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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. Ekonomski računi za kmetijstvo ***I

Poročilo: Petros Kokkalis (A9-0282/2021)

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

začasni sporazum

začasni sporazum 18 odbor PG + 625, 37, 34

2. Uporaba Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – vloga 
EGF/2021/006 ES/Cataluña automotive – Španija

Poročilo: Monika Vana (A9-0038/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

predlog sklepa: PG + 665, 28, 3

3. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji za 
presežne delavce – vloga EGF/2022/000 TA 2022 – tehnična pomoč na 
pobudo Komisije

Poročilo: José Manuel Fernandes (A9-0037/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

predlog sklepa: PG + 609, 35, 51

4. Krčenje prostora za civilno družbo v Evropi

Poročilo: Anna Júlia Donáth (A9-0032/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

predlog resolucije (vse 
besedilo)

PG + 526, 115, 54
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5. Vloga kulture, izobraževanja, medijev in športa v boju proti rasizmu

Poročilo: Salima Yenbou (A9-0027/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

predlog resolucije (vse 
besedilo)

PG + 495, 109, 92

6. Kohezijska politika kot instrument za zmanjšanje razlik v zdravstvenem 
varstvu in krepitev čezmejnega sodelovanja na področju zdravja

Poročilo: Tomislav Sokol (A9-0026/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

predlog resolucije (vse 
besedilo)

PG + 582, 35, 79

7. Kohezijska politika: spodbujanje inovativne in pametne preobrazbe ter 
regionalne povezljivosti IKT

Poročilo: Cristina Maestre Martín De Almagro (A9-0010/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

predlog resolucije (vse 
besedilo)

PG + 644, 9, 43

8. Brezcarinske prodajalne na francoskem terminalu predora pod Rokavskim 
prelivom *

Poročilo: Irene Tinagli (A9-0035/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

predlog Komisije PG + 688, 3, 6
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9. Stopnje davka na dodano vrednost *

Poročilo: Marek Belka (A9-0036/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

osnutek direktive
Sveta

PG + 612, 14, 71

10. Nasprotovanje v skladu s členom 111(3) Poslovnika: seznam projektov 
skupnega interesa Unije za vseevropsko energetsko infrastrukturo

Predlog resolucije: B9-0137/2022 (potrebna je večina glasov poslancev Parlamenta)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog resolucije B9-0137/2022 (Verts/ALE, poslanci)

predlog resolucije (vse 
besedilo)

PG - 177, 497, 22

11. Nasprotovanje v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika: gensko 
spremenjeni bombaž GHB811 (BCS-GH811-4)

Predlog resolucije: B9-0126/2022

Predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog resolucije B9-0126/2022 (odbor ENVI)

predlog resolucije (vse 
besedilo)

PG + 482, 198, 14



P9_PV(2022)03.08-10(VOT)_SL.docx 7 PE 729.210

12. Nasprotovanje v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika: gensko 
spremenjena oljna ogrščica 73496 (DP-Ø73496-4)

Predlog resolucije: B9-0127/2022

Predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog resolucije B9-0127/2022 (odbor ENVI)

predlog resolucije (vse 
besedilo)

PG + 474, 205, 15

13. Tuje vmešavanje v vse demokratične procese v EU

Poročilo: A9-0022/2022 (Sandra Kalniete)

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

po § 1 9 PPE, Renew PG + 556, 81, 53

§ 3 3 The Left PG - 98, 550, 46

po § 13 4 The Left PG - 94, 526, 74

po delih

1/PG + 576, 74, 41

§ 34 § originalno 
besedilo

2/PG + 536, 80, 77

§ 35 § originalno 
besedilo

PG + 534, 62, 96

§ 54 5 The Left PG - 90, 584, 20

§ 96 po alinei 1 10 PPE PG + 605, 52, 34

po delih

1/PG + 597, 70, 25

§ 98 § originalno 
besedilo

2/PG + 532, 93, 66

§ 123 6 The Left PG - 95, 575, 22

po delih

1/PG + 598, 65, 30

§ 135 § originalno 
besedilo

2/PG + 475, 191, 27
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predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

po uvodni izjavi B 7 PPE, Renew PG + 624, 18, 48

po uvodni izjavi H 1 The Left PG - 128, 524, 42

po delih

1/PG + 598, 71, 22

uvodna izjava X § originalno 
besedilo

2/PG + 539, 111, 42

po uvodni izjavi AE 8 PPE, Renew PG + 630, 16, 45

po delih

1/PG + 579, 90, 21

uvodna izjava BG § originalno 
besedilo

2/PG + 470, 97, 123

uvodna izjava BO 2 The Left PG - 51, 589, 54

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 552, 81, 60

zahteve za ločeno glasovanje
ECR: § 35
ID: uvodna izjava BG

zahteve za glasovanje po delih
ECR:
§ 34
1. del: vse besedilo brez besed: „spolom, osebami LGBTIQ+“
2. del: te besede

§ 98
1. del: vse besedilo brez besed: „državni subjekti, kot so Maroko, Savdska Arabija, 

Madžarska, Poljska, Bahrajn, Združeni arabski emirati in Azerbajdžan“
2. del: te besede

§ 135
1. del: vse besedilo brez besed: „ugotavlja, da bi moral imeti Svet možnost, da o 

sankcijah v zvezi s tujim vmešavanjem odloča z večino glasov, ne pa s 
soglasjem;“

2. del: te besede

uvodna izjava X
1. del: vse besedilo brez besed: „povezane s temami, ki med drugim vključujejo spol, 

LGBTIQ+, spolno in reproduktivno zdravje in pravice ter manjšine“
2. del: te besede

The Left:
uvodna izjava BG
1. del: vse besedilo brez besed: „med ruskimi uradniki in predstavniki skupine 

katalonskih separatistov v Španiji ter med“
2. del: te besede

razno
Skupina PPE je umaknila zadnji stavek v predlogu spremembe 10: „poziva, da je nujno treba 
pregledati vlogo Ukrajine pri Natovem centru odličnosti za sodelovanje pri kibernetski obrambi 
(CCDCOE) in poziva vse članice centra, naj to vlogo podprejo;“



P9_PV(2022)03.08-10(VOT)_SL.docx 9 PE 729.210

14. Programi državljanstva in prebivališča za naložbe

Poročilo: A9-0028/2022 (Sophia in 't Veld) (zahtevana večina poslancev Parlamenta za sprejetje 
predloga resolucije)

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

§ 8 2 PPE PG + 625, 27, 26

po § 22 3 Renew,
PPE,
S&D

PG + 621, 7, 45

uvodna izjava H 1 PPE PG + 625, 8, 45

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 595, 12, 74

15. Stiki z državljani: pravica do peticije, pravica obrniti se na evropskega 
varuha človekovih pravic in pravica do evropske državljanske pobude

Poročilo: A9-0018/2022 (Marie-Pierre Vedrenne)

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

§ 3 § originalno 
besedilo

PG + 397, 212, 86

po delih

1/PG + 684, 5, 6

§ 5 § originalno 
besedilo

2/PG + 405, 272, 18

po delih

1/PG + 396, 287, 12

§ 38 § originalno 
besedilo

2/PG + 549, 128, 18

§ 41 2 poslanci PG - 245, 447, 2

§ 44 3 poslanci PG - 243, 395, 56

po delih

1/PG + 630, 27, 38

§ 50 § originalno 
besedilo

2/PG + 413, 243, 39

po delih

1/PG + 638, 14, 43

§ 70 § originalno 
besedilo

2/PG + 455, 215, 25
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predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

uvodna izjava S 1 poslanci PG + 560, 114, 21

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 417, 40, 237

zahteve za ločeno glasovanje
poslanci: § 3

zahteve za glasovanje po delih
poslanci:
§ 5
1. del: vse besedilo brez besed: „naj sprejmeta zavezujoč medinstitucionalni sporazum o 

obravnavi peticij, da“
2. del: te besede

§ 38
1. del: „poziva varuhinjo človekovih pravic, naj natančneje spremlja porabo sredstev in 

proračuna Unije ter preveri, ali kršitve pravne države, kakršne koli kršitve načel ali 
vrednot EU, korupcija ali navzkrižja interesov, zlasti v okviru evropskega 
instrumenta za okrevanje (Next Generation EU), ne ogrožajo interesov Unije;“

