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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



P9_PV(2022)05-05(VOT)_SL.docx 2 PE 732.212

VSEBINA

1. Prehodna pravila za ovojnino in označevanje zdravil za uporabo v veterinarski 
medicini ***I ........................................................................................................................3
2. Primer Osmana Kavale v Turčiji....................................................................................3
3. Poročila o pridobivanju človeških organov na Kitajskem ..............................................4
4. Nenehno zatiranje politične opozicije v Kambodži........................................................5
5. Politika konkurence – letno poročilo za leto 2021.........................................................5
6. Grožnje za stabilnost, varnost in demokracijo v zahodni Afriki in Sahelu .....................6
7. Tekoča zaslišanja v skladu s členom 7(1) PEU v primeru Poljske in Madžarske............7
8. Stanje sodelovanja med EU in Moldavijo ......................................................................8
9. Posledice vojne v Ukrajini za ženske ..........................................................................10
10. Učinek nezakonite ruske vojaške agresije proti Ukrajini na prometni in turistični 
sektor EU...........................................................................................................................16



P9_PV(2022)05-05(VOT)_SL.docx 3 PE 732.212

1. Prehodna pravila za ovojnino in označevanje zdravil za uporabo v 
veterinarski medicini ***I

Predlog uredbe (COM(2022)0076 - C9-0054/2022 - 2022/0053(COD))

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

vse besedilo 2 PPE,
S&D,

Renew,
Verts/ALE,

ID

+

Člen 2 1 The Left -

predlog Komisije PG + 589, 5, 2

2. Primer Osmana Kavale v Turčiji

Predlogi resolucij: B9-0227/2022, B9-0232/2022, B9-0233/2022, B9-0237/2022, B9-0238/2022, B9-
0239/2022, B9-0246/2022

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

Skupni predlog resolucijeRC-B9-0227/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, poslanci)

§ 13 § originalno 
besedilo

loč. +

po § 15 1 ID PG - 79, 483, 27

predlog resolucije (vse besedilo) +

predlogi resolucij političnih skupin

B9-0227/2022 The Left ↓

B9-0232/2022 S&D ↓

B9-0233/2022 ID ↓

B9-0237/2022 Renew ↓

B9-0238/2022 Verts/ALE ↓

B9-0239/2022 PPE ↓

B9-0246/2022 ECR ↓

zahteve za poimensko glasovanje
ID: predlog spremembe 1

zahteve za ločeno glasovanje
ID: § 13
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3. Poročila o pridobivanju človeških organov na Kitajskem

Predlogi resolucij: B9-0248/2022, B9-0249/2022, B9-0250/2022, B9-0251/2022, B9-0252/2022, B9-
0253/2022, B9-0254/2022

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

Skupni predlog resolucije RC-B9-0250/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, poslanci)

§ 1 2 ECR PG + 276, 275, 33

po § 11 3 ECR PG - 159, 407, 27

uvodna izjava H 1 ECR PG - 241, 320, 31

predlog resolucije (vse besedilo) +

predlogi resolucij političnih skupin

B9-0248/2022 ID ↓

B9-0249/2022 The Left ↓

B9-0250/2022 Verts/ALE ↓

B9-0251/2022 S&D ↓

B9-0252/2022 Renew ↓

B9-0253/2022 ECR ↓

B9-0254/2022 PPE ↓

zahteve za poimensko glasovanje
ECR: predlogi sprememb 1, 2, 3

razno
Nicola Procaccini je prav tako podprla predlog resolucije B9-0253/2022.
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4. Nenehno zatiranje politične opozicije v Kambodži

Predlogi resolucij: B9-0226/2022, B9-0230/2022, B9-0231/2022, B9-0234/2022, B9-0236/2022, B9-
0247/2022

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

Skupni predlog resolucije RC-B9-0230/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, poslanci)

po § 4 1 The Left -

po § 9 2 The Left -

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 526, 5, 63

predlogi resolucij političnih skupin

B9-0226/2022 The Left ↓

B9-0230/2022 Verts/ALE ↓

B9-0231/2022 S&D ↓

B9-0234/2022 Renew ↓

B9-0236/2022 ECR ↓

B9-0247/2022 PPE ↓

razno
Nicola Procaccini je prav tako podprl predlog resolucije B9-0236/2022.

