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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. Akt w sprawie zarządzania danymi ***I

Sprawozdanie: Angelika Niebler (A9-0248/2021)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wstępne porozumienie

Wstępne 
porozumienie

248 komisja gi + 501, 12, 40

2. Globalne podejście do badań i innowacji – Strategia Europy na rzecz 
współpracy międzynarodowej w zmieniającym się świecie

Projekt rezolucji: B9-0174/2022

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0174/2022 (komisja ITRE)

Ust. 22 2 ID -

Motyw D 1 ID -

Projekt rezolucji (całość tekstu) +

3. Realizacja polityki spójności na lata 2021–2027

Projekt rezolucji: B9-0173/2022

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0173/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

Ust. 9 3 ECR -

gp

1 +

Motyw D ust. pierwotny 
tekst

2 +

1 ECR -Po motywie G

2 ECR -
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji (całość tekstu) +

Wnioski o głosowanie podzielone
ECR:
motyw D
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa „praworządnością”
część druga to słowo

4. Realizacja działań w zakresie edukacji obywatelskiej

Sprawozdanie: Domènec Ruiz Devesa (A9-0060/2022)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

4 ECR -

5 ECR -

Przed ust. 1

6 ECR -

Ust. 3 2 ID -

Ust. 16 ust. pierwotny 
tekst

gi + 471, 107, 37

Ust. 23 ust. pierwotny 
tekst

gi + 475, 112, 31

Ust. 25 ust. pierwotny 
tekst

gi + 482, 116, 23

Ust. 36 ust. pierwotny 
tekst

gi + 534, 73, 14

Ust. 38 ust. pierwotny 
tekst

gi + 473, 123, 22

gp

1 +

Ust. 40 ust. pierwotny 
tekst

2 +

gp

1 +

Ust. 48 ust. pierwotny 
tekst

2 +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 51 3 ID -

Ust. 52 ust. pierwotny 
tekst

gi + 465, 144, 23

Ust. 53 ust. pierwotny 
tekst

gi + 463, 147, 18

Ust. 57 ust. pierwotny 
tekst

gi + 493, 99, 36

gp

1/gi + 503, 107, 17

2/AN + 475, 126, 14

Ust. 59 Ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 422, 175, 30

Ust. 60 ust. pierwotny 
tekst

gi + 425, 179, 25

Motyw E ust. pierwotny 
tekst

gi + 474, 115, 30

gp

1 +

Motyw F ust. pierwotny 
tekst

2 +

Motyw G 1 ID -

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 460, 130, 37

Wnioski o głosowanie imienne
ID: ust. 16, 23, 25, 36, 38, 52, 53, 57, 60; motyw E

Wnioski o głosowanie podzielone
ID:
ust. 40
część pierwsza „wzywa Komisję do aktywniejszego promowania edukacji obywatelskiej dla 

wszystkich obywateli, w tym osób dorosłych, oraz do uwzględnienia tego w 
odpowiednich programach finansowania i grupach roboczych;”

część druga „wzywa Komisję do powiązania inicjatyw w ramach europejskiego programu na 
rzecz umiejętności z kompetencjami obywatelskimi oraz do uwzględnienia 
obywatelstwa cyfrowego w opracowywaniu europejskiego certyfikatu umiejętności 
cyfrowych;”

ust. 48
część pierwsza „uważa, że strategia powinna obejmować synergię z odpowiednimi działaniami UE 

na rzecz młodzieży i politykami UE na rzecz zwalczania wszelkich form rasizmu i 
ksenofobii,”

część druga „nienawiści wobec osób LGBTIQ oraz dyskryminacji kobiet i mniejszości, poprzez 
ustanowienie powiązań z unijnym planem działania przeciwko rasizmowi i 
instrumentami finansowania takimi jak program „Prawa, równość i 
obywatelstwo”;”
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motyw F
część pierwsza „polityczne dla Unii zwykle wyrażane jest raczej w kategoriach odczuć, postaw i 

wartości, a nie w kategoriach jej konkretnego wpływu na życie codzienne 
obywateli; mając na uwadze, że wśród obywateli, zwłaszcza ludzi młodych, 
widoczny jest brak utożsamiania się z demokratycznymi procesami i 
mechanizmami uczestnictwa w Unii oraz brak zrozumienia ich istoty; mając na 
uwadze, że odnowiona europejska dynamika edukacji obywatelskiej może być 
sposobem na zachęcenie młodych ludzi do udziału w wyborach,”

część druga „ograniczenie atrakcyjności narracji ekstremistycznych i populistycznych, a tym 
samym wzmocnienie spójności społecznej;”

ID, ECR:
ust. 59
część pierwsza „jest zdania, że Konferencja w sprawie przyszłości Europy stanowi dobrą okazję do 

przeprowadzenia wielopoziomowej dyskusji na temat kształtowania polityki w 
dziedzinie edukacji, młodzieży i kultury;”

część druga „wzywa państwa członkowskie i Komisję do wykorzystania i dalszego wdrażania 
sprawozdań podsumowujących grupy roboczej Konferencji ds. edukacji, kultury, 
młodzieży i sportu;”

część trzecia „uważa w związku z tym, że należy ustanowić kompetencje dzielone w dziedzinie 
edukacji, przynajmniej w odniesieniu do edukacji obywatelskiej, przy czym 
wykonywanie tych kompetencji przez UE nie może uniemożliwiać państwom 
członkowskim wykonywania ich własnych kompetencji;”

Różne
Errata: wszystkie wersje językowe

5. Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: genetycznie 
zmodyfikowana soja MON 87769 × MON 89788

Projekt rezolucji: B9-0178/2022

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0178/2022
(komisja ENVI)

Projekt rezolucji gi + 420, 189, 16

Wnioski o głosowanie imienne
Verts/ALE: projekt rezolucji 