2. del: „poudarja, da je spoštovanje načela pravne države bistven pogoj za dostop do 
sredstev EU; meni, da lahko to pogojevanje spoštovanja pravne države in dejstvo, 
da Evropska unija ne ogroža svojih vrednot, okrepi zaupanje državljanov v Unijo in 
kaže trdno zavezanost EU demokratični vrednosti na svojem celotnem ozemlju;“

§ 50
1. del: „poziva, naj se vloga Parlamenta še poveča in naj se okrepijo njegove vezi z 

organizacijami civilne družbe v zvezi s specifičnimi veljavnimi evropskimi 
državljanskimi pobudami in njihovim izvajanjem s strani Komisije; meni, da bi se 
lahko Parlament v posebnih primerih, ko Komisija ne objavi svojih namer v 
predpisanem roku v skladu s členom 15 Uredbe (EU) 2019/788 ali s sporočilom 
izjavi, da ne namerava ukrepati v zvezi z evropsko državljansko pobudo, ki 
izpolnjuje postopkovne zahteve, kar pomeni, da pobuda spoštuje primarno 
zakonodajo EU in ni v nasprotju z vrednotami Unije iz člena 2 PEU in pravicami iz 
Listine EU o temeljnih pravicah, v skladu s členom 222 Poslovnika odločil, da bo v 
zvezi z evropsko državljansko pobudo pripravil samoiniciativno zakonodajno 
poročilo;“

2. del: „poziva Komisijo, naj se zaveže, da bo predložila zakonodajni predlog, potem ko 
bo Parlament sprejel takšno samoiniciativno poročilo; meni, da bi morala Komisija, 
če pride do takšnega primera, ponovno natančno oceniti svoj prvotni odgovor, s 
čimer bi v celoti spoštovala zakonodajno samoiniciativno poročilo Parlamenta; 
poziva k spremembi Uredbe (EU) 2019/788, da bi Komisijo spodbudili k predložitvi 
predloga pravnega akta, pod pogojem, da evropska državljanska pobuda 
izpolnjuje ustrezne zahteve;“

§ 70
1. del: „vztraja, da mora Parlament razpravljati o vlogi in velikosti Odbora za peticije; 

opozarja, da je večje upoštevanje zahtev državljanov mogoče doseči le, če 
nadaljnje ukrepanje prevzame pristojni organ;“

2. del: „poudarja, da trenutno Odbor za peticije ni dovolj velik niti nima zadostnih 
pooblastil, da bi zadostil povpraševanju državljanov po pomoči;“
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16. Splošni okoljski akcijski program Unije do leta 2030 ***I

Poročilo: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

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

začasni sporazum

začasni sporazum 127 odbor PG + 553, 130, 7

17. Novi strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje po letu 
2020

Poročilo: Marianne Vind (A9-0023/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

predlog resolucije (vse 
besedilo)

PG + 551, 30, 110

razno
popravek: vse jezikovne različice.

18. Ustanovitev posebnega odbora za pandemijo COVID-19: pridobljene 
izkušnje in priporočila za prihodnost

Predlog sklepa: B9-0139/2022

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

Predlog sklepa B9-0139/2022 (konferenca predsednikov)

§ 1, točka a 20 ID PG - 124, 533, 38

2 The Left PG - 124, 559, 14

po delih

1/PG + 618, 67, 11

§ 1, točka c

§ originalno 
besedilo

2/PG + 495, 122, 78

§ 1, točka f 3 The Left PG - 160, 491, 46

4 The Left PG - 111, 521, 65§ 1, po točki f

13 The Left PG - 154, 520, 23
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Predmet Št. p.s. Predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

§ 1, po točki h 5 The Left PG - 104, 586, 7

§ 1, točka j 6 The Left PG - 87, 602, 8

§ 1, po točki j 7 The Left PG - 115, 547, 35

8 The Left PG - 235, 415, 47§ 1, po točki l

9 The Left PG - 145, 520, 32

§ 1, po točki o 21 ID PG - 169, 505, 18

§ 1, točka u 10 The Left PG - 251, 437, 9

§ 1, po točki u 11 The Left PG - 109, 578, 10

§ 1, po točki v 22 ID PG - 146, 532, 17

§ 1, točka x 12 The Left PG - 112, 548, 37

14 ECR PG - 156, 526, 15§ 1, po točki x

15 ECR PG - 148, 530, 18

po uvodni izjavi A 16 ID PG - 122, 529, 44

uvodna izjava B 17 ID PG - 66, 546, 83

uvodna izjava C 1 The Left PG - 118, 562, 15

uvodna izjava E 18 ID PG - 152, 540, 3

po uvodni izjavi E 19 ID PG - 106, 532, 55

Predlog resolucije (vse besedilo) PG + 642, 10, 39

zahteve za glasovanje po delih
PPE:
§ 1, točka c
1. del: vse besedilo brez besed: „in pravic“
2. del: ti besedi
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19. Ustanovitev posebnega odbora o tujem vmešavanju v vse demokratične 
procese v Evropski uniji, tudi o dezinformacijah

Predlog sklepa: B9-0140/2022

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

Predlog sklepa B9-0140/2022 (konferenca predsednikov)

§ 1, točka a, po točki 
xii

1 The Left PG - 113, 547, 35

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 614, 42, 34

20. Ustanovitev preiskovalnega odbora za preiskavo uporabe programa 
Pegasus in podobne vohunske programske opreme za nadzor

Predlog sklepa: B9-0138/2022

Predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog sklepa B9-0138/2022 (konferenca predsednikov)

predlog resolucije (vse 
besedilo)

PG + 635, 36, 20

21. Vključevanje načela enakosti spolov v Evropskem parlamentu – letno 
poročilo 2020

Poročilo: Irène Tolleret, Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0021/2022)

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

§ 3 5 The Left PG + 365, 272, 58

§ 4 14 ID PG - 133, 549, 11

15 ID PG - 148, 526, 19

po delih

1/PG + 541, 109, 44

§ 8

§ originalno 
besedilo

2/PG + 527, 150, 17

po § 8 6 The Left PG - 178, 356, 161

po delih§ 9 § originalno 
besedilo

1/PG + 567, 90, 38



P9_PV(2022)03.08-10(VOT)_SL.docx 14 PE 729.210

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

2/PG + 341, 186, 168

po delih

1/PG + 519, 150, 26

2/PG + 479, 184, 32

3/PG + 572, 57, 66

§ 10 § originalno 
besedilo

4/PG + 478, 181, 36

§ 11 § originalno 
besedilo

PG + 513, 154, 28

13 odbor PG + 597, 32, 66

po delih

1/PG ↓

§ 12

§ originalno 
besedilo

2/PG ↓

po § 12 7 The Left PG - 41, 506, 146

16 ID PG - 156, 527, 10

po delih

1/PG + 500, 164, 29

2/PG + 487, 171, 36

3/PG - 328, 337, 28

§ 13

§ originalno 
besedilo

4/PG - 332, 338, 25

§ 14 8 The Left PG - 259, 345, 89

po § 14 9 The Left PG - 53, 491, 150

po delih

1/PG - 129, 359, 207

po § 15 10 The Left

2/PG - 112, 435, 148

§ 20, točka d § originalno 
besedilo

PG + 424, 159, 109

po delih

1/PG + 662, 13, 19

§ 23 § originalno 
besedilo

2/PG + 646, 23, 26
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predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

po delih

1/PG + 353, 322, 20

§ 27 § originalno 
besedilo

2/PG + 504, 154, 37

po § 27 11 The Left PG - 67, 486, 139

§ 31 § originalno 
besedilo

PG + 347, 321, 25

§ 36 § originalno 
besedilo

PG + 528, 145, 21

po delih

1/PG + 520, 145, 29

2/PG + 470, 112, 110

§ 48 § originalno 
besedilo

3/PG + 485, 177, 32

po § 53 12 The Left PG - 296, 304, 94

po delih

1/PG + 488, 134, 69

§ 56 § originalno 
besedilo

2/PG + 390, 243, 56

po delih

1/PG + 559, 53, 82

§ 57 § originalno 
besedilo

2/PG + 517, 124, 53

po delih

1/PG + 576, 80, 38

uvodna izjava D § originalno 
besedilo

2/PG + 483, 182, 29

1 The Left PG - 257, 422, 14

2 The Left PG - 300, 362, 31

3 The Left PG - 122, 397, 174

po uvodni izjavi J

4 The Left PG - 66, 614, 13

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 482, 139, 68

zahteve za ločeno glasovanje
PPE: §§ 20 točka d, 31, 56
ID: §§ 11, 20 točka d, 31, 36, 48



