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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. Begunci v Evropi: CARE ***I

Predlog uredbe (COM(2022)0109 – C9-0057/2022 – 2022/0075(COD))

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

predlog Komisije PG + 562, 2, 3

2. Večja prožnost pri uporabi sredstev v skladu z uredbami o Skladu za azil, 
migracije in vključevanje zaradi vojne v Ukrajini ***I

Predlog uredbe (COM(2022)0112 – C9-0056/2022 – 2022/0077(COD))

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

člen 2, točka 1 3 Verts/ALE
The Left

PG - 125, 442, 7

člen 2, točka 2 4 Verts/ALE
The Left

PG - 115, 424, 5

5 Verts/ALE
The Left

PG - 118, 460, 2

po delih

1 +

člen 3, točka 1

§ originalno 
besedilo

2 +

uvodna izjava 18 1 Verts/ALE
The Left

PG - 118, 455, 6

po uvodni izjavi 19 2 Verts/ALE
The Left

PG - 119, 431, 8

predlog Komisije PG + 575, 4, 3

zahteve za poimensko glasovanje
The Left: predlogi sprememb 1, 2, 3, 4, 5

zahteve za glasovanje po delih
ID:
člen 3, točka 1
1. del: vse besedilo brez besed: „in drugih javnih ali zasebnih donatorjev“
2. del: te besede
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3. Sporazum o statusu med EU in Republiko Moldavijo o operativnih 
dejavnostih, ki jih izvaja agencija Frontex ***

Predlog sklepa Sveta (COM(2022)0124 - 07202/2022 - C9-0120/2022 - 2022/0087(NLE))

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

Osnutek sklepa Sveta PG + 543, 34, 10

4. Časovni razpored delnih zasedanj Parlamenta za leto 2023

Predlog konference predsednikov

Predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

Sprejeto brez glasovanja

5. Zahteva za odvzem imunitete Włodzimierzu Cimoszewiczu

Poročilo: Gilles Lebreton (A9-0057/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

predlog sklepa: +

6. Zahteva za odvzem imunitete Joanisu Lagosu

Poročilo: Angel Dzhambazki (A9-0055/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

predlog sklepa: +

7. Pilotna ureditev za tržne infrastrukture na podlagi tehnologije razpršene 
evidence ***I

Poročilo: Johan Van Overtveldt (A9-0240/2021)

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

začasni sporazum

začasni sporazum 2 odbor PG + 527, 28, 31
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8. Uredba o gostovanju (prenovitev) ***I

Poročilo: Angelika Winzig (A9-0286/2021)

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

začasni sporazum

začasni sporazum 74 odbor PG + 581, 2, 5

9. Makrofinančna pomoč Republiki Moldaviji ***I

Poročilo: Markéta Gregorová (A9-0043/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

predlog Komisije PG + 558, 20, 10

10. Računalniško podprti sistem za čezmejno elektronsko izmenjavo podatkov 
na področju pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih zadevah 
(sistem e-CODEX) ***I

Poročilo: Emil Radev, Nuno Melo (A9-0288/2021)

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

začasni sporazum

začasni sporazum 71 odbori PG + 571, 7, 10

11. Avtomatizirana izmenjava podatkov o DNK v Italiji *

Poročilo: Juan Fernando López Aguilar (A9-0046/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

Osnutek izvedbenega 
sklepa Sveta

PG + 547, 38, 4
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12. Avtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov v Italiji *

Poročilo: Juan Fernando López Aguilar (A9-0050/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

Osnutek izvedbenega 
sklepa Sveta

PG + 546, 37, 3

13. Avtomatizirana izmenjava podatkov iz registrov vozil v Italiji *

Poročilo: Juan Fernando López Aguilar (A9-0047/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

Osnutek izvedbenega 
sklepa Sveta

PG + 546, 36, 6

14. Avtomatizirana izmenjava podatkov iz registrov vozil v Grčiji *

Poročilo: Juan Fernando López Aguilar (A9-0049/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

