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ZAŁĄCZNIK
WYNIKI GŁOSOWANIA

Skróty i symbole

+ przyjęto
- odrzucono
↓ bezprzedmiotowe
w wycofano
gi (..., ..., ...) głosowanie imienne (za, przeciw, wstrzymujący się)
ge (..., ..., ...) głosowanie elektroniczne (za, przeciw, wstrzymujący 

się)
gp głosowanie podzielone
go głosowanie odrębne
popr. poprawka
pk poprawka kompromisowa
oc odpowiednia część
s poprawka skreślająca
= poprawki identyczne
ust. ustęp
art. artykuł
mot. motyw
pr projekt rezolucji
wpr wspólny projekt rezolucji
1/20 niski próg (1/20 posłów)
1/10 średni próg (1/10 posłów)
1/5 wysoki próg (1/5 posłów)
taj głosowanie tajne
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1. Rosyjska agresja na Ukrainę

Projekt rezolucji: B9-0123/2022

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

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

Ust. 1 ust. pierwotny 
tekst

gi + 676, 3, 5

Ust. 2 ust. pierwotny 
tekst

gi + 676, 2, 6

4 ECR gi - 269, 396, 12Ust. 3

ust. pierwotny 
tekst

gi + 654, 2, 28

Po ust. 5 5 ECR gi + 450, 171, 64

Po ust. 9 6 ECR gi - 264, 365, 57

22 The Left gi - 323, 342, 19

23 The Left gi - 284, 374, 25

Po ust. 11

24 The Left gi - 81, 373, 229

7 ECR gi + 479, 109, 97

gp

1/gi + 460, 161, 62

2/gi - 309, 331, 43

Ust. 13

29 The Left

3/gi + 452, 174, 57

gp

1/gi + 665, 9, 10

2/gi + 620, 60, 6

3/gi + 619, 58, 9

Ust. 15 ust. pierwotny 
tekst

4/gi + 633, 44, 9

8 ECR gi + 512, 126, 46

gp

1/gi ↓

Ust. 16

ust. pierwotny 
tekst

2/gi ↓
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

3/gi ↓

4/gi ↓

5/gi ↓

Ust. 17 ust. pierwotny 
tekst

gi + 614, 47, 25

13 The Left gi + 610, 66, 9

14 The Left gi + 511, 165, 9

15 The Left gi - 186, 461, 39

16 The Left gi - 94, 557, 35

Po ust. 17

17 The Left gi - 57, 548, 80

gp

1/gi + 644, 32, 10

Ust. 18 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 615, 68, 3

9 ECR gi - 145, 415, 125

12 PPE gi + 618, 44, 23

25 The Left gi + 485, 159, 41

gp

1/gi ↓

2/gi ↓

3/gi ↓

4/gi ↓

5/gi ↓

Ust. 19

ust. pierwotny 
tekst

6/gi ↓

gp

1/gi + 632, 20, 32

Ust. 20 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 638, 11, 35

gp

1/gi + 598, 59, 29

Ust. 21 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 591, 46, 49
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

3/gi + 564, 71, 51

4/gi + 574, 59, 52

gp

1/gi + 597, 43, 46

Ust. 22 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 536, 110, 40

gp

1/gi + 675, 3, 6

2/gi + 637, 14, 33

Ust. 23 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 603, 37, 46

11 Renew gi + 478, 134, 73

gp

1/gi ↓

Ust. 24

ust. pierwotny 
tekst

2/gi ↓

Ust. 25 ust. pierwotny 
tekst

gi + 585, 71, 30

Ust. 27 ust. pierwotny 
tekst

gi + 640, 38, 8

gp

1/gi + 629, 17, 40

2/gi + 566, 70, 50

Ust. 28 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 543, 97, 44

gp

1/gi + 647, 27, 10

Ust. 29 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 592, 76, 16

26 The Left gi - 92, 569, 25

gp

1/gi + 644, 7, 33

Ust. 31

ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 599, 46, 41
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

27 The Left gi - 59, 546, 78

gp

1/gi + 572, 73, 41

Ust. 34

ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 481, 164, 41

gp

1/gi + 617, 41, 27

2/gi + 574, 67, 44

Ust. 35 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 556, 86, 43

19 The Left gi - 29, 631, 22Po ust. 36

18 The Left gi - 137, 498, 47

Po ust. 37 21 The Left gi + 443, 183, 56

Ust. 39 ust. pierwotny 
tekst

gi + 569, 94, 10

gp

1/gi + 665, 7, 11

Ust. 40 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 635, 43, 5

Po ust. 43 10 ECR gi + 579, 93, 12

Po ust. 44 20 The Left gi - 37, 607, 40

Po ust. 45 28 The Left gi + 458, 203, 21

gp

1/gi + 672, 4, 6

2/gi + 633, 28, 24

Motyw C ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 673, 3, 7

1 ECR gi - 310, 347, 24Po motywie D

2 ECR gi + 470, 186, 28

Po motywie E 3 ECR gi - 293, 325, 64

gp

1/gi + 668, 7, 10

Motyw F ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 616, 64, 5
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

gp

1/gi + 597, 60, 28

Motyw G ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 674, 3, 6

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 637, 13, 26

Wnioski o głosowanie odrębne
ID: ust. 17, 34, 39
The Left: ust. 1, 2, 3, 22, 25, 27, 34