P9_PV(2022)03.08-10(VOT)_SL.docx 16 PE 729.210

zahteve za glasovanje po delih
PPE:
§ 9
1. del: „“ugotavlja, da se je delež poslank od konca prejšnjega mandata nekoliko 

zmanjšal, in sicer s približno 39,6 % na 39,1 %; kljub temu pozdravlja vodilno 
vlogo Parlamenta na tem področju, vključno z napredkom na področju politične 
zastopanosti žensk, ki je višji od povprečja 30,4 % v nacionalnih parlamentih držav 
članic in znatno višji od svetovnega povprečja 25,2 % za nacionalne parlamente; 
pozdravlja dejstvo, da so nekatere države članice in politične stranke uvedle 
pravila za zagotavljanje uravnotežene zastopanosti spolov na svojih volilnih 
seznamih,“

2. del: „in vztraja, da je treba pri prihodnji spremembi volilne zakonodaje EU zagotoviti 
uravnoteženo zastopanost spolov z izmenjevanjem imen kandidatk in kandidatov 
na listah ali drugimi enakovrednimi metodami, da bodo imele ženske in moški 
enake možnosti za izvolitev;“

§ 27
1. del: „poziva k vključitvi mreže za vključevanje načela enakosti spolov v poslovnik, kar 

bi odražalo njeno vlogo pri spodbujanju vključevanja načela enakosti spolov v 
dejavnosti parlamentarnih odborov in delegacij; zahteva, da se zagotovijo 
potrebna sredstva za izvajanje njenih nalog in pripravo ustreznih priporočil;“

2. del: „poziva k vključitvi stalne točke za razpravo na dnevni red sej odborov;“

§ 48
1. del: „obžaluje, da Svet ni zavezan oblikovanju zakonodaje, ki upošteva vidik spola, in 

ponovno poziva, naj EU odpravi blokado ratifikacije Istanbulske konvencije,“
2. del: „horizontalne protidiskriminacijske direktive, ki bo zagotovila, da se v boju proti 

diskriminaciji na podlagi spola upošteva presečna razsežnost,“
3. del: „in direktive o ženskah v upravnih odborih;“

The Left:
predlog spremembe 10
1. del: „odločno spodbuja politične skupine, naj skupaj imenujejo žensko in moškega kot 

sopredsednika;“
2. del: „zato predlaga, naj se zahteva, da se za vodji političnih skupin hkrati imenujeta 

predsednik in predsednica, vključi v člen 33(5) Poslovnika kot pogoj za 
ustanovitev politične skupine; poudarja, da bi ta sprememba pomenila zgolj 
vključitev imen sopredsednikov v izjavo o ustanovitvi skupine, poleg imena 
skupine, politične izjave o ciljih skupine ter imen njenih članov in članov njenega 
predsedstva;“

§ 23
1. del: vse besedilo brez besed: „poslancem zagotovile, da bodo lahko še naprej delali 

med porodniškim, očetovskim ali starševskim dopustom, kot je ohranitev možnosti 
glasovanja na daljavo med dopustom ali“

2. del: te besede

ID:
§ 8
1. del: vse besedilo brez besed: „proti enakosti spolov“
2. del: te besede
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§ 10
1. del: „spodbuja države članice, naj pri spremembi volilne zakonodaje upoštevajo, da 

moramo imeti parlamente, ki bodo upoštevali vidik spola;“
2. del: „nadalje spodbuja nacionalne politične stranke, naj pri odločanju o volilnih 

kandidatih uvedejo kvote, čeprav zakon tega ne določa;“
3. del: „zato poziva k izmenjavi podpornih mehanizmov in najboljših praks s političnimi 

strankami;“
4. del: „poudarja, da morajo notranje strankarske organizacije in postopki upoštevati 

vidik spola, da bi zagotovili prisotnost kandidatk, in sicer z vključitvijo ukrepov, kot 
so izrecna obravnava enakosti spolov v pravilih strank, določitev kvot po spolu za 
vodstvene vloge in zagotavljanje dobro delujočih forumov za lobiranje, zastopanje 
interesov in razpravo, vključno z ženskimi oddelki in odbori;“

§ 12
1. del: „pozdravlja popolnoma uravnoteženo zastopanost spolov v predsedstvu 

Parlamenta z 8 podpredsednicami od 14 in 2 kvestoricami od petih; vendar 
ugotavlja, da imajo samo tri od sedmih političnih skupin Parlamenta ženske, ki 
predsedujejo ali sopredsedujejo, 11 od 27 odborov trenutno predsedujejo ženske, 
13 od 44 predsednic delegacij pa je žensk; poziva k bolj uravnoteženi zastopanosti 
spolov na vodstvenih položajih v odborih, delegacijah in političnih skupinah;“

2. del: „pozdravlja predlog spremembe člena 213(1) Poslovnika Evropskega parlamenta, 
v katerem se zahteva, da je zastopanost spolov v predsedstvu vsakega odbora 
uravnotežena; vendar obžaluje, da bo ta sprememba začela veljati šele ob 
začetku prvega delnega zasedanja po naslednjih volitvah v Parlamentu, ki naj bi 
potekale leta 2024;“

§ 56
1. del: vse besedilo brez besed: „da se opravi analiza porazdelitve in zasnove stranišč 

Parlamenta, da se oceni, ali jih je treba prilagoditi zahtevam vseh spolov, tudi z 
ukrepi, kot sta uvedba spolno nevtralnih stranišč in“

2. del: te besede

§ 57
1. del: „poziva k reviziji komunikacijske strategije Parlamenta, tudi z ukrepi, kot sta 

vzpostavitev protokola za počastitev spomina na žrtve umorov in sprememba 
spletnega mesta Parlamenta, da se vključijo poseben razdelek o enakosti spolov v 
osnovnem meniju, ustrezne informacije o ključnih dosjejih,“

2. del: „kot je postopek ratifikacije Istanbulske konvencije v EU, in se posodobijo 
informacije o zgodovini in sestavi Parlamenta, da se upošteva enakost spolov;“

uvodna izjava D
1. del: vse besedilo brez besed: „kvote“ in „uporabo spolno nevtralnega jezika“
2. del: te besede

PPE, ID:
§ 13
1. del: „poziva k zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov na vseh ravneh dela na 

plenarnih zasedanjih, v odborih in delegacijah, tudi pri imenovanju koordinatorjev, 
poročevalcev in poročevalcev v senci“

2. del: „ter pri dodeljevanju časa za govor;“
3. del: „poziva, naj se temu ustrezno spremeni Poslovnik Parlamenta;“
4. del: „poudarja, da je treba zagotoviti enakopravnost, zlasti v zvezi z upravljanjem 

organov, ki imajo sopredsednika, in porazdelitvijo deljenih odgovornosti, na primer 
z imenovanjem soporočevalcev ali soporočevalcev v senci;“
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22. Akcijski načrt EU za enakost spolov III

Poročilo: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)

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

nadomestni predlog 
resolucije

1 ECR PG - 142, 539, 10

po delih

1/PG + 529, 117, 46

§ 5 § originalno 
besedilo

2/PG + 348, 102, 240

po delih

1/PG + 547, 120, 25

§ 23 § originalno 
besedilo

2/PG + 400, 241, 50

po delih

1/PG + 579, 66, 47

§ 27 § originalno 
besedilo

2/PG + 485, 142, 63

po delih

1/PG + 634, 51, 7

naslov pred § 33 § originalno 
besedilo

2/PG + 487, 140, 63

po delih

1/PG + 544, 78, 70

2/PG + 458, 161, 71

3/PG + 479, 148, 64

§ 33 § originalno 
besedilo

4/PG + 456, 145, 88

po delih

1/PG + 552, 75, 64

2/PG + 494, 134, 60

3/PG + 482, 139, 68

4/PG + 495, 131, 61

§ 34 § originalno 
besedilo

5/PG + 545, 76, 67

po delih§ 35 § originalno 
besedilo

1/PG + 572, 61, 57
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predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

