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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. Regionalne rachunki ekonomiczne dla rolnictwa ***I

Sprawozdanie: Petros Kokkalis (A9-0282/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wstępne porozumienie

Wstępne 
porozumienie

18 komisja gi + 625, 37, 34

2. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – 
wniosek EGF/2021/006 ES/Cataluña automotive – Hiszpania

Sprawozdanie: Monika Vana (A9-0038/2022)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wniosek dotyczący 
decyzji

gi + 665, 28, 3

3. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla 
Zwalnianych Pracowników - wniosek EGF/2022/000 TA 2022 - pomoc 
techniczna z inicjatywy Komisji

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

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wniosek dotyczący 
decyzji

gi + 609, 35, 51

4. Kurcząca się przestrzeń działania społeczeństwa obywatelskiego w 
Europie

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

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji 
(całość tekstu)

gi + 526, 115, 54
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5. Rola kultury, edukacji, mediów i sportu w walce z rasizmem

Sprawozdanie: Salima Yenbou (A9-0027/2022)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji 
(całość tekstu)

gi + 495, 109, 92

6. Polityka spójności: zmniejszanie różnic w opiece zdrowotnej i zacieśnianie 
transgranicznej współpracy w dziedzinie zdrowia

Sprawozdanie: Tomislav Sokol (A9-0026/2022)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji 
(całość tekstu)

gi + 582, 35, 79

7. Polityka spójności: promowanie innowacyjnej i inteligentnej transformacji 
oraz regionalnych połączeń teleinformatycznych

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

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji 
(całość tekstu)

gi + 644, 9, 43

8. Sklepy wolnocłowe znajdujące się we francuskim terminalu Eurotunelu *

Sprawozdanie: Irene Tinagli (A9-0035/2022)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wniosek Komisji 
Europejskiej

gi + 688, 3, 6
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9. Stawki podatku od wartości dodanej *

Sprawozdanie: Marek Belka (A9-0036/2022)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt dyrektywy 
Rady

gi + 612, 14, 71

10. Sprzeciw na podstawie art. 111 ust. 3 Regulaminu: Unijna lista projektów 
będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w zakresie 
transeuropejskiej infrastruktury energetycznej

Projekt rezolucji: B9-0137/2022 (wymagana większość głosów posłów do Parlamentu)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0137/2022 (Verts/ALE, posłowie)

Projekt rezolucji 
(całość tekstu)

gi - 177, 497, 22

11. Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: genetycznie 
zmodyfikowana bawełna GHB811 (BCS-GH811-4)

Projekt rezolucji: B9-0126/2022

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0126/2022 (komisja ENVI)

Projekt rezolucji 
(całość tekstu)

gi + 482, 198, 14

12. Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: genetycznie 
zmodyfikowany rzepak 73496 (DP-Ø73496-4)

Projekt rezolucji: B9-0127/2022

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0127/2022 (komisja ENVI)

Projekt rezolucji 
(całość tekstu)

gi + 474, 205, 15
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13. Obce ingerencje we wszystkie procesy demokratyczne w UE

Sprawozdanie: A9-0022/2022 (Sandra Kalniete)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Po ust. 1 9 PPE, Renew gi + 556, 81, 53

Ust. 3 3 The Left gi - 98, 550, 46

Po ust. 13 4 The Left gi - 94, 526, 74

gp

1/gi + 576, 74, 41

Ust. 34 ust. pierwotny 
tekst

2/AN + 536, 80, 77

Ust. 35 ust. pierwotny 
tekst

gi + 534, 62, 96

Ust. 54 5 The Left gi - 90, 584, 20

Ust. 96 po akapicie 
pierwszym

10 PPE gi + 605, 52, 34

gp

1/gi + 597, 70, 25

Ust. 98 ust. pierwotny 
tekst

2/AN + 532, 93, 66

Ust. 123 6 The Left gi - 95, 575, 22

gp

1/gi + 598, 65, 30

Ust. 135 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 475, 191, 27

Po motywie B 7 PPE, Renew gi + 624, 18, 48

Po motywie H 1 The Left gi - 128, 524, 42

gp

1/gi + 598, 71, 22

Motyw X ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 539, 111, 42

Po motywie AE 8 PPE, Renew gi + 630, 16, 45

gp

1/gi + 579, 90, 21

Motyw BG ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 470, 97, 123
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Motyw BO 2 The Left gi - 51, 589, 54

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 552, 81, 60

Wnioski o głosowanie odrębne
ECR: ust. 35
ID: motyw BG

Wnioski o głosowanie podzielone
ECR:
ust. 34
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „płcią, osobami LGBTIQ+”
część druga te słowa

ust. 98
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „przez podmioty publiczne w państwach takich jak: 

Maroko, Arabia Saudyjska, Węgry, Polska, Bahrajn, Zjednoczone Emiraty Arabskie 
i Azerbejdżan”

część druga te słowa

ust. 135
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „zauważa, że Rada powinna mieć możliwość 

decydowania o sankcjach związanych z obcymi ingerencjami większością głosów, 
a nie jednomyślnie”

część druga te słowa

motyw X
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „związana z tematami obejmującymi m.in. płeć, 

LGBTIQ+, zdrowie i prawa seksualne i reprodukcyjne oraz mniejszości”
część druga te słowa

The Left:
motyw BG
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „między rosyjskimi urzędnikami a przedstawicielami 

grupy secesjonistów katalońskich w Hiszpanii, a także między”
część druga te słowa

Różne
Grupa PPE wycofała ostatnie zdanie poprawki 10: „apeluje o pilne rozpatrzenie wniosku Ukrainy 
o członkostwo w Centrum Doskonałości NATO ds. Współpracy w Dziedzinie Cyberobrony 
(CCDCOE) oraz o poparcie tego wniosku przez wszystkich członków CCDCOE;”.

14. Programy obywatelstwa i ułatwień pobytowych dla inwestorów

Sprawozdanie: A9-0028/2022 (Sophia in 't Veld) (do przyjęcia projektu rezolucji wymagana 
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większość głosów posłów do Parlamentu)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 8 2 PPE gi + 625, 27, 26

Po ust. 22 3 Renew,
PPE,
S&D

gi + 621, 7, 45

Motyw H 1 PPE gi + 625, 8, 45

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 595, 12, 74

15. Kontakt z obywatelami: prawo do składania petycji, prawo do zwracania 
się do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i europejska 
inicjatywa obywatelska

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

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 3 ust. pierwotny 
tekst

gi + 397, 212, 86

gp

1/gi + 684, 5, 6

Ust. 5 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 405, 272, 18

gp

1/gi + 396, 287, 12

Ust. 38 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 549, 128, 18

Ust. 41 2 posłowie gi - 245, 447, 2

Ust. 44 3 posłowie gi - 243, 395, 56

gp

1/gi + 630, 27, 38

Ust. 50 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 413, 243, 39

gp

1/gi + 638, 14, 43

Ust. 70 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 455, 215, 25
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Motyw S 1 posłowie gi + 560, 114, 21

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 417, 40, 237

Wnioski o głosowanie odrębne
posłowie: ust. 3

Wnioski o głosowanie podzielone
posłowie:
ust. 5
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „do przyjęcia wiążącego porozumienia 

międzyinstytucjonalnego w sprawie rozpatrywania petycji w celu”
część druga te słowa

ust. 38
część pierwsza „wzywa Rzecznika, by jeszcze uważniej monitorował sposób wydatkowania 