Wnioski o głosowanie podzielone
ECR:
ust. 34
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „instytucje UE do podjęcia starań na rzecz przyznania”
część druga te słowa

PPE:
poprawka 29
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „i w Ukrainie” i „oraz za zaprzestanie zawracania; 

potępia rasizm, którego doświadczają studenci z Afryki i Bliskiego Wschodu, 
którym uniemożliwiono wejście na pokład autobusów i pociągów w Ukrainie w celu 
dotarcia do granicy lub których zatrzymano na granicy, a tym samym odmówiono 
możliwości znalezienia schronienia;”

część druga „i w Ukrainie”
część trzecia „oraz za zaprzestanie zawracania; potępia rasizm, którego doświadczają studenci 

z Afryki i Bliskiego Wschodu, którym uniemożliwiono wejście na pokład autobusów 
i pociągów w Ukrainie w celu dotarcia do granicy lub których zatrzymano na 
granicy, a tym samym odmówiono możliwości znalezienia schronienia;”

Verts/ALE:
ust. 22
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „zwiększenie wydatków na obronę i”
część druga te słowa

ID:
ust. 29
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „i cywilnego”
część druga te słowa

ust. 40
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „wsparcie i” i „w tym”
część druga te słowa

The Left:
ust. 18
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa „transatlantyckimi”
część druga to słowo
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ust. 20
część pierwsza „wzywa do uzupełnienia istniejącego globalnego systemu sankcji UE o instrument 

służący walce z korupcją oraz do szybkiego przyjęcia ukierunkowanych sankcji 
wobec osób odpowiedzialnych za korupcję na wysokim szczeblu w Rosji i na 
Białorusi, a także wobec oligarchów i urzędników powiązanych z przywódcami;”

część druga „wzywa państwa członkowskie i kraje sprzymierzone, w których istnieją systemy 
prawa pobytu w zamian za inwestycje, aby dokonały przeglądu wszystkich 
beneficjentów takiego prawa pobytu oraz odebrały to prawo zamożnym Rosjanom 
i ich rodzinom, zwłaszcza powiązanym z osobami i firmami objętymi sankcjami; 
ponawia apel do Komisji i państw członkowskich o konsekwentne wdrażanie i 
egzekwowanie istniejących przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu 
pieniędzy, a także o zapewnienie większej przejrzystości, zwłaszcza w odniesieniu 
do środków zdeponowanych lub wydawanych w UE przez rosyjską elitę; ponawia 
apel o zamrożenie w UE aktywów oligarchów powiązanych z rosyjskimi 
przywódcami i ich rodzin oraz o anulowanie ich wiz Schengen;”

ust. 23
część pierwsza „stanowczo potępia groźby Federacji Rosyjskiej pod adresem państw 

członkowskich, które nie są sojusznikami NATO”
część druga „i zachęca te państwa do rozważenia możliwości zwiększenia swojego 

bezpieczeństwa; popiera ich suwerenne prawo do wyboru własnej polityki 
bezpieczeństwa;”

część trzecia „przyjmuje z zadowoleniem ścisłą współpracę między NATO a krajami 
partnerskimi – Finlandią i Szwecją;”

ust. 24
część pierwsza „wzywa do zwiększenia wkładu we wzmocnienie zdolności obronnych Ukrainy; 

zdecydowanie popiera uruchomienie Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju 
oraz dostarczanie sprzętu wojskowego przez państwa członkowskie;”

część druga „wzywa do natychmiastowego i pełnego wdrożenia środków pomocy dla Ukrainy z 
2 grudnia 2021 r. w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju, które 
obejmują finansowanie wojskowych jednostek medycznych, w tym szpitali 
polowych, jednostek inżynieryjnych, mobilności i logistycznych, a także wsparcie 
w zakresie cyberbezpieczeństwa; wzywa Europejską Służbę Działań 
Zewnętrznych, aby określiła dodatkowe sposoby wspierania Ukrainy w ramach 
Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju i wszelkich innych dostępnych 
instrumentów;”

ust. 31
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „w tym w dziedzinach związanych z obronnością i 

bezpieczeństwem”
część druga te słowa

motyw C
część pierwsza „mając na uwadze, że agresję wojskową na Ukrainę rozpoczęto częściowo z 