5. Politika konkurence – letno poročilo za leto 2021

Poročilo: Andreas Schwab (A9-0064/2022)

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

po § 17 2 Verts/ALE PG - 141, 321, 142

§ 30 3 Verts/ALE PG - 239, 250, 111

po § 50 1 S&D PG + 492, 101, 10

§ 51 4 Verts/ALE PG - 130, 428, 44

po § 83 5 Verts/ALE PG - 133, 416, 52

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 436, 70, 95

zahteve za poimensko glasovanje
S&D: predlog spremembe 1
Verts/ALE: predlogi sprememb 2, 3, 4, 5
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6. Grožnje za stabilnost, varnost in demokracijo v zahodni Afriki in Sahelu

Predlogi resolucij: B9-0255/2022, B9-0256/2022, B9-0257/2022, B9-0258/2022, B9-0259/2022, B9-
0260/2022

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

Skupni predlog resolucije  RC-B9-0257/2022
(PPE, S&D, Renew, ECR, poslanci)

po § 3 3 The Left -

po § 4 4 The Left PG - 44, 535, 25

po § 5 5 The Left -

§ 7 6 The Left -

§ 11 7 The Left -

§ 13 15 Verts/ALE -

po § 14 8 The Left -

§ 20 9 The Left PG - 144, 440, 22

po § 21 10 The Left PG + 471, 53, 76

§ 25 16 Verts/ALE -

po § 28 11 The Left PG - 170, 398, 35

§ 34 § originalno 
besedilo

PG + 525, 50, 30

uvodna izjava C 12 Verts/ALE -

po uvodni izjavi C 1 The Left -

uvodna izjava K 2 The Left -

uvodna izjava AB 13 Verts/ALE -

uvodna izjava AH 14 Verts/ALE -

predlog resolucije (vse besedilo) +
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predlogi resolucij političnih skupin

B9-0255/2022 Verts/ALE ↓

B9-0256/2022 The Left ↓

B9-0257/2022 Renew ↓

B9-0258/2022 S&D ↓

B9-0259/2022 PPE ↓

B9-0260/2022 ECR ↓

zahteve za poimensko glasovanje
ID: § 34
The Left: predlogi sprememb: 4, 9, 10, 11

razno
Nicola Procaccini je prav tako podprl predlog resolucije B9-0260/2022.

7. Tekoča zaslišanja v skladu s členom 7(1) PEU v primeru Poljske in 
Madžarske

Predlogi resolucij: B9-0262/2022, B9-0263/2022, B9-0264/2022

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

Predlog resolucije B9-0263/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

§ 1 2 ECR PG - 109, 460, 34

po § 1 3 ECR PG - 61, 463, 60

§ 9 4 ECR PG - 128, 455, 16

§ 10 5 ECR PG - 124, 457, 18

po § 10 6 ECR PG - 123, 427, 35

po delih

1 +

§ 11 § originalno 
besedilo

2/PG + 441, 137, 23

po delih

1/PG + 377, 162, 62

§ 14 § originalno 
besedilo

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

uvodna izjava D 1 ECR PG - 134, 459, 11

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 426, 133, 37

predlogi resolucij političnih skupin

B9-0262/2022 ECR ↓

B9-0264/2022 ID ↓

zahteve za poimensko glasovanje
S&D: končno glasovanje B9-0263/2022
ECR: predlogi sprememb 1, 2, 3, 4, 5, 6; §§ 11 (2. del), 14 (1. del)

zahteve za ločeno glasovanje
PPE: § 14

zahteve za glasovanje po delih
ECR:
§ 11
1. del: vse besedilo brez besed: „Poljske in“
2. del: te besede

