žensk do trga dela in njihovega ponovnega vključevanja na trg 
dela ter boj proti brezposelnosti, revščini in socialni izključenosti žensk ter vsem 
oblikam diskriminacije; poziva Komisijo, naj prek Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja predlaga proaktivne ukrepe za spodbujanje zaposlovanja 
žensk na podeželju;“

§ 8
1. del: vse besedilo brez besed: „za izboljšanje dela in plač“ in „in spodbujanje polne 

zaposlenosti za vse ženske;“
2. del: „za izboljšanje dela in plač“
3. del: „in spodbujanje polne zaposlenosti za vse ženske;“

§ 10
1. del: vse besedilo brez besed: „za spodbujanje prehoda na gospodarstvo oskrbe,“ in 

„napredovali“ 
2. del: „za spodbujanje prehoda na gospodarstvo oskrbe,“
3. del: „napredovali“ 

§ 11
1. del: vse besedilo brez besede: „davčnih,“
2. del: ta beseda

§ 12
1. del: „poudarja izjemen pomen odprave davčnih pristranskosti na podlagi spola in 

drugih neenakosti, h kateri morajo prispevati davčni sistemi, vključno s sistemi 
dohodnine;“

2. del: „poziva države članice, naj zagotovijo, da bo davčna politika, vključno z 
obdavčitvijo, služila odpravljanju družbenogospodarskih neenakosti in neenakosti 
med spoloma v vseh njihovih razsežnostih;“

§ 14
1. del: „vlogo žensk, ki delajo v socialnem sektorju; priznava, da je pandemija povečala 

njihovo delovno obremenitev“
2. del: „in da nizke plače, večje izkoriščanje (zlasti priseljenk) in zaposlovanje ljudi brez 

usposabljanja ali kvalifikacij za opravljanje nalog poslabšujejo njihove delovne in 
življenjske pogoje;“
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3. del: „poudarja pomen izboljšanja delovnih pogojev in plač, spoštovanja delovnega 
časa in uporabe kolektivnih pogajanj kot jamstva za spoštovanje delovnih 
pogojev;“

§ 15
1. del: vse besedilo brez besed: „ter konvencijo št. 189 o delavcih v gospodinjstvu, ki jo 

je ratificiralo le osem držav in katere cilj je zagotoviti pravno priznanje dela v 
gospodinjstvu, razširiti pravice na vse delavke v gospodinjstvu, zlasti tiste v 
neformalni ekonomiji, ter preprečiti kršitve in zlorabe“

2. del: ti besedi

§ 16
1. del: vse besedilo brez besed: „vključno z Bolgarijo, Češko, Madžarsko, Latvijo, Litvo in 

Slovaško,“ in „kot so „tradicionalne družinske vrednote“,“
2. del: „vključno z Bolgarijo, Češko, Madžarsko, Latvijo, Litvo in Slovaško,“
3. del: „kot so „tradicionalne družinske vrednote“,“

§ 19
1. del: vse besedilo brez besed: „o spolnosti in“
2. del: te besede

§ 23
1. del: vse besedilo brez besed: „spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic ter 

izobraževanja o odnosih“
2. del: te besede

§ 24
1. del: vse besedilo brez besed: „in pravic“ (prvič); „do varnega, zakonitega in 

brezplačnega splava“; „spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic, vključno z 
odrekanjem varnega in zakonitega splava,“ brez besed:  „spolnih in 
reproduktivnih“; „oblika nasilja nad ženskami in dekleti“ in „in pravic“ (drugič in 
tretjič)

2. del: „in pravic“ (prvič)
3. del: „do varnega, zakonitega in brezplačnega splava“
4. del: „spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic, vključno z odrekanjem varnega in 

zakonitega splava,“ brez besed: „spolnega in reproduktivnega“
5. del „oblika nasilja nad ženskami in dekleti“
6. del „in pravic“ (drugič in tretjič)

§ 25
1. del: vse besedilo brez besed: „in pravic“, „in pravicami“ in „in pravic“ (dvakrat)
2. del: te besede