terytorium Białorusi, co wspierało i umożliwiało jej agresję;”
część druga „mając na uwadze, że nielegalny prezydent Białorusi przeprowadził właśnie 

pozorowane referendum w celu zmiany konstytucji i osłabienia neutralności 
Białorusi;”

część trzecia „mając na uwadze, że obecność rosyjskiej broni jądrowej na terytorium Białorusi 
zagrażałaby bezpieczeństwu Europy;”

motyw F
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa „transatlantyckimi”
część druga to słowo
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motyw G
część pierwsza „mając na uwadze, że 27 lutego 2022 r. przewodnicząca Komisji wydała 

oświadczenie w sprawie obecnego i przyszłego stanu stosunków z Ukrainą, w 
którym stwierdziła: „[...] należą do nas. Są jednymi z nas i chcemy, żeby do nas 
dołączyli”;”

część druga „mając na uwadze, że coraz więcej ukraińskich cywilów traci życie w czasie wojny 
prowadzonej przez Kreml przeciwko ludności Ukrainy; mając na uwadze, że setki 
osób zostało rannych, a kilkaset tysięcy opuściło domy lub uciekło do krajów 
sąsiadujących; mając na uwadze doniesienia o licznych naruszeniach 
międzynarodowego prawa humanitarnego popełnianych przez oddziały rosyjskie, 
w tym masowych ostrzałach obszarów mieszkalnych, szpitali i przedszkoli, 
grabieży własności publicznej i prywatnej oraz niszczeniu infrastruktury cywilnej; 
mając na uwadze, że ponad 14 000 osób, zarówno wojskowych, jak i cywilów, 
straciło życie w trwającym osiem lat konflikcie podsycanym przez Federację 
Rosyjską we wschodniej Ukrainie, i że nadal ma to poważny wpływ na warunki 
życia ludności zamieszkującej kontrolowane przez Rosję i zaanektowane przez nią 
terytoria Ukrainy oraz otaczające je regiony;”

ID, The Left:
ust. 15
część pierwsza „wzywa do rozszerzenia zakresu sankcji oraz do ukierunkowania ich na 

strategiczne osłabienie rosyjskiej gospodarki i bazy przemysłowej – zwłaszcza 
kompleksu wojskowo-przemysłowego – aby dzięki temu osłabić zdolność Federacji 
Rosyjskiej do zagrożenia bezpieczeństwu międzynarodowemu w przyszłości;” z 
wyjątkiem słów „rozszerzenia zakresu sankcji oraz do” i „rosyjskiej gospodarki i 
bazy przemysłowej – zwłaszcza”

część druga „rozszerzenia zakresu sankcji oraz do”
część trzecia „rosyjskiej gospodarki i bazy przemysłowej – zwłaszcza”
część czwarta „wzywa także do rozszerzenia sankcji na Białoruś z uwagi na jej bezpośrednie 

wsparcie rosyjskiej inwazji na Ukrainę;”

ust. 16
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „do ograniczenia importu najważniejszych rosyjskich 

towarów eksportowych, w tym ropy naftowej i gazu,”, „do zablokowania 
wszystkich banków rosyjskich w europejskim systemie finansowym,”, „do 
zakazania Federacji Rosyjskiej i Białorusi korzystania z systemu SWIFT oraz do 
nałożenia sankcji wtórnych”, „na banki stosujące środki alternatywne wobec 
SWIFT w odniesieniu do transakcji powiązanych”

część druga „do ograniczenia importu najważniejszych rosyjskich towarów eksportowych, w 
tym ropy naftowej i gazu,”

część trzecia „do zablokowania wszystkich banków rosyjskich w europejskim systemie 
finansowym,”

część czwarta „do zakazania Federacji Rosyjskiej i Białorusi korzystania z systemu SWIFT oraz do 
nałożenia sankcji wtórnych”

część piąta „na banki stosujące środki alternatywne wobec SWIFT w odniesieniu do transakcji 
powiązanych”
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ust. 19
część pierwsza „ponawia swoje wcześniejsze apele o znaczne zmniejszenie zależności 

energetycznej, zwłaszcza od rosyjskiego gazu, ropy naftowej i węgla, m.in. 
poprzez dywersyfikację źródeł energii, w tym rozbudowę terminali skroplonego 
gazu ziemnego i tras dostaw, rozdział magazynowania gazu, a także zwiększenie 
efektywności energetycznej i szybkości przechodzenia na czystą energię;” z 
wyjątkiem słów „w tym rozbudowę terminali skroplonego gazu ziemnego i tras 
dostaw”

część druga „w tym rozbudowę terminali skroplonego gazu ziemnego i tras dostaw”
część trzecia „wzywa do ostatecznego porzucenia budowy gazociągu Nord Stream 2 i w związku 

z tym”
część czwarta „przyjmuje z zadowoleniem decyzję rządu niemieckiego o wstrzymaniu certyfikacji 