§ 14
1. del: „z zaskrbljenostjo ugotavlja, da Komisija tega postopka ni začela tudi v zvezi s 

Poljsko, in jo poziva, naj opravi dodatno oceno in ukrepa v skladu z uredbo;“
2. del: „poleg tega obžaluje, da Komisija pri ocenjevanju kršitev načel pravne države v 

državi članici uporablja najožjo razlago uredbe, tako da iz pogojev, pod katerimi bi 
bilo treba uporabiti mehanizem pogojenosti, dejansko izključuje resno tveganje, ki 
vpliva na finančno poslovodenje Unije in njene finančne interese; znova poudarja, 
da je po določbah uredbe ogrožanje neodvisnosti sodstva očitna kršitev načel 
pravne države;“

8. Stanje sodelovanja med EU in Moldavijo

Predlogi resolucij: B9-0240/2022, B9-0241/2022, B9-0242/2022, B9-0243/2022, B9-0244/2022, B9-
0245/2022

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

Skupni predlog resolucije RC-B9-0240/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, poslanci)

po delih

1/PG + 571, 4, 30

§ 6 § originalno 
besedilo

2/PG + 472, 112, 14

§ 8 2 ECR PG - 89, 269, 242

po delih

1 +

§ 9 § originalno 
besedilo

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

§ 11 § originalno 
besedilo

PG + 496, 41, 65

po delih

1 +

§ 12 § originalno 
besedilo

2 +

1 Verts/ALE +

po delih

1 ↓

§ 19

§ originalno 
besedilo

2 ↓

po delih

1 +

§ 25 § originalno 
besedilo

2 +

predlog resolucije (vse besedilo) +

predlogi resolucij političnih skupin

B9-0240/2022 The Left ↓

B9-0241/2022 Verts/ALE ↓

B9-0242/2022 Renew ↓

B9-0243/2022 PPE ↓

B9-0244/2022 S&D ↓

B9-0245/2022 ECR ↓

zahteve za poimensko glasovanje
ECR: predlog spremembe 2
The Left: §§ 6, 11

zahteve za glasovanje po delih
Verts/ALE:
§ 19
1. del: vse besedilo brez besed: „v zvezi s tem ponovno poziva k vzpostavitvi resnične 

plinske unije;“
2. del: te besede

The Left:
§ 6
1. del: vse besedilo brez besed: „podporo upravljanju meja preko agencije Frontex in 

preseljene EUBAM,“
2. del: te besede
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§ 9
1. del: vse besedilo brez besed: „doslej“ in „pri varnosti in stabilnosti vzhodne meje EU“
2. del: te besede

§ 12
1. del: vse besedilo brez besed: „in ki so namenjena doslednemu izvajanju 

pridružitvenega sporazuma/poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti 
trgovini;“

2. del: te besede

§ 25
1. del: „ponovno izraža podporo celoviti, mirni in trajni politični rešitvi pridnestrskega 

konflikta na podlagi suverenosti in ozemeljske celovitosti Republike Moldavije 
znotraj njenih mednarodno priznanih meja, ki bi morala vključevati poseben status 
Pridnestrja v delujoči moldavski državi in ne bi smela vplivati na evropske težnje 
te države;“

2. del: „opozarja na prednosti in gospodarske priložnosti za podjetja in prebivalstvo na 
obeh straneh reke Dnester po uvedbi poglobljenega in celovitega območja proste 
trgovine na celotnem ozemlju Republike Moldavije;“

razno
Maria Grapini, Carmen Avram, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Victor Negrescu in Dan Nica so 
prav tako podprli predlog resolucije RC-B9-0240/2022.
Nicola Procaccini je prav tako podprla predlog resolucije B9-0245/2022.