Osnutek izvedbenega 
sklepa Sveta

PG + 546, 33, 9

15. Sporazum med EU in Brazilijo o odpravi vizumske obveznosti za 
kratkoročno bivanje za imetnike navadnih potnih listov ***

Priporočilo: Paulo Rangel (A9-0029/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog sklepa Sveta PG + 585, 3, 0
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16. Sporazum med EU in Brazilijo o odpravi vizumske obveznosti za 
kratkoročno bivanje za imetnike diplomatskih, službenih ali uradnih potnih 
listov ***

Priporočilo: Paulo Rangel (A9-0030/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog sklepa Sveta PG + 587, 3, 0

17. Uporaba Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga 
EGF/2021/007 FR/Selecta – Francija

Poročilo: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0048/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

predlog resolucije PG + 556, 21, 10

18. Nasprotovanje v skladu s členom 112(2) in (3) ter (4)(c) Poslovnika: mejne 
vrednosti ostankov za flutianil

Predlog resolucije: B9-0168/2022 (potrebna je večina glasov poslancev Parlamenta)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog resolucije B9-0168/2022
(odbor ENVI)

predlog resolucije EG - 310, 256, 17

19. Potreba po nujnem akcijskem načrtu EU za prehransko varnost v EU in 
zunaj nje zaradi ruskega napada na Ukrajino

Predlogi resolucij: B9-0160/2022, B9-0162/2022, B9-0163/2022, B9-0164/2022, B9-0165/2022, 
B9-0166/2022, B9-0167/2022

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

Skupni predlog resolucije RC-B9-0160/2022
(PPE, S&D, Renew, ECR)

1 ID PG - 99, 459, 25

13 The Left PG - 150, 424, 12

po § 2

29 The Left PG - 147, 391, 51
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predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

§ 4 41 ECR PG + 396, 163, 28

§ 5 51 Renew +

po § 6 42 ECR PG - 273, 304, 11

2 ID PG - 263, 307, 18po § 8

3 ID PG - 110, 462, 11

14 The Left PG - 174, 361, 54

15 The Left PG - 155, 426, 5

po § 12

16 The Left PG - 155, 418, 11

po § 15 4 ID PG - 67, 476, 41

po § 16 17 The Left PG - 145, 434, 11

po delih

1 +

2 +

§ 17 § originalno 
besedilo

3 +

po delih

1 +

§ 18 § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

2/EG + 388, 176, 24

§ 21 § originalno 
besedilo

3 +

5 ID PG - 220, 321, 48po § 21

43 ECR PG + 525, 15, 48

§ 22 27 The Left PG + 493, 84, 13

po § 22 44 ECR PG + 265, 249, 71

52 Renew +

po delih

1 ↓

§ 24

§ originalno 
besedilo

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

po delih

1 +

§ 25 § originalno 
besedilo

2/PG + 496, 70, 17

po delih

1/PG + 522, 24, 38

2/PG + 383, 162, 45

§ 26 § originalno 
besedilo

3/PG + 428, 139, 18

12 PPE PG + 293, 285, 12po § 26

18 The Left PG - 163, 410, 14

po delih

1/EG + 312, 237, 37

40 Verts/ALE

2 -

6 ID PG ↓

53 Renew EG + 300, 271, 15

po delih

1/PG ↓

2/PG ↓

3/PG ↓

4/PG ↓

5/PG ↓

§ 27

§ originalno 
besedilo

6/PG ↓

§ 28 § originalno 
besedilo

loč. +

38 Verts/ALE -

po delih

1 +

§ 29

§ originalno 
besedilo

2 +

po delihpo § 29 19 The Left

1/PG + 482, 90, 16
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predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

