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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. Uchodźcy w Europie: CARE ***I

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2022)0109 - C9-0057/2022- 2022/0075(COD))

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wniosek Komisji 
Europejskiej

gi + 562, 2, 3

2. Bardziej elastyczne korzystanie ze środków w ramach rozporządzenia w 
sprawie EFMRA w świetle wojny w Ukrainie ***I

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2022)0112 - C9-0056/2022- 2022/0077(COD))

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Art. 2 pkt 1 3 Verts/ALE
The Left

gi - 125, 442, 7

Art. 2 pkt 2 4 Verts/ALE
The Left

gi - 115, 424, 5

5 Verts/ALE
The Left

gi - 118, 460, 2

gp

1 +

Art. 3 pkt 1

ust. pierwotny 
tekst

2 +

Motyw 18 1 Verts/ALE
The Left

gi - 118, 455, 6

Po motywie 19 2 Verts/ALE
The Left

gi - 119, 431, 8

Wniosek Komisji Europejskiej gi + 575, 4, 3

Wnioski o głosowanie imienne
The Left: poprawki 1, 2, 3, 4, 5

Wnioski o głosowanie podzielone
ID:
Art. 3 pkt 1
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „i innych darczyńców publicznych lub prywatnych”
część druga te słowa
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3. Umowa o statusie między UE a Mołdawią dotycząca działań operacyjnych 
prowadzonych przez Frontex ***

Projekt decyzji Rady (COM(2022)0124 - 07202/2022 - C9-0120/2022 - 2022/0087(NLE))

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt decyzji Rady gi + 543, 34, 10

4. Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu w 2023 r.

Propozycja Konferencji Przewodniczących

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Przyjęty bez głosowania

5. Wniosek o uchylenie immunitetu Włodzimierza Cimoszewicza

Sprawozdanie: Gilles Lebreton (A9-0057/2022)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt decyzji +

6. Wniosek o uchylenie immunitetu Ioannisa Lagosa

Sprawozdanie: Angel Dzhambazki (A9-0055/2022)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt decyzji +



P9_PV(2022)03-24(VOT)_PL.docx 5 PE 730.300

7. System pilotażowy na potrzeby infrastruktur rynkowych opartych na 
technologii rozproszonego rejestru ***I

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

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wstępne porozumienie

Wstępne 
porozumienie

2 komisja gi + 527, 28, 31

8. Rozporządzenie w sprawie roamingu (wersja przekształcona) ***I

Sprawozdanie: Angelika Winzig (A9-0286/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wstępne porozumienie

Wstępne 
porozumienie

74 komisja gi + 581, 2, 5

9. Udzielenie pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii ***I

Sprawozdanie: Markéta Gregorová (A9-0043/2022)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wniosek Komisji 
Europejskiej

gi + 558, 20, 10

10. Skomputeryzowany system łączności w zakresie transgranicznych 
postępowań cywilnych i karnych (system e-CODEX) ***I

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

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wstępne porozumienie

Wstępne 
porozumienie

71 komisje gi + 571, 7, 10
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11. Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych DNA we 
Włoszech *

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

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt decyzji 
wykonawczej Rady

gi + 547, 38, 4

12. Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych 
daktyloskopijnych we Włoszech *

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

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt decyzji 
wykonawczej Rady

gi + 546, 37, 3

13. Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych 
rejestracyjnych pojazdów we Włoszech *

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

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt decyzji 
wykonawczej Rady

gi + 546, 36, 6

14. Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych 
rejestracyjnych pojazdów w Grecji *

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

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt decyzji 
wykonawczej Rady

gi + 546, 33, 9
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15. Umowa między Unią Europejską a Brazylią w sprawie zniesienia wiz 
krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów zwykłych ***

Zalecenie: Paulo Rangel (A9-0029/2022)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt decyzji Rady gi + 585, 3, 0

16. Umowa między Unią Europejską a Brazylią w sprawie zniesienia wiz 
krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, 
służbowych lub urzędowych ***

Zalecenie: Paulo Rangel (A9-0030/2022)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt decyzji Rady gi + 587, 3, 0

17. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – 
wniosek EGF/2021/007 FR/Selecta – Francja