§ 32
1. del: „je globoko zaskrbljen, ker evropski zeleni dogovor ter z njim povezane okoljske in 

podnebne pobude ne vključujejo vidika spola; poziva Komisijo, naj izpolni svojo 
obveznost vključevanja načela enakosti spolov v vse politike EU, vključno z 
okoljsko in podnebno politiko EU; poziva, naj te politike temeljijo na natančnih 
analizah glede na spol, da se zagotovi, da obravnavajo neenakosti med spoloma 
in druge oblike socialne izključenosti; poziva Komisijo, naj pripravi časovni načrt za 
izpolnitev zavez obnovljenega akcijskega načrta za enakost spolov, sprejetega na 
konferenci COP-25 Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja“

2. del: „ter naj imenuje stalno kontaktno točko EU za enakost spolov in podnebne 
spremembe z zadostnimi proračunskimi sredstvi za izvajanje in spremljanje 
podnebnih ukrepov, ki upoštevajo enakost spolov, v EU in po svetu;“

§ 36
1. del: „meni, da je bistveno spodbujati udeležbo žensk v športnih dejavnostih, strukturah 

in razvoju;“
2. del: „priznava, da je treba obravnavati neenakosti v zvezi z dostopom žensk do športa 

in nagrajevanjem;“

uvodna izjava E
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1. del: vse besedilo brez besed: „in pravicam“
2. del: te besede

uvodna izjava F
1. del: „ker je bil v zadnjem desetletju poudarek na enakosti spolov v športu brez 

primere,“
2. del: „vendar ne vedno iz najboljših razlogov in namenov, zlasti kar zadeva pravice 

žensk v praksi;“

uvodna izjava G
1. del: vse besedilo brez besed: „patriarhalnih struktur ter“
2. del: te besede

uvodna izjava K
1. del: vse besedilo brez besed: „in pravic“, „vključno z vzgojo o spolnosti in odnosih,“ in 

„načrtovanjem družine, kontracepcijskimi metodami“ in „ter varnim in zakonitim 
splavom,“, „svojem telesu in“ in „ker ni sprejemljivo, da si več držav članic 
trenutno prizadeva omejiti dostop do spolnega in reproduktivnega zdravja in 
pravic z zelo omejevalnimi zakoni, ki vodijo v diskriminacijo na podlagi spola in 
negativno vplivajo na zdravje žensk;“

2. del: „in pravic“
3. del: „vključno z vzgojo o spolnosti in odnosih,“
4. del „načrtovanjem družine, kontracepcijskimi metodami“
5. del „ter varnim in zakonitim splavom“
6. del „svojem telesu in“
7. del „ker ni sprejemljivo, da si več držav članic trenutno prizadeva omejiti dostop do 

spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic z zelo omejevalnimi zakoni, ki vodijo 
v diskriminacijo na podlagi spola in negativno vplivajo na zdravje žensk;“

uvodna izjava N
1. del: „ker plačna vrzel med spoloma v EU znaša 14,1 % z variacijami med državami 

članicami; ker ima plačna vrzel med spoloma najrazličnejše posledice, med 
katerimi je navsezadnje 29,5-odstotna razlika v ustreznih pokojninskih pravicah, 
kar povzroča pokojninsko vrzel med spoloma, zaradi katere starejše ženske bolj 
ogrožata revščina in socialna izključenost; ker je to posledica razlik v poklicni poti 
in zaposlenosti, ki so se nabrale zaradi obveznosti oskrbe in/ali dela s krajšim 
delovnim časom, ki jih opravljajo ženske skozi čas, ter posledic za dostop do 
finančnih sredstev, kot so prejemki in izplačila pokojnin; ker pravica do enakega 
plačila za enako delo ali delo enake vrednosti ni vedno zagotovljena in je še vedno 
eden največjih izzivov v boju proti diskriminaciji pri plačilu; ker je enakopravna 
delitev starševskega dopusta pomembna za odpravo plačne vrzeli med spoloma; 
ker je delo v sektorjih oskrbe, čiščenja, maloprodaje in izobraževanja, ki so sicer 
bistveni in imajo visoko družbenogospodarsko vrednost, pogosto manj cenjeno in 
slabše plačano kot delo v sektorjih, v katerih prevladujejo moški;“