2/PG + 603, 63, 26

3/PG + 488, 138, 64

po delih

1/PG + 580, 66, 46

2/PG + 484, 138, 69

§ 36 § originalno 
besedilo

3/PG + 481, 142, 67

po delih

1/PG + 548, 77, 66

§ 37 § originalno 
besedilo

2/PG + 480, 144, 67

§ 38 § originalno 
besedilo

PG + 470, 142, 78

po delih

1/PG + 574, 74, 44

§ 39 § originalno 
besedilo

2/PG + 480, 143, 68

po delih

1/PG + 609, 55, 28

§ 41 § originalno 
besedilo

2/PG + 486, 142, 63

§ 53 § originalno 
besedilo

PG + 381, 80, 231

po delih

1/PG + 541, 82, 68

§ 56 § originalno 
besedilo

2/PG + 426, 182, 83

po delih

1/PG + 542, 92, 57

§ 66 § originalno 
besedilo

2/PG + 373, 265, 51

po delih

1/PG + 529, 120, 43

§ 71 § originalno 
besedilo

2/PG + 379, 250, 61

po delih§ 74 § originalno 
besedilo

1/PG + 590, 74, 28
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predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

2/PG + 458, 73, 160

po delih

1/PG + 569, 104, 19

§ 83 § originalno 
besedilo

2/PG + 353, 169, 167

po delih

1/PG + 628, 52, 12

§ 84 § originalno 
besedilo

2/PG + 488, 141, 62

po delih

1/PG + 542, 105, 45

§ 94 § originalno 
besedilo

2/PG + 349, 199, 140

navedba sklicevanja 9 § originalno 
besedilo

PG + 471, 64, 154

navedba sklicevanja 
38

§ originalno 
besedilo

PG + 437, 190, 63

uvodna izjava H 2 poslanci PG + 418, 159, 114

uvodna izjava I § originalno 
besedilo

PG + 449, 167, 75

po delih

1/PG + 533, 115, 44

2/PG + 480, 145, 66

uvodna izjava L § originalno 
besedilo

3/PG + 487, 128, 76

po delih

1/PG + 593, 69, 30

uvodna izjava O § originalno 
besedilo

2/PG + 485, 144, 62

predlog resolucije (odbora DEVE in FEMM) 
(celotno besedilo)

PG + 479, 93, 116

zahteve za ločeno glasovanje
poslanci: §§ 38, 53; navedbi sklicevanja 9, 38; uvodna izjava I
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zahteve za glasovanje po delih
poslanci:
§ 5
1. del: „odločno obsoja odstop Turčije od Istanbulske konvencije;“
2. del: „meni, da je odpoved Istanbulski konvenciji še en korak, ki ustvarja dvom v status 

Turčije kot kandidatke za članstvo v EU;“

§ 23
1. del: „obžaluje, da je bilo pomembno vprašanje raznolikosti združeno v vlogi svetovalca 

ESZD za enakost spolov in raznolikost, in poziva ESZD, naj enakosti spolov ter 
agendi za ženske, mir in varnost, pa tudi raznolikosti in vključevanju pripiše 
ustrezen pomen ter vsakemu od navedenih področij določi vlogo ter te vloge in 
njihove mandate okrepi, jim nameni sredstva in pooblastila;“

2. del: „poziva, naj se v vsakem direktoratu ESZD določi svetovalec za vprašanja spola, ki 
bo odgovarjal neposredno svetovalcu ESZD za spol in raznolikost, in naj se 
uslužbence spodbuja k tesnemu sodelovanju z Evropskim inštitutom za enakost 
spolov;“

§ 27
1. del: vse besedilo brez besed: „in pravic“
2. del: te besede

naslov pred § 33
1. del: „Zagotavljanje dostopa do zdravstva za ženske“
2. del: „ter do spolnih in reproduktivnih pravic“

§ 33
1. del: vse besedilo brez besed: „ponovno poudarja, da so spolno in reproduktivno 

zdravje in pravice človekove pravice ter temeljni elementi človekovega 
dostojanstva in krepitve vloge žensk;“ in vsakič, ko se pojavi izraz: „in pravicam 
“in „in pravic“ ter „poudarja, da ponovno uvajanje omejevalne zakonodaje v zvezi 
s prekinitvijo nosečnosti ogrožajo zaščito zdravja, pravic in dostojanstva žensk ter 
še povečujejo tveganja, ki so jim izpostavljene najbolj socialno in ekonomsko 
ranljive ženske;“

2. del: „ponovno poudarja, da so spolno in reproduktivno zdravje in pravice človekove 
pravice ter temeljni elementi človekovega dostojanstva in krepitve vloge žensk;“

3. del: in vsakič, ko se pojavi izraz: „in pravicam “in „in pravic“
4. del: „poudarja, da ponovno uvajanje omejevalne zakonodaje v zvezi s prekinitvijo 

nosečnosti ogrožajo zaščito zdravja, pravic in dostojanstva žensk ter še povečujejo 
tveganja, ki so jim izpostavljene najbolj socialno in ekonomsko ranljive ženske;“

§ 34
1. del: vse besedilo brez besed: „zlasti z varnim in zakonitim splavom“, „in 

pravic“ (vsakič, ko se pojavi), „varnim in zakonitim splavom“ in „ter 
kontracepcijo“

2. del: „zlasti z varnim in zakonitim splavom“
3. del: „in pravic“ (vsakič, ko se pojavi)
4. del: „varnim in zakonitim splavom“
5. del „ter kontracepcijo“

§ 35
1. del: „poudarja, da je treba izboljšati razpoložljivost kontracepcije v partnerskih 

državah, zlasti za mladostnice;“
2. del: „potrjuje, da imajo vse ženske in mladostnice pravico, da svobodno in ozaveščeno 

odločajo o svojih spolnem in reproduktivnem zdravju in pravicah; opozarja, da je 
kakovost porodnega in obporodnega zdravstvenega varstva pomemben kazalec 
razvoja države; meni, da bi morala EU partnerskim državam pomagati, da 
uresničujejo pravico do zdravja med nosečnostjo in porodom z vzpostavitvijo 
dostojnih storitev za zdravstveno varstvo mater, s katerimi bi učinkovito zmanjšali 
umrljivost dojenčkov in smrtne primere zaradi zapletov pri porodu;“ brez besed: 
„in pravicah“

3. del: „in pravicah“
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§ 36
1. del: vse besedilo brez besed: „ter pravicam“ in „spolnih in reproduktivnih pravic“
2. del: „ter pravicam“
3. del: „spolnih in reproduktivnih pravic“

§ 37
1. del: vse besedilo brez besed: „in pravicam“, „in pravice“ ter „in pravic“
2. del: te besede

§ 39
1. del: vse besedilo brez besed: „in pravicami“, „in pravicami“ ter „in pravicam“
2. del: te besede

§ 41
1. del: vse besedilo brez besed: „in pravice“
2. del: te besede

§ 56
1. del: „poudarja, da je bistveno, da se zasebni sektor vključi v uresničevanje ciljev iz 

GAP III in da odgovarja v primeru kršitev pravic žensk, storjenih v okviru 
podjetniških dejavnosti;“

2. del: „poziva Komisijo, naj vidik spola vključi v svoj prihodnji zakonodajni predlog o 
potrebni skrbnosti podjetij;“

§ 66
1. del: vse besedilo brez besede: „vse“
2. del: ta beseda

§ 71
1. del: „znova zahteva od Komisije, naj bo sestava notranjih svetovalnih skupin 

uravnotežena po spolu, naj se njihova nadzorna vloga še razširi“
2. del: „in naj se z vsakim sporazumom o prosti trgovini ustanovi odbor za trgovino in 

enakost spolov, ki bo opredelil pomanjkljivosti;“

§ 74
1. del: vse besedilo brez besed: „konvencije št. 189 o delavcih v gospodinjstvu“
2. del: te besede

