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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. Produkty lecznicze udostępniane w Zjednoczonym Królestwie w 
odniesieniu do Irlandii Północnej, jak również na Cyprze, w Irlandii i na 
Malcie ***I

Wniosek w sprawie dyrektywy (COM(2021)0997 - C9-0475/2021 - 2021/0431(COD))

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Całość tekstu 1 PPE, S&D, ID, 
Verts/ALE,
The Left

+

Wniosek Komisji Europejskiej gi + 547, 0, 4

Projekt rezolucji 
ustawodawczej

2 PPE, S&D,
Verts/ALE,
The Left

+

2. Badane produkty lecznicze udostępniane w Zjednoczonym Królestwie w 
odniesieniu do Irlandii Północnej, jak również na Cyprze, w Irlandii i na 
Malcie ***I

Wniosek w sprawie rozporządzenia (COM(2021)0998 - C9-0476/2021 - 2021/0432(COD))

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Całość tekstu 1 PPE, S&D, ID, 
Verts/ALE, 
The Left

+

Wniosek Komisji Europejskiej gi + 555, 0, 3

Projekt rezolucji 
ustawodawczej

2 PPE, S&D,
Verts/ALE,
The Left

+

3. Zwiększenie płatności zaliczkowych ze środków REACT-EU ***I

Wniosek w sprawie rozporządzenia (COM(2022)0145 - C9-0132/2022 - 2022/0096(COD))

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wniosek Komisji 
Europejskiej

gi + 549, 1, 8
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4. Magazynowanie gazu ***I

Wniosek w sprawie rozporządzenia (COM(2022)0135 - C9-0126/2022 - 2022/0090(COD))

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wniosek Komisji 
Europejskiej

gi + 516, 25, 15

5. Ochrona w UE dzieci i młodzieży uciekających przed wojną w Ukrainie

Projekty rezolucji: B9-0207/2022, B9-0212/2022, B9-0213/2022

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0207/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

Ust. 1 ust. pierwotny 
tekst

gi + 494, 31, 29

Ust. 8 ust. pierwotny 
tekst

gi + 474, 34, 7

Ust. 9 ust. pierwotny 
tekst

gi + 522, 30, 3

Po ust. 12 2 Verts/ALE,
The Left

gi + 326, 202, 20

Ust. 20 ust. pierwotny 
tekst

gi + 494, 46, 18

gp

1/gi + 457, 64, 34

Po ust. 20 1 S&D,
Verts/ALE,
The Left

2/gi + 406, 105, 43

Ust. 23 ust. pierwotny 
tekst

gi + 500, 38, 20

Ust. 26 ust. pierwotny 
tekst

gi + 428, 85, 41

Ust. 31 ust. pierwotny 
tekst

gi + 492, 41, 25

Ust. 38 ust. pierwotny 
tekst

gi + 504, 48, 6

Ust. 42 ust. pierwotny 
tekst

gi + 453, 101, 7
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 43 ust. pierwotny 
tekst

gi + 464, 51, 44

Ust. 44 ust. pierwotny 
tekst

gi + 471, 48, 39

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 509, 3, 47

Projekty rezolucji grup politycznych

B9-0212/2022 ID ↓

B9-0213/2022 ECR ↓

Wnioski o głosowanie imienne
S&D: poprawka 1; wspólnie podpisany projekt rezolucji (całość tekstu)
The Left poprawki 1, 2; wspólnie podpisany projekt rezolucji (całość tekstu)

Wnioski o głosowanie odrębne
PPE: ust. 26
ECR: ust. 1, 8, 9, 20, 23, 26, 31, 38, 42, 43, 44

Wnioski o głosowanie podzielone
ID:
poprawka 1
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „przezwyciężenia poważnych ograniczeń w państwach 

członkowskich tranzytu i przyjmujących uchodźców oraz”
część druga te słowa

Różne
Projekt rezolucji B9-0207/2022 poparli również: Nathalie Colin-Oesterlé, Nuno Melo, Moritz 
Körner i Isabel Wiseler-Lima.

6. Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 24–25 marca 2022 r., 
dotyczące m.in. ostatnich wydarzeń związanych z wojną w Ukrainie oraz 
sankcji UE wobec Rosji i ich stosowania

Projekty rezolucji: B9-0197/2022, B9-0200/2022, B9-0201/2022, B9-0203/2022, B9-0210/2022, 
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B9-0211/2022

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0197/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, posłowie)

Ust. 1 ust. pierwotny 
tekst

gi + 547, 3, 5

Ust. 2 ust. pierwotny 
tekst

gi + 547, 1, 8

Po ust. 2 31 The Left gi - 142, 381, 36

2 ECR +Ust. 3

ust. pierwotny 
tekst

gi ↓

gp

1/gi + 489, 37, 27

2/gi + 456, 44, 51

Ust. 4 ust. pierwotny 
tekst

3 +

Ust. 5 11 S&D +

14 The Left gi - 197, 327, 30Po ust. 5

15 The Left gi - 83, 442, 31

gp

1/gi + 535, 7, 15

2/gi + 496, 36, 21

Ust. 7 ust. pierwotny 
tekst

3/gi + 521, 12, 21

Ust. 8 ust. pierwotny 
tekst

gi + 545, 2, 5

32 The Left -

gp

1 +

2/gi + 512, 26, 17

3/gi + 518, 9, 21

4/gi + 494, 35, 22

Ust. 9

ust. pierwotny 
tekst

5 +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Po ust. 9 16 The Left gi + 404, 144, 8

Po ust. 10 27 The Left gi - 33, 514, 11

gp

1 +

Po ust. 13 3 ECR

2/ge + 420, 116, 18

gp

1 +

Ust. 14 ust. pierwotny 
tekst

2 +

6=
7=

10=

Verts/ALE
posłowie
Renew

gi + 413, 93, 46

gp

1/gi ↓

2/gi ↓

3/gi ↓

4/gi ↓

5/gi ↓

6/gi ↓

Ust. 15

ust. pierwotny 
tekst

7/gi ↓

9 Verts/ALE -

33 The Left -

gp

1/gi + 547, 2, 5

Ust. 16

ust. pierwotny 
tekst

2 +

gp

1 +

Ust. 17 ust. pierwotny 
tekst

2 +

gpPo ust. 17 17 The Left

1/gi - 119, 422, 16
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

2/gi ↓

Ust. 20 22 The Left gi - 200, 314, 41

18 The Left gi - 240, 294, 22

gp

1/gi + 418, 61, 76

19 The Left

2/gi + 412, 70, 71

gp

1/gi - 214, 320, 25

20 The Left

2/gi - 156, 311, 89

Po ust. 20

21 The Left gi - 124, 395, 38

gp

1/gi + 504, 49, 5

Ust. 21 12 S&D

2/gi + 337, 199, 20

4 ECR +

gp

1/gi - 213, 273, 67

28 The Left

2/gi ↓

gp

1/gi - 133, 411, 13

Po ust. 21

29 The Left

2/gi ↓

Po ust. 22 23 The Left gi - 209, 250, 101

Po ust. 24 24 The Left gi + 323, 224, 12

Ust. 25 5 Verts/ALE AN - 258, 275, 22

Ust. 27 8 Renew +

13 The Left gi - 47, 397, 115

gp

1/gi - 147, 407, 7

Po motywie F

25 The Left

2/gi - 59, 460, 38
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

26 The Left gi - 196, 307, 57

1 ECR +Po motywie H

30 The Left gi - 224, 305, 31

Motyw I ust. pierwotny 
tekst

go +

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 513, 22, 19

Projekty rezolucji grup politycznych

B9-0197/2022 Verts/ALE ↓

B9-0200/2022 PPE ↓

B9-0201/2022 The Left ↓

B9-0203/2022 Renew ↓

B9-0210/2022 S&D ↓

B9-0211/2022 ECR ↓

Wnioski o głosowanie imienne
PPE: głosowanie końcowe
ECR: poprawki 6, 7, 10
The Left: ust. 1, 2; poprawki 5, 6, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31
ID: ust. 1, 3, 8; poprawki 6, 7, 10

Wnioski o głosowanie odrębne
S&D: motyw I
ID: ust. 4, 7

Wnioski o głosowanie podzielone
The Left:
ust. 4
część pierwsza „powtarza, że dostawy broni muszą być kontynuowane i zwiększone, aby Ukraina 

mogła się skutecznie bronić;” z wyjątkiem słów „i zwiększone”
część druga słowa „i zwiększone”
trzecia część „ponownie wyraża poparcie dla udzielania wszelkiej pomocy obronnej ukraińskim 

siłom zbrojnym, oferowanej indywidualnie przez państwa członkowskie oraz 
wspólnie za pośrednictwem Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju (EPF); z 
zadowoleniem przyjmuje decyzję o zwiększeniu pomocy dla Ukrainy z EPF o 
kolejne 500 mln EUR i wzywa do dalszego zwiększenia konkretnych wkładów, aby 
pilnie wzmocnić zdolności obronne Ukrainy, zarówno w ramach stosunków 
dwustronnych, jak i w ramach EPF;”

ust. 7
część pierwsza „jednogłośnie wyraża solidarność z narodem ukraińskim i jego silnymi aspiracjami 

