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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. Začasna trgovinska liberalizacija, ki dopolnjuje trgovinske koncesije, ki se 
uporabljajo za ukrajinske izdelke v okviru Sporazuma o pridružitvi med EU 
in Ukrajino ***I

Poročilo: Sandra Kalniete (A9-0146/2022)

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

predlog Komisije in 
predlog spremembe

PG + 515, 32, 11

2. Zavarovanje, analiza in hramba dokazov, povezanih z genocidom, 
hudodelstvi zoper človečnost in vojnimi zločini, v Eurojustu ***I

Predlog uredbe (COM(2022)0187 - C9-0155/2022 - 2022/0130(COD))

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

1 odbor +vse besedilo

2-11 ECR PG - 109, 329, 150

predlog Komisije PG + 560, 17, 18

zahteve za poimensko glasovanje
ECR: predlogi sprememb 2–11

3. Uredba (EU) 2016/1628: podaljšanje pooblastila za sprejemanje 
delegiranih aktov ***I

Predlog uredbe (COM(2022)0113 - C9-0119/2022 - 2022/0080(COD))

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

predlog Komisije PG + 555, 26, 21

4. Pridružitveni sporazum med EU in Republiko Moldavijo

Poročilo: Dragoş Tudorache (A9-0143/2022)

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

3 Renew +§ 2

§ originalno 
besedilo

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

po § 27 4 Renew +

1 Renew +po uvodni izjavi A

2 Renew +

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 512, 43, 39

zahteve za poimensko glasovanje
ID: § 2

5. Poročilo Komisije o pravni državi za leto 2021

Poročilo: Terry Reintke (A9-0139/2022)

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

nadomestni predlog 
resolucije

1 ID PG - 120, 462, 14

po delih

1 +

§ 6 § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

§ 38 § originalno 
besedilo

2/EG + 323, 267, 9

po delih

1 +

§ 39 § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

§ 40 § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

§ 42 § originalno 
besedilo

2 +

2 poročevalec +§ 57

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

1 ↓besedilo

2 ↓

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 429, 131, 34

zahteve za poimensko glasovanje
ID: predlog spremembe 1

zahteve za glasovanje po delih
poslanci:
§ 6
1. del: vse besedilo brez besed: „na Madžarskem, Poljskem in v Sloveniji“
2. del: te besede

§ 38
1. del: vse besedilo brez besed: „kot je uporaba pretirane sile med protesti in na mejah 

Unije s strani organov za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih 
dejanj“

2. del: te besede

§ 39
1. del: vse besedilo brez besed: „tudi na področju protiterorističnih in varnostnih politik“
2. del: te besede

§ 40
1. del: vse besedilo brez besed: „ter pravic“ in „vključno z uvedbo zelo restriktivnih 

zakonov o splavu“
2. del: te besede

§ 42
1. del: „je zaskrbljen, ker se zlasti na zunanjih mejah veliko poroča o večjih in 

sistematičnih kršitvah temeljnih pravic migrantov in prosilcev za azil v Uniji; 
obžaluje, da je več držav članic sprejelo nacionalno zakonodajo, ki močno omejuje 
pravice prosilcev za azil in v nekaterih primerih celo ogroža spoštovanje načela 
nevračanja in pravice do učinkovitega pravnega sredstva; obžaluje, da Komisija 
kljub pozivom Evropskega parlamenta ni dokončno ocenila združljivosti številnih 
nacionalnih zakonodajnih ukrepov na področju azila in migracij s pravom Unije;“

2. del: „ponovno poudarja, da je spoštovanje temeljnih pravic, kot sta pravica do azila in 
pravica do učinkovitega pravnega sredstva, nujno za pravilno delovanje pravne 
države;“

§ 57
1. del: vse besedilo brez besed: „poziva Komisijo, naj začne postopek iz člena 6(1) te 

uredbe vsaj v primerih Poljske in Madžarske; opozarja, da so uporabnost, namen 
in področje uporabe uredbe jasno opredeljeni in jih ni treba podpreti z dodatnimi 
pojasnili; obsoja odločitev Komisije, da bo tudi po izdaji sodbe Sodišča Evropske 
unije, s katero je bila potrjena zakonitost in veljavnost uredbe, še naprej izdajala 
smernice;“