środków europejskich i budżetu oraz by sprawdzał, czy interesy Unii nie są 
zagrożone przez naruszenia praworządności, jakiekolwiek naruszenia zasad i 
wartości UE, korupcję lub konflikty interesów, w szczególności przy realizacji planu 
odbudowy „Next Generation EU”;”

część druga „podkreśla, że przestrzeganie praworządności jest podstawowym warunkiem 
dostępu do funduszy europejskich; jest zdania, że uzależnienie dostępu od 
przestrzegania praworządności oraz fakt, że Unia Europejska nie dopuszcza 
ustępstw w odniesieniu do swoich wartości, zwiększają zaufanie obywateli do Unii 
i pokazują zdecydowane zaangażowanie UE w dbanie o jakość demokracji na 
całym jej terytorium;”

ust. 50
część pierwsza „wzywa do dalszego wzmacniania roli Parlamentu oraz do zacieśniania jego 

powiązań z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w odniesieniu do 
konkretnych ważnych EIO i ich wdrażania przez Komisję; uważa, że w 
szczególnych przypadkach, w których Komisja nie publikuje swoich zamiarów w 
wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) 2019/788, lub w 
komunikacie stwierdza, że nie zamierza podejmować działań w odniesieniu do EIO 
spełniającej wymogi proceduralne – czyli inicjatywy, która jest zgodna z prawem 
pierwotnym UE i nie stoi w sprzeczności z wartościami Unii określonymi w art. 2 
TUE oraz z prawami zapisanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej – 
Parlament może podjąć decyzję o sporządzeniu w związku z EIO sprawozdania 
ustawodawczego z własnej inicjatywy (INL) zgodnie z art. 222 Regulaminu;”

część druga „wzywa Komisję, by po przyjęciu takiego INL przez Parlament przyjęła na siebie 
zobowiązanie do przedłożenia wniosku ustawodawczego; uważa, że gdyby taki 
przypadek miał miejsce, Komisja powinna przeprowadzić ponowną gruntowną 
ocenę swojej pierwotnej odpowiedzi, zapewniając w ten sposób pełne 
poszanowanie INL Parlamentu; apeluje o zmianę rozporządzenia (UE) 2019/788, 
aby zachęcić Komisję do przedkładania wniosków dotyczących aktu prawnego, z 
zastrzeżeniem że przedstawiona EIO spełnia odpowiednie wymogi;”

ust. 70
część pierwsza „nalega na konieczność przedyskutowania w Parlamencie roli i składu liczbowego 

Komisji Petycji; zwraca uwagę, że lepsze uwzględnienie postulatów obywateli 
można osiągnąć tylko wtedy, gdy za działania następcze odpowiedzialny będzie 
właściwy organ;”

część druga „podkreśla, że obecnie Komisja Petycji nie jest wystarczająco duża ani nie posiada 
wystarczających uprawnień, aby zaspokoić zapotrzebowanie obywateli na jej 
pomoc;”
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16. Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2030 r. ***I

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

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wstępne porozumienie

Wstępne 
porozumienie

127 komisja gi + 553, 130, 7

17. Nowe strategiczne ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy po 
2020 r.

Sprawozdanie: Marianne Vind (A9-0023/2022)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji 
(całość tekstu)

gi + 551, 30, 110

Różne
Errata: wszystkie wersje językowe.

18. Utworzenie komisji specjalnej ds. pandemii COVID-19: wnioski i zalecenia 
na przyszłość

Projekt decyzji: B9-0139/2022

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt decyzji B9-0139/2022 (Konferencja Przewodniczących)

Ust. 1 lit. a) 20 ID gi - 124, 533, 38

2 The Left gi - 124, 559, 14

gp

1/gi + 618, 67, 11

Ust. 1 lit. c)

ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 495, 122, 78

Ust. 1 lit. f) 3 The Left gi - 160, 491, 46

4 The Left gi - 111, 521, 65Ust. 1 po lit. f)

13 The Left gi - 154, 520, 23
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 1 po lit. h) 5 The Left gi - 104, 586, 7

Ust. 1 lit. j) 6 The Left gi - 87, 602, 8

Ust. 1 po lit. j) 7 The Left gi - 115, 547, 35

8 The Left gi - 235, 415, 47Ust. 1 po lit. l)

9 The Left gi - 145, 520, 32

Ust. 1 po lit. o) 21 ID gi - 169, 505, 18

Ust. 1 lit. u) 10 The Left gi - 251, 437, 9

Ust. 1 po lit. u) 11 The Left gi - 109, 578, 10

Ust. 1 po lit. v) 22 ID gi - 146, 532, 17

Ust. 1 lit. x) 12 The Left gi - 112, 548, 37

14 ECR gi - 156, 526, 15Ust. 1 po lit. x)

15 ECR gi - 148, 530, 18

Po motywie A 16 ID gi - 122, 529, 44

Motyw B 17 ID gi - 66, 546, 83

Motyw C 1 The Left gi - 118, 562, 15

Motyw E 18 ID gi - 152, 540, 3

Po motywie E 19 ID gi - 106, 532, 55

Projekt decyzji (całość tekstu) gi + 642, 10, 39

Wnioski o głosowanie podzielone
PPE:
Ust. 1 lit. c)
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „i prawa”
część druga te słowa
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19. Utworzenie Komisji Specjalnej ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy 
Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji

Projekt decyzji: B9-0140/2022

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt decyzji B9-0140/2022 (Konferencja Przewodniczących)

Ust. 1 lit. a) po 
podpunkcie (xii)

1 The Left gi - 113, 547, 35

Projekt decyzji (całość tekstu) gi + 614, 42, 34

20. Utworzenie komisji śledczej do zbadania zarzutów dotyczących 
wykorzystywania Pegasusa i innego podobnego oprogramowania 
szpiegującego do inwigilacji

Projekt decyzji: B9-0138/2022

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt decyzji B9-0138/2022 (Konferencja Przewodniczących)

Projekt decyzji (całość 
tekstu)

gi + 635, 36, 20

21. Uwzględnianie aspektu płci w Parlamencie Europejskim – sprawozdanie 
roczne za 2020 r.

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

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 3 5 The Left gi + 365, 272, 58

Ust. 4 14 ID gi - 133, 549, 11

15 ID gi - 148, 526, 19

gp

1/gi + 541, 109, 44

Ust. 8

ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 527, 150, 17
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Po ust. 8 6 The Left gi - 178, 356, 161

gp

1/gi + 567, 90, 38

Ust. 9 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 341, 186, 168

gp

1/gi + 519, 150, 26

2/gi + 479, 184, 32

3/gi + 572, 57, 66

Ust. 10 ust. pierwotny 
tekst

4/gi + 478, 181, 36

Ust. 11 ust. pierwotny 
tekst

gi + 513, 154, 28

13 komisja gi + 597, 32, 66

gp

1/gi ↓

Ust. 12

ust. pierwotny 
tekst

2/gi ↓

Po ust. 12 7 The Left gi - 41, 506, 146

16 ID gi - 156, 527, 10

gp

1/gi + 500, 164, 29

2/gi + 487, 171, 36

3/gi - 328, 337, 28

Ust. 13

ust. pierwotny 
tekst

4/gi - 332, 338, 25

Ust. 14 8 The Left gi - 259, 345, 89

Po ust. 14 9 The Left gi - 53, 491, 150

gp

1/gi - 129, 359, 207

Po ust. 15 10 The Left

2/gi - 112, 435, 148
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 20 lit. d) ust. pierwotny 
tekst

gi + 424, 159, 109

gp

1/gi + 662, 13, 19

Ust. 23 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 646, 23, 26

gp

1/gi + 353, 322, 20

Ust. 27 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 504, 154, 37

Po ust. 27 11 The Left gi - 67, 486, 139

Ust. 31 ust. pierwotny 
tekst

gi + 347, 321, 25

Ust. 36 ust. pierwotny 
tekst

gi + 528, 145, 21

gp

1/gi + 520, 145, 29

2/gi + 470, 112, 110

Ust. 48 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 485, 177, 32

Po ust. 53 12 The Left gi - 296, 304, 94

gp

1/gi + 488, 134, 69

Ust. 56 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 390, 243, 56

gp

1/gi + 559, 53, 82

Ust. 57 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 517, 124, 53

gp

1/gi + 576, 80, 38

Motyw D ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 483, 182, 29

1 The Left gi - 257, 422, 14

2 The Left gi - 300, 362, 31

Po motywie J

3 The Left gi - 122, 397, 174
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

4 The Left gi - 66, 614, 13

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 482, 139, 68

Wnioski o głosowanie odrębne
PPE: ust. 20 lit. d), ust. 31, 56
ID: ust. 11, ust. 20 lit. d), ust. 31, 36, 48

