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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. Ruska agresija proti Ukrajini

Predlog resolucije: B9-0123/2022

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

Predlog resolucije B9-0123/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

§ 1 § originalno 
besedilo

PG + 676, 3, 5

§ 2 § originalno 
besedilo

PG + 676, 2, 6

4 ECR PG - 269, 396, 12§ 3

§ originalno 
besedilo

PG + 654, 2, 28

po § 5 5 ECR PG + 450, 171, 64

po § 9 6 ECR PG - 264, 365, 57

22 The Left PG - 323, 342, 19

23 The Left PG - 284, 374, 25

po § 11

24 The Left PG - 81, 373, 229

7 ECR PG + 479, 109, 97

po delih

1/PG + 460, 161, 62

2/PG - 309, 331, 43

§ 13

29 The Left

3/PG + 452, 174, 57

po delih

1/PG + 665, 9, 10

2/PG + 620, 60, 6

3/PG + 619, 58, 9

§ 15 § originalno 
besedilo

4/PG + 633, 44, 9

8 ECR PG + 512, 126, 46

po delih

1/PG ↓

2/PG ↓

§ 16

§ originalno 
besedilo

3/PG ↓



P9_PV(2022)03-01(VOT)_SL.docx 4 PE 729.267

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

4/PG ↓

5/PG ↓

§ 17 § originalno 
besedilo

PG + 614, 47, 25

13 The Left PG + 610, 66, 9

14 The Left PG + 511, 165, 9

15 The Left PG - 186, 461, 39

16 The Left PG - 94, 557, 35

po § 17

17 The Left PG - 57, 548, 80

po delih

1/PG + 644, 32, 10

§ 18 § originalno 
besedilo

2/PG + 615, 68, 3

9 ECR PG - 145, 415, 125

12 PPE PG + 618, 44, 23

25 The Left PG + 485, 159, 41

po delih

1/PG ↓

2/PG ↓

3/PG ↓

4/PG ↓

5/PG ↓

§ 19

§ originalno 
besedilo

6/PG ↓

po delih

1/PG + 632, 20, 32

§ 20 § originalno 
besedilo

2/PG + 638, 11, 35

po delih

1/PG + 598, 59, 29

2/PG + 591, 46, 49

§ 21 § originalno 
besedilo

3/PG + 564, 71, 51
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

4/PG + 574, 59, 52

po delih

1/PG + 597, 43, 46

§ 22 § originalno 
besedilo

2/PG + 536, 110, 40

po delih

1/PG + 675, 3, 6

2/PG + 637, 14, 33

§ 23 § originalno 
besedilo

3/PG + 603, 37, 46

11 Renew PG + 478, 134, 73

po delih

1/PG ↓

§ 24

§ originalno 
besedilo

2/PG ↓

§ 25 § originalno 
besedilo

PG + 585, 71, 30

§ 27 § originalno 
besedilo

PG + 640, 38, 8

po delih

1/PG + 629, 17, 40

2/PG + 566, 70, 50

§ 28 § originalno 
besedilo

3/PG + 543, 97, 44

po delih

1/PG + 647, 27, 10

§ 29 § originalno 
besedilo

2/PG + 592, 76, 16

26 The Left PG - 92, 569, 25

po delih

1/PG + 644, 7, 33

§ 31

§ originalno 
besedilo

2/PG + 599, 46, 41

27 The Left PG - 59, 546, 78

po delih

§ 34

§ originalno 
besedilo

1/PG + 572, 73, 41
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

2/PG + 481, 164, 41

po delih

1/PG + 617, 41, 27

2/PG + 574, 67, 44

§ 35 § originalno 
besedilo

3/PG + 556, 86, 43

19 The Left PG - 29, 631, 22po § 36

18 The Left PG - 137, 498, 47

po § 37 21 The Left PG + 443, 183, 56

§ 39 § originalno 
besedilo

PG + 569, 94, 10

po delih

1/PG + 665, 7, 11

§ 40 § originalno 
besedilo

2/PG + 635, 43, 5

po § 43 10 ECR PG + 579, 93, 12

po § 44 20 The Left PG - 37, 607, 40

po § 45 28 The Left PG + 458, 203, 21

po delih

1/PG + 672, 4, 6

2/PG + 633, 28, 24

uvodna izjava C § originalno 
besedilo

3/PG + 673, 3, 7

1 ECR PG - 310, 347, 24po uvodni izjavi D

2 ECR PG + 470, 186, 28

po uvodni izjavi E 3 ECR PG - 293, 325, 64

po delih

1/PG + 668, 7, 10

uvodna izjava F § originalno 
besedilo

2/PG + 616, 64, 5

po delih

1/PG + 597, 60, 28

uvodna izjava G § originalno 
besedilo

2/PG + 674, 3, 6
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog resolucije (vse besedilo) PG + 637, 13, 26