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

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji gi + 556, 21, 10

18. Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 oraz art. 112 ust. 4 lit. c): 
najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości flutianilu w określonych 
produktach lub na ich powierzchni

Projekt rezolucji: B9-0168/2022 (wymagana większość głosów posłów do Parlamentu)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0168/2022
(komisja ENVI)

Projekt rezolucji ge - 310, 256, 17



P9_PV(2022)03-24(VOT)_PL.docx 8 PE 730.300

19. Pilna potrzeba przyjęcia unijnego planu działania dla zapewnienia 
bezpieczeństwa żywnościowego w UE i poza jej terytorium w związku z 
rosyjską inwazją na Ukrainę

Projekty rezolucji: B9-0160/2022, B9-0162/2022, B9-0163/2022, B9-0164/2022, B9-0165/2022, 
B9-0166/2022, B9-0167/2022

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0160/2022
(PPE, S&D, Renew, ECR)

1 ID gi - 99, 459, 25

13 The Left gi - 150, 424, 12

Po ust. 2

29 The Left gi - 147, 391, 51

Ust. 4 41 ECR gi + 396, 163, 28

Ust. 5 51 Renew +

Po ust. 6 42 ECR gi - 273, 304, 11

2 ID gi - 263, 307, 18Po ust. 8

3 ID gi - 110, 462, 11

14 The Left gi - 174, 361, 54

15 The Left gi - 155, 426, 5

Po ust. 12

16 The Left gi - 155, 418, 11

Po ust. 15 4 ID gi - 67, 476, 41

Po ust. 16 17 The Left gi - 145, 434, 11

gp

1 +

2 +

Ust. 17 ust. pierwotny 
tekst

3 +

gp

1 +

Ust. 18 ust. pierwotny 
tekst

2 +

gp

1 +

Ust. 21 ust. pierwotny 
tekst

2/ge + 388, 176, 24
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

3 +

5 ID gi - 220, 321, 48Po ust. 21

43 ECR gi + 525, 15, 48

Ust. 22 27 The Left gi + 493, 84, 13

Po ust. 22 44 ECR gi + 265, 249, 71

52 Renew +

gp

1 ↓

Ust. 24

ust. pierwotny 
tekst

2/gi ↓

gp

1 +

Ust. 25 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 496, 70, 17

gp

1/gi + 522, 24, 38

2/gi + 383, 162, 45

Ust. 26 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 428, 139, 18

12 PPE gi + 293, 285, 12Po ust. 26

18 The Left gi - 163, 410, 14

gp

1/ge + 312, 237, 37

40 Verts/ALE

2 -

6 ID gi ↓

53 Renew ge + 300, 271, 15

gp

1/gi ↓

2/gi ↓

3/gi ↓

Ust. 27

ust. pierwotny 
tekst

4/gi ↓
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

5/gi ↓

6/gi ↓

Ust. 28 ust. pierwotny 
tekst

go +

38 Verts/ALE -

gp

1 +

Ust. 29

ust. pierwotny 
tekst

2 +

gp

1/gi + 482, 90, 16

2/gi - 138, 426, 21

19 The Left

3/gi + 512, 72, 2

20 The Left gi - 166, 411, 10

21 The Left gi - 142, 436, 9

Po ust. 29

39 Verts/ALE ge - 158, 340, 88

Ust. 32 ust. pierwotny 
tekst

go/ge + 413, 148, 27

Ust. 33 54 Renew +

55 Renew +

gp

1 ↓

Ust. 36

ust. pierwotny 
tekst

2 ↓

Po ust. 36 22 The Left gi + 348, 204, 37

gp

1 +

Ust. 37 ust. pierwotny 
tekst

2 +

Ust. 39 28 The Left gi - 138, 432, 19

23 The Left gi - 140, 435, 10Po ust. 39

24 The Left gi - 146, 375, 66
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

30 The Left gi - 139, 426, 15

31 The Left gi - 165, 406, 13

56 Renew +

gp

1 ↓

2/gi ↓

3/gi ↓

4 ↓

Ust. 40

ust. pierwotny 
tekst

5 ↓

Ust. 41 57 Renew +

Po ust. 42 7 ID gi - 273, 295, 15

gp

1 +

Ust. 43 ust. pierwotny 
tekst

2 +

gp

1 +

Ust. 44 ust. pierwotny 
tekst

2 +

Po ust. 46 46 Renew ge + 307, 267, 12

gp

1/gi + 562, 21, 6

2/gi + 464, 114, 7

Ust. 47 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 551, 12, 15

8 PPE gi - 274, 289, 20

9 PPE gi - 254, 306, 21

Po ust. 47

10 PPE gi + 298, 276, 7

gp

1/gi + 270, 241, 75

Ust. 48 45 ECR