2/PG - 138, 426, 21

3/PG + 512, 72, 2

20 The Left PG - 166, 411, 10

21 The Left PG - 142, 436, 9

39 Verts/ALE EG - 158, 340, 88

§ 32 § originalno 
besedilo

loč./EG + 413, 148, 27

§ 33 54 Renew +

55 Renew +

po delih

1 ↓

§ 36

§ originalno 
besedilo

2 ↓

po § 36 22 The Left PG + 348, 204, 37

po delih

1 +

§ 37 § originalno 
besedilo

2 +

§ 39 28 The Left PG - 138, 432, 19

23 The Left PG - 140, 435, 10

24 The Left PG - 146, 375, 66

30 The Left PG - 139, 426, 15

po § 39

31 The Left PG - 165, 406, 13

56 Renew +

po delih

1 ↓

2/PG ↓

3/PG ↓

4 ↓

§ 40

§ originalno 
besedilo

5 ↓
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predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

§ 41 57 Renew +

po § 42 7 ID PG - 273, 295, 15

po delih

1 +

§ 43 § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

§ 44 § originalno 
besedilo

2 +

po § 46 46 Renew EG + 307, 267, 12

po delih

1/PG + 562, 21, 6

2/PG + 464, 114, 7

§ 47 § originalno 
besedilo

3/PG + 551, 12, 15

8 PPE PG - 274, 289, 20

9 PPE PG - 254, 306, 21

po § 47

10 PPE PG + 298, 276, 7

po delih

1/PG + 270, 241, 75

45 ECR

2/PG - 259, 314, 10

po delih

1/PG ↓

§ 48

§ originalno 
besedilo

2/PG ↓

po delih

1/PG + 447, 75, 54

2/PG + 444, 68, 71

3/PG + 429, 120, 34

§ 49 § originalno 
besedilo

4/PG + 493, 56, 35
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predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

po § 49 11 PPE PG + 284, 278, 25

po delih

1 +

§ 50 § originalno 
besedilo

2 +

§ 53 32/rev PPE PG + 465, 100, 21

po § 53 33/rev PPE PG + 429, 127, 26

po delih

1 +

§ 54 § originalno 
besedilo

2/PG + 469, 88, 28

po § 55 25 The Left PG - 209, 349, 29

po § 57 26 The Left PG - 193, 326, 69

po delih

1 +

§ 58 § originalno 
besedilo

2 +

po uvodni izjavi L 34 Verts/ALE -

po delih

1 +

2/PG + 552, 27, 6

uvodna izjava M § originalno 
besedilo

3/PG + 353, 200, 26

uvodna izjava W 47 Renew EG + 303, 232, 49

uvodna izjava Z 48 Renew +

po delih

1 +

uvodna izjava AE § originalno 
besedilo

2/PG + 479, 105, 2

po delih

1 +

uvodna izjava AH § originalno 
besedilo

2 +

po delihuvodna izjava AK § originalno 
besedilo

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

2/PG + 544, 13, 27

3/PG + 479, 58, 46

uvodna izjava AB 35 Verts/ALE -

uvodna izjava AE 49 Renew +

uvodna izjava AL 50 Renew +

36 Verts/ALE -po uvodni izjavi AL

37 Verts/ALE -

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 413, 120, 49

predlogi resolucij političnih skupin

B9-0160/2022 S&D ↓

B9-0162/2022 PPE ↓

B9-0163/2022 Renew ↓

B9-0164/2022 The Left ↓

B9-0165/2022 ID ↓

B9-0166/2022 ECR ↓

B9-0167/2022 Verts/ALE ↓

zahteve za poimensko glasovanje
ECR: predlogi sprememb 41, 42, 43, 44, 45; §§ 27, 47
PPE: predlogi sprememb 8, 9, 10, 11, 12, 32/rev, 33/rev
The Left: predlogi sprememb 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31; §§ 26, 27, 49
ID: predlogi sprememb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12; §§ 24 (2. del), 25 (2. del), 40 (2. in 3. 

del), 47 (2. del), 48, 54 (2. del); uvodna izjava M (2. in 3. del), AE (2. del), AK (2. in 
3. del)

Verts/ALE: predlogi sprememb 9, 10, 12; § 27

zahteve za ločeno glasovanje
Renew: §§ 26, 32, 36
PPE: § 48
The Left: §§ 28, 32, 36
S&D: §§ 32, 37, 49

zahteve za glasovanje po delih
The Left:
§ 18
1. del: „poziva Komisijo, naj predvidi morebitne ruske protisankcije, ki bi lahko vplivale 

na agroživilski sektor in sektor hrane iz vodnega življa, kot so tiste, uvedene leta 
2014,“