2. del: te besede
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6. Poročilo o Severni Makedoniji za leto 2021

Poročilo: Ilhan Kyuchyuk (A9-0133/2022)

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

3 Verts/ALE PG + 368, 178, 50§ 2

§ originalno 
besedilo

PG ↓

po delih

1 +

§ 28 § originalno 
besedilo

2 +

§ 39 § originalno 
besedilo

PG + 530, 16, 56

po § 75 2 PPE PG + 382, 190, 25

§ 79 § originalno 
besedilo

PG + 358, 219, 26

po delih

1/PG + 406, 180, 17

§ 80 § originalno 
besedilo

2/PG + 358, 196, 37

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 508, 56, 35

zahteve za poimensko glasovanje
S&D: §§ 79, 80
Verts/ALE: §§ 79, 80; predlogi sprememb 1, 2, 3
ID: §§ 2, 39, 80 (1. del)

zahteve za ločeno glasovanje
S&D: § 39

zahteve za glasovanje po delih
ID:
§ 80
1. del: „obsoja vse poskuse nadomestitve zgodovinskih spomenikov in/ali artefaktov, 

vključno z uničenjem pristne kulturne dediščine in kakršnim koli poskusom 
preoblikovanja zgodovine;“

2. del: „poudarja, da takšni incidenti vzbujajo resne pomisleke, tudi zaradi 
pomanjkljivega izvajanja pogodbe o prijateljstvu, dobrih sosedskih odnosih in 
sodelovanju iz leta 2017;“

S&D:
§ 28
1. del: „spodbuja stalne ukrepe za povečanje zaupanja med skupnostmi in v delovanje 

večetnične družbe in demokracije, hkrati pa opozarja na pomen spoštovanja 
pravic vseh skupnosti in učinkovitega boja proti vsakršni diskriminaciji;“

2. del: „spodbuja vlado, naj zagotovi enako ustavno varstvo pravic vseh etničnih 
skupnosti, po potrebi z zakonodajnimi spremembami, ter naj zaščiti in spodbuja 
njihovo kulturno dediščino, jezike in tradicije z enakim, vključujočim in 
nediskriminatornim dostopom do izobraževanja in medijev;“



P9_PV-PROV(2022)05-19(VOT)_SL.docx 7 PE 732.477

razno
Predlog spremembe 1 je bil umaknjen.

7. Poročilo o Albaniji za leto 2021

Poročilo: Isabel Santos (A9-0131/2022)

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

§ 2 § originalno 
besedilo

PG + 389, 57, 151

§ 3 § originalno 
besedilo

PG + 409, 57, 129

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 519, 52, 28

zahteve za poimensko glasovanje
ID: §§ 2, 3

8. Pregon opozicijskih voditeljev in pridržanje vodij sindikatov v Belorusiji

Predlogi resolucij: B9-0269/2022, B9-0270/2022, B9-0274/2022, B9-0275/2022, B9-0276/2022, B9-
0277/2022

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

Skupni predlog resolucije RC-B9-0270/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, poslanci)

po uvodni izjavi D 3 Renew +

po uvodni izjavi K 1 S&D +

uvodna izjava M 2 S&D +

predlog resolucije (vse besedilo) +

predlogi resolucij političnih skupin

B9-0269/2022 The Left ↓

B9-0270/2022 PPE ↓

B9-0274/2022 Verts/ALE ↓

B9-0275/2022 Renew ↓

B9-0276/2022 S&D ↓

B9-0277/2022 ECR ↓
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razno
Sara Matthieu je prav tako podprla predlog resolucije B9-0274/2022.