Zahteve za ločeno glasovanje
ID: §§ 17, 34, 39
The Left: §§ 1, 2, 3, 22, 25, 27, 34

Zahteve za glasovanje po delih
ECR:
§ 34
1. del: vse besedilo brez besed: „institucije EU, naj si v skladu s členom 49 Pogodbe o 

Evropski uniji in na podlagi zaslug prizadevajo“
2. del: te besede

PPE:
predlog spremembe 29
1. del: vse besedilo brez besed: „in Ukrajine“ in „in naj jih ne zavračajo na mejah; obsoja 

rasizem, ki so ga doživeli študenti iz Afrike in z Bližnjega vzhoda, ko so želeli v 
Ukrajini vstopiti na avtobuse in vlake do meje ali so jih na meji ustavili in jim 
preprečili priti na varno;“

2. del: „in Ukrajine“
3. del: „in naj jih ne zavračajo na mejah; obsoja rasizem, ki so ga doživeli študenti iz 

Afrike in z Bližnjega vzhoda, ko so želeli v Ukrajini vstopiti na avtobuse in vlake do 
meje ali so jih na meji ustavili in jim preprečili priti na varno;“

Verts/ALE:
§ 22
1. del: vse besedilo brez besed: „naj povečajo izdatke za obrambo“
2. del: te besede

ID:
§ 29
1. del: vse besedilo brez besed: „in civilno“
2. del: ti besedi

§ 40
1. del: vse besedilo brez besed: „naj podprejo“ in „tudi“
2. del: te besede

The Left:
§ 18
1. del: vse besedilo brez besede: „čezatlantskimi“
2. del: ta beseda

§ 20
1. del: „poziva, naj se sedanji globalni sistem sankcij EU dopolni z instrumentom za boj 

proti korupciji, prav tako pa naj se hitro sprejmejo ciljno usmerjene sankcije proti 
posameznikom, odgovornim za korupcijo na visoki ravni v Rusiji in Belorusiji, ter 
oligarhom in uradnikom, ki so blizu državnemu vodstvu;“

2. del: „poziva države članice in zaveznice, ki izvajajo programe, s katerimi vlagateljem 
omogočijo rezidenčni status, naj pregledajo vse upravičence tega statusa in 
prekličejo dovoljenja zelo premožnim ruskim posameznikom in njihovim družinam, 
zlasti tistim, ki so povezani s sankcioniranimi posamezniki in podjetji; znova poziva 
Komisijo in države članice, naj dosledno izvajajo in izvršujejo veljavna pravila za 
preprečevanje pranja denarja in poskrbijo za večjo preglednost, zlasti ko gre za 
finančna sredstva, ki jih je v EU naložila ali porabila ruska elita; znova poziva, naj 
se oligarhom, ki so blizu ruskemu vodstvu, in njihovim družinam zamrznejo 
sredstva v EU ter prekličejo njihovi vizumi za schengensko območje;“
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§ 23
1. del: „odločno obsoja, da Ruska federacija grozi državam članicam EU, ki niso zaveznice 

Nata“
2. del: „in slednje poziva, naj razmislijo o možnostih za povečanje svoje varnosti; podpira 

njihovo suvereno pravico, da si same izberejo varnostno politiko;„
3. del: „pozdravlja, da Nato ter partnerski državi Finska in Švedska tesno sodelujejo;“

§ 24
1. del: „poziva, naj se povečajo prispevki za krepitev obrambnih zmogljivosti Ukrajine; 

odločno podpira dejstvo, da se uporablja evropski mirovni instrument in da države 
članice zagotavljajo vojaško opremo;“

2. del: „poziva, naj se nemudoma in v celoti izvajajo ukrepi pomoči Ukrajini, ki so bili 
sprejeti 2. decembra 2021 v okviru evropskega mirovnega instrumenta in 
vključujejo financiranje vojaških medicinskih enot, tudi poljske bolnišnice, 
inženirske enote, enote za mobilnost in logistiko ter podporo na področju 
kibernetske varnosti; poziva Evropsko službo za zunanje delovanje, naj opredeli 
dodatne načine za podporo Ukrajini v evropskem mirovnem instrumentu in vseh 
drugih razpoložljivih instrumentih;“