Wnioski o głosowanie podzielone
PPE:
ust. 9
część pierwsza „odnotowuje, że odsetek posłanek do PE nieznacznie spadł w porównaniu z 

końcem ubiegłej kadencji – z około 39,6 % do 39,1 %; z zadowoleniem przyjmuje 
jednak przywództwo Parlamentu w tej dziedzinie, w tym jego postępy w zakresie 
reprezentacji politycznej kobiet, która jest wyższa niż średnia 30,4 % w 
parlamentach państw członkowskich i znacznie wyższa od światowej średniej 
wynoszącej 25,2 % w parlamentach narodowych; z zadowoleniem odnotowuje, że 
niektóre państwa członkowskie i partie polityczne wprowadziły zasady 
zapewniające równowagę płci na listach wyborczych”

część druga „i podkreśla potrzebę zapewnienia równowagi płci poprzez wprowadzenie list w 
systemie suwakowym lub innych porównywalnych metod przy okazji zbliżającego 
się przeglądu prawa wyborczego UE, tak by kandydatki miały równe szanse, by 
zostać wybranymi;”

ust. 27
część pierwsza „wzywa do wpisania postanowień dotyczących sieci ds. uwzględniania aspektu płci 

do Regulaminu, aby odzwierciedlić jej rolę w promowaniu uwzględniania aspektu 
płci w działaniach komisji i delegacji parlamentarnych; domaga się przeznaczenia 
zasobów niezbędnych do wykonywania jej funkcji i opracowania odpowiednich 
zaleceń;”

część druga „wzywa do wprowadzenia stałego punktu dyskusji w porządkach obrad komisji;”

ust. 48
część pierwsza „ubolewa nad brakiem zaangażowania Rady w tworzenie prawodawstwa 

uwzględniającego aspekt płci i ponawia apele o odblokowanie ratyfikacji przez UE 
konwencji stambulskiej,”

część druga „horyzontalnej dyrektywy antydyskryminacyjnej, która zapewni uwzględnienie 
wymiaru przekrojowego przy zwalczaniu dyskryminacji ze względu na płeć”

część trzecia „oraz dyrektywy w sprawie kobiet w zarządach;”

The Left:
poprawka 10
część pierwsza „zdecydowanie zachęca grupy polityczne do jednoczesnego wyznaczania kobiety i 

mężczyzny na współprzewodniczących;”
część druga „proponuje w związku z tym, by wyznaczać kobietę i mężczyznę do wspólnego 

sprawowania funkcji przewodniczących grup politycznych i zapisać ten wymóg w 
art. 33 ust. 5 Regulaminu jako warunek ustanawiania grup politycznych; 
podkreśla, że zmiana ta spowoduje jedynie dodanie nazwisk tych dwóch 
współprzewodniczących do zgłoszenia dotyczącego utworzenia grupy, oprócz 
podawanych obecnie: nazwy grupy, deklaracji politycznej określającej cel grupy 
oraz nazwisk jej członków i członków prezydium;”
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ust. 23
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „gwarantujących posłom możliwość kontynuowania 

pracy podczas urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego lub rodzicielskiego, takich jak 
utrzymanie możliwości głosowania zdalnego podczas urlopu lub”

część druga te słowa

ID:
ust. 8
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „i antygenderowymi”
część druga te słowa

ust. 10
część pierwsza „zachęca wszystkie państwa członkowskie, aby przy opracowywaniu zmian w 

ordynacjach wyborczych wzięły pod uwagę potrzebę zadbania o to, by parlamenty 
uwzględniały aspekt płci;”

część druga „ponadto zachęca krajowe partie polityczne do wprowadzenia parytetów przy 
podejmowaniu decyzji w sprawie kandydatów do wyborów, nawet jeśli prawo tego 
nie przewiduje;”

część trzecia „wzywa, aby w tym celu dzielić się mechanizmami wsparcia i najlepszymi 
praktykami z partiami politycznymi;”

część czwarta „podkreśla, że aby zapewnić kandydatury kobiece, wewnętrzna organizacja i 
wewnętrzne procedury partii muszą uwzględniać aspekt płci przez włączenie 
środków takich jak wyraźne uregulowanie równouprawnienia płci w przepisach 
partyjnych, ustanowienie parytetów płci na stanowiskach decyzyjnych lub 
istnienie dobrze funkcjonujących forów lobbingu, rzecznictwa i dyskusji, w tym 
ugrupowań lub komisji złożonych z kobiet;”

ust. 12
część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje pełną równowagę płci w Prezydium Parlamentu, w 

którym 8 z 14 wiceprzewodniczących i 2 z 5 kwestorów to kobiety; zwraca jednak 
uwagę, że kobiety przewodniczą lub współprzewodniczą tylko 3 z 7 grup 
politycznych, 11 z 27 komisji oraz 13 z 44 delegacji Parlamentu; wzywa do 
poprawy równowagi płci wśród przewodniczących komisji, delegacji i grup 
politycznych;”

część druga „z zadowoleniem przyjmuje zmianę art. 213 ust. 1 Regulaminu Parlamentu, 
zgodnie z którą należy zapewnić równowagę płci w składzie prezydium każdej 
komisji; ubolewa jednak, że zmiana ta wejdzie w życie dopiero wraz z 
rozpoczęciem pierwszej sesji plenarnej po następnych wyborach do Parlamentu, 
które odbędą się w 2024 r.;”

ust. 56
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „przeprowadzenia analizy rozmieszczenia i 

projektowania toalet w Parlamencie, aby ocenić potrzebę dostosowania ich do 
wymogów każdej płci, w tym za pomocą środków takich jak wprowadzenie toalet 
bez oznaczenia płci oraz”

część druga te słowa

ust. 57
część pierwsza „zwraca się o dokonanie przeglądu strategii komunikacyjnej Parlamentu, w tym za 

pomocą takich środków jak ustanowienie protokołu upamiętniania ofiar 
kobietobójstwa i zmiana strony internetowej Parlamentu, tak aby zawierała ona w 
głównym menu specjalną sekcję poświęconą równouprawnieniu płci, istotne 
informacje na temat kluczowych dossier,”

część druga „takich jak proces ratyfikacji konwencji stambulskiej przez UE, oraz aktualizację 
informacji na temat historii i składu Parlamentu z perspektywy płci;”
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motyw D
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „parytety” i „stosowanie języka neutralnego płciowo”
część druga te słowa

PPE, ID:
ust. 13
część pierwsza „wzywa do zapewnienia równowagi płci na wszystkich szczeblach podczas 

posiedzeń plenarnych oraz prac komisji i delegacji, w tym przy wyznaczaniu 
koordynatorów, sprawozdawców i kontrsprawozdawców”

część druga „oraz przydzielaniu czasu wystąpień;”
część trzecia „apeluje o wprowadzenie odpowiednich zmian do Regulaminu;”
część czwarta „podkreśla, że należy zapewnić przestrzeganie parytetu, zwłaszcza w odniesieniu 

do zarządzania organami na zasadzie współprzewodnictwa i do podziału 
wspólnych obowiązków, np. w przypadku wyznaczania współsprawozdawców lub 
współkontrsprawozdawców;”

22. Trzeci unijny plan działania w sprawie równości płci

Sprawozdanie: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Alternatywny projekt 
rezolucji

1 ECR gi - 142, 539, 10

gp

1/gi + 529, 117, 46

Ust. 5 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 348, 102, 240

gp

1/gi + 547, 120, 25

Ust. 23 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 400, 241, 50

gp

1/gi + 579, 66, 47

Ust. 27 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 485, 142, 63

gp

1/gi + 634, 51, 7

Tytuł przed ust. 33 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 487, 140, 63

gp

1/gi + 544, 78, 70

2/gi + 458, 161, 71

Ust. 33 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 479, 148, 64
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