2. del: „ter opredeli in odpre nove trge za preusmeritev izvoza živil“
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§ 43
1. del: „poziva Komisijo, naj za kmetijske proizvode, ki se soočajo s težavami na trgu, 

uporabi izredne ukrepe, tudi pomoč za zasebno skladiščenje; je seznanjen, da 
namerava to pomoč omogočiti v sektorju prašičjega mesa;“

2. del: „poziva Komisijo, naj oblikuje mehanizem, ki bo nevladnim organizacijam in 
drugim organom omogočil dostop do zasebno skladiščenih proizvodov, da bi 
pomagali zagotoviti prehransko varnost v Ukrajini; meni, da bi se lahko ta 
mehanizem uporabljal tudi prek Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim v 
državah članicah, ki gostijo begunce, da bi jim nujno zagotovili dodatno hrano; 
poleg tega meni, da lahko sklad zagotovi, da ranljivi ljudje ne bodo nesorazmerno 
trpeli zaradi krize“

§ 58
1. del: vse besedilo brez besed: „alternativne možnosti za izvoz“
2. del: te besede

ID:
§ 24
1. del: „ugotavlja, da je treba v čim večji meri in čim prej uporabiti alternativne organske 

vire hranil in kroženje hranilni snovi in tako zmanjšati odvisnost od kemičnih 
gnojil; poziva Komisijo, naj obravnava zakonodajne in praktične ovire za 
uresničitev te rešitve, da bi zmanjšala odvisnost od uvoza gnojil, najprej s 
prehodom na organska gnojila in nato z nadaljnjo podporo raziskavam in novim 
inovacijam na ravni EU; poziva Komisijo, naj zlasti sprejme potrebne ukrepe, 
vključno z zakonodajnimi, za okrepitev uporabe organskih gnojil, pridobljenih iz 
blata iz čistilnih naprav in predelanega gnoja“

2. del: „v skladu s cilji strategije „od vil do vilic“;“

§ 25
1. del: vse besedilo brez besed: „ter preusmeritvijo k bolj zelenim in obnovljivim 

alternativam“
2. del: te besede

§ 44
1. del: „poudarja, da bi bilo treba sprejeti ukrepe za izogibanje oviram za prosti pretok 

blaga, zlasti v zvezi s prostim pretokom ključnih osnovnih proizvodov, kot so 
žitarice; vztraja, da je treba pravilno delovanje enotnega trga zagotoviti v zvezi s 
kmetijskimi proizvodi in da je treba preprečiti prepovedi izvoza v druge države 
članice;“

2. del: „poziva Komisijo, naj bo posebej pozorna v zvezi s tem in naj sprejme takojšnje 
ukrepe proti madžarski uvedbi prepovedi izvoza na žitarice;“

§ 48
1. del: „vztraja tudi, da s takojšnjimi ukrepi za okrepitev odpornosti in izboljšanje 

samozadostnosti glede surovin ne bi smeli ogroziti namena in ciljev strategije od 
vil do vilic in širšega zelenega dogovora;“

2. del: „poudarja, da ukrepi za učinkovitejšo rabo surovin in razpoložljivost bolj 
trajnostnih alternativ in praks ter ukrepi za zmanjšanje količine odpadne hrane, 
kot so določeni v strategiji od vil do vilic in v zelenem dogovoru, zmanjšujejo 
odvisnost od snovi, kot so škodljiva sredstva za zaščito rastlin, in kemičnih gnojil 
ter so gradniki za zagotavljanje srednjeročne in dolgoročne čvrstosti kmetijskega, 
ribiškega in akvakulturnega sektorja in verige preskrbe s hrano v EU;“

§ 54
1. del: vse besedilo brez besed: „ter da morajo ti ukrepi prispevati k ciljem prehoda EU 

na podnebno nevtralnost do leta 2050“
2. del: te besede
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uvodna izjava M
1. del: vse besedilo brez besed: „deloma zaradi podnebnih učinkov in posledic pandemije 

covida-19“
2. del: „deloma zaradi podnebnih učinkov in posledic pandemije covida-19“ brez besed: 