do przekształcenia swojego kraju w demokratyczne i dobrze prosperujące państwo 
europejskie; uznaje wolę zaangażowania Ukrainy w projekt europejski, wyrażoną 
w jej wniosku o członkostwo w UE złożonym 28 lutego 2022 r.;”
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część druga „ponawia swój apel do instytucji UE o podjęcie starań na rzecz przyznania Ukrainie 
statusu kraju kandydującego do UE, co stanowiłoby wyraźny polityczny sygnał ich 
zaangażowania, zgodnie z art. 49 Traktatu o Unii Europejskiej i na podstawie 
osiągnięć, a w międzyczasie do kontynuowania prac na rzecz jej integracji z 
jednolitym rynkiem UE na mocy układu o stowarzyszeniu;”

trzecia część „z zadowoleniem przyjmuje deklarację wersalską Rady Europejskiej, w której 
stwierdza się, że Ukraina jest członkiem naszej europejskiej rodziny;”

ust. 9
część pierwsza „wyraża zadowolenie z szybkiego przyjęcia sankcji przez Radę i pochwala jedność 

instytucji UE i państw członkowskich w odpowiedzi na agresję Rosji na Ukrainę, a 
także wysoki poziom koordynacji w grupie G-7;”

część druga „wzywa wszystkich partnerów, w szczególności kraje kandydujące do UE i 
potencjalne kraje kandydujące, do dostosowania się do tych pakietów sankcji;”

trzecia część „z zadowoleniem przyjmuje nowo powołaną grupę zadaniową ds. rosyjskich elit, 
pełnomocników i oligarchów, której celem jest koordynacja prac UE, G-7 i Australii 
nad sankcjami wobec rosyjskich i białoruskich oligarchów; zwraca się do 
Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i Komisji, by zintensyfikowały działania 
informacyjne skierowane do krajów, które jeszcze nie przyłączyły się do sankcji 
wprowadzanych przez UE wobec Federacji Rosyjskiej, oraz by wykorzystały w tym 
celu pozycję UE i pełen zakres dostępnych im narzędzi, w razie potrzeby 
udzielając wsparcia; ubolewa, że niektóre kraje kandydujące do UE nie przyłączyły 
się do unijnych sankcji; wzywa do opracowania jasnego planu działania wobec 
krajów spoza UE, które ułatwiają Federacji Rosyjskiej uchylanie się od sankcji; 
wzywa Radę do przyjęcia dalszych surowych sankcji, odzwierciedlających 
niesłabnącą eskalację rosyjskiej agresji i szokujące akty okrucieństwa popełniane 
przez rosyjskie siły zbrojne, które bezsprzecznie stanowią zbrodnie wojenne;”

część czwarta „zwraca się do Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i Komisji, by 
zintensyfikowały działania informacyjne skierowane do krajów, które jeszcze nie 
przyłączyły się do sankcji wprowadzanych przez UE wobec Federacji Rosyjskiej, 
oraz by wykorzystały w tym celu pozycję UE i pełen zakres dostępnych im 
narzędzi, w razie potrzeby udzielając wsparcia; ubolewa, że niektóre kraje 
kandydujące do UE nie przyłączyły się do unijnych sankcji; wzywa do opracowania 
jasnego planu działania wobec krajów spoza UE, które ułatwiają Federacji 
Rosyjskiej uchylanie się od sankcji;”

część piąta „wzywa Radę do przyjęcia dalszych surowych sankcji, odzwierciedlających 
niesłabnącą eskalację rosyjskiej agresji i szokujące akty okrucieństwa popełniane 
przez rosyjskie siły zbrojne, które bezsprzecznie stanowią zbrodnie wojenne;”

PPE:
poprawka 12
część pierwsza „wzywa do utworzenia unijnego mechanizmu solidarności, w ramach którego 

zajęto by się gospodarczymi i społecznymi konsekwencjami wojny prowadzonej 
przez Rosję przeciwko Ukrainie oraz skutkami nałożonych sankcji; przyznaje, że 
skuteczne sankcje wobec Federacji Rosyjskiej i napływ milionów uchodźców 
uciekających z Ukrainy przed rosyjską agresją i inwazją powodują nieuniknione 
wyzwania gospodarcze i społeczne w całej UE i jej państwach członkowskich;”

część druga „apeluje o środki kompensacyjne i alternatywne dostawy towarów i źródeł energii 
w celu ograniczenia tych negatywnych skutków, a także o skuteczne środki 
przeciwko niedopuszczalnej spekulacji, która dodatkowo pogłębia te negatywne 
skutki, w tym dzięki wyciągnięciu wniosków z udanych działań wdrożonych przez 
UE w odpowiedzi na pandemię COVID-19;”