4/gi + 456, 145, 88

gp

1/gi + 552, 75, 64

2/gi + 494, 134, 60

3/gi + 482, 139, 68

4/gi + 495, 131, 61

Ust. 34 ust. pierwotny 
tekst

5/gi + 545, 76, 67

gp

1/gi + 572, 61, 57

2/gi + 603, 63, 26

Ust. 35 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 488, 138, 64

gp

1/gi + 580, 66, 46

2/gi + 484, 138, 69

Ust. 36 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 481, 142, 67

gp

1/gi + 548, 77, 66

Ust. 37 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 480, 144, 67

Ust. 38 ust. pierwotny 
tekst

gi + 470, 142, 78

gp

1/gi + 574, 74, 44

Ust. 39 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 480, 143, 68

gp

1/gi + 609, 55, 28

Ust. 41 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 486, 142, 63
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 53 ust. pierwotny 
tekst

gi + 381, 80, 231

gp

1/gi + 541, 82, 68

Ust. 56 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 426, 182, 83

gp

1/gi + 542, 92, 57

Ust. 66 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 373, 265, 51

gp

1/gi + 529, 120, 43

Ust. 71 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 379, 250, 61

gp

1/gi + 590, 74, 28

Ust. 74 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 458, 73, 160

gp

1/gi + 569, 104, 19

Ust. 83 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 353, 169, 167

gp

1/gi + 628, 52, 12

Ust. 84 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 488, 141, 62

gp

1/gi + 542, 105, 45

Ust. 94 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 349, 199, 140
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Umocowanie 9 ust. pierwotny 
tekst

gi + 471, 64, 154

Umocowanie 38 ust. pierwotny 
tekst

gi + 437, 190, 63

Motyw H 2 posłowie gi + 418, 159, 114

Motyw I ust. pierwotny 
tekst

gi + 449, 167, 75

gp

1/gi + 533, 115, 44

2/gi + 480, 145, 66

Motyw L ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 487, 128, 76

gp

1/gi + 593, 69, 30

Motyw O ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 485, 144, 62

Projekt rezolucji (komisje DEVE i FEMM) (całość 
tekstu)

gi + 479, 93, 116

Wnioski o głosowanie odrębne
posłowie: ust. 38, 53; umocowania 9, 38; motyw I

Wnioski o głosowanie podzielone
posłowie:
ust. 5
część pierwsza „zdecydowanie potępia wycofanie się Turcji z konwencji stambulskiej;”
część druga „uważa, że wypowiedzenie konwencji stambulskiej stanowi kolejny krok poddający 

w wątpliwość status Turcji jako kraju kandydującego do UE;”

ust. 23
część pierwsza „wyraża ubolewanie, że ważna kwestia różnorodności jest przyporządkowana do 

stanowiska doradcy ESDZ ds. płci i różnorodności, i wzywa ESDZ, aby nadała 
niezbędną rangę zarówno równości płci, jak i Agendzie ONZ dotyczącej kobiet, 
pokoju i bezpieczeństwa, a także różnorodności i włączeniu społecznemu, oraz aby 
utworzyła osobne stanowisko dla każdego z tych obszarów, a także wzmocniła te 
funkcje, ich mandaty, zasoby i uprawnienia;”

część druga „wzywa, aby w każdej dyrekcji ESDZ powołano specjalnego doradcę 
ds. problematyki płci, podlegającego bezpośrednio doradcy ESDZ ds. płci 
i różnorodności, oraz aby zachęcano personel tych dyrekcji do ścisłej współpracy 
z Europejskim Instytutem ds. Równości Kobiet i Mężczyzn;”

ust. 27
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „i praw”
część druga te słowa

Tytuł przed ust. 33
część pierwsza „Zapewnić kobietom dostęp do ochrony zdrowia”
część druga „oraz prawa seksualne i reprodukcyjne”
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ust. 33
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „potwierdza, że prawa i zdrowie reprodukcyjne i 

seksualne są prawami człowieka i stanowią podstawowe elementy godności 
ludzkiej i wzmocnienia pozycji kobiet;”, wszystkie następujące wyrażenia: 
„praw(a) i”, „i praw” oraz „podkreśla, że wycofywanie przepisów dopuszczających 
w sprawie aborcji podważa ochronę zdrowia, praw i godności kobiet oraz stwarza 
większe ryzyko dla kobiet w najtrudniejszej sytuacji społecznej i gospodarczej;”

część druga „potwierdza, że prawa i zdrowie reprodukcyjne i seksualne są prawami człowieka i 
stanowią podstawowe elementy godności ludzkiej i wzmocnienia pozycji kobiet;”

część trzecia i wszystkie przypadki użycia następujących wyrazów: „prawa i” oraz „i praw”
część czwarta „podkreśla, że wycofywanie przepisów dopuszczających w sprawie aborcji 

podważa ochronę zdrowia, praw i godności kobiet oraz stwarza większe ryzyko dla 
kobiet w najtrudniejszej sytuacji społecznej i gospodarczej;”

ust. 34
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „w tym do bezpiecznej i legalnej aborcji,”, „do praw” 

(wszystkie przypadki użycia), „bezpiecznej i legalnej aborcji” oraz „oraz 
antykoncepcji”

część druga „w tym do bezpiecznej i legalnej aborcji,”
część trzecia „do praw” (wszystkie przypadki użycia)
część czwarta „bezpiecznej i legalnej aborcji,”
część piąta „oraz antykoncepcji”

ust. 35
część pierwsza „podkreśla znaczenie poprawy dostępności metod antykoncepcji w krajach 

partnerskich, zwłaszcza dla nastoletnich dziewcząt;
część druga „stwierdza, że wszystkie kobiety i nastoletnie dziewczęta mają prawo do 

dokonywania własnych, swobodnych i świadomych wyborów dotyczących ich praw 
i zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego; przypomina, że jakość opieki zdrowotnej 
nad matkami jest ważnym wyznacznikiem rozwoju kraju; uważa, że UE powinna 
pomagać krajom partnerskim w przestrzeganiu prawa do zdrowia w kontekście 
ciąży i porodu poprzez tworzenie przyzwoitych usług macierzyńskiej opieki 
zdrowotnej, które skutecznie zmniejszają śmiertelność noworodków i zgony 
związane z komplikacjami podczas porodu;” z wyjątkiem słów: „praw i”

część trzecia „praw i”

ust. 36
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „oraz praw w tym zakresie” oraz „praw seksualnych i 

reprodukcyjnych”
część druga „oraz praw w tym zakresie”
część trzecia „praw seksualnych i reprodukcyjnych”

ust. 37
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „oraz praw w tej dziedzinie”, „prawa i” oraz „praw i”
część druga te słowa

ust. 39
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „prawami i” „praw i” oraz „prawom i”
część druga te słowa

ust. 41
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa: „praw”
część druga to słowo

ust. 56
część pierwsza „podkreśla, że zasadnicze znaczenie ma zaangażowanie sektora prywatnego w 

osiąganie celów ustanowionych w GAP III oraz pociąganie go do odpowiedzialności 
w przypadku naruszania praw kobiet podczas działań biznesowych;”

część druga „apeluje do Komisji o włączenie perspektywy płci do przyszłego wniosku 
ustawodawczego w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw;”
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ust. 66
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa: „wszystkich”
część druga to słowo

ust. 71
część pierwsza „przypomina, że apelował do Komisji o to, by skład wewnętrznych grup 

doradczych był zrównoważony pod względem płci, by ich rola w zakresie 
monitorowania została jeszcze bardziej rozszerzona”

część druga „oraz by w ramach każdej umowy o wolnym handlu ustanawiano komisję ds. 
handlu i płci w celu identyfikacji niedociągnięć;”

ust. 74
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „Konwencji nr 189 dotyczącej osób pracujących w 

gospodarstwie domowym,”
część druga te słowa

ust. 83
część pierwsza „zwraca uwagę, jak ważne jest powiązanie koncepcji bezpieczeństwa ludzkiego 

i podejścia uwzględniającego problematykę płci; wzywa UE, aby wykorzystała 
koncepcję bezpieczeństwa ludzkiego, którą określono w rezolucji nr 66/290 
Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz w jego 
agendzie „Kobiety, pokój i bezpieczeństwo”; nalega, by koncepcja bezpieczeństwa 
koncentrowała się na życiu ludzkim i jego ochronie przed takimi zagrożeniami, jak 
przemoc, brak edukacji, opieki zdrowotnej, żywności czy niezależności 
ekonomicznej; wzywa Komisję, ESDZ i państwa członkowskie, aby rozwijały 
i propagowały program ONZ w zakresie rozbrojenia;”

część druga „kładzie nacisk na prowadzenie feministycznej polityki zagranicznej w zakresie 
rozbrojenia i nieproliferacji;”

ust. 84
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „praw i”
część druga te słowa

ust. 94
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem wszystkich przypadków użycia słowa: „feministyczny”
część druga to słowo

motyw L
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „i związanych z nimi praw” oraz „oraz zakazywaniem 

edukacji seksualnej”
część druga „i związanych z nimi praw”
część trzecia „oraz zakazywaniem edukacji seksualnej”

motyw O
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: (fr. et droits, słów tych brakuje w wersji polskiej)
część druga te słowa
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23. Praworządność i konsekwencje wyroku TSUE