9. Posledice vojne v Ukrajini za ženske

Predlog resolucije: B9-0219/2022

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

Predlog resolucije B9-0219/2022
(odbor FEMM)

§ 2 § originalno 
besedilo

loč. +

po delih

1 +

§ 4 § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

2 +

§ 6 § originalno 
besedilo

3 +

po delih

1 +

§ 7 § originalno 
besedilo

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

15 PPE,
S&D,

Renew

+po § 8

16 PPE,
S&D,

Renew

+

po delih

1 +

2 +

3 +

4 +

5 +

6 +

7 +

8 +

9 +

10 +

11 +

12 +

§ 9 § originalno 
besedilo

13/PG + 419, 132, 37

7 ECR PG - 153, 295, 121po § 9

8 ECR PG - 128, 434, 14

§ 10 3 The Left EG + 322, 149, 107

4 The Left EG + 257, 166, 147

po delih

1 +

po § 10

5 The Left

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

po § 11 10 ID PG - 142, 339, 102

§ 13 6 The Left +

po § 13 11 ID PG - 175, 368, 40

po delih

1 +

§ 18 § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

2/PG + 506, 65, 16

3/PG + 439, 127, 19

§ 19 § originalno 
besedilo

4 +

po delih

1 +

2 +

3 +

4/PG + 458, 104, 20

§ 20 § originalno 
besedilo

5/PG + 421, 121, 39

po delih

1/PG + 385, 133, 67

§ 22 § originalno 
besedilo

2/PG + 501, 58, 22

po delih

1 +

§ 23 § originalno 
besedilo

2 +

§ 24 § originalno 
besedilo

PG + 447, 119, 16

uvodna izjava C 13 PPE,
S&D,

Renew

+

12 Verts/ALE
S&D

PG + 440, 57, 79uvodna izjava J

§ originalno po delih
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predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

1 ↓besedilo

2/PG ↓

uvodna izjava M 14 PPE,
S&D,

Renew

+

po delih

1 +

2 +

3 +

uvodna izjava S § originalno 
besedilo

4 +

po delih

1 +

2 +

3 +

4 +

uvodna izjava T § originalno 
besedilo

5/PG + 394, 111, 71

1 The Left +uvodna izjava U

§ originalno 
besedilo

loč. ↓

2 The Left +uvodna izjava V

9 ID PG ↓

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 462, 19, 89

zahteve za poimensko glasovanje
S&D: predlog resolucije (besedilo v celoti)
ID: predlogi sprememb 9, 10, 11
Verts/ALE: predlog spremembe 12
ECR: uvodna izjava J (2. del), T (5. del); §§ 9 (13. del), 19 (2. del), 20 (4. in 5. del), 22, 

24; predloga sprememb 7, 8

zahteve za ločeno glasovanje
ID: § 2
PPE: uvodni izjavi T, U
ECR: § 23

zahteve za glasovanje po delih
ID:
§ 4
1. del: vse besedilo brez besed: „spolne identitete,“
2. del: te besede
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§ 23
1. del: „poudarja posebne težave, s katerimi se srečujejo družine LGBTIQ+ pri prečkanju 

meja; poudarja, da obstaja tveganje, da bodo otroci istospolnih parov ločeni od 
enega ali obeh staršev;“

2. del: „poziva države članice, naj pri izvajanju direktive o začasni zaščiti upoštevajo 
dejanska partnerstva in družine;“

PPE:
§ 7
1. del: vse besedilo brez besed: „spolnega in reproduktivnega“
2. del: te besede

§ 22
1. del: „poudarja izjemno delo nevladnih organizacij in aktivističnih skupin za pomoč 

ženskam pri dostopu do spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic ter dejstvo, 
da njihovi člani, kot je Justyna Wydrzyńska, ki je bila v skladu z drakonskim 
poljskim zakonom proti splavu obtožena, da je drugi ženski priskrbela medicinske 
tablete za splav, tvegajo lastno svobodo;“

2. del: „poziva Komisijo, naj te zagovornice človekovih pravic zaščiti in podpre pred 
morebitnim preganjanjem;“

predlog spremembe 5
1. del: „poudarja resne posledice nadomestnega materinstva za ženske, njihove pravice 

in zdravje, negativne posledice za enakost spolov in izzive, ki izhajajo iz čezmejnih 
posledic te prakse, kar se je pokazalo na primeru žensk in otrok, ki jih je prizadela 
vojna proti Ukrajini;“