§ 31
1. del: vse besedilo brez besed: „tudi na področjih, povezanih z obrambo in varnostjo,“
2. del: ti besedi

uvodna izjava C
1. del: „ker je bila vojaška agresija na Ukrajino deloma sprožena z ozemlja Belorusije, ki 

je rusko agresijo podprla in omogočila;“
2. del: „ker je nelegitimni predsednik Belorusije pred kratkim izvedel potvorjen 

referendum, da bi spremenil ustavo in opustil nevtralnost Belorusije;“
3. del: „ker bi prisotnost ruskega jedrskega orožja na beloruskem ozemlju pomenila 

grožnjo varnosti Evrope;“

uvodna izjava F
1. del: vse besedilo brez besede: „čezatlantskimi“
2. del: ta beseda

uvodna izjava G
1. del: „ker je predsednica Komisije 27. februarja 2022 podala izjavo o trenutnem in 

prihodnjem stanju odnosov z Ukrajino, v kateri je dejala: „[...] Spadajo k nam. So 
del nas in želimo jih v EU“;

2. del: „ker vojna, ki jo Kremelj bije proti ukrajinskemu prebivalstvu, terja življenje vse 
več ukrajinskih civilistov; ker je bilo ranjenih več sto ljudi, več sto tisoč pa jih je 
zapustilo svoje domove ali pobegnilo v sosednje države; ker se poroča o številnih 
kršitvah mednarodnega humanitarnega prava, ki jih izvajajo ruske čete, vključno z 
vsesplošnim obstreljevanjem stanovanjskih območij, bolnišnic in vrtcev, 
plenjenjem javne in zasebne lastnine ter objestnim uničevanjem civilne 
infrastrukture; ker je v osmih letih konflikta, ki ga Ruska federacija podžiga v 
vzhodni Ukrajini, življenje izgubilo več kot 14.000 ljudi, med katerimi so bili tako 
vojaško osebje kot civilisti, pri čemer je močno ogroženo tudi preživetje 
prebivalstva na ozemljih pod ruskim nadzorom in priključenih ozemljih v Ukrajini in 
okoliških regijah;“

ID, The Left:
§ 15
1. del: „poziva k obsežnejšim sankcijam, katerih namen naj bo strateško oslabiti rusko 

gospodarstvo in industrijsko bazo, predvsem njun vojaško-industrijski del, 
posledično pa tudi omejiti možnosti Ruske federacije, da bi še kdaj ogrožala 
mednarodno varnost,“ brez besed: „k obsežnejšim sankcijam, katerih namen“ in 
„gospodarstvo in industrijsko bazo, predvsem“

2. del: „k obsežnejšim sankcijam, katerih namen“
3. del: „gospodarstvo in industrijsko bazo, predvsem“
4. del „sankcije pa naj se razširijo tudi na Belorusijo, saj neposredno podpira ruski napad 

na Ukrajino;“
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§ 16
1. del: vse besedilo brez besed: „naj se omeji predvsem uvoz najpomembnejšega 

ruskega izvoznega blaga, vključno z nafto in plinom“, „vsem ruskim bankam naj 
se onemogoči dostop do evropskega finančnega sistema“, „Rusko federacijo in 
Belorusijo naj se izključi iz sistema SWIFT“, „pa naj se sprejmejo sekundarne“, „za 
banke, ki bodo začele za transakcije uporabljati alternativne metode sistemu 
SWIFT“

2. del: „naj se omeji predvsem uvoz najpomembnejšega ruskega izvoznega blaga, 
vključno z nafto in plinom“

3. del: „vsem ruskim bankam naj se onemogoči dostop do evropskega finančnega 
sistema“

4. del „Rusko federacijo in Belorusijo naj se izključi iz sistema SWIFT“, „pa naj se 
sprejmejo sekundarne“

5. del „za banke, ki bodo začele za transakcije uporabljati alternativne metode sistemu 
SWIFT“

§ 19
1. del: „znova odločno poziva k občutnemu zmanjšanju energetske odvisnosti, zlasti od 

ruskega plina, nafte in premoga, med drugim z diverzifikacijo virov energije, kar 
zajema tudi razširitev terminalov in dobavnih poti za utekočinjeni zemeljski plin, 
ločeno skladiščenje plina ter povečanje energetske učinkovitosti in pospešitev 
prehoda na čisto energijo;“ brez besed: „kar zajema tudi razširitev terminalov in 
dobavnih poti za utekočinjeni zemeljski plin“

2. del: „kar zajema tudi razširitev terminalov in dobavnih poti za utekočinjeni zemeljski 
plin“