§ 83
1. del: „poudarja pomen povezovanja koncepta človekove varnosti s pristopom enakosti 

spolov; poziva EU, naj uporabi koncept človekove varnosti, kot je določen v 
resoluciji Generalne skupščine OZN 66/290 in v njeni agendi za ženske, mir in 
varnost; vztraja, da se mora varnost osredotočiti na človeška življenja in njihovo 
zaščito pred grožnjami, kot so nasilje, nezadostna izobrazba, pomanjkanje 
zdravstvenega varstva in hrane ali slaba gospodarska neodvisnost; poziva 
Komisijo, ESZD in države članice, naj oblikujejo in spodbujajo program OZN za 
razorožitev;“

2. del: „vztraja pri feministični zunanji politiki o razoroževanju in neširjenju orožja;“

§ 84
1. del: vse besedilo brez besed: „in pravic“
2. del: te besede

§ 94
1. del: vse besedilo brez vseh pojavitev izraza: „feministične“
2. del: ta beseda
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uvodna izjava L
1. del: vse besedilo brez besed: „in pravic“ ter „prepovedujeta spolna vzgoja“
2. del: „in pravic“
3. del: „prepovedujeta spolna vzgoja“

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

23. Pravna država in posledice sodbe Sodišča Evropske unije

Predlogi resolucij: B9-0134/2022, B9-0135/2022, B9-0136/2022

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

Predlog resolucije B9-0134/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

§ 1 4 ID PG - 145, 538, 8

po § 1 5 ID PG - 147, 540, 3

§ 2 § originalno 
besedilo

PG + 521, 149, 25

po § 2 6 ID PG - 142, 540, 9

§ 11 1 ECR PG - 127, 531, 36

po § 11 7 ID PG - 148, 535, 10

po uvodni izjavi D 2 ID PG - 147, 538, 7

po uvodni izjavi N 3 ID PG - 151, 535, 6

uvodna izjava O § originalno 
besedilo

PG + 595, 82, 16

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 478, 155, 29

predlogi resolucij političnih skupin

B9-0135/2022 ECR, poslanci PG ↓

B9-0136/2022 ID, poslanci PG ↓

zahteve za ločeno glasovanje
ID: § 2, uvodna izjava O
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24. Evropski okvir za davčni odtegljaj

Poročilo: Pedro Marques (A9-0011/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

predlog resolucije PG + 625, 38, 28

25. Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled 
trajnostne rasti 2022

Poročilo: Irene Tinagli (A9-0034/2022)

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

11 S&D, PPE, 
Renew, 

Verts/ALE, 
ECR

PG + 675, 5, 11po § 1

12 The Left PG - 208, 408, 75

§ 5 13 The Left PG - 105, 538, 48

po § 5 1 The Left PG - 63, 579, 49

po § 6 2 The Left PG - 72, 567, 52

§ 7 14 The Left PG - 102, 369, 220

§ 9 15 The Left PG - 68, 561, 62

po § 10 3 The Left PG - 116, 555, 20

§ 16 16 The Left PG - 69, 570, 52

4 The Left PG - 71, 574, 46

5 The Left PG - 74, 557, 60

po § 17

6 The Left PG - 78, 580, 33

po delih

1/PG + 579, 54, 58

2/PG + 589, 46, 56

§ 18 § originalno 
besedilo

3/PG + 502, 82, 107
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predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

§ 19 § originalno 
besedilo

PG + 539, 68, 84

po navedbi 
sklicevanja 29

7 S&D, PPE, 
Renew, 

Verts/ALE, 
ECR

PG + 643, 17, 29

uvodna izjava A § originalno 
besedilo

PG + 557, 67, 67

uvodna izjava B 8 S&D, PPE, 
Renew, 

Verts/ALE, 
ECR

PG + 640, 3, 48

uvodna izjava C 9 S&D, PPE, 
Renew, 

Verts/ALE, 
ECR

PG + 638, 3, 50

uvodna izjava E 10 S&D, PPE, 
Renew, 

Verts/ALE, 
ECR

PG + 638, 3, 50

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 534, 85, 73

zahteve za ločeno glasovanje
The Left: § 19, uvodna izjava A

zahteve za glasovanje po delih
The Left:
§ 18
1. del: „priznava, da je postopek v zvezi z makroekonomskimi neravnotežji pomemben 

pri odkrivanju, preprečevanju in odpravljanju makroekonomskih neravnotežij v 
EU;“

2. del: „poudarja, da bosta potrebna stalno spremljanje in pazljivost, države članice pa bi 
morale nastajajoča neravnotežja odpraviti z reformami, ki bi povečevale 
ekonomsko in socialno odpornost in spodbujale digitalno preobrazbo ter zeleni in 
pravični prehod;“

3. del: „poudarja, da ima Komisija pomembno vlogo pri zagotavljanju odgovornosti vlad v 
zvezi s tem;“

26. Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: vidiki zaposlovanja 
in socialni vidiki v letnem pregledu trajnostne rasti 2022

Poročilo: Helmut Geuking (A9-0040/2022) 

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

§ 1 11 S&D PG - 300, 355, 35

2 The Left PG - 117, 381, 193po § 1

3 The Left PG - 67, 549, 75
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predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

4 The Left PG - 82, 384, 225

7 Renew PG + 672, 7, 12

po delih

1/PG + 601, 30, 60

§ 2 § originalno 
besedilo

2/PG + 400, 278, 13

po delih

1/PG + 553, 101, 37

2/PG + 366, 255, 70

§ 3 § originalno 
besedilo

3/PG + 377, 278, 36

po delih

1/PG + 567, 104, 20

2/PG + 375, 284, 30

3/PG + 378, 285, 26

§ 5 § originalno 
besedilo

4/PG + 393, 267, 29

po delih

1/PG + 535, 56, 100

§ 8 § originalno 
besedilo

2/PG + 355, 294, 42

§ 9 § originalno 
besedilo

PG + 368, 236, 86

po delih

1/PG + 570, 45, 76

2/PG + 526, 100, 65

§ 10 § originalno 
besedilo

3/PG + 560, 81, 50

po delih

1/PG + 569, 54, 68

§ 11 § originalno 
besedilo

2/PG + 397, 198, 95

10 S&D PG - 267, 414, 10§ 14

§ originalno 
besedilo

PG + 391, 285, 15
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predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

po delih

1/PG + 591, 47, 53

§ 15 § originalno 
besedilo

2/PG + 380, 264, 47

po delih

1/PG + 615, 47, 29

§ 16 § originalno 
besedilo

2/PG + 373, 264, 54

po delih

1/PG + 660, 17, 14

§ 19 § originalno 
besedilo

2/PG + 400, 275, 16

pred § 21, podnaslov 1 PPE PG + 525, 122, 44

po delih

1/PG + 321, 300, 70

§ 23 § originalno 
besedilo

2/PG + 660, 12, 19

§ 25 § originalno 
besedilo

PG + 415, 184, 90

§ 27 8 Renew PG + 564, 84, 42

po § 27 5 The Left PG - 84, 570, 33

po delih

1/PG + 585, 18, 88

2/PG - 274, 357, 60

§ 30 § originalno 
besedilo

3/PG + 363, 252, 76

po delih

1/PG + 356, 215, 120

§ 35 § originalno 
besedilo

2/PG + 558, 92, 41

po delih

1/PG + 545, 112, 34

2/PG + 342, 303, 46

§ 36 § originalno 
besedilo

3/PG - 300, 306, 80
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predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