2. del: poziva EU in njene države članice, naj „preučijo razsežnosti te industrije, socialno-
ekonomske razmere in položaj nosečnic, pa tudi posledice za njihovo telesno in 
duševno zdravje ter dobro počutje dojenčkov; poziva k uvedbi zavezujočih 
ukrepov za reševanje problematike nadomestnega materinstva ter zaščito pravic 
žensk in novorojenčkov;“

ECR:
§ 18
1. del: vse besedilo brez besede: „presečno“
2. del: ta beseda

PPE, ECR:
§ 6
1. del: vse besedilo brez besed: „na področju spolnega in reproduktivnega zdravja in 

pravic, zlasti nujne kontracepcije, profilakse po izpostavitvi in splava, tudi za 
preživele žrtve posilstva“

2. del: „na področju spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic, zlasti nujne 
kontracepcije, profilakse po izpostavitvi in splava, tudi za preživele žrtve 
posilstva“ brez besed „in splava“

3. del: „in splava“
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§ 9
1. del: vse besedilo brez besed: „do storitev spolnega in reproduktivnega zdravja ves čas 

konfliktov in razseljevanja, vključno z dostopom do“, „storitev načrtovanja 
družine, zakonitega in varnega splava in klinične obravnave posilstva“, „v skladu s 
svežnjem OZN o minimalnih začetnih storitvah“, „storitve spolnega in 
reproduktivnega zdravja“, „potrebe na področju spolnega in reproduktivnega 
zdravja, kot so nujna kontracepcija, zakonit in varen splav in“, „zahtevajo 
vključitev proizvodov za spolno in reproduktivno zdravje v mehanizem Unije na 
področju civilne zaščite“, „vključno s kontracepcijskimi sredstvi in kompleti za 
spolno in reproduktivno zdravje“, „zlasti če je to potrebno za premostitev 
nacionalnih omejitev na področju spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic“

2. del: „do storitev spolnega in reproduktivnega zdravja ves čas konfliktov in 
razseljevanja, vključno z dostopom do“ brez besed: „storitev“

3. del: „storitev“
4. del: „storitev načrtovanja družine, zakonitega in varnega splava in klinične obravnave 

posilstva“ brez besed: „zakonitega in varnega splava“
5. del „zakonitega in varnega splava“
6. del „v skladu s svežnjem OZN o minimalnih začetnih storitvah“
7. del „potrebe na področju spolnega in reproduktivnega zdravja, kot so nujna 

kontracepcija, zakonit in varen splav in“ brez besed: „nujna kontracepcija, zakonit 
in varen splav“ 

8. del „nujna kontracepcija, zakonit in varen splav“
9. del "in pravic"
10. del „zahtevajo vključitev proizvodov za spolno in reproduktivno zdravje v mehanizem 

Unije na področju civilne zaščite“
11. del „kontracepcijskimi sredstvi in“ 
12. del „in kompleti“ ter „reproduktivno zdravje“
13. del „zlasti če je to potrebno za premostitev nacionalnih omejitev na področju 

spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic“

§ 20
1. del: vse besedilo brez besed: „spolno in reproduktivno zdravje in pravice ter“, „zlasti v 

državah, ki omejujejo“ in „spolno in reproduktivno“ in „in pravice“
2. del: „spolno in reproduktivno zdravje in pravice ter“ brez besede: „pravice“
3. del: „pravice“
4. del: „zlasti v državah, ki omejujejo spolno in reproduktivno zdravje in pravice“ brez 

besed: „in pravic“
5. del „in pravice“

uvodna izjava S
1. del: „ker trenutno v Ukrajini 80 000 žensk čaka na porod; ker zaradi težkih razmer na 

terenu ni ustreznega dostopa do spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic 
žensk, ki so ostale v Ukrajini“ brez besed: „in pravic“