9. Minimalna davčna stopnja za mednarodne skupine *

Poročilo: Aurore Lalucq (A9-0140/2022)

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

predlogi sprememb 
pristojnega odbora – 
glasovanje po sklopih

1-23, 
26-29, 
35-43

odbor +

člen 2, § 1 47 The Left PG - 118, 364, 113

člen 2, § 3, točka a 48 The Left PG - 129, 341, 122

49 The Left PG - 116, 354, 126člen 3, § 1, točka 12

56 Verts/ALE PG - 171, 318, 110

Člen 16 57D Verts/ALE
The Left

PG - 117, 356, 126

50D The Left PG - 47, 358, 194Člen 27

24 odbor +

51D The Left PG - 53, 345, 201Člen 29

25 odbor +

Člen 46 52D The Left PG - 116, 360, 120

58D Verts/ALE
The Left

PG - 118, 346, 131Člen 47

30-34 odbor +

po členu 53 45 ECR -

člen 55, § 1 44 ECR -

uvodna izjava 3 53 Verts/ALE PG - 130, 328, 140

po uvodni izjavi 3 54 Verts/ALE PG - 109, 325, 162

po uvodni izjavi 9 46 The Left PG - 106, 328, 161

uvodna izjava 12 55 Verts/ALE PG - 162, 323, 111

predlog Komisije PG + 503, 46, 48

zahteve za poimensko glasovanje
The Left: predlogi sprememb 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
Verts/ALE: predlogi sprememb 53, 54, 55, 56, 57, 58
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10. Vzpostavitev evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025 – 
mikrokvalifikacije, individualni izobraževalni računi in učenje za trajnostno 
okolje

Predlog resolucije: B9-0266/2022

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

Predlog resolucije B9-0266/2022
(odbor CULT)

§ 9 § originalno 
besedilo

PG + 519, 59, 21

po delih

1 +

§ 10 § originalno 
besedilo

2 +

§ 17 § originalno 
besedilo

PG + 457, 82, 61

predlog resolucije (vse besedilo) +

zahteve za poimensko glasovanje
ID: §§ 9, 17

zahteve za glasovanje po delih
ID:
§ 10
1. del: „javne organe želi spomniti na njihovo bistveno vlogo pri zagotavljanju 

uravnotežene ponudbe na področju pridobivanja znanja in spretnosti za odrasle“
2. del: „in zlasti poudarja, da so osnovne, prečne, psihosocialne in mehke veščine enako 

pomembne za zeleni in digitalni prehod kot tehnična znanja in spretnosti;“

11. Boj proti nekaznovanju vojnih hudodelstev v Ukrajini

Predlogi resolucij: B9-0272/2022, B9-0281/2022, B9-0282/2022, B9-0283/2022, B9-0284/2022, B9-
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0285/2022

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

Skupni predlog resolucije RC-B9-0281/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, poslanci)

po § 1 3 The Left PG - 118, 443, 25

§ 4 11 PPE +

po § 10 4 The Left PG - 270, 295, 31

po § 17 5 The Left PG - 101, 443, 48

§ 19 6 The Left PG + 431, 81, 75

§ 22 7 The Left -

po delih

1 +

2 -

3 +

§ 25 § originalno 
besedilo

4/EG - 252, 290, 48

po delih

1/PG - 175, 407, 14

po § 25 8 The Left

2/PG ↓

9 The Left PG - 95, 402, 99po § 27

10 The Left PG - 169, 362, 60

1 The Left PG - 69, 459, 57po uvodni izjavi F

2 The Left PG - 61, 452, 52

predlog resolucije (vse besedilo) +

predlogi resolucij političnih skupin

B9-0272/2022 The Left ↓

B9-0281/2022 PPE ↓

B9-0282/2022 Renew ↓

B9-0283/2022 Verts/ALE ↓

B9-0284/2022 S&D ↓

B9-0285/2022 ECR ↓
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zahteve za poimensko glasovanje
The Left: predlogi sprememb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10

zahteve za glasovanje po delih
Verts/ALE:
predlog spremembe 8
1. del: vse besedilo brez besed: „vključno s številnimi vojnimi hudodelstvi, zagrešenimi v 

državah, kot so Sirija, Burma, Itak, Afganistan, Palestina in Jemen“
2. del: te besede