po delih

1/PG + 607, 65, 19

§ 37 § originalno 
besedilo

2/PG + 352, 327, 12

po delih

1/PG + 616, 19, 55

§ 40 § originalno 
besedilo

2/PG + 463, 163, 60

po delih

1/PG + 667, 8, 16

§ 42 § originalno 
besedilo

2/PG + 380, 299, 12

po delih

1/PG + 551, 70, 70

§ 43 § originalno 
besedilo

2/PG + 397, 227, 65

po delih

1/PG + 606, 50, 35

§ 49 § originalno 
besedilo

2/PG + 380, 193, 117

po delih

1/PG + 549, 101, 41

2/PG + 298, 288, 105

3/PG + 361, 274, 54

4/PG + 373, 262, 54

§ 51 § originalno 
besedilo

5/PG + 367, 230, 92

po delih

1/PG + 507, 157, 27

2/PG + 355, 301, 35

3/PG + 343, 331, 17

4/PG + 349, 327, 15

§ 52 § originalno 
besedilo

5/PG + 351, 317, 23

po delih§ 53 § originalno 
besedilo

1/PG + 647, 9, 35



P9_PV(2022)03.08-10(VOT)_SL.docx 30 PE 729.210

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

2/PG + 450, 219, 21

po delih

1/PG + 602, 32, 57

§ 56 § originalno 
besedilo

2/PG - 337, 340, 14

po delih

1/PG + 598, 18, 75

§ 62 § originalno 
besedilo

2/PG - 294, 382, 15

po navedbi 
sklicevanja 18

6 Renew PG + 642, 13, 26

uvodna izjava A 9 S&D PG - 290, 372, 29

po delih

1/PG + 638, 6, 47

uvodna izjava H § originalno 
besedilo

2/PG + 397, 243, 50

po delih

1/PG + 623, 14, 53

uvodna izjava M § originalno 
besedilo

2/PG + 346, 261, 82

predlog resolucije (vse besedilo) PG - 97, 279, 314

zahteve za ločeno glasovanje
PPE: §§ 9, 25
S&D: § 14

zahteve za glasovanje po delih
PPE:
§ 2
1. del: vse besedilo brez besed: „poziva Komisijo, naj poskrbi za to, da bo evropsko 

ekonomsko upravljanje usklajeno s temi cilji in strategijami;“
2. del: te besede

§ 3
1. del: vse besedilo brez besed: „javnim, univerzalnim in“ ter „pred sprejetjem odločitve 

o deaktiviranju splošne odstopne klavzule“
2. del: „javnim, univerzalnim in“
3. del: „pred sprejetjem odločitve o deaktiviranju splošne odstopne klavzule“
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§ 8
1. del: „poudarja, da akcijski načrt za evropski steber socialnih pravic vključuje tri krovne 

cilje, od katerih se zadnji nanaša na revščino in zmanjšanje števila ljudi, ki jim 
grozi revščina ali socialna izključenost, za vsaj 15 milijonov, med katerimi naj bi 
bilo vsaj pet milijonov otrok, v primerjavi z letom 2019; obžaluje, da Komisija še ni 
predstavila jasne in celovite agende za dosego tega cilja z učinkovitimi orodji in 
finančnimi sredstvi; poziva Komisijo, naj nemudoma predstavi strategijo za boj 
proti revščini z zavezo o odpravi revščine v Evropi do leta 2050;“

2. del: „meni, da bi morala ta strategija med drugim vključevati tudi socialni napredek, v 
katerega bi bilo treba prednostno vlagati, kar pomeni, da je treba v instrumentu 
Next Generation EU, večletnem finančnem okviru in proračunu EU zagotoviti 
namenske naložbe v socialne cilje, zlasti socialni napredek, ki bodo enako 
ambiciozne kot naložbe v zeleni in digitalni razvoj, in da bi bilo treba pri vseh 
odhodkih horizontalno upoštevati zmanjšanje revščine in neenakosti;“

§ 11
1. del: „podpira bolj demokratičen proces semestra; je trdno prepričan, da mora biti 

reforma gospodarskega upravljanja tesno povezana s krepitvijo socialne 
razsežnosti;“

2. del: „poleg tega meni, da je treba v vseh fazah ekonomskega upravljanja dosledno 
upoštevati politike enakosti spolov;“

§ 15
1. del: „pozdravlja sporočilo Komisije z dne 9. decembra 2021 z naslovom Ustvarjanje 

gospodarstva po meri ljudi: akcijski načrt za socialno gospodarstvo;“
2. del: „poziva Komisijo, naj predstavi ambiciozne ukrepe za vzpostavitev in razvoj 

zadrug in podjetij socialnega gospodarstva, ki v skladu s svojo naravo namenjajo 
večji poudarek pravičnim delovnim pogojem in krepitvi vloge delavcev in 
državljanov;“

§ 16
1. del: vse besedilo brez besed: „poziva Komisijo, naj mladim zagotovi dostop do 

plačanega kakovostnega pripravništva in vajeništva ter“
2. del: te besede

§ 19
1. del: vse besedilo brez besed: „dobro financiranih“
2. del: te besede

§ 30
1. del: vse besedilo brez besed: „socialnih“ (prvič) ter „v zvezi s tem poziva k reformi 

okvira ekonomskega upravljanja, da bodo države članice lahko izvedle potrebne 
zelene in socialne javne naložbe in tudi naložbe, povezane z razvojem ter 
izboljšanjem socialnih, javnih, cenovno dostopnih in energijsko učinkovitih 
stanovanj;“

2. del: „socialnih“ (prvič)
3. del: „v zvezi s tem poziva k reformi okvira ekonomskega upravljanja, da bodo države 

članice lahko izvedle potrebne zelene in socialne javne naložbe in tudi naložbe, 
povezane z razvojem ter izboljšanjem socialnih, javnih, cenovno dostopnih in 
energijsko učinkovitih stanovanj;“

§ 35
1. del: „poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo splošen dostop do brezplačnega 

javnega izobraževanja v Unijo za otroke do tretjega leta, kar bi prispevalo k 
enakim možnostim za naslednjo generacijo, pa tudi povečalo udeležbo žensk na 
trgu dela;“

2. del: „vztraja, da je pomembno prenesti direktivo o usklajevanju poklicnega in 
zasebnega življenja, da bi poskrbeli za enak dostop do dopusta in njegovo 
uravnoteženo koriščenje med moškimi in ženskami, kar bo staršem otrok ali 
delavcem z vzdrževanimi sorodniki omogočilo boljše usklajevanje odgovornosti pri 
oskrbi in poklicnih odgovornosti;“
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§ 37
1. del: vse besedilo brez besed: „zavezujoče za vse države članice in“
2. del: te besede

§ 40
1. del: vse besedilo brez besed: „ter dostop otrok do informacij o spolni usmerjenosti in 

spolni identiteti“
2. del: te besede

§ 42
1. del: vse besedilo brez besede: „evropski“
2. del: ta beseda

§ 51
1. del: vse besedilo brez besed: „in prepreči pomanjkanje strateškega blaga in selitev 

proizvodnje;“, „vsaj 80 %“, „do leta 2030“ ter „krepili odgovornost direktorjev 
glede vključevanja trajnostnosti v sprejemanje odločitev podjetij in spodbujali 
upravljavske prakse podjetij, ki prispevajo k njihovi trajnostnosti, med drugim s 
poročanjem podjetij, prejemki in sestavo uprave, največjim razponom razlik v 
plačah in vključevanjem deležnikov;“

2. del: „in prepreči pomanjkanje strateškega blaga in selitev proizvodnje;“
3. del: „vsaj 80 %“
4. del: „do leta 2030“
5. del „krepili odgovornost direktorjev glede vključevanja trajnostnosti v sprejemanje 

odločitev podjetij in spodbujali upravljavske prakse podjetij, ki prispevajo k njihovi 
trajnostnosti, med drugim s poročanjem podjetij, prejemki in sestavo uprave, 
največjim razponom razlik v plačah in vključevanjem deležnikov;“

§ 52
1. del: vse besedilo brez besed: „vključno s pravicami delavcev, kot so pravica do 

združevanja in pravica do kolektivnih pogajanj, pravica do zdravja in varnosti, pa 
tudi do socialnega varstva in dobrih delovnih pogojev,“, „poudarja, da bi morala ta 
direktiva zagotoviti polno vključenost sindikatov in predstavnikov delavcev v 
celoten postopek potrebne skrbnosti ter pravico do kolektivnih pogajanj na 
ustreznih ravneh glede politike potrebne skrbnosti;“, „v celotni verigi, vlagajo 
pritožbe“ ter „in podjetja, ki želijo dostopati do notranjega trga“

2. del: „vključno s pravicami delavcev, kot so pravica do združevanja in pravica do 
kolektivnih pogajanj, pravica do zdravja in varnosti, pa tudi do socialnega varstva 
in dobrih delovnih pogojev,“

3. del: „poudarja, da bi morala ta direktiva zagotoviti polno vključenost sindikatov in 
predstavnikov delavcev v celoten postopek potrebne skrbnosti ter pravico do 
kolektivnih pogajanj na ustreznih ravneh glede politike potrebne skrbnosti;“

4. del: „v celotni verigi, vlagajo pritožbe“
5. del „in podjetja, ki želijo dostopati do notranjega trga“