Nord Stream 2”
część piąta „wzywa Komisję i państwa członkowskie do stworzenia mechanizmu koordynacji i 

wykorzystania wszystkich możliwych składowisk gazu w celu zapewnienia 
nieprzerwanych dostaw gazu do UE; wzywa państwa członkowskie, Komisję i 
Europejski Bank Centralny aby uważnie monitorowały wpływ rosyjskiego ataku na 
stabilność finansową i stabilność cen, zwłaszcza w odniesieniu do produktów 
energetycznych, oraz aby rozważyły odpowiednie środki w celu złagodzenia 
wszelkich negatywnych skutków gospodarczych i społecznych;”

część szósta „wzywa państwa członkowskie, aby zaprzestały wszelkiej współpracy z Rosją w 
dziedzinie energii jądrowej, a zwłaszcza współpracy z Rosatomem i jego filiami, w 
tym współpracy z Rosją w Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, oraz aby 
wypowiedziały lub cofnęły licencję na prowadzenie działalności wszystkim filiom 
Rosatomu;”

ust. 21
część pierwsza „ponownie podkreśla, że NATO jest podstawą zbiorowej obrony państw 

członkowskich, które są sojusznikami NATO; przyjmuje z zadowoleniem jedność 
UE, NATO i innych demokratycznych partnerów o podobnych poglądach w obliczu 
rosyjskiej agresji,”

część druga „ale podkreśla potrzebę wzmocnienia zbiorowej strategii odstraszania, gotowości i 
odporności;”

część trzecia „zachęca do intensyfikacji wzmocnionej wysuniętej obecności NATO w państwach 
członkowskich, które znajdują się najbliżej rosyjskiego agresora i konfliktu;”

część czwarta „podkreśla unijne klauzule wzajemnej pomocy i solidarności oraz wzywa do 
rozpoczęcia wspólnych ćwiczeń wojskowych;”

ust. 35
część pierwsza „z głębokim zaniepokojeniem odnotowuje nieustanne wysiłki Federacji Rosyjskiej 

na rzecz destabilizacji krajów Bałkanów Zachodnich i ingerowania w ich procesy 
demokratyczne; potępia tych, którzy wyrazili poparcie dla Federacji Rosyjskiej w 
następstwie jej agresji na Ukrainę, i wyraża uznanie dla wsparcia ze strony tych 
krajów Bałkanów Zachodnich, które są sojusznikami euroatlantyckimi;”

część druga „głęboko ubolewa, że Serbia nie przyłączyła się do sankcji UE nałożonych na 
Rosję, co szkodzi procesowi przystąpienia tego kraju do UE, i ponownie wyraża 
oczekiwanie, że kraje kandydujące do przystąpienia do UE powinny dostosować 
się nie tylko do dorobku prawnego UE, ale również do wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa UE;” z wyjątkiem słów „co szkodzi procesowi 
przystąpienia tego kraju do UE”

część trzecia „co szkodzi procesowi przystąpienia tego kraju do UE”
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Verts/ALE, The Left:
ust. 28
część pierwsza „potępia wykorzystywanie wojny informacyjnej przez rosyjskie władze, media 

państwowe i pełnomocników do tworzenia podziałów za pomocą dyskredytujących 
treści i fałszywych narracji na temat UE, NATO i Ukrainy, aby stworzyć wiarygodną 
możliwość zaprzeczania rosyjskim aktom okrucieństwa; wzywa zatem wszystkie 
państwa członkowskie do natychmiastowego zawieszenia licencji na transmisję 
wszystkim rosyjskim publicznym kanałom medialnym, w tym ich retransmisję; 
wzywa Komisję i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych, aby w celu 
przeciwdziałania dezinformacji rozszerzyły alternatywne informacje w języku 
rosyjskim w internecie na temat rozwoju wydarzeń, zapewniły tłumaczenie 
oświadczeń publicznych UE na język rosyjski oraz zajęły się rosyjskojęzycznymi 
odbiorcami i platformami; z zadowoleniem przyjmuje ogłoszenie przez 
przewodniczącą Komisji zakazu nadawania programów Russia Today i Sputnik w 
UE” z wyjątkiem słów „wzywa zatem wszystkie państwa członkowskie do 
natychmiastowego zawieszenia licencji na transmisję wszystkim rosyjskim 
publicznym kanałom medialnym, w tym ich retransmisję;”

część druga „wzywa zatem wszystkie państwa członkowskie do natychmiastowego 
zawieszenia licencji na transmisję wszystkim rosyjskim publicznym kanałom 
medialnym, w tym ich retransmisję;”

część trzecia „oraz ponawia apele do Google i YouTube o zablokowanie kont szerzących 
propagandę wojenną;”

Różne
Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch i Bernard Guetta również poparli projekt 
rezolucji B9-0123/2022.