„podnebnih učinkov in“
3. del: „podnebnih učinkov in“

uvodna izjava AE
1. del: vse besedilo brez besed: „v skladu s cilji zelenega dogovora,“
2. del: te besede

uvodna izjava AH
1. del: „ker je pravilno delovanje evropskega enotnega trga temeljni pogoj za zagotovitev 

prehranske varnosti;“
2. del: „ker se je madžarska vlada nedavno odločila, da bo prepovedala ves izvoz žita 

zaradi ruske invazije na Ukrajino, kar krši tako njene obveznosti iz Pogodbe kot 
solidarnost EU;“

uvodna izjava AK
1. del: „ker je treba doseči pomembne sinergije in jih ohraniti tudi po tej krizi, kot so 

trajnostne kmetijske prakse, ki povečujejo kakovost tal in s tem izboljšujejo 
produktivnost ter druge ekosistemske funkcije in storitve, na primer sekvestracijo 
ogljika in uravnavanje kakovosti vode;“ brez besed: „sekvestracijo ogljika in“

2. del: „sekvestracijo ogljika in“
3. del: „ker bi moral biti način, kako EU proizvaja in uživa hrano, pijače in druge 

kmetijske proizvode, skladen s politikami in zavezami EU, tudi s cilji OZN glede 
trajnostnega razvoja in Pariškim sporazumom, da bi zagotovili dobro ravnotežje 
med tremi stebri trajnostnosti;“

S&D:
predlog spremembe 19
1. del: „poudarja, da sta močan in trajnosten kmetijski sektor v EU ter cvetoče in 

trajnostno podeželsko okolje, podprta z močno skupno kmetijsko politiko, bistvena 
dejavnika za uresničevanje izzivov na področju prehranske varnosti;“

2. del: „poudarja, da sedanja izvozno usmerjena skupna kmetijska politika, v kateri 
prevladujejo modeli intenzivnega kmetovanja, ne služi interesom malih in srednjih 
kmetov, škodi okolju in prispeva k podnebnim spremembam, izgubi biotske 
raznovrstnosti, krčenju gozdov, eroziji tal, pomanjkanju vode ter onesnaževanju 
vode in zraka;“

3. del: „poudarja, da je kmetijstvo zelo dragoceno za EU ter njen politični in gospodarski 
razvoj, prav tako pa s proizvodnjo hrane, zaposlovanjem na podeželju, 
gospodarsko vitalnostjo in kakovostjo življenja na podeželju ter razvojem 
podeželja na splošno močno vpliva na družbo;“

Verts/ALE:
§ 29
1. del: vse besedilo brez besed: „in krme“
2. del: ti besedi

§ 36
1. del: vse besedilo brez besed: „večje prožnosti pri“
2. del: te besede

§ 37
1. del: vse besedilo brez besed: „zlasti za živino“
2. del: te besede

§ 50
1. del: vse besedilo brez besede: „dolgoročno“
2. del: ta beseda
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predlog spremembe 40
1. del: „ob upoštevanju izrednih razmer priznava, da so nujno potrebni začasni in 

povračljivi ukrepi za povečanje proizvodnje v EU za žetveno obdobje leta 2022, da 
bi prispevali k prehranski varnosti EU; poziva Komisijo, naj zaradi potrebe po 
nadomestitvi neposrednega primanjkljaja beljakovinskih poljščin pospeši upravne 
postopke, s katerimi bo omogočila, da se v tem prehodnem letu za skupno 
kmetijsko politiko uporabijo zemljišča v prahi za proizvodnjo teh poljščin za 
prehrano ljudi in živali; v zvezi s tem poziva, naj se da prednost beljakovinskim 
poljščinam; poziva Komisijo, naj razmere pravočasno ponovno oceni in po potrebi 
predlaga nadaljnje ustrezne ukrepe za leto 2023;“