2/gi - 259, 314, 10



P9_PV(2022)03-24(VOT)_PL.docx 12 PE 730.300

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

gp

1/gi ↓

ust. pierwotny 
tekst

2/gi ↓

gp

1/gi + 447, 75, 54

2/gi + 444, 68, 71

3/gi + 429, 120, 34

Ust. 49 ust. pierwotny 
tekst

4/gi + 493, 56, 35

Po ust. 49 11 PPE gi + 284, 278, 25

gp

1 +

Ust. 50 ust. pierwotny 
tekst

2 +

Ust. 53 32/rev PPE gi + 465, 100, 21

Po ust. 53 33/rev PPE gi + 429, 127, 26

gp

1 +

Ust. 54 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 469, 88, 28

Po ust. 55 25 The Left gi - 209, 349, 29

Po ust. 57 26 The Left gi - 193, 326, 69

gp

1 +

Ust. 58 ust. pierwotny 
tekst

2 +

Po motywie L 34 Verts/ALE -

gp

1 +

2/gi + 552, 27, 6

Motyw M ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 353, 200, 26
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Motyw W 47 Renew ge + 303, 232, 49

Motyw Z 48 Renew +

gp

1 +

Motyw AE ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 479, 105, 2

gp

1 +

Motyw AH ust. pierwotny 
tekst

2 +

gp

1 +

2/gi + 544, 13, 27

Motyw AK ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 479, 58, 46

Motyw BB 35 Verts/ALE -

Motyw EE 49 Renew +

Motyw LL 50 Renew +

36 Verts/ALE -Po motywie LL

37 Verts/ALE -

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 413, 120, 49

Projekty rezolucji grup politycznych

B9-0160/2022 S&D ↓

B9-0162/2022 PPE ↓

B9-0163/2022 Renew ↓

B9-0164/2022 The Left ↓

B9-0165/2022 ID ↓

B9-0166/2022 ECR ↓

B9-0167/2022 Verts/ALE ↓
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Wnioski o głosowanie imienne
ECR: poprawki 41, 42, 43, 44, 45; ust. 27, 47
PPE: poprawki 8, 9, 10, 11, 12, 32/rev, 33/rev
The Left: poprawki 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; 

ust. 26, 27, 49
ID: poprawki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12; ust. 24 (część druga), 25 (część druga), 40 

(części druga i trzecia), 47 (część druga), 48, 54 (część druga); motyw M (części 
druga i trzecia), AE (część druga), AK (części druga i trzecia),

Verts/ALE: poprawki 9, 10, 12; ust. 27

Wnioski o głosowanie odrębne
Renew: ust. 26, 32, 36
PPE: ust. 48
The Left: ust. 28, 32, 36
S&D: ust. 32, 37, 49

Wnioski o głosowanie podzielone
The Left:
ust. 18
część pierwsza „wzywa Komisję, by antycypowała potencjalne rosyjskie kontrsankcje, które mogą 

wpłynąć na sektor rolno-spożywczy i sektor żywności pochodzenia wodnego, 
podobnie jak sankcje nałożone w 2014 r.,”

część druga „oraz by wskazała i otwarła nowe rynki w celu przekierowania eksportu produktów 
spożywczych;”

ust. 43
część pierwsza „wzywa Komisję, by zastosowała środki nadzwyczajne, w tym dopłaty do 

prywatnego przechowywania, w przypadku produktów rolnych napotykających 
problemy ze zbytem; odnotowuje zamiar udzielenia takiej pomocy sektorowi 
wieprzowiny;”

część druga „wzywa Komisję, by utworzyła mechanizm, który da organizacjom pozarządowym i 
innym podmiotom dostęp do produktów pochodzących z prywatnego 
przechowywania, aby pomóc im zagwarantować bezpieczeństwo żywnościowe w 
Ukrainie; uważa, że mechanizm ten można również wykorzystywać za 
pośrednictwem Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w 
państwach członkowskich przyjmujących uchodźców, aby zaspokoić pilną potrzebę 
zapewnienia dodatkowej żywności; uważa ponadto, że fundusz może pomóc 
zapewnić osobom będącym w trudnej sytuacji, że nie ucierpią niewspółmiernie z 
powodu kryzysu;”

ust. 58
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „alternatywne rynki eksportowe”
część druga te słowa