ID:
ust. 14
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „m.in. przez wykluczenie z systemu SWIFT wszystkich 

banków Federacji Rosyjskiej w koordynacji z międzynarodowymi partnerami UE o 
podobnych poglądach oraz”

część druga te słowa
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ust. 16
część pierwsza „ponownie podkreśla znaczenie dywersyfikacji zasobów energetycznych, 

technologii i dróg dostaw oprócz dalszego inwestowania w efektywność 
energetyczną”

część druga „energię ze źródeł odnawialnych, rozwiązania w zakresie magazynowania gazu i 
energii elektrycznej oraz zrównoważonych długoterminowych inwestycji zgodnie z 
Europejskim Zielonym Ładem; podkreśla znaczenie zapewnienia dostaw energii od 
partnerów handlowych UE za pośrednictwem istniejących i przyszłych umów o 
wolnym handlu, aby dodatkowo ograniczyć zależność UE od Rosji, zwłaszcza w 
odniesieniu do surowców; wzywa ponadto do ustanowienia na szczeblu UE 
wspólnych strategicznych rezerw energii i mechanizmów zakupu energii w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, przy jednoczesnym ograniczeniu 
zależności energetycznej od źródeł zewnętrznych i zmienności cen; wzywa do 
rozpoczęcia prac nad utworzeniem unii gazowej opartej na wspólnych zakupach 
gazu przez państwa członkowskie;”

ust. 17
część pierwsza „wzywa państwa członkowskie do zakończenia współpracy z przedsiębiorstwami 

rosyjskimi nad istniejącymi i nowymi projektami jądrowymi – w tym w Finlandii, na 
Węgrzech i w Bułgarii – w ramach których rosyjscy eksperci mogą zostać 
zastąpieni ekspertami zachodnimi, a także do stopniowego zaprzestania 
korzystania z usług Rosatomu; wzywa do zakończenia współpracy naukowej z 
rosyjskimi przedsiębiorstwami energetycznymi, takimi jak Rosatom, i innymi 
odpowiednimi rosyjskimi podmiotami naukowymi;”

część druga „domaga się, aby sankcje wobec Białorusi odzwierciedlały sankcje nałożone na 
Rosję, tak aby zlikwidować wszelkie luki prawne umożliwiające Putinowi 
korzystanie z pomocy Łukaszenki w celu obejścia sankcji;”

Verts/ALE:
poprawka 3
część pierwsza „przypomina, że dochody podatkowe uzyskiwane z największych przedsiębiorstw 

zagranicznych działających w Rosji stanowią znaczną część budżetu Rosji i szacuje 
się, że odpowiadają jednej trzeciej jej wydatków na cele wojskowe; w związku z 
tym z zadowoleniem przyjmuje decyzje licznych zachodnich przedsiębiorstw 
dotyczące odmowy prowadzenia działalności gospodarczej w Rosji lub 
dostarczania produktów i usług na tamtejszy rynek; wzywa przedsiębiorstwa 
prywatne do wycofywania inwestycji, przenoszenia zakładów produkcyjnych z 
Rosji i wypowiedzenia obowiązujących umów;”

część druga „wzywa duże przedsiębiorstwa informatyczne do znacznego lub całkowitego 
ograniczenia użytkownikom w Rosji dostępu do ich produktów, usług i systemów 
operacyjnych;”

poprawka 17
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „natychmiastowe zamrożenie cen gazu ziemnego, 

ropy naftowej i energii elektrycznej na poziomie europejskim, aby”
część druga te słowa

poprawka 19
część pierwsza „wzywa UE do szybkiego zwiększenia przejrzystości finansowej, do usunięcia w 

ramach negocjacji w sprawie pakietu legislacyjnego dotyczącego przeciwdziałania 
praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wszystkich luk prawnych mających na 
celu ukrycie beneficjentów rzeczywistych oraz do dopilnowania, aby wszelkie 
pieniądze przechowywane przez rosyjskich oligarchów w UE zostały 
skonfiskowane;”

część druga „w związku z tym wzywa do umieszczenia na czarnej liście wszelkich instytucji 
finansowych w państwach trzecich zaangażowanych w pranie pieniędzy lub 
umożliwiających taki proceder;”

poprawka 20
część pierwsza „wzywa do utworzenia globalnego rejestru finansowego, który zawierałby 

informacje na temat majątku, nieruchomości, aktywów finansowych i 
ostatecznego właściciela aktywów;”

część druga „domaga się pełnej współpracy europejskich rajów podatkowych przy tworzeniu 
globalnego rejestru finansowego i wzywa UE do nałożenia sankcji na wszystkie 
unijne raje podatkowe, które odmawiają współpracy;”