2. del: „ker to dejstvo izpostavlja, da je treba nujno ponovno oceniti ustreznost plač v 
sektorjih, v katerih prevladujejo ženske;“

18. Vpliv organiziranega kriminala na lastna sredstva EU in poneverbo 
sredstev EU

Poročilo: Tomáš Zdechovský (A9-0330/2021)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

predlog resolucije (vse 
besedilo)

PG + 655, 8, 34
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19. Preprečevanje korupcije, nepravilne porabe ter poneverbe evropskih in 
nacionalnih javnih sredstev v primeru skladov za izredne razmere in na 
področjih porabe

Poročilo: Michèle Rivasi (A9-0320/2021)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

predlog resolucije (vse 
besedilo)

PG + 553, 29, 115

20. Izvajanje direktive o energetski učinkovitosti stavb

Poročilo: Seán Kelly (A9-0321/2021)

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

po delih

1/PG + 638, 56, 3

§ 14 § Verts/ALE

2/PG + 386, 308, 3

§ 27 1 The Left PG - 280, 354, 63

po § 34 4 Verts/ALE PG + 551, 34, 112

§ 35 2 The Left PG - 162, 345, 190

§ 40 3 The Left PG - 143, 355, 198

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 526, 109, 62

Zahteve za glasovanje po delih
Verts/ALE:
§ 14
1. del: vse besedilo brez besed: „s postopnimi prenovami in“
2. del: te besede
Razno
Popravek: vse jezikovne različice.

21. Izzivi in obeti za režime večstranskega nadzora orožja za množično 
uničevanje in razorožitve

Poročilo: Sven Mikser (A9-0324/2021)

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

§ 17 2 poslanci PG - 192, 490, 14

3 poslanci PG - 185, 494, 17po § 17

4 poslanci PG - 183, 498, 15
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predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

5 poslanci PG - 191, 493, 12

uvodna izjava Q 1 poslanci PG - 168, 490, 38

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 536, 128, 31

22. Nove usmeritve za humanitarno delovanje EU

Poročilo: Norbert Neuser (A9-0328/2021)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

predlog resolucije (vse 
besedilo)

PG + 551, 63, 83

23. Sodelovanje na področju boja proti organiziranemu kriminalu na 
Zahodnem Balkanu

Poročilo: Lukas Mandl (A9-0298/2021)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

predlog resolucije (vse 
besedilo)

PG + 531, 48, 117

24. Razprave v Odboru za peticije v letu 2020

Poročilo: Gheorghe Falcă (A9-0323/2021)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

predlog resolucije (vse 
besedilo)

PG + 679, 4, 7
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25. Evropski okvir za pravice do soodločanja delavcev in revizija direktive o 
Evropskem svetu delavcev

Poročilo: Gabriele Bischoff (A9-0331/2021)

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

nadomestni predlog 
resolucije

1 ID PG - 87, 546, 63

§ 8 § originalno 
besedilo

PG + 356, 261, 78

po delih

1/PG + 389, 228, 79

2/PG + 599, 68, 31

3/PG + 525, 138, 35

§ 12 § originalno 
besedilo

4/PG - 274, 410, 14

po delih

1/PG + 396, 236, 65

2/PG - 342, 345, 8

§ 13 § originalno 
besedilo

3/PG - 321, 369, 5

po delih

1/PG + 283, 231, 182

§ 16 § originalno 
besedilo

2/PG + 535, 47, 116

po delih

1/PG + 609, 46, 43

§ 17 § originalno 
besedilo

2/PG - 324, 335, 39

po delih

1/PG + 557, 79, 62

§ 23 § originalno 
besedilo

2/PG + 469, 198, 30

po delih

1/PG + 613, 38, 47

§ 24 § originalno 
besedilo

2/PG + 414, 213, 70

po delih§ 25 § originalno 
besedilo

1/PG + 632, 62, 3
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predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

2/PG + 404, 249, 43

po delih

1/PG + 541, 120, 37

§ 26 § originalno 
besedilo

2/PG + 468, 199, 31

po delih

1/PG + 502, 101, 95

§ 27 § originalno 
besedilo

2/PG - 307, 383, 8

po delih

1/PG + 506, 157, 35

§ 28 § originalno 
besedilo

2/PG + 347, 265, 86

po delih

1/PG + 639, 38, 21

uvodna izjava R § originalno 
besedilo

2/PG + 351, 312, 35

predlog resolucije (odbora EMPL) (celotno 
besedilo)