2. del: „pri tem ugotavlja vlogo površin z ekološkim pomenom pri povečevanju 
funkcionalne biotske raznovrstnosti in donosa okoliških obdelovalnih površin tudi 
do 36 %; odločno svari pred uporabo pesticidov na teh površinah, saj se bo 
skupno povečanje produktivnosti izgubilo s smrtjo plenilcev, ki se hranijo s 
škodljivci, in opraševalcev, ki jih pritegnejo brazde, svari pa tudi pred oranjem, ki 
povzroča izgubo nakopičenega ogljika;“
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predlog spremembe 45
1. del: „vztraja tudi, da je treba s takojšnjimi ukrepi za povečanje odpornosti in 

izboljšanje samozadostnosti glede surovin kot prvo prednostno nalogo preprečiti 
pomanjkanje hrane, zlasti v ranljivih regijah, da bi se izognili razširjeni geopolitični 
nestabilnosti, in meni, da je prispevanje k svetovni prehranski varnosti v tem 
trenutku moralna dolžnost in se ne sme obravnavati kot grožnja dolgoročnim 
ciljem strategije od vil do vilic in širšega zelenega dogovora;“

2. del: „poudarja, da ukrepi za učinkovitejšo rabo surovin in razpoložljivost bolj 
trajnostnih alternativ in praks ter ukrepi za zmanjšanje količine odpadne hrane, 
zmanjšujejo odvisnost od snovi, ter so gradniki za zagotavljanje srednjeročne in 
dolgoročne čvrstosti kmetijskega, ribiškega in akvakulturnega sektorja in verige 
preskrbe s hrano v EU;“

Renew, The Left, S&D:
§ 17
1. del: vse besedilo brez besed: „poudarja, da kratko- in srednjeročne rešitve za 

zagotovitev prehranske varnosti vključujejo diverzifikacijo dobave iz tretjih držav, 
in“ in „ter sklenejo nove dvostranske sporazume ali okrepijo obstoječe“

2. del: „poudarja, da kratko- in srednjeročne rešitve za zagotovitev prehranske varnosti 
vključujejo diverzifikacijo dobave iz tretjih držav, in“

3. del: „ter sklenejo nove dvostranske sporazume ali okrepijo obstoječe“

Renew, The Left, S&D, Verts/ALE:
§ 21
1. del: „želi spomniti, da se je drastično povečanje cen gnojil, ki ima velik vpliv na celoten 

agroživilski sektor, začelo pred rusko invazijo na Ukrajino; poudarja, da se bodo 
cene še povišale, saj so povezane s cenami zemeljskega plina;“

2. del: „zato poziva Komisijo, naj začne ukinjati protidampinške dajatve na gnojila, 
proizvedena v tretjih državah;“

3. del: „obžaluje tudi, da Komisija ni navedla specifičnega primera gnojil v svojem 
sporočilu z dne 8. marca 2022 z naslovom REPowerEU: skupni evropski ukrepi za 
cenovno dostopnejšo, zanesljivejšo in bolj trajnostno energijo;“

S&D, Verts/ALE:
§ 26
1. del: „poziva Komisijo, naj poviša omejitve za uporabo dušika iz živalskega gnoja, na 

primer dušika, pridobljenega iz gnoja, imenovanega tudi RENURE, kot alternative 
uporabi kemičnih gnojil v skladu z omejitvami za gnojila;“ brez besed: „poziva 
Komisijo, naj poviša omejitve za“ 

2. del: „poziva Komisijo, naj poviša omejitve za“
3. del: „poziva jo, naj premisli o začasnem odstopanju za hitro zmanjšanje cene gnojil ter 

si prizadeva za dolgoročni okvir, da bi povečala krožnost na kmetijah in zmanjšala 
odvisnost od virov tretjih držav;“