ID:
ust. 24
część pierwsza „zauważa, że aby zmniejszyć zależność od nawozów chemicznych, trzeba jak 

najszybciej zacząć wykorzystywać alternatywne ekologiczne źródła składników 
pokarmowych i obieg składników pokarmowych; wzywa Komisję, by zajęła się 
prawnymi i praktycznymi przeszkodami w wykorzystaniu tego rozwiązania do 
zmniejszenia zależności od importu nawozów, po pierwsze dzięki przejściu na 
nawozy organiczne, a po drugie dzięki dalszemu wspieraniu badań i innowacji na 
szczeblu UE; wzywa Komisję, by w szczególności podjęła niezbędne środki, w tym 
ustawodawcze, służące szerszemu wykorzystaniu ekologicznych produktów 
nawozowych uzyskiwanych z osadów ściekowych i przetworzonego obornika, by 
zastąpić nawozy sztuczne,”

część druga „pod warunkiem że nie będzie to sprzeczne z celami strategii „Od pola do stołu”;

ust. 25
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „przechodzeniu na bardziej ekologiczne, odnawialne 

alternatywy”
część druga te słowa
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ust. 44
część pierwsza „podkreśla, że trzeba przyjąć środki zapobiegające barierom w swobodnym 

przepływie towarów, a zwłaszcza w swobodnym obrocie kluczowymi towarami, 
takimi jak zboża; apeluje o zagwarantowanie właściwego funkcjonowania 
jednolitego rynku produktów rolnych oraz unikanie zakazu eksportu do innych 
państw członkowskich;”

część druga „zwraca się do Komisji o szczególną czujność w tym względzie i podjęcie 
natychmiastowych działań w związku z wprowadzonym przez Węgry zakazem 
eksportu zbóż;”

ust. 48
część pierwsza „podkreśla, że celów strategii „Od pola do stołu” i szerzej rozumianego Zielonego 

Ładu nie należy podważać bezpośrednimi działaniami na rzecz zwiększenia 
odporności i budowania samowystarczalności pod względem nakładów;”

część druga „podkreśla, że środki mające zwiększyć efektywność wykorzystania środków 
produkcji, a także dostępność bardziej zrównoważonych alternatyw i praktyk oraz 
środki mające rozwiązać problem marnotrawienia żywności określone w strategii 
„Od pola do stołu” i w Zielonym Ładzie, a jednocześnie zmniejszyć zależność od 
czynników produkcji, takich jak szkodliwe środki ochrony roślin i nawozy 
chemiczne, to podstawowe elementy zapewniające solidne rolnictwo, rybołówstwo 
i akwakulturę w UE oraz łańcuch dostaw produktów rolno-spożywczych w 
perspektywie średnio- i długoterminowej;”

ust. 54
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „oraz zwraca uwagę, że środki te muszą przyczyniać 

się do osiągania celów Unii dotyczących przejścia na neutralność klimatyczną do 
2050 r.”

część druga te słowa

motyw M
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „po części wskutek kryzysu klimatycznego i w 

konsekwencji pandemii COVID-19”
część druga „po części wskutek kryzysu klimatycznego i w konsekwencji pandemii COVID-19” z 

wyjątkiem słów: „wskutek kryzysu klimatycznego i”
część trzecia „wskutek kryzysu klimatycznego i”

motyw AE
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „przy jednoczesnym utrzymaniu celów Zielonego 