PG + 476, 115, 99

Zahteve za ločeno glasovanje
poslanci: §§ 8, 13
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Zahteve za glasovanje po delih
poslanci:

§ 12
1. del: „poziva Komisijo in države članice, naj vzpostavijo ustrezne pogoje in zahteve, da 

bo do leta 2030 vsaj 80 % gospodarskih družb v EU vključenih v sporazume o 
trajnostnem upravljanju podjetij, pri tem pa priznajo posebno upravno breme za 
mala in srednja podjetja;“

2. del: „v ta namen poziva k pripravi strategij, dogovorjenih z delavci, da bi s praksami 
upravljanja in prisotnostjo na trgu pozitivno vplivali na okoljski, družbeni in 
gospodarski razvoj, okrepili vlogo direktorjev pri uresničevanju dolgoročnih 
interesov njihovega podjetja, izboljšali odgovornost direktorjev za vključevanje 
trajnosti v odločanje podjetij ter spodbujali prakse upravljanja podjetij, ki 
prispevajo k njihovi trajnosti, tudi s poročanjem“

3. del: „prejemki v upravnih odborih, najvišjim razmerjem v plači med izvršnimi direktorji 
in delavci, sestavo upravnih odborov in vključenostjo deležnikov;“ brez besed: 
„najvišjim razmerjem v plači med izvršnimi direktorji in delavci“

4ème partie „najvišjim razmerjem v plači med izvršnimi direktorji in delavci“

§ 13
1. del: vse besedilo brez besed: „socialna zaščita“ in „celotnem“
2. del: „socialna zaščita“
3. del: „celotnem“

§ 16
1. del: „poziva Komisijo in države članice, naj se skupaj s socialnimi partnerji zavežejo, da 

bodo pokritost s kolektivnimi pogajanji v sistemih, ki združujejo zakonsko ureditev 
zaposlovanja in delovnih pogojev ter ureditev zaposlovanja in delovnih pogojev 
socialnih partnerjev, povečale na 90 % do leta 2030;“

2. del: „poudarja, da kolektivna pogajanja prispevajo k socialnemu tržnemu 
gospodarstvu, za katerega si prizadeva Lizbonska pogodba; ponovno poudarja, da 
je treba zaščititi pogodbe EU, ki izrecno ščitijo avtonomijo socialnih partnerjev, in 
regulativne sisteme v nekaterih državah članicah, da bi lahko socialni partnerji še 
naprej delovali neodvisno, s tem pa se zagotovita visoka raven legitimnosti in 
napredek pri vključevanju v kolektivne pogodbe; poziva države članice, naj 
odpravijo vsako nacionalno zakonodajo, ki ovira kolektivna pogajanja, tudi tako, 
da zagotovijo dostop sindikatov do delovnih mest za namen organizacije;“

§ 17
1. del: vse besedilo brez besed: „tudi v proces evropskega semestra;“
2. del: te besede

§ 23
1. del: vse besedilo brez besed: „ponovno poziva Svet, naj prekine blokado direktive o 

zastopanosti žensk v upravnih odborih, ker je“
2. del: te besede

§ 24
1. del: „meni, da je treba storiti še veliko za zagotovitev enakosti spolov in enakih 

možnosti v vseh vidikih udeležbe delavcev po vsej EU ter za ustrezno zastopanje 
zaposlenih invalidov; ugotavlja, da se trdovratna neenakost spolov odraža tudi v 
omejenem dostopu žensk do vodilnih in predstavniških položajev na delovnem 
mestu; ponovno izpostavlja, da sta enakost spolov in raznolikost v upravnih 
odborih ključno demokratično načelo s pozitivnimi stranskimi učinki na 
gospodarstvo; poziva, naj se uvedejo dodatni ukrepi v posvetovanju s socialnimi 
partnerji, da se zagotovita uravnotežena zastopanost in enakost spolov;“

2. del: „ugotavlja, da spolne kvote prispevajo k doseganju večje raznolikosti, enakosti 
spolov in pravičnosti v vseh organih odločanja;“