§ 56
1. del: vse besedilo brez besed: „v procesu evropskega semestra“
2. del: te besede

uvodna izjava H
1. del: vse besedilo brez besed: „ker ni dovolj, da so pripravništva plačana, temveč je 

treba tudi omejiti njihovo trajanje in število, da mladi ne bodo ujeti v neskončnem 
krogu ponavljajočih se pripravništev in da se jih ne bo izkoriščalo kot poceni ali 
celo brezplačno delovno silo brez socialne zaščite in pokojninskih pravic;“

2. del: te besede

Renew:
uvodna izjava M
1. del: vse besedilo brez besed: „ker digitalne tehnologije vključujejo tveganja za 

kakovost zaposlitev;“
2. del: te besede
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§ 5
1. del: vse besedilo brez besed: „znaten del dohodkov, ustvarjenih z“, „in posledičnimi 

davčnimi prihodki,“ ter „uporabiti za“
2. del: „znaten del dohodkov, ustvarjenih z“
3. del: „in posledičnimi davčnimi prihodki,“
4. del: „uporabiti za“

§ 43
1. del: vse besedilo brez besed: „zajamčenih plač“
2. del: te besede

§ 49
1. del: vse besedilo brez besed: „ter uvesti ustrezno pogojeno finančno podporo;“
2. del: te besede

Verts/ALE:
§ 10
1. del: „pozdravlja predlog Komisije o socialnem skladu za podnebje, s katerim bi lahko 

obravnavali socialne posledice preobrazbe naših družb v smeri podnebne 
nevtralnosti; meni, da je treba socialni učinek zelenih politik obravnavati širše, in 
poudarja, da je nujno treba sprejeti instrumente, ki bodo omogočali, da bodo vsi 
deli družbe imeli koristi od podnebno nevtralne družbe, ter zaščitili ljudi in 
gospodinjstva, zlasti najranljivejše, pred učinki podnebnih sprememb in 
onesnaževanja“ brez besed: „s katerim bi lahko obravnavali socialne posledice 
preobrazbe naših družb v smeri podnebne nevtralnosti;“ ter „meni, da je treba 
socialni učinek zelenih politik obravnavati širše, in“

2. del: „s katerim bi lahko obravnavali socialne posledice preobrazbe naših družb v smeri 
podnebne nevtralnosti;“ ter „meni, da je treba socialni učinek zelenih politik 
obravnavati širše, in“

3. del: „pa tudi da se preprečijo morebitne negativne socialne posledice, ki bi lahko 
izhajale iz izvajanja podnebnih ukrepov evropskega zelenega dogovora;“

§ 53
1. del: „poziva Komisijo, naj si prizadeva za ekonomsko odpornost, spodbuja javne 

naložbe v strateške sektorje in sisteme socialnega varstva, zaščiti podjetništvo in 
mala in srednja podjetja ter poskrbi za socialni napredek v Uniji prek dobro 
plačanih delovnih mest; poziva Komisijo in države članice, naj povečajo odpornost 
gospodarstva, konkurenčnost in pripravljenost na prihodnje krize, s čimer bi 
ustvarili podjetjem prijazno okolje, ki bo pomagalo privabiti naložbe in podjetnike, 
poleg tega pa naj poskrbijo za pravično in socialno Unijo z delovnimi mesti, ki 
bodo omogočala dostojno življenje, da ne bi bil nihče zapostavljen, ter upoštevajo 
subsidiarnost držav članic;“

2. del: „poziva države članice, naj zmanjšajo upravna bremena za podjetja in se pri tem 
posebej osredotočijo na mala in srednja podjetja, ki so hrbtenica evropskega 
gospodarstva;“

PPE, Renew:
§ 23
1. del: „poudarja, da se zaradi pospešenih podnebnih sprememb in njihovega možnega 

vpliva na delavce, pa tudi zaradi tehnološkega preboja, na primer pri umetni 
inteligenci in digitalizaciji, ki bi lahko povzročil nevarne delovne pogoje, pojavljajo 
nova tveganja za zdravje in varnost pri delu;“

2. del: „želi spomniti na svojo resolucijo z dne 20. oktobra 2021 s priporočili Komisiji o 
varstvu delavcev pred azbestom in pozdravlja napredek, dosežen v postopku 
revizije direktive o rakotvornih in mutagenih snoveh; poziva Komisijo, naj sprejme 
ustrezne in sorazmerne zakonodajne ter nezakonodajne ukrepe za obvladovanje 
teh novih tveganj;“
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§ 36
1. del: vse besedilo brez besed: „in naj za to nameni proračun v višini 20 milijard EUR ter 

to nalogo uresniči v obdobju 2021–2027“ ter „meni, da bi bilo treba jamstvo za 
otroke razširiti, da bi dopolnjevalo nacionalne sheme otroških dodatkov;“

2. del: „in naj za to nameni proračun v višini 20 milijard EUR ter to nalogo uresniči v 
obdobju 2021–2027“

3. del: „meni, da bi bilo treba jamstvo za otroke razširiti, da bi dopolnjevalo nacionalne 
sheme otroških dodatkov;“

§ 62
1. del: vse besedilo brez besed: „poziva Komisijo, naj uvede obvezno certificiranje javnih 

naročil na ravni EU in v ta namen vzpostavi socialni register;“
2. del: te besede

27. Baterije in odpadne baterije ***I

Poročilo: Simona Bonafè (A9-0031/2022)

predmet št. p.s. predlagatel
j

PG, itd. glas
ovan

je

PG/EG – pripombe

predlogi sprememb 
pristojnega odbora – 
glasovanje po sklopih

1-5, 7-83, 85-
126, 128-

134,136-139, 
141-143, 145-
161, 163, 165-
177, 179-189, 
191-236, 270-
272, 274-276, 
278-322, 325-
332, 334-396, 
398-418, 420-
428, 430-489, 

507

odbor PG + 586, 33, 71

500 ID PG - 100, 583, 5člen 1, po § 1

84 odbor PG + 623, 16, 51

490 ECR PG - 110, 568, 12člen 7, § 1, alinea 2

127 odbor PG + 597, 58, 35

491 ECR PG - 110, 568, 12člen 7, § 3, alinea 2

135 odbor PG + 595, 85, 10

492 ECR PG - 111, 568, 11člen 8, § 1, alinea 1

140 odbor PG + 590, 90, 10

člen 8, po § 1 493 ECR PG - 330, 356, 4

144 odbor PG + 583, 85, 22člen 8, § 4

494 ECR PG ↓



P9_PV(2022)03.08-10(VOT)_SL.docx 35 PE 729.210

predmet št. p.s. predlagatel
j

PG, itd. glas
ovan

je

PG/EG – pripombe

po delih

1/PG + 414, 262, 13

162 odbor

2/PG + 404, 263, 22

člen 11, § 1, alinea 1

498 PPE PG ↓

495 ECR PG - 301, 380, 9člen 11, § 1, po alinei 
1

164 odbor PG + 415, 240, 35

člen 11, po § 2 496 ECR PG - 308, 374, 8

po delih

1/PG + 625, 55, 10

člen 13, § 2, 178 odbor

2/PG + 571, 85, 34

190 odbor PG + 407, 271, 12člen 13, § 6

499 PPE PG ↓

237-261 
263-269

odbor PG + 590, 62, 38

501 ID PG - 100, 524, 64

člen 39

262 odbor PG + 565, 92, 33

502 ID PG - 100, 524, 64člen 41, § 2, alinea 2

273 odbor PG + 660, 16, 14

503 ID PG - 97, 528, 63člen 42, § 3,

277 odbor PG + 635, 37, 18

člen 50, po § 4 323 odbor PG + 651, 26, 13

člen 55, po § 1 333 odbor PG + 575, 73, 42

504 ID PG - 80, 605, 3člen 66, po § 8

397 odbor PG + 670, 5, 15

505 ID PG - 81, 602, 5po členu 72

324 odbor PG + 580, 66, 44

506 ID PG - 99, 586, 3člen 77, § 1

419 odbor PG + 663, 16, 11
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predmet št. p.s. predlagatel
j