Projekty rezolucji: B9-0134/2022, B9-0135/2022, B9-0136/2022

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

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

Ust. 1 4 ID gi - 145, 538, 8

Po ust. 1 5 ID gi - 147, 540, 3

Ust. 2 ust. pierwotny 
tekst

gi + 521, 149, 25

Po ust. 2 6 ID gi - 142, 540, 9

Ust. 11 1 ECR gi - 127, 531, 36

Po ust. 11 7 ID gi - 148, 535, 10

Po motywie D 2 ID gi - 147, 538, 7

Po motywie N 3 ID gi - 151, 535, 6

Motyw O ust. pierwotny 
tekst

gi + 595, 82, 16

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 478, 155, 29

Projekty rezolucji grup politycznych

B9-0135/2022 ECR, posłowie gi ↓

B9-0136/2022 ID, posłowie gi ↓

Wnioski o głosowanie odrębne
ID: ust. 2; motyw O
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24. Europejskie ramy podatku u źródła

Sprawozdanie: Pedro Marques (A9-0011/2022)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji gi + 625, 38, 28

25. Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej –  Roczna 
analiza zrównoważonego wzrostu gospodarczego 2022

Sprawozdanie: Irene Tinagli (A9-0034/2022)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

11 S&D, PPE, 
Renew, 

Verts/ALE, 
ECR

gi + 675, 5, 11Po ust. 1

12 The Left gi - 208, 408, 75

Ust. 5 13 The Left gi - 105, 538, 48

Po ust. 5 1 The Left gi - 63, 579, 49

Po ust. 6 2 The Left gi - 72, 567, 52

Ust. 7 14 The Left gi - 102, 369, 220

Ust. 9 15 The Left gi - 68, 561, 62

Po ust. 10 3 The Left gi - 116, 555, 20

Ust. 16 16 The Left gi - 69, 570, 52

4 The Left gi - 71, 574, 46

5 The Left gi - 74, 557, 60

Po ust. 17

6 The Left gi - 78, 580, 33

gp

1/gi + 579, 54, 58

2/gi + 589, 46, 56

Ust. 18 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 502, 82, 107
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 19 ust. pierwotny 
tekst

gi + 539, 68, 84

Po umocowaniu 29 7 S&D, PPE, 
Renew, 

Verts/ALE, 
ECR

gi + 643, 17, 29

Motyw A ust. pierwotny 
tekst

gi + 557, 67, 67

Motyw B 8 S&D, PPE, 
Renew, 

Verts/ALE, 
ECR

gi + 640, 3, 48

Motyw C 9 S&D, PPE, 
Renew, 

Verts/ALE, 
ECR

gi + 638, 3, 50

Motyw E 10 S&D, PPE, 
Renew, 

Verts/ALE, 
ECR

gi + 638, 3, 50

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 534, 85, 73

Wnioski o głosowanie odrębne
The Left: ust. 19 motyw A

Wnioski o głosowanie podzielone
The Left:
ust. 18
część pierwsza „uznaje znaczenie procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej 

dla wskazywania zakłóceń równowagi makroekonomicznej w UE, zapobiegania im i 
usuwania ich;”

część druga „podkreśla, że niezbędne będą stałe monitorowanie i obserwacja, a państwa 
członkowskie powinny eliminować pojawiające się zakłócenia równowagi za 
pomocą reform zwiększających odporność gospodarczą i społeczną, a także 
promujących transformację cyfrową oraz ekologiczną i sprawiedliwą 
transformację;”

część trzecia „podkreśla, że Komisja odgrywa istotną rolę w pociąganiu rządów do 
odpowiedzialności w tym względzie;”
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26. Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: 
zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej strategii zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego na 2022 r.

Sprawozdanie: Helmut Geuking (A9-0040/2022) 

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 1 11 S&D gi - 300, 355, 35

2 The Left gi - 117, 381, 193

3 The Left gi - 67, 549, 75

4 The Left gi - 82, 384, 225

Po ust. 1

7 Renew gi + 672, 7, 12

gp

1/gi + 601, 30, 60

Ust. 2 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 400, 278, 13

gp

1/gi + 553, 101, 37

2/gi + 366, 255, 70

Ust. 3 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 377, 278, 36

gp

1/gi + 567, 104, 20

2/gi + 375, 284, 30

3/gi + 378, 285, 26

Ust. 5 ust. pierwotny 
tekst

4/gi + 393, 267, 29

gp

1/gi + 535, 56, 100

Ust. 8 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 355, 294, 42

Ust. 9 ust. pierwotny 
tekst

gi + 368, 236, 86

gp

1/gi + 570, 45, 76

2/gi + 526, 100, 65

Ust. 10 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 560, 81, 50
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

gp

1/gi + 569, 54, 68

Ust. 11 § pierwotny 
tekst

2/gi + 397, 198, 95

10 S&D gi - 267, 414, 10Ust. 14

ust. pierwotny 
tekst

gi + 391, 285, 15

gp

1/gi + 591, 47, 53

Ust. 15 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 380, 264, 47

gp

1/gi + 615, 47, 29

Ust. 16 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 373, 264, 54

gp

1/gi + 660, 17, 14

Ust. 19 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 400, 275, 16

Przed ust. 21, 
podtytuł

1 PPE gi + 525, 122, 44

gp

1/gi + 321, 300, 70

Ust. 23 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 660, 12, 19

Ust. 25 ust. pierwotny 
tekst

gi + 415, 184, 90

Ust. 27 8 Renew gi + 564, 84, 42

Po ust. 27 5 The Left gi - 84, 570, 33

gp

1/gi + 585, 18, 88

2/gi - 274, 357, 60

Ust. 30 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 363, 252, 76

gpUst. 35 ust. pierwotny 
tekst

1/gi + 356, 215, 120
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

2/gi + 558, 92, 41

gp

1/gi + 545, 112, 34

2/gi + 342, 303, 46

Ust. 36 ust. pierwotny 
tekst

3/gi - 300, 306, 80

gp

1/gi + 607, 65, 19

Ust. 37 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 352, 327, 12

gp

1/gi + 616, 19, 55

Ust. 40 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 463, 163, 60

gp

1/gi + 667, 8, 16

Ust. 42 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 380, 299, 12

gp

1/gi + 551, 70, 70

Ust. 43 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 397, 227, 65

gp

1/gi + 606, 50, 35

Ust. 49 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 380, 193, 117

gp

1/gi + 549, 101, 41

2/gi + 298, 288, 105

3/gi + 361, 274, 54

4/gi + 373, 262, 54

Ust. 51 ust. pierwotny 
tekst

5/gi + 367, 230, 92

gpUst. 52 ust. pierwotny 
tekst

1/gi + 507, 157, 27
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

2/gi + 355, 301, 35

3/gi + 343, 331, 17

4/gi + 349, 327, 15

5/gi + 351, 317, 23

gp

1/gi + 647, 9, 35

Ust. 53 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 450, 219, 21

gp

1/gi + 602, 32, 57

Ust. 56 ust. pierwotny 
tekst

2/gi - 337, 340, 14

gp

1/gi + 598, 18, 75

Ust. 62 ust. pierwotny 
tekst

2/gi - 294, 382, 15

Po umocowaniu 18 6 Renew gi + 642, 13, 26

Motyw A 9 S&D gi - 290, 372, 29

gp

1/gi + 638, 6, 47

Motyw H ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 397, 243, 50

gp

1/gi + 623, 14, 53

Motyw M ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 346, 261, 82

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi - 97, 279, 314

Wnioski o głosowanie odrębne
PPE: ust. 9, 25
S&D: ust. 14

Wnioski o głosowanie podzielone
PPE:
ust. 2
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „wzywa Komisję do dopilnowania, aby europejskie 

zarządzanie gospodarcze było dostosowane do tych celów i strategii;”
część druga te słowa