§ 25
1. del: „meni, da bi morala podjetja doseči napredek pri zagotavljanju raznolikosti in 

enakosti spolov, vključno z enakim plačilom na delovnem mestu;“
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2. del: „poziva Svet, naj doseže napredek pri direktivi o zastopanosti žensk v upravnih 
odborih; poziva, naj se kvota 40 % uporabi tako za neizvršne kot izvršne odbore 
(obravnavane posebej), tako v zasebnih podjetjih kot v podjetjih v javni lasti, s 
postopnim prilagajanjem nacionalne zakonodaje;“

§ 26
1. del: „poziva Komisijo, naj sledi prednostnim nalogam iz strategije za enakost spolov za 

obdobje 2020–2025“
2. del: „in zlasti poskrbi, da se v Svetu potrdi predlog direktive o zagotavljanju 

uravnotežene zastopanosti spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na 
borzi, in s tem povezanih ukrepih;“

§ 27
1. del: vse besedilo brez besed: „za različne oblike“
2. del: te besede

§ 28
1. del: „poudarja, da bi se nekatere pomanjkljivosti prava EU odpravile z uvedbo pragov 

za minimalni standard EU v zvezi z zastopanostjo v upravi v okviru te nove okvirne 
direktive;“

2. del: „zato meni, da bi moralo biti število/delež sedežev za predstavnike delavcev v 
upravi od nekaj sedežev do enakega števila sedežev, odvisno od števila 
zaposlenih v podjetju in njegovih podružnicah;“

uvodna izjava R
1. del: vse besedilo brez besed: „temveč so del njih skupaj z delničarji in vodstvenimi 

delavci;“
2. del: te besede

26. Nenehno zatiranje civilne družbe in zagovornikov človekovih pravic v 
Rusiji: primer organizacije za človekove pravice Memorial

Predloga resolucij: B9-0603/2021, B9-0604/2021, B9-0605/2021, B9-0606/2021, B9-0607/2021, 
B9-0608/2021

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

Skupni predlog resolucije RC-B9-0604/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, poslanci)

po § 1 4 ECR PG - 262, 269, 136

§ 3 § originalno 
besedilo

PG + 573, 67, 25

po § 6 5 ECR PG + 275, 258, 134

§ 7 6 ECR PG + 298, 198, 170

§ 9 § originalno 
besedilo

PG + 574, 73, 18

1 ECR PG + 285, 231, 151

2 ECR PG + 330, 223, 114

po uvodni izjavi A

3 ECR PG + 276, 258, 133
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predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 569, 46, 49

predlogi resolucij političnih skupin

B9-0603/2021 The Left PG ↓

B9-0604/2021 Verts/ALE PG ↓

B9-0605/2021 S&D PG ↓

B9-0606/2021 Renew PG ↓

B9-0607/2021 ECR PG ↓

B9-0608/2021 PPE PG ↓

Zahteve za ločeno glasovanje
The Left: §§ 3, 9

Razno
Željana Zovko (skupina PPE) je prav tako podprla predlog resolucije B9-0608/2021.

27. Razmere na Kubi, in sicer primeri Joséja Daniela Ferrera, pripadnice 
gibanja Dame v belem Aymare Nieto, Maykela Castilla, Luisa Roblesa, 
Félixa Navarra, Luisa Manuela Otera, pastorja Lorenza Rosalesa Fajarda, 
Andyja Duniera Garcíe in Yuniora Garcíe Aguilera

Predloga resolucij: B9-0589/2021, B9-0590/2021, B9-0592/2021, B9-0610/2021, B9-0612/2021, 
B9-0613/2021

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

Skupni predlog resolucije RC-B9-0589/2021
(PPE, Renew, ID, ECR)

§ 1 § originalno 
besedilo

PG + 614, 34, 36

§ 2 § originalno 
besedilo

PG + 600, 25, 62

§ 3 § originalno 
besedilo

PG + 625, 27, 34

§ 4 § originalno 
besedilo

PG + 627, 27, 33

§ 5 § originalno 
besedilo

PG + 502, 33, 151

§ 6 § originalno 
besedilo

PG + 594, 37, 55

§ 7 § originalno 
besedilo

PG + 609, 18, 60
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predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