Ładu”
część druga te słowa

motyw AH
część pierwsza „mając na uwadze, że prawidłowe funkcjonowanie jednolitego rynku 

europejskiego jest warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego;”
część druga „mając na uwadze, że w wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę rząd Węgier podjął 

niedawno decyzję o zakazie wszelkiego eksportu zboża, łamiąc zarówno własne 
zobowiązania traktatowe, jak i zasadę solidarności w UE;”
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motyw AK
część pierwsza „mając na uwadze, że można osiągnąć i utrzymać po wyjściu z obecnego kryzysu 

istotne synergie, np. zrównoważone praktyki rolnicze poprawiające jakość gleby, a 
tym samym produktywność oraz inne funkcje i usługi ekosystemowe, w tym 
sekwestrację dwutlenku węgla i regulację jakości wody;” z wyjątkiem słów: 
„sekwestrację dwutlenku węgla i”

część druga „sekwestrację dwutlenku węgla i”
część trzecia „mając na uwadze, że model produkcji i konsumpcji żywności, napojów i innych 

produktów rolnych w UE powinien być spójny z polityką i zobowiązaniami UE, w 
tym z celami zrównoważonego rozwoju ONZ i z porozumieniem paryskim, aby 
zapewnić solidną równowagę między trzema filarami zrównoważonego rozwoju;”

S&D:
poprawka 19
część pierwsza „podkreśla, że silny i zrównoważony sektor rolny w całej UE oraz prosperujące i 

zrównoważone środowisko wiejskie, wspierane dzięki zdecydowanej wspólnej 
polityce rolnej (WPR), to podstawowe warunki sprostania wyzwaniu, jakim jest 
zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego;”

część druga „podkreśla, że obecna WPR, ukierunkowana na eksport i zdominowana przez 
modele rolnictwa intensywnego, nie służy interesom małych i średnich 
gospodarstw rolnych, szkodzi środowisku i przyczynia się do zmiany klimatu, 
utraty różnorodności biologicznej, wylesiania, erozji gleby, niedoboru wody, a 
także zanieczyszczenia wody i powietrza;”

część trzecia „podkreśla, że rolnictwo ma istotną wartość dla UE i jej rozwoju politycznego i 
gospodarczego, a także ogromny wpływ na społeczeństwo, gdyż wytwarza 
żywność, daje zatrudnienie na obszarach wiejskich oraz oferuje żywotność 
gospodarczą i jakość życia na tych obszarach, a ogólnie – rozwój obszarów 
wiejskich;”

Verts/ALE:
ust. 29
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „i paszy”
część druga te słowa

ust. 36
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „większą elastyczność”
część druga te słowa

ust. 37
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „zwłaszcza dla zwierząt gospodarskich”
część druga te słowa

ust. 50
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „długoterminowej¨
część druga te słowa
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poprawka 40
część pierwsza „ze względu na wyjątkowe okoliczności uznaje pilną potrzebę wprowadzenia 

tymczasowych i odwracalnych środków mających zwiększyć unijną produkcję w 
sezonie zbiorów w 2022 r., by przyczynić się do bezpieczeństwa żywnościowego w 
Unii; ponieważ trzeba przezwyciężyć problem obecnego niedoboru roślin 
wysokobiałkowych, wzywa Komisję do przyspieszenia procedur administracyjnych, 
by w tym roku, przejściowym dla WPR, móc wykorzystywać grunty ugorowane do 
produkcji roślin wysokobiałkowych, do spożycia przez ludzi lub na paszę; apeluje o 
priorytetowe potraktowanie upraw wysokobiałkowych; zwraca się do Komisji, by 
przeprowadziła w odpowiednim czasie ponowną ocenę sytuacji i w razie potrzeby 
zaproponowała dalsze odpowiednie środki na 2023 r.;”

część druga „w związku z tym zwraca uwagę na rolę, jaką odgrywają obszary proekologiczne w 
zwiększaniu funkcjonalnej różnorodności biologicznej i wydajności okolicznych 
obszarów uprawnych nawet o 36 %; zdecydowanie ostrzega przed stosowaniem 
pestycydów na obszarach proekologicznych, gdyż skumulowane zyski wydajności 
zostaną utracone wskutek zabicia drapieżników polujących na szkodniki i 
zapylaczy, które przyciągają te pasma pól; i ostrzega także przed orką, która 
powoduje utratę zgromadzonego węgla;”
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poprawka 45
część pierwsza „podkreśla, że w pierwszej kolejności należy dołożyć wszelkich starań, aby nie 