2. del: „in pravic“
3. del: „ker je dostop do spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic vse težji tudi za 

begunke, ki prihajajo v EU;“ brez besed: „in pravic“
4. del: „in pravic“

ID, ECR:
§ 19
1. del: „pozdravlja finančna sredstva EU za begunce, ki bežijo iz Ukrajine, tudi prek 

pomoči pri okrevanju za kohezijo in območja Evrope (REACT-EU), sklada za azil, 
migracije in vključevanje ter kohezijskega ukrepa za begunce v Evropi (CARE), kar 
bi državam in regijam EU omogočilo, da zagotovijo nujno pomoč ljudem, ki bežijo 
zaradi ruske invazije Ukrajine; poziva, naj se pri teh skladih upošteva različnost 
spolov; “

2. del: „vztraja, da bi moral ta parlament nadzorovati porabo sredstev,“
3. del: „zlasti v državah s stalnimi kršitvami pravne države, kot sta Poljska in Madžarska;“ 
4. del: „ponovno poudarja, da je načelo vključevanja načela enakosti spolov in priprave 

proračuna ob upoštevanju načela enakosti spolov temeljno načelo EU;“
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uvodna izjava J
1. del: vse besedilo brez besed: „zlasti na Poljskem in Madžarskem, kjer so bili sprejeti 

ukrepi proti osebam LGBTIQ+“
2. del: te besede

uvodna izjava T
1. del: „ker ženske potrebujejo dostop do“ 
2. del: „do vseh storitev na področju spolnega in reproduktivnega zdravja, vključno s 

kontracepcijo“
3. del: „kontracepcijo v sili, zakonitim in varnim splavom“
4. del: „predporodno oskrbo in usposobljeno pomočjo med porodom;“ 
5. del „ker je dostop do kontracepcije v sili močno oviran zaradi omejitev na Poljskem in 

Madžarskem, kjer veljajo strogi pogoji za izdajo recepta; ker na Poljskem, v 
Romuniji in na Slovaškem obstajajo ekonomske ovire pri dostopu do takih 
temeljnih storitev na področju spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic, saj 
niso vključene v javno zdravstveno zavarovanje ali subvencijske sheme, kar 
predstavlja veliko stroškovno oviro, saj morajo begunci stroške v celoti plačati 
sami ali za pomoč pri kritju stroškov prositi lokalne organizacije civilne družbe; ker 
na Poljskem velja skoraj popolna prepoved splava;“

10. Učinek nezakonite ruske vojaške agresije proti Ukrajini na prometni in 
turistični sektor EU

Predlog resolucije: B9-0223/2022

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

Predlog resolucije B9-0223/2022
(odbor TRAN)

po § 3 6 Verts/ALE PG + 525, 13, 14

§ 6 4 The Left PG + 537, 9, 9

7 Verts/ALE PG + 325, 224, 16po § 10

8 Verts/ALE PG - 224, 309, 27

§ 13 9 Verts/ALE -

§ 14 18 ECR -

§ 15 10 Verts/ALE -

po § 15 19 ECR -

po § 24 20 ECR EG - 147, 348, 52

§ 26 11 Verts/ALE +

po § 27 21 ECR +

po delih

1 +

po § 28 22 ECR

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

§ 32 12 Verts/ALE +

po § 33 23 ECR +

po § 34 1 PPE +

13 Verts/ALE -§ 36

§ originalno 
besedilo

loč. +

po delih

1 -

14 Verts/ALE

2 -

§ 37

§ originalno 
besedilo

loč. +

§ 40 15 Verts/ALE -

po delih

1/PG - 223, 314, 12

3 The Left

2/PG - 112, 396, 37

po delih

1 -

§ 42

16 Verts/ALE

2/PG - 242, 262, 41

§ 43 2=
17=

The Left
Verts/ALE

PG - 159, 358, 25

po delih

1 +

§ 44 § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

§ 49 § originalno 
besedilo

2 +

5 Verts/ALE EG - 104, 339, 25uvodna izjava D

§ originalno 
besedilo

loč. +

predlog resolucije (vse besedilo) +
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zahteve za poimensko glasovanje
The Left: predlogi sprememb 2, 3, 4
Verts/ALE: predlogi sprememb 6, 7, 8, 16 (2. Del), 17