§ 8 § originalno 
besedilo

PG + 478, 36, 172

§ 9 § originalno 
besedilo

PG + 580, 55, 52

§ 10 § originalno 
besedilo

PG + 602, 33, 51

§ 11 § originalno 
besedilo

PG + 619, 32, 35

po delih

1/PG + 597, 59, 31

§ 12 § originalno 
besedilo

2/PG + 366, 261, 60

§ 13 § originalno 
besedilo

PG + 507, 134, 46

1 ECR PG - 124, 359, 204§ 14

§ originalno 
besedilo

PG + 376, 239, 72

§ 15 § originalno 
besedilo

PG + 390, 230, 62

§ 16 § originalno 
besedilo

PG + 388, 260, 39

§ 18 § originalno 
besedilo

PG + 388, 259, 40

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 393, 150, 119

predlogi resolucij političnih skupin

B9-0589/2021 PPE PG ↓

B9-0590/2021 The Left PG ↓

B9-0592/2021 Verts/ALE PG ↓

B9-0610/2021 S&D PG ↓

B9-0612/2021 Renew PG ↓

B9-0613/2021 ECR PG ↓

Zahteve za ločeno glasovanje
S&D: §§ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18
Verts/ALE: §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
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Zahteve za glasovanje po delih
S&D, Verts/ALE:
§ 12
1. del: „želi spomniti, da močno podpira zagovornike človekovih pravic na Kubi in njihovo 

delo; poziva vse predstavnike držav članic, naj med srečanji s kubanskimi 
oblastmi izpostavijo vprašanje človekovih pravic in okrepijo svojo podporo pravi in 
neodvisni civilni družbi ter naj se ob obisku Kube sestanejo z dobitniki nagrade 
Saharova, da bi zagotovili dosledno notranje in zunanje izvajanje politike EU o 
človekovih pravicah ter okrepili sodelovanje predstavnikov neodvisne civilne 
družbe in izboljšali delo zagovornikov človekovih pravic;“

2. del: „obžaluje, da so bili kubanski in evropski neodvisni predstavniki civilne družbe 
izključeni iz sodelovanja v dialogu, ki je zavezujoč v skladu z določbami 
sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju; obžaluje, da so med Evropsko 
službo za zunanje delovanje in Evropskim parlamentom razlike v stališčih in 
politikah do Kube, in odločno poziva ESZD, naj kubanske civilne družbe ne pusti na 
cedilu;“

Razno
Željana Zovko (skupina PPE) je prav tako podprla predlog resolucije B9-0589/2021.
Klemen Grošelj, Hilde Vautmans (skupina Renew) in Tom Vandenkendelaere (skupina PPE) so 
umaknili svojo podporo skupnemu predlogu resolucije RC-B9-0589/2021.

28. Prisilno delo v tovarni Linglong in okoljski protesti v Srbiji

Predloga resolucij: B9-0599/2021, B9-0600/2021, B9-0601/2021, B9-0602/2021, B9-0609/2021, 
B9-0611/2021

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

Skupni predlog resolucije RC-B9-0600/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, poslanci)

po delih

1/PG + 598, 59, 30

§ 5 § originalno 
besedilo

2/PG + 630, 26, 31

1 S&D, 
Verts/ALE

PG + 556, 79, 50po § 6

2 The Left PG - 129, 513, 43

po § 7 3 The Left PG - 127, 521, 39

§ 10 § originalno 
besedilo

PG + 579, 76, 33

po delih

1/PG + 632, 26, 30

uvodna izjava E § originalno 
besedilo

2/PG + 559, 82, 47
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predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

po uvodni izjavi E 4 ID PG - 91, 581, 13

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 586, 53, 44

predlogi resolucij političnih skupin

B9-0599/2021 The Left PG ↓

B9-0600/2021 Verts/ALE PG ↓

B9-0601/2021 S&D PG ↓

B9-0602/2021 Renew PG ↓

B9-0609/2021 ECR PG ↓

B9-0611/2021 PPE PG ↓

Zahteve za ločeno glasovanje
The Left: § 10

Zahteve za glasovanje po delih
The Left:
uvodna izjava E
1. del: vse besedilo brez besed: „čeprav je to v nasprotju s pravom EU;“
2. del: te besede