dopuścić do niedoborów żywności, zwłaszcza w regionach znajdujących się w 
trudnej sytuacji, aby uniknąć powszechnej niestabilności geopolitycznej, oraz 
uważa, że przyczynienie się do światowego bezpieczeństwa żywnościowego jest 
obecnie moralnym obowiązkiem i nie może być uznawane za zagrożenie dla 
długoterminowych celów strategii „Od pola do stołu” i szerzej rozumianego 
Zielonego Ładu w kontekście bezpośrednich działań na rzecz zwiększenia 
odporności i budowania samowystarczalności pod względem nakładów;”

część druga „podkreśla, że środki mające zwiększyć efektywność wykorzystania środków 
produkcji, a także dostępność bardziej zrównoważonych alternatyw i praktyk oraz 
środki mające rozwiązać problem marnotrawienia żywności, a jednocześnie 
zmniejszyć zależność od czynników produkcji to podstawowe elementy 
zapewniające solidne rolnictwo, rybołówstwo i akwakulturę w UE oraz łańcuch 
dostaw produktów rolno-spożywczych w perspektywie średnio- i 
długoterminowej;”

Renew, The Left, S&D:
ust. 17
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „podkreśla, że rozwiązania krótko- i średnioterminowe 

mające zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe obejmują dywersyfikację dostaw 
z państw trzecich, i” oraz „oraz by zawarła nowe umowy dwustronne lub 
rozszerzyła zakres dotychczasowych”

część druga „podkreśla, że rozwiązania krótko- i średnioterminowe mające zapewnić 
bezpieczeństwo żywnościowe obejmują dywersyfikację dostaw z państw trzecich, 
i”

część trzecia „oraz by zawarła nowe umowy dwustronne lub rozszerzyła zakres 
dotychczasowych”

Renew, The Left, S&D, Verts/ALE:
ust. 21
część pierwsza „przypomina, że dramatyczny wzrost cen nawozów, mający znaczny wpływ na 

cały sektor rolno-spożywczy, nastąpił jeszcze przed rosyjską inwazją na Ukrainę; 
podkreśla, że ceny te będą nadal rosły, ponieważ są powiązane z cenami gazu 
ziemnego;”

część druga „wzywa zatem Komisję, by zaczęła znosić cła antydumpingowe na nawozy 
produkowane w państwach trzecich;”

część trzecia „ubolewa ponadto, że Komisja nie wspomniała konkretnie o nawozach 
w komunikacie z 8 marca 2022 r. zatytułowanym „REPowerEU: wspólne 
europejskie działanie na rzecz bardziej przystępnej cenowo, bezpiecznej i 
zrównoważonej energii””

S&D, Verts/ALE:
ust. 26
część pierwsza „wzywa Komisję, by podniosła limity zużycia azotu z obornika zwierzęcego, np. 

azotu odzyskiwanego z obornika lub RENURE, jako alternatywy dla nawozów 
sztucznych, dostosowując je do limitów dotyczących nawozów;” z wyjątkiem słów: 
„Komisję, by podniosła limity zużycia”

część druga „Komisję, by podniosła limity zużycia”
część trzecia „wzywa Komisję, by zarówno rozważyła tymczasowe odstępstwo w celu szybkiego 

obniżenia kosztów nawozów, jak i podjęła prace nad przepisami na dłuższą 
perspektywę, by poprawić obieg zamknięty w gospodarstwach rolnych 
i zmniejszyć zależność od zasobów z państw trzecich;”

ECR, Renew, Verts/ALE:
ust. 27
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część pierwsza „ze względu na wyjątkowe okoliczności uznaje pilną potrzebę wprowadzenia 
tymczasowych i odwracalnych środków mających zwiększyć unijną produkcję w 
sezonie zbiorów w 2022 r., by przyczynić się do bezpieczeństwa żywnościowego w 
Unii; ponieważ trzeba przezwyciężyć problem obecnego niedoboru roślin 
wysokobiałkowych, wzywa Komisję do przyspieszenia procedur administracyjnych, 
by w tym roku, przejściowym dla WPR, móc wykorzystywać grunty ugorowane do 
produkcji roślin wysokobiałkowych, do spożycia przez ludzi lub na paszę;” z 
wyjątkiem słowa: „wysokobiałkowych” (pierwszy raz w ustępie)