ECR, PPE:
§ 25
1. del: „pozdravlja, da je ukrajinski parlament sprejel osnutek zakona št. 7304, ki 

Mednarodnemu kazenskemu sodišču omogoča delo v Ukrajini, in poziva ukrajinske 
oblasti, naj podprejo prizadevanja za ugotavljanje odgovornosti za huda 
mednarodna kazniva dejanja, tako da nemudoma ratificirajo Rimski statut 
Mednarodnega kazenskega sodišča, s čimer bo Ukrajina formalno postala članica 
tega sodišča; poziva ukrajinske oblasti, naj ukrajinsko nacionalno zakonodajo in 
postopke uskladijo z mednarodnim pravom in tako okrepijo nacionalne pravne 
mehanizme za boj proti nekaznovanju za kazniva dejanja, naj nacionalno 
zakonodajo, zlasti kazenski zakonik, uskladijo z mednarodnim kazenskim pravom 
in mednarodnim humanitarnim pravom ter naj sprejmejo jasen in praktičen okvir 
za sodelovanje z Mednarodnim kazenskim sodiščem in drugimi organi, ki 
preiskujejo kazniva dejanja, storjena v Ukrajini,“

2. del: „vključno s podpisom zakona 2689 o spremembah nekaterih zakonodajnih aktov o 
izvrševanju mednarodnega kazenskega in humanitarnega prava, ki ga je 
ukrajinski parlament sprejel maja 2021;“

3. del: „opozarja, da morajo vse strani v konfliktu dosledno spoštovati mednarodno 
humanitarno pravo;“

4. del: „poziva Ukrajino, naj zagotovi učinkovito preiskavo domnevnih zlorab ruskih 
vojnih ujetnikov s strani ukrajinskih borcev;“

12. Socialne in ekonomske posledice ruske vojne v Ukrajini za EU – krepitev 
zmogljivosti EU za ukrepanje

Predlogi resolucij: B9-0267/2022, B9-0271/2022, B9-0273/2022, B9-0278/2022, B9-0279/2022, B9-
0280/2022

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

Skupni predlog resolucije RC-B9-0267/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, poslanci)