§ 5
1. del: „izraža zaskrbljenost zaradi vse večjega vpliva Kitajske v Srbiji in na Zahodnem 

Balkanu;“
2. del: „poziva Srbijo, naj okrepi svoje standarde pravne skladnosti v zvezi s kitajskimi 

poslovnimi dejavnostmi; poudarja, da bi morala srbska delovna in okoljska 
zakonodaja veljati tudi za kitajska podjetja, ki poslujejo v državi;“

29. Temeljne pravice in pravna država v Sloveniji, zlasti zamuda pri 
imenovanju evropskih delegiranih tožilcev

Predlog resolucije: B9-0588/2021

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog resolucije B9-0588/2021
(S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

po § 1 1 ECR PG - 306, 360, 20

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 356, 284, 40

30. Razmere v Nikaragvi

Predloga resolucij: B9-0581/2021, B9-0582/2021, B9-0583/2021, B9-0584/2021, B9-0585/2021, 
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B9-0586/2021

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

Skupni predlog resolucije RC-B9-0581/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, poslanci)

po § 12 2 ECR PG + 280, 218, 192

§ 14 1 ID PG - 311, 343, 30

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 619, 25, 41

predlogi resolucij političnih skupin

B9-0581/2021 PPE PG ↓

B9-0582/2021 The Left PG ↓

B9-0583/2021 Verts/ALE PG ↓

B9-0584/2021 Renew PG ↓

B9-0585/2021 S&D PG ↓

B9-0586/2021 ECR PG ↓

31. Gibanje MeToo in nadlegovanje – posledice za institucije EU

Predlog resolucije: B9-0587/2021

Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog resolucije B9-0587/2021
(odbor FEMM)

§ 8, točka b § originalno 
besedilo

PG + 500, 160, 22

1 PPE PG - 189, 383, 101

po delih

1/PG + 654, 13, 16

2/PG + 542, 129, 12

3/PG + 526, 132, 25

4/PG + 567, 67, 48

5/PG + 409, 223, 49

§ 8, točka c

§ originalno 
besedilo

6/PG + 417, 196, 68
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

po delih

1/PG + 420, 216, 45

§ 8, točka d § originalno 
besedilo

2/PG + 385, 244, 50

po delih

1/PG + 653, 9, 22

§ 9 § originalno 
besedilo

2/PG + 499, 150, 35

po delih

1/PG + 651, 10, 23

uvodna izjava B § originalno 
besedilo

2/PG + 519, 137, 28

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 516, 86, 75

Zahteve za ločeno glasovanje
ECR: § 8, točki b, d
PPE: § 8, točka d
ID: § 8, točka b

Zahteve za glasovanje po delih
ID:
§ 8, točka d
1. del: vse besedilo brez besed: „kot je možnost omejitve zaposlovanja uslužbencev“
2. del: te besede

uvodna izjava B
1. del: vse besedilo brez besed: „ker nasilje na podlagi spola izhaja iz neenakomerne 

porazdelitve moči med ženskami in moškimi, seksizma ter spolnih stereotipov, ki 
so pripeljali do nadvlade moških in diskriminacije žensk;“

2. del: te besede

ECR, PPE, ID:
§ 8, točka c
1. del: „znova poziva k strožjim ukrepom za preprečevanje vseh oblik nadlegovanja, 

zlasti spolnega“ brez besede: „znova“ in brez opombe številka 11 na dnu strani
2. del: „znova“
3. del: opomba številka 11 na dnu strani
4ème partie „predvsem pa poziva k uvedbi obveznega usposabljanja za preprečevanje 

nadlegovanja, ki bi se ga v čim krajšem času udeležili vsi poslanci, novoizvoljeni 
poslanci pa že ob nastopu mandata,“ brez besed: „uvedbi obveznega“

5. del „uvedbi obveznega“
6. del „in sicer v skladu s prejetimi pravnimi nasveti, saj se je prostovoljno usposabljanje 

za preprečevanje nadlegovanja izkazalo za nezadostno;“

ECR, ID:
§ 9
1. del: vse besedilo brez besed: „uvede obvezno usposabljanje“
2. del: te besede
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32. Razmere na ukrajinski meji in na ozemljih Ukrajine, ki jih zaseda Rusija