P9_PV(2022)04-07(VOT)_PL.docx 12 PE 730.835

poprawka 25
część pierwsza „mając na uwadze, że Rosja ma największe nierówności majątkowe w Europie, 

przy czym 74 % ogółu bogactwa należy do 10 % najzamożniejszych mieszkańców 
tego kraju; mając na uwadze, że duża część bogactwa znajduje się w zamorskich 
rajach podatkowych;”

część druga „mając na uwadze, że sankcje nałożone na Rosję są nakierowane nie tylko na 
osoby odpowiedzialne za wojnę, lecz prawdopodobnie wywrą niewspółmierny 
wpływ na osoby oszczędzające, pracowników i emerytów w tym kraju oraz 
spowodują obniżenie poziomu życia i trudności ekonomiczne ogółu Rosjan;”

poprawka 28
część pierwsza „przypomina, że jeszcze przed wojną w Ukrainie wiele osób w Europie znajdowało 

się już w niepewnej i podatnej na zagrożenia sytuacji, i ostrzega, że inflacja 
związana z wojną i sankcjami, w szczególności wzrost cen żywności i energii, 
sprawi, że sytuacja ta stanie się nie do zniesienia dla tych członków 
społeczeństwa; wzywa państwa członkowskie do zapewnienia ludności dotkniętej 
kryzysem odpowiedniego wsparcia finansowego w celu przeciwdziałania ubóstwu 
energetycznemu (gaz, ropa naftowa i energia elektryczna), niedoborom żywności i 
zwiększonym kosztom mieszkaniowym;”

część druga „wzywa państwa członkowskie do finansowania takich środków poprzez ambitne 
opodatkowanie nieoczekiwanych zysków przedsiębiorstw energetycznych;”

poprawka 29
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa: „całkowitego”
część druga to słowo

ECR, The Left, ID:
ust. 15
część pierwsza „wzywa, aby natychmiast nałożyć pełne embargo na import ropy naftowej, węgla i 

paliwa jądrowego oraz jak najszybciej na import gazu z Rosji, całkowicie 
zrezygnować z gazociągów Nordstream 1 i Nordstream 2 oraz przedstawić plan 
dalszego zapewniania bezpieczeństwa dostaw energii do UE w perspektywie 
krótkoterminowej;” z wyjątkiem słów „aby natychmiast nałożyć pełne embargo na 
import ropy naftowej, węgla i paliwa jądrowego oraz [...] na import gazu z Rosji”, 
„jak najszybciej”, „całkowicie zrezygnować z gazociągów Nordstream 1 i 
Nordstream 2”;

część druga „aby natychmiast nałożyć pełne embargo na import ropy naftowej, węgla i paliwa 
jądrowego oraz [...] na import gazu z Rosji”

trzecia część „jak najszybciej”
część czwarta „całkowicie zrezygnować z gazociągów Nordstream 1 i Nordstream 2” z wyjątkiem 

słów „1 i Nordstream”
część piąta „1 i Nordstream”
część szósta „wzywa Komisję, Europejską Służbę Działań Zewnętrznych i państwa członkowskie 

do opracowania kompleksowego planu działania dla UE dotyczącego dalszych 
sankcji oraz do jasnego informowania o nieprzekraczalnych granicach i krokach w 
celu zniesienia sankcji w przypadku podjęcia przez Rosję działań na rzecz 
przywrócenia niezależności, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w 
granicach uznanych przez społeczność międzynarodową oraz całkowitego 
wycofania wojsk z terytorium Ukrainy;” z wyjątkiem słów „do opracowania 
kompleksowego planu działania dla UE dotyczącego dalszych sankcji oraz”

część siódma „do opracowania kompleksowego planu działania dla UE dotyczącego dalszych 
sankcji oraz”
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7. Mechanizm oceny dorobku Schengen *

Sprawozdanie: Sara Skyttedal (A9-0054/2022)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej – 
głosowanie łączne

1-21, 
23-32, 
35-44, 
46-77, 
79-85

komisja +

Art. 1 ust. 2 lit. ba) 89 ID gi - 101, 428, 12

92 ECR gi - 102, 445, 8

22 komisja +

Art. 1 ust. 3

90 ID gi ↓

Art. 3 ust. 2 93 ECR gi - 97, 457, 5

Art. 4 ust. 2 
wprowadzenie

94 ECR gi - 88, 460, 5

Art. 1 ust. 2 lit. aa) 91 ID gi - 106, 443, 4

95s ECR gi - 91, 461, 5Art. 4 ust. 2 lit. b)