P9_PV(2022)03.08-10(VOT)_PL.docx 31 PE 729.210

ust. 3
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „publicznym i powszechnym” oraz „przed podjęciem 

decyzji o dezaktywacji ogólnej klauzuli wyjścia”
część druga „publicznym i powszechnym”
część trzecia „przed podjęciem decyzji o dezaktywacji ogólnej klauzuli wyjścia”

ust. 8
część pierwsza „podkreśla, że plan działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych 

obejmuje trzy cele główne i że ostatni z tych celów dotyczy ubóstwa i zakłada 
zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym o 
co najmniej 15 mln, w tym co najmniej 5 mln dzieci, w porównaniu z 2019 r.; 
ubolewa jednak, że Komisja nie przedstawiła jeszcze jasnego i całościowego 
programu, jak osiągnąć ten cel za pomocą skutecznych narzędzi i środków 
finansowych; wzywa Komisję do niezwłocznego przedstawienia strategii 
przeciwdziałania ubóstwu, obejmującej zobowiązanie do wyeliminowania ubóstwa 
w Europie do 2050 r.;”

część druga „uważa, że ta strategia powinna obejmować, między innymi, postęp społeczny 
jako priorytet inwestycyjny, co oznacza, że NextGenerationEU, wieloletnie ramy 
finansowe i budżet UE muszą kierować inwestycje na cele socjalne, w 
szczególności postęp społeczny na miarę ambicji inwestycji w dziedzinie ekologii i 
cyfryzacji, a zmniejszenie ubóstwa i nierówności powinno także zostać 
uwzględnione przekrojowo we wszystkich wydatkach;”

ust. 11
część pierwsza „popiera demokratyzację procesu europejskiego semestru; jest głęboko 

przekonany, że reforma zarządzania gospodarczego musi iść w parze ze 
wzmocnieniem wymiaru społecznego;”

część druga „uważa, że polityka równości płci musi być zakorzeniona w głównym nurcie i 
włączona do niego na wszystkich etapach zarządzania gospodarczego;”

ust. 15
część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji z 9 grudnia 2021 r. zatytułowany 

„Budowanie gospodarki służącej ludziom – plan działania na rzecz gospodarki 
społecznej”;”

część druga „wzywa Komisję do przedstawienia ambitnych środków dotyczących zakładania i 
rozwoju spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych, które z natury kładą większy 
nacisk na sprawiedliwe warunki pracy i wzmacnianie pozycji pracowników i 
obywateli;”

ust. 16
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: wzywa Komisję do zagwarantowania młodym ludziom 

dostępu do płatnych, wysokiej jakości stażów i praktyk oraz” 
część druga te słowa

ust. 19
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „należycie finansowana”
część druga te słowa

ust. 30
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „w związku z tym wzywa do reformy ram zarządzania 

gospodarczego, aby umożliwić państwom członkowskim dokonanie niezbędnych 
publicznych inwestycji środowiskowych i społecznych, w tym inwestycji na rzecz 
rozwoju oferty oraz zwiększenia standardu mieszkań socjalnych, publicznych, 
przystępnych cenowo i energooszczędnych;”

część druga „socjalnych”
część trzecia „w związku z tym wzywa do reformy ram zarządzania gospodarczego, aby 

umożliwić państwom członkowskim dokonanie niezbędnych publicznych inwestycji 
środowiskowych i społecznych, w tym inwestycji na rzecz rozwoju oferty oraz 
zwiększenia standardu mieszkań socjalnych, publicznych, przystępnych cenowo i 
energooszczędnych;”
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ust. 35
część pierwsza „wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia w UE powszechnego 

dostępu do bezpłatnej edukacji publicznej dla dzieci w wieku do lat trzech, co 
przyczyni się do zapewnienia równych szans kolejnemu pokoleniu oraz do 
zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy;”

część druga „podkreśla, jak ważna jest transpozycja dyrektywy w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym dla zapewnienia równego dostępu do rozwiązań 
urlopowych i równoważnego korzystania z nich przez kobiety i mężczyzn, co 
pozwoli osobom mającym dzieci lub pracownikom opiekującym się członkami 
rodziny pozostającymi na ich utrzymaniu na uzyskanie lepszej równowagi między 
obowiązkami opiekuńczymi a zawodowymi;”

ust. 37
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „wiążąca dla wszystkich państw członkowskich oraz”
część druga te słowa

ust. 40
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „i zapewnienie dzieciom dostępu do informacji 

dotyczących orientacji seksualnej i tożsamości płciowej”
część druga te słowa

ust. 42
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa: „europejskim”
część druga to słowo

ust. 51
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „oraz zapobieżenia brakom strategicznych towarów i 

delokalizacji produkcji” „co najmniej 80 %”, „do 2030 r.” oraz „w celu poprawy 
odpowiedzialności członków zarządu za włączanie zasad zrównoważonego rozwoju 
w proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie, a także promowania praktyk 
dotyczących ładu korporacyjnego wspierających zrównoważony rozwój 
przedsiębiorstwa, w tym w zakresie sprawozdawczości przedsiębiorstwa, 
wynagradzania członków zarządu, maksymalnego stosunku wynagrodzenia 
dyrektora generalnego do wynagrodzenia pracownika, składu zarządu oraz 
zaangażowania zainteresowanych stron;”

część druga „oraz zapobieżenia brakom strategicznych towarów i delokalizacji produkcji”
część trzecia „co najmniej 80 %”
część czwarta „do 2030 r.”
część piąta „w celu poprawy odpowiedzialności członków zarządu za włączanie zasad 

zrównoważonego rozwoju w proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie, a 
także promowania praktyk dotyczących ładu korporacyjnego wspierających 
zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa, w tym w zakresie sprawozdawczości 
przedsiębiorstwa, wynagradzania członków zarządu, maksymalnego stosunku 
wynagrodzenia dyrektora generalnego do wynagrodzenia pracownika, składu 
zarządu oraz zaangażowania zainteresowanych stron;”
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ust. 52
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „– z uwzględnieniem praw pracowników takich jak 

prawo do zrzeszania się, prawo do prowadzenia rokowań zbiorowych, prawo do 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony socjalnej i dobrych warunków pracy 
–”, „podkreśla, że w dyrektywie tej należy zapewnić pełny udział związków 
zawodowych i przedstawicieli pracowników w całej procedurze należytej 
staranności oraz zagwarantować prawo do osiągnięcia porozumienia zbiorowego 
na odpowiednich szczeblach dotyczących polityk w zakresie należytej 
staranności;” „w całym łańcuchu, składania skarg” oraz „i przedsiębiorstw 
chcących uzyskać dostęp do rynku wewnętrznego”

część druga „– z uwzględnieniem praw pracowników takich jak prawo do zrzeszania się, prawo 
do prowadzenia rokowań zbiorowych, prawo do bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz ochrony socjalnej i dobrych warunków pracy –”

część trzecia „podkreśla, że w dyrektywie tej należy zapewnić pełny udział związków 
zawodowych i przedstawicieli pracowników w całej procedurze należytej 
staranności oraz zagwarantować prawo do osiągnięcia porozumienia zbiorowego 
na odpowiednich szczeblach dotyczących polityk w zakresie należytej 
staranności;”

część czwarta „w całym łańcuchu, składania skarg”
część piąta „i przedsiębiorstw chcących uzyskać dostęp do rynku wewnętrznego”