ECR, Renew, Verts/ALE:
§ 27
1. del: „ob upoštevanju izrednih razmer priznava, da so nujno potrebni začasni in 

povračljivi ukrepi za povečanje proizvodnje v EU za žetveno obdobje leta 2022, da 
bi prispevali k prehranski varnosti EU; poziva Komisijo, naj zaradi potrebe po 
nadomestitvi neposrednega primanjkljaja beljakovinskih poljščin pospeši upravne 
postopke, s katerimi bo omogočila, da se v tem prehodnem letu za skupno 
kmetijsko politiko uporabijo zemljišča v prahi za proizvodnjo teh poljščin za 
prehrano ljudi in živali;“ brez besed „beljakovinskih poljščin“ 

2. del: „teh poljščin“
3. del: „v zvezi s tem poziva, naj se da prednost beljakovinskim in drugim poljščinam, za 

katere je potrebna zelo majhna uporaba pesticidov ali pa ta sploh ni 
potrebna;“ brez besed: „in drugim poljščinam“, „potrebna zelo majhna“ in „ali pa 
ta sploh ni“

4. del: „in drugim poljščinam“
5. del „potrebna zelo majhna“ in „ali pa ta sploh ni“
6. del „poziva Komisijo, naj razmere pravočasno ponovno oceni in po potrebi predlaga 

nadaljnje ustrezne ukrepe za leto 2023;“
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The Left, ID, Verts/ALE:
§ 40
1. del: vse besedilo brez besed: „s prehodom na“, „razvojem in prednostnim dostopom 

do trgov z alternativnimi beljakovinami, organskimi gnojili, zaščito poljščin pred 
mikrobi in agroekologijo“, „v skladu s cilji zelenega dogovora, ter tako, v tem 
prehodnem letu za skupno kmetijsko politiko, začasno in kratkoročno omogočiti 
prožnost, pri čemer se razmisli o pogojevanjih in odstopanjih, ter pospešiti 
upravne postopke za doseganje te prožnosti,“

2. del: „s prehodom na“ in „razvojem in prednostnim dostopom do trgov z alternativnimi 
beljakovinami, organskimi gnojili, zaščito poljščin pred mikrobi in agroekologijo“

3. del: „v skladu s cilji zelenega dogovora,“
4. del: „ter tako, v tem prehodnem letu za skupno kmetijsko politiko, začasno in 

kratkoročno omogočiti prožnost, pri čemer se razmisli o pogojevanjih in 
odstopanjih, ter pospešiti upravne postopke za doseganje te prožnosti,“ brez 
besed: „in odstopanjih“

5. del „in odstopanjih“

ECR, ID:
§ 47
1. del: „ponovno poudarja, da je treba okrepiti evropsko strateško avtonomijo na 

področju hrane, krme in kmetijskega sektorja na splošno,“ 
2. del: „pri tem pa upoštevati cilje novega zelenega dogovora, ki so namenjeni“ 
3. del: „varstvu našega okolja in kmetijskih, ribiških in akvakulturnih območij v njem;“

Renew, ID:
§ 49
1. del: vse besedilo brez besed: „pri čemer naj upošteva možne posledice ruskega 

napada na Ukrajino za evropsko in svetovno prehransko varnost,“, „ter da bo pri 
izvajanju načrtov za doseganje ciljev strategije“ in „ali selitev virov emisij“

2. del: „pri čemer naj upošteva možne posledice ruskega napada na Ukrajino za evropsko 
in svetovno prehransko varnost,“

3. del: „ter da bo pri izvajanju načrtov za doseganje ciljev strategije“
4. del: „ali selitev virov emisij“

20. Večletni finančni okvir 2021–2027: boj proti oligarhičnim strukturam, 
zaščita sredstev EU pred goljufijami in nasprotji interesov

Poročilo: Petri Sarvamaa (A9-0039/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

§ 28 + spremenjeno z ustnim 
predlogom 
spremembe

predlog resolucije (vse 
besedilo)

PG + 409, 61, 42

razno
Monika Hohlmeier je podala naslednji ustni predlog spremembe k odstavku 28:
„poudarja, da je po podatkih iz Priloge I k Letnemu poročilu o zaščiti finančnih interesov EU za 
leti 2018 in 2019 Romunija z aktivnimi preiskavami goljufij zabeležila največje število primerov 
goljufij v kateri koli državi EU za ti dve leti“;