33 komisja +

Art. 4 akapit 2 lit. c) 96s ECR gi - 93, 450, 11

Art. 4 ust. 2 lit. c) 34 komisja +

97 ECR gi - 95, 451, 5Art. 12 ust. 1 akapit 2

45 komisja +

Art. 16 ust. 1 akapit 1 98 ECR gi - 96, 452, 7

86 The Left gi - 103, 443, 3Art. 23 ust. 7 akapit 1

78 komisja +

87 ID gi - 89, 448, 14Po motywie 1

88 ID gi - 98, 449, 5

Wniosek Komisji Europejskiej gi + 427, 102, 24

Wnioski o głosowanie imienne
ID: poprawki 87, 89
ECR: poprawki 86, 98
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8. Sytuacja w zakresie praw człowieka w Korei Północnej, w tym 
prześladowanie mniejszości religijnych

Projekty rezolucji: B9-0183/2022, B9-0184/2022, B9-0193/2022, B9-0194/2022, B9-0195/2022, 
B9-0196/2022

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0183/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, posłowie)

gp

1 +

2 +

Ust. 9 ust. pierwotny 
tekst

3 +

gp

1 +

Ust. 15 ust. pierwotny 
tekst

2 +

Projekt rezolucji (całość tekstu) +

Projekty rezolucji grup politycznych

B9-0183/2022 The Left ↓

B9-0184/2022 Verts/ALE ↓

B9-0193/2022 Renew ↓

B9-0194/2022 S&D ↓

B9-0195/2022 PPE ↓

B9-0196/2022 ECR ↓

Wnioski o głosowanie podzielone
The Left:
ust. 9
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „wzywa wszystkich członków ONZ do podjęcia działań 

w celu pełnego wdrożenia istniejących sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ” oraz 
„podkreśla, że Rada powinna przyjąć poważne dodatkowe sankcje za naruszenia 
praw człowieka w ramach globalnego systemu sankcji UE za naruszenia praw 
człowieka wobec odpowiedzialnych za nie osób;”

część druga „wzywa wszystkich członków ONZ do podjęcia działań w celu pełnego wdrożenia 
istniejących sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ;”

trzecia część „podkreśla, że Rada powinna przyjąć poważne dodatkowe sankcje za naruszenia 
praw człowieka w ramach globalnego systemu sankcji UE za naruszenia praw 
człowieka wobec odpowiedzialnych za nie osób;”
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ust. 15
część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje unijny system sankcji, a także wyrażoną przez UE 

gotowość do wspierania wszelkich istotnych procesów dyplomatycznych; „zachęca 
UE i państwa członkowskie do opracowania strategii uzupełniającej system sankcji 
UE, zgodnie z globalną strategią UE”

część druga „oraz z uwzględnieniem wznowienia dialogu politycznego z Koreą Północną w 
odpowiednim czasie, z myślą o włączeniu inicjatyw dotyczących praw człowieka, 
denuklearyzacji i pokoju do jej współpracy z KRLD;”

Różne
Projekt rezolucji B9-0195/2022 poparła również Esther de Lange.
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0183/2022 poparł również Andrey Kovatchev.

9. Sytuacja w zakresie praworządności i praw człowieka w Republice 
Gwatemali

Projekty rezolucji: B9-0179/2022, B9-0180/2022, B9-0182/2022, B9-0187/2022, B9-0190/2022, 
B9-0191/2022

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekty rezolucji grup politycznych

B9-0179/2022 PPE ge - 190, 309, 46

B9-0180/2022 The Left -

Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0182/2022
(S&D, Renew, Verts/ALE, posłowie)

1 The Left -Po ust. 8

2 The Left -

Po ust. 12 3 The Left -

Projekt rezolucji (całość tekstu) +

Projekty rezolucji grup politycznych

B9-0182/2022 Verts/ALE ↓

B9-0187/2022 Renew ↓

B9-0190/2022 S&D ↓

B9-0191/2022 ECR ↓

Różne
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0182/2022 poparł również Andrey Kovatchev.
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10. Nasilające się represje w Rosji, w tym sprawa Aleksieja Nawalnego

Projekty rezolucji: B9-0181/2022, B9-0185/2022, B9-0186/2022, B9-0188/2022, B9-0192/2022, 
B9-0214/2022

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0181/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, posłowie)

