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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. Przepisy przejściowe dotyczące opakowania i oznakowania opakowania 
weterynaryjnych produktów leczniczych ***I

Wniosek w sprawie rozporządzenia (COM(2022)0076 - C9-0054/2022 - 2022/0053(COD))

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Całość tekstu 2 PPE,
S&D,

Renew,
Verts/ALE,

ID

+

Artykuł 2 1 The Left -

Wniosek Komisji Europejskiej gi + 589, 5, 2

2. Sprawa Osmana Kavali w Turcji

Projekty rezolucji: B9-0227/2022, B9-0232/2022, B9-0233/2022, B9-0237/2022, B9-0238/2022, B9-
0239/2022, B9-0246/2022

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0227/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, posłowie)

Ust. 13 ust. pierwotny 
tekst

go +

Po ust. 15 1 ID gi - 79, 483, 27

Projekt rezolucji (całość tekstu) +

Projekty rezolucji grup politycznych

B9-0227/2022 The Left ↓

B9-0232/2022 S&D ↓

B9-0233/2022 ID ↓

B9-0237/2022 Renew ↓

B9-0238/2022 Verts/ALE ↓

B9-0239/2022 PPE ↓

B9-0246/2022 ECR ↓

Wnioski o głosowanie imienne
ID: poprawka 1
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Wnioski o głosowanie odrębne
ID: ust. 13

3. Doniesienia w sprawie nieustającego procederu pozyskiwania narządów w 
Chinach

Projekty rezolucji: B9-0248/2022, B9-0249/2022, B9-0250/2022, B9-0251/2022, B9-0252/2022, B9-
0253/2022, B9-0254/2022

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0250/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, posłowie)

Ust. 1 2 ECR gi + 276, 275, 33

Po ust. 11 3 ECR gi - 159, 407, 27

Motyw H 1 ECR gi - 241, 320, 31

Projekt rezolucji (całość tekstu) +

Projekty rezolucji grup politycznych

B9-0248/2022 ID ↓

B9-0249/2022 The Left ↓

B9-0250/2022 Verts/ALE ↓

B9-0251/2022 S&D ↓

B9-0252/2022 Renew ↓

B9-0253/2022 ECR ↓

B9-0254/2022 PPE ↓

Wnioski o głosowanie imienne
ECR: poprawki 1, 2, 3

Różne
Również Nicola Procaccini poparł wspólny projekt rezolucji B9-0253/2022.



P9_PV(2022)05-05(VOT)_PL.docx 5 PE 732.212

4. Systematyczne represje wobec opozycji politycznej w Kambodży

Projekty rezolucji: B9-0226/2022, B9-0230/2022, B9-0231/2022, B9-0234/2022, B9-0236/2022, B9-
0247/2022

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0230/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, posłowie)

Po ust. 4 1 The Left -

Po ust. 9 2 The Left -

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 526, 5, 63

Projekty rezolucji grup politycznych

B9-0226/2022 The Left ↓

B9-0230/2022 Verts/ALE ↓

B9-0231/2022 S&D ↓

B9-0234/2022 Renew ↓

B9-0236/2022 ECR ↓

B9-0247/2022 PPE ↓

Różne
Również Nicola Procaccini poparł wspólny projekt rezolucji B9-0236/2022.

5. Polityka konkurencji – sprawozdanie roczne za 2021 r.

Sprawozdanie: Andreas Schwab (A9-0064/2022)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Po ust. 17 2 Verts/ALE gi - 141, 321, 142

Ust. 30 3 Verts/ALE gi - 239, 250, 111

Po ust. 50 1 S&D gi + 492, 101, 10

Ust. 51 4 Verts/ALE gi - 130, 428, 44

Po ust. 83 5 Verts/ALE gi - 133, 416, 52

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 436, 70, 95
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Wnioski o głosowanie imienne
S&D: poprawka 1
Verts/ALE: poprawki 2, 3, 4, 5

6. Zagrożenia dla stabilności, bezpieczeństwa i demokracji w Afryce 
Zachodniej i Sahelu

Projekty rezolucji: B9-0255/2022, B9-0256/2022, B9-0257/2022, B9-0258/2022, B9-0259/2022, B9-
0260/2022

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0257/2022
(PPE, S&D, Renew, ECR, posłowie)

Po ust. 3 3 The Left -

Po ust. 4 4 The Left gi - 44, 535, 25

Po ust. 5 5 The Left -

Ust. 7 6 The Left -

Ust. 11 7 The Left -

Ust. 13 15 Verts/ALE -

Po ust. 14 8 The Left -

Ust. 20 9 The Left gi - 144, 440, 22

Po ust. 21 10 The Left gi + 471, 53, 76

Ust. 25 16 Verts/ALE -

Po ust. 28 11 The Left gi - 170, 398, 35

Ust. 34 ust. pierwotny 
tekst

gi + 525, 50, 30

Motyw C 12 Verts/ALE -

Po motywie C 1 The Left -

Motyw K 2 The Left -

Motyw AB 13 Verts/ALE -

Motyw AH 14 Verts/ALE -

Projekt rezolucji (całość tekstu) +
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Projekty rezolucji grup politycznych