PG, itd. glas
ovan

je

PG/EG – pripombe

497 ECR PG - 134, 532, 24

priloga II, po točki 2 429 odbor PG + 598, 76, 16

uvodna izjava 15 6 odbor PG + 469, 187, 34

predlog Komisije PG + 584, 67, 40

zahteve za ločeno glasovanje
PPE: predloga sprememb 6, 164
ECR: predlogi sprememb 164, 237-269, 323, 333, 429

zahteve za glasovanje po delih
ECR:
predlog spremembe 162
1. del: „Do 1. januarja 2024 so prenosne baterije, vgrajene v naprave, in baterije za lahka 

vozila zasnovane tako, da jih je mogoče zlahka in varno odstraniti in zamenjati z 
osnovnim in splošno dostopnim orodjem ter ne da bi se poškodovala naprava ali 
baterije.“ „Končni uporabnik brez težav odstrani in zamenja prenosne baterije, 
medtem ko lahko ali končni uporabniki ali neodvisni subjekti brez težav odstranijo 
in zamenjajo baterije za lahka vozila v življenjski dobi naprave, če je ta daljša od 
življenjske dobe baterije, najpozneje pa ob koncu življenjske dobe naprave.“

2. del: „Neodvisni subjekti brez težav odstranijo in zamenjajo baterijske celice za lahka 
vozila.“

predlog spremembe 178
1. del: „Od 1. januarja 2027 so prenosne baterije, baterije za lahka vozila in avtomobilske 

baterije označene z oznako, ki vsebuje informacije o njihovi nazivni moči in z 
oznako, ki vsebuje informacije o njihovem minimalnem povprečnem trajanju pri 
specifični uporabi in o pričakovani življenjski dobi v številu ciklov“

2. del: „in koledarskih letih.“

razno
popravek: vse jezikovne različice.

28. Položaj novinarjev in zagovornikov človekovih pravic v Mehiki

Predlogi resolucij: B9-0153/2022, B9-0154/2022, B9-0155/2022, B9-0156/2022, B9-0157/2022, 
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B9-0158/2022

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

Skupni predlog resolucije RC-B9-0153/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, poslanci)

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 607, 2, 73

predlogi resolucij političnih skupin

B9-0153/2022 PPE PG ↓

B9-0154/2022 The Left PG ↓

B9-0155/2022 Verts/ALE PG ↓

B9-0156/2022 S&D PG ↓

B9-0157/2022 Renew PG ↓

B9-0158/2022 ECR PG ↓
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29. Mjanmar, leto dni po državnem udaru

Predlogi resolucij: B9-0141/2022, B9-0142/2022, B9-0143/2022, B9-0144/2022, B9-0145/2022, 
B9-0148/2022

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

Skupni predlog resolucije RC-B9-0141/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, poslanci)

§ 5 4 The Left PG - 105, 513, 60

§ 6 5 The Left PG - 92, 581, 5

§ 9 6 The Left PG - 240, 384, 54

po § 10 7 The Left PG - 92, 456, 130

po § 13 2 The Left PG - 134, 513, 31

§ 18 8 The Left PG - 209, 357, 112

po § 20 10 The Left PG - 142, 480, 56

§ 21 11 The Left PG - 269, 352, 57

po § 21 12 The Left PG - 139, 507, 32

po uvodni izjavi W 3 The Left PG - 69, 539, 70

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 646, 1, 20

predlogi resolucij političnih skupin

B9-0141/2022 The Left PG ↓

B9-0142/2022 Verts/ALE PG ↓

B9-0143/2022 S&D PG ↓

B9-0144/2022 Renew PG ↓

B9-0145/2022 ECR PG ↓

B9-0148/2022 PPE PG ↓

razno
Predloga sprememb 1 in 9 sta bila umaknjena.
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30. Uničevanje kulturne dediščine v Gorskem Karabahu

Predlogi resolucij: B9-0146/2022, B9-0147/2022, B9-0149/2022, B9-0150/2022, B9-0151/2022, 
B9-0152/2022

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

Skupni predlog resolucije RC-B9-0146/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, poslanci)

po delih

1/PG + 683, 1, 4

§ 3 § originalno 
besedilo

2/PG + 685, 0, 3

po § 16 1 ECR PG - 166, 470, 50

uvodna izjava A § originalno 
besedilo

PG + 681, 3, 4

po delih

1/PG + 445, 212, 30

uvodna izjava N § originalno 
besedilo

2/PG - 183, 460, 44

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 635, 2, 42

predlogi resolucij političnih skupin

B9-0146/2022 The Left PG ↓

B9-0147/2022 Verts/ALE PG ↓

B9-0149/2022 S&D PG ↓

B9-0150/2022 Renew PG ↓

B9-0151/2022 ECR PG ↓

B9-0152/2022 PPE PG ↓

zahteve za ločeno glasovanje
ID: uvodna izjava A
PPE: uvodna izjava N

zahteve za glasovanje po delih
The Left:
uvodna izjava N
1. del: vse besedilo brez besed: „ali oskrunjeni, saj so bili uporabljeni kot hlevi za govedo, 

spremenjeni tako, da so bile odstranjene kulturne sledi,“
2. del: te besede

ID:
§ 3
1. del: vse besedilo brez besed: „kulturna dediščina univerzalno razsežnost, saj priča o 

zgodovini, ki je neločljivo povezana z identiteto narodov,“
2. del: te besede
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razno
Annie Schreijer-Pierik je prav tako podprla skupni predlog resolucije RC-B9-0146/2022.

31. Poročilo o državljanstvu EU za leto 2020

Poročilo: Yana Toom (A9-0019/2022)

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

po delih

1/PG + 681, 2, 8

§ 10 § originalno 
besedilo

2/PG + 384, 291, 17

§ 11 § originalno 
besedilo

PG - 328, 330, 34

§ 12 § originalno 
besedilo

PG - 317, 348, 27

§ 14 2 poslanci PG - 245, 432, 15

uvodna izjava I 1 poslanci PG - 258, 424, 10

po delih

1/PG + 617, 21, 54

uvodna izjava P § originalno 
besedilo

2/PG + 379, 280, 33

uvodna izjava S § originalno 
besedilo

PG + 341, 316, 35

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 357, 119, 207

zahteve za ločeno glasovanje
poslanci: §§ 11, 12; uvodna izjava S

zahteve za glasovanje po delih
poslanci:
§ 10
1. del: „poziva države članice, naj vzpostavijo ukrepe za usklajevanje in sodelovanje, da 

bi učinkovito rešile vprašanje dvojne obdavčitve motornih vozil ob registraciji, 
davčne diskriminacije in dvojne obdavčitve v vseh čezmejnih okvirih ter v večji 
meri upoštevale dejanske razmere na področju čezmejne mobilnosti delavcev;“

2. del: „meni, da so vprašanja dvojne obdavčitve nezadostno obravnavana v obstoječih 
dvostranskih davčnih konvencijah ali enostranskih ukrepih držav članic ter da je 
potrebno usklajeno in hitro ukrepanje na ravni EU;“

uvodna izjava P
1. del: „ker se mobilni državljani in prebivalci EU, kot je razvidno iz peticij, še vedno 

srečujejo s težavami pri uveljavljanju volilne pravice, in sicer zaradi upravnega 
bremena, birokracije in jezikovnih ovir v nekaterih državah članicah“

2. del: „ter napačnih informacij in/ali pomanjkanja sodelovanja nekaterih organov držav 
članic;“
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32. Pravična in preprosta obdavčitev, ki podpira strategijo za okrevanje

Poročilo: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022) (zahtevana kvalificirana večina poslancev Parlamenta 
za sprejetje predloga resolucije)

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

§ 9 1 The Left PG + 365, 290, 37

po delih

1/PG + 526, 145, 21

§ 15 § originalno 
besedilo

2/PG + 524, 150, 18

§ 22 2 The Left PG - 77, 369, 245

§ 29 3 The Left PG - 103, 543, 46

§ 30 4 The Left PG - 121, 544, 27

po § 30 5 The Left PG - 276, 407, 9

§ 34 6 The Left PG - 144, 374, 173

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 476, 78, 129

zahteve za glasovanje po delih
ID:
§ 15
1. del: vse besedilo brez besed: „ugotavlja, da člen 116 PDEU še ni bil uporabljen v 

davčnih zadevah in bi omogočil učinkovitejše odločanje v Svetu, kar je bilo 
predlagano tudi v akcijskem načrtu;“

2. del: te besede