3. del: „poziva k dokončni opustitvi plinovoda Severni tok 2“ in „zato“
4. del „zato pozdravlja“ in „da se je nemška vlada odločila ustaviti postopek njegove 

certifikacije;“
5. del „poziva Komisijo in države članice, naj vzpostavijo mehanizem usklajevanja in 

izkoristijo vsa mogoča skladišča plina, da bi zagotovile neprekinjeno oskrbo s 
plinom v EU; poziva države članice, Komisijo in Evropsko centralno banko, naj 
skrbno spremljajo vpliv ruskega napada na finančno in cenovno stabilnost, zlasti v 
zvezi z energenti, ter razmislijo o ustreznih ukrepih, s katerimi bi ublažile 
negativne gospodarske in socialne posledice;“

6. del „poziva države članice, naj ustavijo vsakršno sodelovanje z Rusijo na jedrskem 
področju, predvsem z družbo Rosatom in njenimi podružnicami, prav tako pa naj 
prekinejo sodelovanje z Rusijo v Mednarodni agenciji za atomsko energijo ter 
vsem podružnicam Rosatoma ukinejo ali odvzamejo obratovalno dovoljenje;“

§ 21
1. del: „znova poudarja, da je Nato temelj kolektivne obrambe držav članic, ki so njegove 

zaveznice; pozdravlja enotnost med EU, Natom in drugimi podobno mislečimi 
demokratičnimi partnerji pri soočanju z rusko agresijo,“

2. del: „a poudarja, da je treba izboljšati kolektivno odvračanje, pripravljenost in 
odpornost;“

3. del: „spodbuja utrditev okrepljene vnaprejšnje prisotnosti Nata v državah članicah EU, 
ki so po legi najbližje ruskemu agresorju in konfliktu;“

4. del „spominja na klavzule EU o medsebojni pomoči in solidarnosti ter poziva k začetku 
skupnih vojaških vaj;“

§ 35
1. del: „z veliko zaskrbljenostjo ugotavlja, da si Ruska federacija vztrajno prizadeva 

destabilizirati države Zahodnega Balkana in posegati v njihove demokratične 
procese; obsoja tiste, ki so po agresiji na Ukrajino izrazili podporo Ruski federaciji, 
in pozdravlja podporo držav Zahodnega Balkana, ki so evroatlantske zaveznice;“

2. del: „močno obžaluje, da Srbija ne soglaša s sankcijami EU proti Rusiji, kar škodi 
njenemu procesu pristopa k EU, in ponavlja svoje pričakovanje, da kandidatke za 
pristop k EU ne bodo usklajene samo s pravnim redom EU, temveč tudi z njeno 
skupno zunanjo in varnostno politiko;“ brez besed: „kar škodi njenemu procesu 
pristopa k EU“

3. del: „kar škodi njenemu procesu pristopa k EU“
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Verts/ALE, The Left:
§ 28
1. del: „obsoja, da ruske oblasti, državni mediji in pooblaščenci uporabljajo informacijsko 

vojskovanje za ustvarjanje delitve z žaljivimi vsebinami in lažnim diskurzom o EU, 
Natu in Ukrajini, da bi umetno dosegli splošno zanikanje ruskih grozodejstev; zato 
poziva vse države članice, naj nemudoma suspendirajo licence za predvajanje 
programov vsem ruskim državnim medijskim kanalom, vključno s ponovnim 
oddajanjem; poziva Komisijo in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj 
izboljšata alternativne spletne informacije o aktualnem dogajanju v ruščini ter se 
borita proti dezinformacijam, zagotovita, da se bodo javne izjave EU prevajale v 
ruščino, pa tudi nagovorita rusko govoreče občinstvo in platforme; pozdravlja, da 
je predsednica Komisije napovedala, da bo v EU prepovedano oddajanje medijev 
Russia Today in Sputnik,„ brez besed: „zato poziva vse države članice, naj 
nemudoma suspendirajo licence za predvajanje programov vsem ruskim državnim 
medijskim kanalom, vključno s ponovnim oddajanjem;“

2. del: „zato poziva vse države članice, naj nemudoma suspendirajo licence za 
predvajanje programov vsem ruskim državnim medijskim kanalom, vključno s 
ponovnim oddajanjem;“

3. del: „ter ponovno poziva Google in YouTube, naj prepovesta uporabniške račune z 
vojno propagando;“

Razno
Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch in Bernard Guetta so prav tako podprli 
predlog resolucije B9-0123/2022.