Ust. 1 3 The Left -

Po ust. 5 ust. pierwotny 
tekst

+ poprawka ustna

Ust. 7 ust. pierwotny 
tekst

+

gp

1 +

Ust. 8 ust. pierwotny 
tekst

2 +

gp

1/gi + 524, 4, 5

Ust. 10 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 422, 80, 27

Ust. 14 ust. pierwotny 
tekst

+

Ust. 15 ust. pierwotny 
tekst

gi + 497, 11, 24

1 The Left -Ust. 18

8 ECR -

Ust. 19 4 The Left ge - 239, 279, 16

5 The Left -Ust. 20

9 ECR -

Ust. 23 ust. pierwotny 
tekst

gi + 347, 152, 24

Ust. 24 ust. pierwotny 
tekst

gi + 357, 107, 56

gp

1/gi + 265, 237, 25

7 ECR

2/gi - 76, 426, 24

Ust. 26

ust. pierwotny gp
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

1 ↓tekst

2 ↓

Po motywie A 6 ECR gi - 249, 269, 8

Motyw D 2 The Left -

Projekt rezolucji (całość tekstu) +

Projekty rezolucji grup politycznych

B9-0181/2022 The Left ↓

B9-0185/2022 Verts/ALE ↓

B9-0186/2022 Renew ↓

B9-0188/2022 S&D ↓

B9-0192/2022 ECR ↓

B9-0214/2022 PPE ↓

Wnioski o głosowanie imienne
ECR: poprawki 6, 7
The Left: ust. 15, 23, 24

Wnioski o głosowanie odrębne
The Left: ust. 7, 14

Wnioski o głosowanie podzielone
Verts/ALE:
poprawka 7
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „wzywa państwa członkowskie, aby zamknęły 

rosyjskie instytucje państwowe – takie jak sieć rosyjskich centrów nauki i kultury 
lub rosyjskie organizacje i stowarzyszenia diaspory, które działają pod auspicjami i 
przywództwem rosyjskich misji dyplomatycznych oraz rozpowszechniają rosyjską 
propagandę i dezinformację – a także aby zakazały ich działalności;”

część druga te słowa

ECR:
ust. 10
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „działaczy na rzecz praw seksualnych i 

reprodukcyjnych i zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego”
część druga te słowa

The Left:
ust. 8
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „reżim radziecki i”
część druga te słowa

ust. 26
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „krytyczne głosy w”
część druga te słowa



P9_PV(2022)04-07(VOT)_PL.docx 18 PE 730.835

Różne
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0181/2022 poparł również Andrey Kovatchev.
Petras Auštrevičius złożył następującą poprawkę ustną polegającą na dodaniu nowego ustępu 
po ust. 5:
„potępia rolę patriarchy Moskwy Cyryla, zwierzchnika rosyjskiej cerkwi prawosławnej, w 
teologicznym uzasadnianiu wojny agresywnej prowadzonej przez Rosję przeciwko Ukrainie; 
przyjmuje z uznaniem odwagę 300 kapłanów rosyjskiej cerkwi prawosławnej, którzy podpisali 
list zawierający potępienie agresji zbrojnej, ubolewanie z powodu cierpień narodu ukraińskiego 
oraz wezwanie do "zakończenia wojny”;”

11. Prawo do naprawy

Projekt rezolucji: B9-0175/2022

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0175/2022
(komisja IMCO)

gp

1 +

Ust. 2 ust. pierwotny 
tekst

2 +

Po ust. 3 1 ECR gi - 232, 265, 26

gp

1 +

Ust. 11 ust. pierwotny 
tekst

2 +

gp

1 +

2 +

Ust. 17 ust. pierwotny 
tekst

3 +

Ust. 20 2 ECR gi - 210, 289, 23

gp

1 +

Motyw A ust. pierwotny 
tekst

2 +

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 509, 3, 13

Wnioski o głosowanie imienne
S&D: poprawki 1, 2; projekt rezolucji (całość tekstu)
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Wnioski o głosowanie podzielone
ID:
ust. 2
część pierwsza „podkreśla, że inicjatywa dotycząca prawa do naprawy musi być proporcjonalna, 

oparta na dowodach i oszczędna oraz musi zapewnić równowagę między 
zasadami zrównoważonego rozwoju, ochrony konsumentów i wysoce 
konkurencyjnej społecznej gospodarki rynkowej, aby wszystkie zainteresowane 
strony mogły skorzystać z możliwości”

część druga „transformacji ekologicznej;”

ust. 11
część pierwsza „jest zdania, że lepsze informowanie konsumentów o możliwości naprawy 

produktów ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia ich roli w gospodarce o obiegu 
zamkniętym; uważa, że lepsze informowanie umożliwiłoby konsumentom 
podejmowanie bardziej świadomych decyzji o zakupie, co mogłoby ukierunkować 
rynek w większym stopniu na produkty nadające się do naprawy; w związku z tym 
z zadowoleniem przyjmuje zapowiadaną inicjatywę Komisji dotyczącą 
wzmocnienia pozycji konsumentów”

część druga „w procesie zielonej transformacji;”