§ 1 § originalno 
besedilo

PG + 575, 8, 9

1 The Left PG - 48, 461, 91

po delih

1 +

§ 4

§ originalno 
besedilo

2 +

§ 7 2 The Left PG - 118, 408, 74

po delih§ 8 § originalno 
besedilo

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

2 +

3 +

po § 10 3 The Left -

po delih

1 +

2 +

§ 11 § originalno 
besedilo

3 +

4 The Left PG - 133, 438, 25

po delih

1/PG - 265, 312, 19

po § 11

5 The Left

2/PG ↓

po delih

1/EG + 382, 158, 49

§ 13 § originalno 
besedilo

2 +

§ 14 § originalno 
besedilo

PG + 542, 15, 24

po delih

1 +

§ 15 § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

§ 18 § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

§ 21 § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

§ 24 § originalno 
besedilo

2/EG + 349, 221, 20



P9_PV-PROV(2022)05-19(VOT)_SL.docx 13 PE 732.477

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

po delih

1 +

§ 26 § originalno 
besedilo

2/EG + 337, 233, 23

po delih

1 +

§ 30, točka b § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

§ 30, točka d § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

§ 31 § originalno 
besedilo

2 +

§ 33 § originalno 
besedilo

loč. +

po delih

1 +

2 +

§ 34 § originalno 
besedilo

3 +

po delih

1 +

§ 35 § originalno 
besedilo

2 +

po § 39 6 The Left PG - 143, 434, 17

po delih

1 +

2 +

§ 41 § originalno 
besedilo

3 +

po delih

1 +

§ 42 § originalno 
besedilo

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

po delih

1 +

2 +

3/EG + 332, 248, 9

§ 44 § originalno 
besedilo

4/EG + 300, 266, 15

po delih

1 +

2 +

§ 45 § originalno 
besedilo

3 +

po delih

1/PG - 162, 369, 61

7 The Left

2/PG - 108, 364, 112

po delih

1 +

§ 46

§ originalno 
besedilo

2 +

§ 49 § originalno 
besedilo

loč. +

po § 50 8 The Left PG - 156, 323, 107

po delih

1 +

uvodna izjava Q § originalno 
besedilo

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

uvodna izjava V § originalno 
besedilo

loč. +

predlog resolucije (vse besedilo) +

predlogi resolucij političnih skupin

B9-0267/2022 Renew ↓

B9-0271/2022 PPE ↓

B9-0273/2022 The Left ↓

B9-0278/2022 S&D ↓

B9-0279/2022 ECR ↓

B9-0280/2022 Verts/ALE ↓

zahteve za poimensko glasovanje
ID: §§ 1, 14
The Left: predlogi sprememb 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

zahteve za ločeno glasovanje
Renew: §§ 24, 44
The Left: § 33
PPE: §§ 13, 49, uvodna izjava V

zahteve za glasovanje po delih
Renew:
§ 34
1. del: „poudarja, da so ob evropskem odzivu na krizo zaradi covida-19 evropski 

državljani menili, da jih EU ščiti in jim odpira možnosti, zlasti z vzpostavitvijo 
programa SURE in instrumenta NextGenerationEU;“

2. del: „poudarja, da niti sklad NextGenerationEU niti njegova komponenta za okrevanje 
in odpornost in tudi ne prožnost v sedanjem večletnem finančnem okviru za 
obdobje 2021–2027 ne zadostujejo za polno kritje finančnih potreb, ki so nastale 
zaradi vojne v Ukrajini;“

3. del: „opozarja, da ti instrumenti niso bili zasnovani z namenom in v obsegu, da bi z 
njimi obravnavali nove izzive, ki izhajajo iz ruske agresije in invazije, ter hkrati 
ohranjali naložbe v programe in politike EU, vključno s pomembnimi prednostnimi 
nalogami, kot so pravični, zeleni in digitalni prehod;“

§ 35
1. del: vse besedilo brez besed: „in pripravi zakonodajni predlog za celovito revizijo 

večletnega finančnega okvira“
2. del: te besede

§ 41
1. del: „je seznanjen s sporočilom Komisije o smernicah za fiskalno politiko za leto 2023 

in njenim pozivom, naj se ohrani spodbujevalna fiskalna naravnanost, hkrati pa 
tudi pripravljenost na odzivanje na spreminjajoče se gospodarske in družbene 
razmere; pričakuje, da bo Komisija pripravila sklop ukrepov fiskalne politike za 
odzivanje na gospodarske pretrese in močan porast revščine;“

2. del: „v zvezi s tem pričakuje tudi, da se bo splošna odstopna klavzula uporabljala, 
dokler bo prisotna izvirna utemeljitev zanjo;“

3. del: „meni, da bi lahko imela vrnitev k fiskalnim pravilom v aktualnih razmerah 
neželene posledice za gospodarstvo EU in zmožnosti držav članic, da se 
spoprimejo s sedanjo krizo;“
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§ 45
1. del: vse besedilo brez besed: „pravno zavezujočega“ in „vključno z davkom na 

finančne transakcije“
2. del: „pravno zavezujočega“
3. del: „vključno z davkom na finančne transakcije“

ECR:
§ 4
1. del: vse besedilo brez besede: „obnovljivih“
2. del: ta beseda

§ 11
1. del: vse besedilo brez besed: „obnovljivi“ in „poziva k hitri odpravi subvencij za fosilna 

goriva;“
2. del: „obnovljivi“
3. del: „poziva k hitri odpravi subvencij za fosilna goriva;“

§ 21
1. del: vse besedilo brez besed: „ki spoštujejo vladavino prava“
2. del: te besede