Predlogi resolucij: B9-0593/2021, B9-0594/2021, B9-0595/2021, B9-0596/2021, B9-0597/2021, 
B9-0598/2021

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

Skupni predlog resolucije RC-B9-0594/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, poslanci)

po § 4 3 ECR PG + 504, 150, 22

4 ECR PG + 307, 209, 159

po delih

1/PG ↓

§ 6

§ originalno 
besedilo

2/PG ↓

§ 7 5 ECR PG - 269, 371, 35

po delih

1/PG + 557, 97, 21

§ 11 § originalno 
besedilo

2/PG + 501, 124, 50

po delih

1/PG + 584, 66, 26

2/PG + 455, 114, 99

§ 13 § originalno 
besedilo

3/PG + 502, 85, 86

po delih

1/PG + 472, 180, 22

§ 16 6 ECR

2/PG + 361, 304, 10

§ 19 7 ECR PG + 577, 60, 39

1 ECR PG + 578, 45, 51po navedbi 
sklicevanja 12

2 ECR PG + 590, 38, 48
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predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 548, 69, 54

predlogi resolucij političnih skupin

B9-0593/2021 The Left PG ↓

B9-0594/2021 Verts/ALE PG ↓

B9-0595/2021 S&D PG ↓

B9-0596/2021 Renew PG ↓

B9-0597/2021 PPE PG ↓

B9-0598/2021 ECR PG ↓

Zahteve za glasovanje po delih
S&D:
§ 6
1. del: „ponavlja, da bi moral biti varnostni dialog EU z Ukrajino ambiciozno zastavljen in 

bi moral prispevati k usklajeni oceni varnostnih izzivov na terenu;“
2. del: „poudarja, da bi morale prijateljske države povečati vojaško podporo Ukrajini in 

dobavo obrambnega orožja, kar je v skladu z 51. členom Ustanovne listine 
Združenih narodov, ki dovoljuje individualno in kolektivno samoobrambo; 
pozdravlja odločitev Sveta EU z dne 2. decembra 2021, da Ukrajini v okviru 
evropskega mirovnega instrumenta zagotovi sveženj v višini 31 milijonov EUR za 
pomoč pri krepitvi odpornosti in obrambnih zmogljivosti;“

§ 11
1. del: vse besedilo brez besed: „in izključitev Rusije iz plačilnega sistema SWIFT“
2. del: te besede

predlog spremembe 6
1. del: vse besedilo brez besed: „manipulira in“
2. del: ti besedi

PPE, S&D:
§ 13
1. del: „zahteva, da EU stori, kar je nujno in potrebno za zmanjšanje odvisnosti od uvoza 

ruskih energentov, in poziva EU, naj pokaže večjo energetsko solidarnost z 
Ukrajino v skladu s pridružitvenim sporazumom, tako da okrepi povezavo med 
energetskimi infrastrukturami;“

2. del: „zato poziva institucije EU in vse države članice, naj zagotovijo, da plinovod 
Severni tok 2 ne bo začel delovati, ne glede na to, ali bo v nekem trenutku 
izpolnjeval določbe direktive EU o zemeljskem plinu;“

3. del: „ponovno izraža svojo dolgoročno in temeljno zaskrbljenost zaradi političnih, 
gospodarskih in varnostnih tveganj, povezanih s projektom Severni tok 2; 
poudarja, da je treba ustaviti gradnjo spornih Rosatomovih jedrskih elektrarn;“

Razno
Dragoș Tudorache, Javier Nart, Olivier Chastel in Karin Karlsbro (skupina Renew) so prav tako 
podprli predlog resolucije B9-0596/2021.
Bogdan Rzońca (skupina ECR) je prav tako podprl predlog resolucije B9-0598/2021.
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33. Izvajanje sistema potrjevanja procesa Kimberley

Predlog resolucije: B9-0591/2021

Predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog resolucije B9-0591/2021
(odbor INTA)

predlog resolucije (vse 
besedilo)

PG + 668, 3, 14