ust. 17
część pierwsza „wzywa Komisję do przedstawienia wniosku ustawodawczego, aby zachęcić do 

korzystania z zielonych zamówień publicznych;”
część druga „uważa, że ponownie używane, naprawiane, przerabiane i odnawiane produkty 

oraz inne energooszczędne i zasobooszczędne produkty i rozwiązania, które 
minimalizują wpływ na środowisko w całym cyklu życia, powinny być domyślnie 
wybierane we wszystkich zamówieniach publicznych zgodnie z celami 
Europejskiego Zielonego Ładu, natomiast w przeciwnym wypadku należy stosować 
podejście „przestrzegaj lub wyjaśnij”;” z wyjątkiem słów „zgodnie z celami 
Europejskiego Zielonego Ładu”

trzecia część „zgodnie z celami Europejskiego Zielonego Ładu”

motyw A
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „programu na rzecz” oraz „w ramach Europejskiego 

Zielonego Ładu”
część druga te słowa

12. Preliminarz dochodów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2023

Sprawozdanie: Niclas Herbst (A9-0087/2022)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 2 2 ID -

Po ust. 2 3 ID gi - 81, 395, 35

Ust. 13 4 ID gi - 76, 407, 32

Po ust. 13 5 ID -

ust. 16 6 ID -

gp

1 +

Ust. 28 ust. pierwotny 
tekst

2 +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Po ust. 30 1 The Left ge - 144, 268, 96

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 337, 119, 38

Wnioski o głosowanie imienne
ID: poprawki 3, 4

Wnioski o głosowanie podzielone
Renew, PPE:
ust. 28
część pierwsza „przypomina, że większość posłów popiera ideę jednej siedziby;”
część druga „przypomina, że należy znaleźć rozwiązania, aby zoptymalizować prace 

instytucjonalne Parlamentu, koszty finansowe i ślad węglowy; przypomina, że 
zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej Parlament Europejski ma mieć siedzibę w 
Strasburgu; zauważa, że trwałe zmiany wymagałyby zmiany Traktatu;”

13. Sytuacja w Afganistanie, w szczególności w zakresie praw kobiet

Projekty rezolucji: B9-0198/2022, B9-0199/2022, B9-0202/2022, B9-0204/2022, B9-0205/2022, 
B9-0206/2022

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0198/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, posłowie)

gp

1/gi + 488, 1, 2

Ust. 7 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 390, 50, 46

gp

1/gi + 375, 99, 22

Ust. 13 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 274, 200, 20

Po ust. 13 6 The Left -

Ust. 15 ust. pierwotny 
tekst

gi + 374, 45, 75

Ust. 16 7 ECR -

Po ust. 16 8 ECR -

Ust. 17 2 ID gi - 175, 302, 11

gpUst. 20 ust. pierwotny 
tekst

1 +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

2/gi + 258, 221, 10

Ust. 23 ust. pierwotny 
tekst

gi + 452, 8, 32

Motyw J 3 The Left -

Po motywie K 4 The Left -

Po motywie P 5 The Left gi - 31, 455, 8

Motyw Q ust. pierwotny 
tekst

gi + 483, 4, 5

Po motywie S 1 ID gi - 70, 385, 31

Projekt rezolucji (całość tekstu) +

Projekty rezolucji grup politycznych

B9-0198/2022 The Left ↓

B9-0199/2022 PPE ↓

B9-0202/2022 Verts/ALE ↓

B9-0204/2022 Renew ↓

B9-0205/2022 S&D ↓

B9-0206/2022 ECR ↓

Wnioski o głosowanie imienne
The Left: poprawka 5; ust. 13, 23; motyw Q
ID: poprawki 1, 2; Ust. 15

Wnioski o głosowanie odrębne
PPE: ust. 7, 13
ECR: ust. 13, 15
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Wnioski o głosowanie podzielone
ECR:
ust. 7
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „w zakresie zdrowia reprodukcyjnego”
część druga te słowa

ID:
ust. 13
część pierwsza „wzywa UE i jej państwa członkowskie do wspierania i ochrony osób uciekających 

z Afganistanu; ponownie podkreśla potrzebę ochrony statusu afgańskich 
prawniczek, liderów społeczeństwa obywatelskiego, artystów, sportowców i innych 
osób podatnych na zagrożenia, zwłaszcza tych, których życie jest zagrożone, 
takich jak osoby LGBTQI+;”

część druga „ponawia apel o specjalny program wizowy, wzmocnione programy przesiedleń i 
skuteczną gwarantowaną ochronę uchodźców afgańskich;”

PPE, ID:
ust. 20
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „odmrożenia afgańskich aktywów i”
część druga te słowa