§ 30, točka d
1. del: vse besedilo brez besede: „obnovljivih“
2. del: ta beseda

Verts/ALE:
predlog spremembe 5
1. del: „opozarja, da so cene energije od začetka jeseni 2021 izjemno visoke, kar je 

negativno vplivalo na delavce, še preden je izbruhnil konflikt; je seznanjen z 
izrednimi ukrepi, ki so jih sprejele nekatere države članice, da bi ublažile 
povečanje cen goriva; a poudarja, da ti ukrepi ne zadostujejo, da bi lahko res 
zmanjšali stroške, ki jih imajo gospodinjstva zaradi naraščajočih cen goriva; zato 
poziva Komisijo, naj pripravi ambiciozna, usklajena in jasna merila za dodatne 
ukrepe za zaščito delavcev in gospodinjstev, zlasti za omejitev cen goriva;“

2. del: „zlasti za omejitev cen goriva na predkrizno raven, pa tudi cen drugih osnovnih 
dobrin;“

predlog spremembe 7
1. del: „ugotavlja, da velika zasebna podjetja, zlasti v energetskem in živilskem sektorju, 

v času te krize beležijo izjemne dobičke; poudarja, da bi lahko bila, kot je poudaril 
Evropski svet in kot priporočajo mednarodne institucije, kot sta OECD ali 
Mednarodni denarni sklad, začasna obdavčitev nepričakovanih dobičkov ali 
regulativni posegi v zvezi z njimi vir nacionalnega javnega financiranja; poziva 
Komisijo in države članice, naj uskladijo zasnovo ambiciozne sheme obdavčitve 
nepričakovanega dobička, da bi velikim korporacijam preprečili ustvarjanje 
vojnega dobička, ter naj financirajo potrebne javne ukrepe in druge regulativne 
ukrepe, da bi jih uporabili za ublažitev družbenih in gospodarskih posledic vojne v 
Ukrajini za EU;“

2. del: „poziva države članice, naj regulirajo cene in profitne marže v sektorjih, v katerih 
kartelne strukture dokazano „navijajo“ cene, zlasti v sektorju goriva;“

The Left:
§ 8
1. del: „poziva Svet, naj razširi seznam posameznikov, za katere veljajo sankcije EU, 

vključno z ruskimi oligarhi,“
2. del: „in pri tem upošteva seznam 6000 posameznikov, ki ga je predstavila fundacija 

Alekseja Navalnega;“
3. del: „poziva k razširitvi sankcij EU na medijske subjekte, ki so povezani z Rusijo in 

delujejo v EU, zlasti na „tiskovno agencijo“ InfoRos, ki je povezana z rusko vojaško 
obveščevalno agencijo (GRU);“
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§ 13
1. del: „poziva Komisijo in države članice, naj javne naložbe in finančno podporo, vključno 

z javno finančno podporo za podjetja, dodeljeno v okviru prožnosti pravil o državni 
pomoči, pogojujejo z ustreznimi zahtevami, povezanimi s cilji javne politike, zlasti 
socialnimi, okoljskimi in finančnimi zahtevami, ki jih morajo upravičenci 
izpolnjevati, dokler prejemajo javno podporo, hkrati pa naj zagotovijo pošteno in 
odprto konkurenco, enake konkurenčne pogoje za naša podjetja“

2. del: „in spoštovanje temeljnih načel, na katerih temelji naš enotni trg;“

§ 15
1. del: vse besedilo brez besed: „in obenem ohranila celovitost enotnega trga“
2. del: te besede

PPE:
§ 18
1. del: vse besedilo brez besed: „poziva države članice, naj pomagajo začasno 

razseljenim ukrajinskim ženskam, tako da jim zagotovijo splošen dostop do 
kakovostnega spolnega in reproduktivnega zdravstvenega varstva brez 
diskriminacije, prisile in zlorabe, ter obravnavajo vprašanje pravnega varstva in 
preprečijo kršitve človekovih pravic, katerih žrtve lahko postanejo;“