Ust. 56
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „w ramach procesu europejskiego semestru”
część druga te słowa

motyw H
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „mając na uwadze, że staże muszą być nie tylko 

płatne, ale także ograniczone pod względem długości i liczby, tak aby młodzi 
ludzie nie byli blokowani w powtarzanych bez końca stażach i wykorzystywani jako 
tania lub nawet darmowa siła robocza, bez ochrony socjalnej i praw 
emerytalnych;”

część druga te słowa

Renew:
motyw M
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „że technologie cyfrowe stanowią zagrożenie dla 

jakości zatrudnienia;”
część druga te słowa

ust. 5
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „znaczna część wpływów generowanych przez”, „i 

późniejsze dochody podatkowe” oraz „powinny być wykorzystywane do”
część druga „znaczna część wpływów generowanych przez”
część trzecia „i późniejsze dochody podatkowe”
część czwarta „powinny być wykorzystywane do”

ust. 43
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „płacy zapewniającej utrzymanie na minimalnym 

poziomie,”
część druga te słowa
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ust. 49
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „oraz odpowiedniego warunkowego wsparcia 

finansowego”
część druga te słowa

Verts/ALE:
ust. 10
część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący Społecznego Funduszu 

Klimatycznego, uwzględniający społeczne konsekwencje transformacji naszych 
społeczeństw w kierunku neutralności klimatycznej; jest przekonany, że należy 
szerzej zająć się społecznymi skutkami zielonej polityki, oraz podkreśla pilność 
przyjęcia instrumentów, które umożliwią wszystkim członkom społeczeństwa 
korzystanie z zalet neutralności klimatycznej i ochronią ludzi i gospodarstwa 
domowe, w szczególności osoby szczególnie wrażliwe, przed wpływem zmiany 
klimatu i zanieczyszczenia” z wyjątkiem słów: „uwzględniający społeczne 
konsekwencje transformacji naszych społeczeństw w kierunku neutralności 
klimatycznej; jest przekonany, że należy szerzej zająć się społecznymi skutkami 
zielonej polityki, oraz”

część druga „uwzględniający społeczne konsekwencje transformacji naszych społeczeństw w 
kierunku neutralności klimatycznej; jest przekonany, że należy szerzej zająć się 
społecznymi skutkami zielonej polityki, oraz”

część trzecia „oraz zapobiegną negatywnym konsekwencjom społecznym, które mogą wyniknąć 
z wdrażania działań klimatycznych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu;”

ust. 53
część pierwsza „wzywa Komisję, aby podjęła działania w kierunku zapewnienia odporności 

gospodarczej, propagowała inwestycje publiczne w strategiczne sektory i systemy 
opieki społecznej, chroniła przedsiębiorczość i MŚP oraz by zapewniała postęp 
społeczny w UE za pomocą dobrze płatnych miejsc pracy; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie, aby zwiększyły odporność gospodarki, jej konkurencyjność 
i gotowość na przyszłe kryzysy w celu stworzenia środowiska przyjaznego dla 
biznesu, które będzie pomagało w przyciąganiu inwestycji i przedsiębiorców, oraz 
by zapewniły sprawiedliwą i społeczną UE z miejscami pracy pozwalającymi 
prowadzić godne życie, nie pomijając nikogo, przy jednoczesnym poszanowaniu 
pomocniczości państw członkowskich;”

część druga „wzywa Komisję, aby zmniejszyła obciążenia administracyjne dla przedsiębiorstw 
ze szczególnym naciskiem na MŚP, które stanowią podstawę gospodarki 
europejskiej;”

PPE, Renew:
ust. 23
część pierwsza „podkreśla, że z powodu przyspieszającej zmiany klimatu oraz jej potencjalnego 

wpływu na pracowników powstają nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa i higieny 
pracy, jak również to, że przełomy technologiczne, takie jak AI i cyfryzacja, mogą 
skutkować niebezpiecznymi warunkami pracy;”

część druga „zwraca uwagę na swoją rezolucję z dnia 20 października 2021 r. zawierającą 
zalecenia dla Komisji w sprawie ochrony pracowników przez zagrożeniami 
związanymi z azbestem i z zadowoleniem przyjmuje postępy poczynione w 
procesie przeglądu dyrektywy w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów 
(CMD4); wzywa Komisję do podjęcia stosownych i proporcjonalnych działań 
legislacyjnych i nielegislacyjnych, by stawić czoła tym nowym zagrożeniom;”

ust. 36
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „oraz do zarezerwowania na ten cel puli 20 mld EUR, 

a także do wykonania tego zadania w okresie 2021–2027,” oraz „uważa, że 
gwarancja dla dzieci musi zostać rozszerzona tak, by uzupełniała krajowe systemy 
świadczeń na dzieci;”

część druga „oraz do zarezerwowania na ten cel puli 20 mld EUR, a także do wykonania tego 
zadania w okresie 2021–2027,”

część trzecia „uważa, że gwarancja dla dzieci musi zostać rozszerzona tak, by uzupełniała 
krajowe systemy świadczeń na dzieci;”
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ust. 62
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „wzywa Komisję, aby wprowadziła obowiązek 

certyfikacji w odniesieniu do ogólnounijnych przetargów publicznych oraz by 
utworzyła w tym celu rejestr socjalny;”

część druga te słowa

27. Baterie i zużyte baterie ***I

Sprawozdanie: Simona Bonafè (A9-0031/2022)

Przedmiot Popr. nr Autor Gi itp. Głos
owa
nie

Gi/ge – uwagi

Poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej – 
głosowanie łączne

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

komisja AN + 586, 33, 71

500 ID gi - 100, 583, 5Art. 1 po ust. 1

84 komisja AN + 623, 16, 51

490 ECR gi - 110, 568, 12Art. 7 ust. 1 akapit 2

127 komisja AN + 597, 58, 35

491 ECR gi - 110, 568, 12Art. 7 ust. 3 akapit 2

135 komisja AN + 595, 85, 10

492 ECR gi - 111, 568, 11Art. 8 ust. 1 akapit 1

140 komisja AN + 590, 90, 10

Art. 8 po ust. 1 493 ECR gi - 330, 356, 4

144 komisja AN + 583, 85, 22Art. 8 ust. 4

494 ECR gi ↓

gp

1/gi + 414, 262, 13

162 komisja

2/gi + 404, 263, 22

Art. 11 ust. 1 akapit 1

498 PPE gi ↓
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Przedmiot Popr. nr Autor Gi itp. Głos
owa
nie

Gi/ge – uwagi

495 ECR gi - 301, 380, 9Art. 11 ust. 1 po 
akapicie 1

164 komisja AN + 415, 240, 35

Art. 11 po ust. 2 496 ECR gi - 308, 374, 8

gp

1/gi + 625, 55, 10

Art. 13 ust. 2 178 komisja

2/gi + 571, 85, 34

190 komisja AN + 407, 271, 12Art. 13 ust. 6

499 PPE gi ↓

237-261 
263-269

komisja AN + 590, 62, 38

501 ID gi - 100, 524, 64

Art. 39

262 komisja AN + 565, 92, 33

502 ID gi - 100, 524, 64Art. 41 ust. 2 akapit 2

273 komisja AN + 660, 16, 14

503 ID gi - 97, 528, 63Art. 42 ust. 3

277 komisja AN + 635, 37, 18

Art. 50 po ust. 4 323 komisja AN + 651, 26, 13

Art. 55 po ust. 1 333 komisja AN + 575, 73, 42

504 ID gi - 80, 605, 3Art. 66 po ust. 8

397 komisja AN + 670, 5, 15

505 ID gi - 81, 602, 5Po art. 72

324 komisja AN + 580, 66, 44

506 ID gi - 99, 586, 3

419 komisja AN + 663, 16, 11

Art. 77 ust. 1

497 ECR gi - 134, 532, 24

Załącznik II po pkt 2 429 komisja AN + 598, 76, 16

Motyw 15 6 komisja AN + 469, 187, 34

Wniosek Komisji Europejskiej gi + 584, 67, 40
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Wnioski o głosowanie odrębne
PPE: poprawki 6, 164
ECR: poprawki 164, 237, 269, 323, 333, 429