zahteve za ločeno glasovanje
The Left: §§ 36, 37, uvodna izjava D

zahteve za glasovanje po delih
ECR:
§ 49
1. del: „poudarja, da sta pandemija covida-19 in sedanja vojna kriza v Ukrajini pokazali, 

da je nujno treba ustanoviti „agencijo EU za turizem“;“
2. del: „meni, da je usklajevanje nujno za okrevanje turistične industrije EU kot 

kratkoročne rešitve in da bi bilo treba v okviru ene od obstoječih agencij hitro 
ustanoviti poseben oddelek za turizem, ki bi moral biti odgovoren za oblikovanje 
nove turistične znamke EU, ki bi Evropo promovirala kot varno, trajnostno in 
pametno destinacijo, primerno za vse; poziva k skupni kampanji EU za promocijo 
Evrope kot destinacije, da bi privabili turiste v tiste turistične kraje, ki so najbolj 
odvisni od ruskih in ukrajinskih turistov;“

Verts/ALE:
predlog spremembe 3
1. del: vse besedilo brez besed: „zlasti o omejevanju cen goriva,“
2. del: te besede

predlog spremembe 14
1. del: „ponovno močno obžaluje odločitev Evropskega sveta, da bo pri sprejemanju 

zneskov iz večletnega finančnega okvira 2021–2027 občutno zmanjšal končna 
sredstva za Instrument za povezovanje Evrope (IPE II) za obdobje 2021–2027, kar 
pomeni tudi, da bo manj financiranja za novo ustvarjeno proračunsko vrstico za 
vojaško mobilnost, in obžaluje, da ta napaka zdaj morebiti ogroža našo skupno 
evropsko varnost ter zmožnost zagotavljanja prepotrebne prometne 
infrastrukture;“

2. del: „poziva Komisijo, naj razmisli o povečanju sredstev za vojaško mobilnost, če bi se 
s celovito oceno in oceno ugotovilo, da je to potrebno in v skladu s potrebami 
držav članic, in sicer brez zmanjšanja financiranja EU na drugih področjih; 
poudarja, da je treba zagotoviti temeljito oceno in obravnavo vidikov vojaške 
mobilnosti v smislu infrastrukture in financiranja, da bi zagotovili optimalno 
čezmejno sodelovanje in mobilnost znotraj Unije; poziva Komisijo, naj predlaga 
ciljno usmerjeno podporo za velike infrastrukturne projekte, ki bodo bolje povezali 
vse države članice, in naj poveča prometne infrastrukturne povezave z Zahodnim 
Balkanom, Moldavijo, Gruzijo in Ukrajino; poziva zlasti, da moramo okrepiti vso 
pomembnejšo infrastrukturo z dvojno rabo, ki vodi do vzhodne meje Unije;“

predlog spremembe 16
1. del: „pozdravlja izredne ukrepe, ki jih več držav članic sprejema in preučuje za 

ublažitev povišanja cen goriva, kot je začasno znižanje davkov, in poziva Komisijo, 
naj pripravi usklajena in skupna merila na ravni EU ter nacionalnim organom 
olajša sprejetje teh ukrepov;“

2. del: „meni, da bi moral za ogromne dobičke, ki so jih v zadnjih mesecih ustvarila 
energetska podjetja, veljati davek na presežek dobička, ki bi lahko prispeval k 
ublažitvi učinka naraščajočih cen goriva;“

predlog spremembe 22
1. del: vse besedilo brez besed: „liberalizacijo“
2. del: te besede

§ 44
1. del: vse besedilo brez besed: „tudi prek pristaniških terminalov EU za utekočinjeni 

zemeljski plin kot prehodno gorivo“
2. del: te besede