2. del: te besede

§ 24
1. del: vse besedilo brez besed: „ter k vzpostavitvi instrumenta za socialno pomoč z 

večjo javno podporo obstoječim instrumentom, namenjenim najrevnejšim v naši 
družbi“

2. del: te besede

§ 26
1. del: vse besedilo brez besed: „o sistemih minimalnega dohodka in navedla, da jih niso 

vse države članice določile nad pragom revščine“
2. del: te besede

§ 30, točka b
1. del: „da se poveča pomoč za podjetja v teh sektorjih z zagotavljanjem prožne uporabe 

pravil o državni pomoči, hkrati pa se zagotavlja poštena konkurenca“
2. del: „ob upoštevanju ustreznih zavezujočih zahtev glede trajnostnosti, vključenih v 

poslovne modele podjetij, kot so prepoved kolektivnega odpuščanja, višja 
energijska učinkovitost, dodatna uporaba energije iz obnovljivih virov in cilji glede 
zmanjšanja porabe neobdelanih materialov;“

§ 31
1. del: „opozarja na nedavne sklepe Sveta, v katerih je države članice in Komisijo pozval, 

naj tudi v prihodnje čim bolje izkoriščajo nabor orodij za državno pomoč, med 
drugim novi začasni krizni okvir za državno pomoč;“

2. del: „v zvezi s tem poudarja, da v okviru za državne pomoči, ki ga je predstavila 
Komisija, manjkajo pogoji glede trajnostnosti in socialnih meril; vztraja, da morajo 
institucije in države članice EU poskrbeti, da bo javnofinančna pomoč, 
zagotovljena podjetjem za boj proti ekonomskim posledicam pandemije in vojne, 
pogojena s tem, da se finančna sredstva porabijo v korist zaposlenih in da 
podjetja, dokler prejemajo to pomoč, ne izplačujejo bonusov upravi, ne utajajo 
davkov, ne izplačujejo dividend in ne ponujajo odkupa delnic;“

§ 42
1. del: „ob sedanjih svetovnih geopolitičnih izzivih, kot sta pandemija covida-19 in ruska 

invazija v Ukrajini, želi znova razmisliti o gospodarskem upravljanju EU, da bi 
povečali odpornost na pretrese in krize;“

2. del: „ter okrepili njeno socialno in energetsko razsežnost; poziva Komisijo, naj prenovi 
celovit odziv gospodarske politike na sedanjo krizo, da bi učinkovito obravnavali 
gospodarske in socialne neenakosti v luči ogromnih naložbenih potreb;“
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§ 44
1. del: vse besedilo brez besed: „novega namenskega evropskega sklada (sklada za 

strateško neodvisnost Evrope) za financiranje“, „pri čemer bi preprečili učinke 
vezanosti na fosilna goriva“ in „ poziva, naj vse to temelji na izkušnjah, 
pridobljenih v okviru instrumenta NextGenerationEU;“

2. del: „novega namenskega evropskega sklada (sklada za strateško neodvisnost Evrope) 
za financiranje“

3. del: „pri čemer bi preprečili učinke vezanosti na fosilna goriva“
4. del: „poziva, naj vse to temelji na izkušnjah, pridobljenih v okviru instrumenta 

NextGenerationEU;“

§ 46
1. del: „poudarja, da bi lahko bila, kot je poudaril Evropski svet, začasna obdavčitev 

nepričakovanih dobičkov ali regulativni posegi v zvezi z njimi vir nacionalnega 
javnega financiranja;“

2. del: „poziva Komisijo in države članice, naj uskladijo zasnovo shem za obdavčitev 
nepričakovanega dobička ali drugih regulativnih ukrepov, da bi se uporabili za 
ublažitev družbenih in gospodarskih posledic vojne v Ukrajini za EU;“

uvodna izjava Q
1. del: vse besedilo brez besed: „ocenila je tudi, da bi lahko z začasnimi fiskalnimi ukrepi 

za nepričakovane dobičke v letu 2022 zagotovili do 200 milijard EUR za javne 
prihodke, s katerimi bi delno izravnali višje račune za energijo;“

2. del: te besede