Wnioski o głosowanie podzielone
ECR:
poprawka 162
część pierwsza „Do dnia 1 stycznia 2024 r. baterie przenośne wmontowane wurządzenia i baterie 

do lekkich środków transportu są projektowane w taki sposób, aby one mogły 
zostać łatwo i bezpiecznie usunięte i zastąpione za pomocą podstawowych i 
powszechnie dostępnych narzędzi oraz bez powodowania uszkodzeń w urządzeniu 
lub bateriach. Baterie przenośne muszą być łatwe do usunięcia i wymiany przez 
użytkownika końcowego, a baterie do lekkich środków transportu – do usunięcia 
i wymiany przez użytkownika końcowego lub przez niezależnych operatorów 
w okresie żywotności urządzenia, jeśli baterie mają krótszy okres trwałości niż 
urządzenie, lub co najmniej na koniec okresu trwałości urządzenia.”

część druga „Ogniwa baterii do lekkich środków transportu muszą być łatwe do usunięcia i 
wymiany przez niezależnych operatorów.”

poprawka 178
część pierwsza „Od dnia 1 stycznia 2027 r. baterie przenośne, baterie do lekkich środków 

transportu i akumulatory samochodowe są oznakowane etykietą zawierającą 
informacje na temat ich nominalnej pojemności energetycznej oraz są 
oznakowane etykietą zawierającą informacje o minimalnej średniej trwałości 
w określonych zastosowaniach oraz przewidywanej żywotności wyrażone w liczbie 
cykli”

część druga „i lat kalendarzowych.”

Różne
Errata: wszystkie wersje językowe.

28. Sytuacja dziennikarzy i obrońców praw człowieka w Meksyku

Projekty rezolucji: B9-0153/2022, B9-0154/2022, B9-0155/2022, B9-0156/2022, B9-0157/2022, 
B9-0158/2022

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0153/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, posłowie)

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 607, 2, 73

Projekty rezolucji grup politycznych

B9-0153/2022 PPE gi ↓

B9-0154/2022 The Left gi ↓

B9-0155/2022 Verts/ALE gi ↓

B9-0156/2022 S&D gi ↓

B9-0157/2022 Renew gi ↓

B9-0158/2022 ECR gi ↓



P9_PV(2022)03.08-10(VOT)_PL.docx 38 PE 729.210



P9_PV(2022)03.08-10(VOT)_PL.docx 39 PE 729.210

29. Mjanma/Birma - rok po zamachu stanu

Projekty rezolucji: B9-0141/2022, B9-0142/2022, B9-0143/2022, B9-0144/2022, B9-0145/2022, 
B9-0148/2022

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0141/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, posłowie)

Ust. 5 4 The Left gi - 105, 513, 60

Ust. 6 5 The Left gi - 92, 581, 5

Ust. 9 6 The Left gi - 240, 384, 54

Po ust. 10 7 The Left gi - 92, 456, 130

Po ust. 13 2 The Left gi - 134, 513, 31

Ust. 18 8 The Left gi - 209, 357, 112

Po ust. 20 10 The Left gi - 142, 480, 56

Ust. 21 11 The Left gi - 269, 352, 57

Po ust. 21 12 The Left gi - 139, 507, 32

Po motywie W 3 The Left gi - 69, 539, 70

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 646, 1, 20

Projekty rezolucji grup politycznych

B9-0141/2022 The Left gi ↓

B9-0142/2022 Verts/ALE gi ↓

B9-0143/2022 S&D gi ↓

B9-0144/2022 Renew gi ↓

B9-0145/2022 ECR gi ↓

B9-0148/2022 PPE gi ↓

Różne
Wycofano poprawki 1 i 9.
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30. Niszczenie dziedzictwa kulturowego w Górskim Karabachu

Projekty rezolucji: B9-0146/2022, B9-0147/2022, B9-0149/2022, B9-0150/2022, B9-0151/2022, 
B9-0152/2022

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0146/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, posłowie)

gp

1/gi + 683, 1, 4

Ust. 3 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 685, 0, 3

Po ust. 16 1 ECR gi - 166, 470, 50

Motyw A ust. pierwotny 
tekst

gi + 681, 3, 4

gp

1/gi + 445, 212, 30

Motyw N ust. pierwotny 
tekst

2/gi - 183, 460, 44

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 635, 2, 42

Projekty rezolucji grup politycznych

B9-0146/2022 The Left gi ↓

B9-0147/2022 Verts/ALE gi ↓

B9-0149/2022 S&D gi ↓

B9-0150/2022 Renew gi ↓

B9-0151/2022 ECR gi ↓

B9-0152/2022 PPE gi ↓

Wnioski o głosowanie odrębne
ID: motyw A
PPE: motyw N

Wnioski o głosowanie podzielone
The Left:
motyw N
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „lub sprofanowane, ponieważ wykorzystywano je jako 

obory, przebudowywano, aby usunąć ślady innej kultury, lub”
część druga te słowa

ID:
ust. 3
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „dziedzictwo kulturowe ma wymiar uniwersalny jako 

świadectwo historii nierozerwalnie związanej z tożsamością narodów, i”
część druga te słowa
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Różne
Annie Schreijer-Pierik również poparła wspólny projekt rezolucji RC-B9-0146/2022.

31. Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE z 2020 r.

Sprawozdanie: Yana Toom (A9-0019/2022)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

gp

1/gi + 681, 2, 8

Ust. 10 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 384, 291, 17

Ust. 11 § pierwotny 
tekst

gi - 328, 330, 34

Ust. 12 ust. pierwotny 
tekst

gi - 317, 348, 27

Ust. 14 2 posłowie gi - 245, 432, 15

Motyw I 1 posłowie gi - 258, 424, 10

gp

1/gi + 617, 21, 54

Motyw P ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 379, 280, 33

Motyw S ust. pierwotny 
tekst

gi + 341, 316, 35

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 357, 119, 207

Wnioski o głosowanie odrębne
posłowie: ust. 11, 12 motyw S

Wnioski o głosowanie podzielone
posłowie:
ust. 10
część pierwsza „wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia środków koordynacji 

i współpracy, aby skutecznie rozwiązywać problemy związane z podwójnym 
opodatkowaniem rejestracji pojazdów, dyskryminacją podatkową i podwójnym 
opodatkowaniem w kontekście transgranicznym oraz do lepszego przystosowania 
do transgranicznej mobilności pracowników;”

część druga „uważa, że kwestie związane z podwójnym opodatkowaniem nie są w 
wystarczającym stopniu rozwiązane przez istniejące dwustronne konwencje 
podatkowe lub jednostronne działania państw członkowskich i wymagają podjęcia 
w najbliższym czasie uzgodnionych działań na szczeblu UE;”
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motyw P
część pierwsza „mając na uwadze, że – jak pokazały to petycje – przemieszczający się obywatele i 

mieszkańcy UE nadal napotykają trudności w korzystaniu z praw wyborczych ze 
względu na obciążenie administracyjne, biurokrację i bariery językowe w 
niektórych państwach członkowskich”

część druga „oraz dezinformację lub brak współpracy między organami niektórych państw 
członkowskich;”

32. Sprawiedliwe i prostsze opodatkowanie wspierające strategię odbudowy 
gospodarczej

Sprawozdanie: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022) (do przyjęcia projektu rezolucji wymagana 
większość głosów posłów do Parlamentu)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 9 1 The Left gi + 365, 290, 37

gp

1/gi + 526, 145, 21

Ust. 15 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 524, 150, 18

Ust. 22 2 The Left gi - 77, 369, 245

Ust. 29 3 The Left gi - 103, 543, 46

Ust. 30 4 The Left gi - 121, 544, 27

Po ust. 30 5 The Left gi - 276, 407, 9

Ust. 34 6 The Left gi - 144, 374, 173

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 476, 78, 129

Wnioski o głosowanie podzielone
ID:
ust. 15
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „zauważa, że art. 116 TFUE, choć sugerowany w 

planie działania, nie został jeszcze wykorzystany w sprawach podatkowych, a 
umożliwiłby skuteczniejsze podejmowanie decyzji w Radzie;”

część druga te słowa