część druga „wysokobiałkowych” (pierwszy raz w ustępie)
część trzecia „apeluje o priorytetowe potraktowanie upraw wysokobiałkowych – i upraw innych 

roślin – niewymagających stosowania pestycydów lub wymagających ich tylko w 
niewielkich ilościach;” z wyjątkiem słów: „i upraw innych roślin” oraz „lub 
wymagających ich tylko w niewielkich”

część czwarta „i upraw innych roślin”
część piąta „lub wymagających ich tylko w niewielkich”
część szósta „zwraca się do Komisji, by przeprowadziła w odpowiednim czasie ponowną ocenę 

sytuacji i w razie potrzeby zaproponowała dalsze odpowiednie środki na 2023 r.;”

The Left, ID, Verts/ALE:
ust. 40
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „przejście na”, „rozwój i przyspieszenie dostępu do 

rynków alternatywnych źródeł białka, nawozy ekologiczne, mikrobiologiczną 
ochronę upraw i agroekologię”, „przy jednoczesnym utrzymaniu celów Zielonego 
Ładu” oraz „umożliwienie w tym roku, przejściowym dla WPR, wykorzystania 
tymczasowych i krótkoterminowych mechanizmów elastyczności obejmujących 
warunki i odstępstwa oraz przyspieszyć procedury administracyjne, aby osiągnąć 
tę elastyczność”

część druga „przejście na” oraz „rozwój i przyspieszenie dostępu do rynków alternatywnych 
źródeł białka, nawozy ekologiczne, mikrobiologiczną ochronę upraw i 
agroekologię”

część trzecia „przy jednoczesnym utrzymaniu celów Zielonego Ładu”
część czwarta „umożliwienie w tym roku, przejściowym dla WPR, wykorzystania tymczasowych i 

krótkoterminowych mechanizmów elastyczności obejmujących warunki i 
odstępstwa oraz przyspieszyć procedury administracyjne, aby osiągnąć tę 
elastyczność” z wyjątkiem słów: „i odstępstwa”

część piąta „i odstępstwa”

ECR, ID:
ust. 47
część pierwsza „ponownie podkreśla, że należy wzmocnić europejską autonomię strategiczną w 

zakresie żywności, pasz i całego sektora rolnego,”
część druga „przy jednoczesnym utrzymaniu celów Zielonego Ładu, które służą”
część trzecia „chronić środowisko UE oraz jej obszary rolne, łowiska i ośrodki akwakultury;”

Renew, ID:
ust. 49
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „z uwzględnieniem potencjalnych konsekwencji 

rosyjskiej inwazji na Ukrainę dla europejskiego i światowego bezpieczeństwa 
żywnościowego”, „wdrażaniu planów działania prowadzących do osiągnięcia celów 
strategii” oraz „lub ucieczki emisji”

część druga „z uwzględnieniem potencjalnych konsekwencji rosyjskiej inwazji na Ukrainę dla 
europejskiego i światowego bezpieczeństwa żywnościowego”

część trzecia „wdrażaniu planów działania prowadzących do osiągnięcia celów strategii”
część czwarta „lub ucieczki emisji”
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20. WRF na lata 2021–2027: zwalczanie oligarchicznych struktur, ochrona 
funduszy UE przed nadużyciami finansowymi i konfliktami interesów

Sprawozdanie: Petri Sarvamaa (A9-0039/2022)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 28 + zmienione ustnie

Projekt rezolucji 
(całość tekstu)

gi + 409, 61, 42

Różne
Monika Hohlmeier przedstawiła następującą poprawkę ustną do ust. 28:
„zwraca uwagę, że według załącznika I do sprawozdań rocznych dotyczących ochrony interesów 
finansowych Unii Europejskiej (sprawozdań PIF) za lata 2018 i 2019 Rumunia – wskutek 
trwającego dochodzenia w sprawie zwalczania nadużyć finansowych – była w stanie ujawnić i 
zgłosić bez porównania najwięcej nieprawidłowości w zakresie nadużyć finansowych 
odnotowanych pośród państw członkowskich UE w przedmiotowych latach;”