B9-0255/2022 Verts/ALE ↓

B9-0256/2022 The Left ↓

B9-0257/2022 Renew ↓

B9-0258/2022 S&D ↓

B9-0259/2022 PPE ↓

B9-0260/2022 ECR ↓

Wnioski o głosowanie imienne
ID: ust. 34
The Left: poprawki 4, 9, 10, 11

Różne
Wspólny projekt rezolucji B9-0260/2022 poparł również Nicola Procaccini.

7. Trwające wysłuchania na mocy art. 7 ust. 1 TUE dotyczące Polski i Węgier

Projekty rezolucji: B9-0262/2022, B9-0263/2022, B9-0264/2022

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0263/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

Ust. 1 2 ECR gi - 109, 460, 34

Po ust. 1 3 ECR gi - 61, 463, 60

Ust. 9 4 ECR gi - 128, 455, 16

Ust. 10 5 ECR gi - 124, 457, 18

Po ust. 10 6 ECR gi - 123, 427, 35

gp

1 +

Ust. 11 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 441, 137, 23

gp

1/gi + 377, 162, 62

Ust. 14 ust. pierwotny 
tekst

2 +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Motyw D 1 ECR gi - 134, 459, 11

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 426, 133, 37

Projekty rezolucji grup politycznych

B9-0262/2022 ECR ↓

B9-0264/2022 ID ↓

Wnioski o głosowanie imienne
S&D: głosowanie końcowe (B9-0263/2022)
ECR: poprawki 1, 2, 3, 4, 5, 6 ust. 11 (część druga), 14 (część pierwsza)

Wnioski o głosowanie odrębne
PPE: ust. 14

Wnioski o głosowanie podzielone
ECR:
ust. 11
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „Polski i”
część druga te słowa

ust. 14
część pierwsza „zauważa z zaniepokojeniem, że Komisja nie wszczęła takiego postępowania w 

odniesieniu do Polski, i wzywa ją do przeprowadzenia dalszej oceny i podjęcia 
działań na mocy rozporządzenia;”

część druga „ubolewa ponadto, że przy ocenie naruszeń zasad praworządności w państwie 
członkowskim Komisja stosuje najwęższą interpretację rozporządzenia, co 
skutecznie wyklucza poważne ryzyko wpływające na zarządzanie finansami Unii i 
jej interesy finansowe jako warunek umożliwiający uruchomienie mechanizmu 
warunkowości; przypomina, że rozporządzenie wyraźnie stanowi, że zagrożenie 
niezawisłości sądownictwa narusza zasadę praworządności;”

8. Aktualny stan współpracy UE z Mołdawią

Projekty rezolucji: B9-0240/2022, B9-0241/2022, B9-0242/2022, B9-0243/2022, B9-0244/2022, B9-
0245/2022

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0240/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, posłowie)

gp

1/gi + 571, 4, 30

Ust. 6 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 472, 112, 14
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 8 2 ECR gi - 89, 269, 242

gp

1 +

Ust. 9 ust. pierwotny 
tekst

2 +

Ust. 11 ust. pierwotny 
tekst

gi + 496, 41, 65

gp

1 +

Ust. 12 ust. pierwotny 
tekst

2 +

1 Verts/ALE +

gp

1 ↓

Ust. 19

ust. pierwotny 
tekst

2 ↓

gp

1 +

Ust. 25 ust. pierwotny 
tekst

2 +

Projekt rezolucji (całość tekstu) +

Projekty rezolucji grup politycznych

B9-0240/2022 The Left ↓

B9-0241/2022 Verts/ALE ↓

B9-0242/2022 Renew ↓

B9-0243/2022 PPE ↓

B9-0244/2022 S&D ↓

B9-0245/2022 ECR ↓

Wnioski o głosowanie imienne
ECR: poprawka 2
The Left: ust. 6, 11
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Wnioski o głosowanie podzielone
Verts/ALE:
ust. 19
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „ponawia w tym kontekście swój apel o utworzenie 

prawdziwej unii gazowej;”
część druga te słowa

The Left:
ust. 6
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „wsparcia w zakresie zarządzania granicami za 

pośrednictwem agencji Frontex i przeniesionego EUBAM”
część druga te słowa

ust. 9
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „dotychczas” i „w zapewnieniu bezpieczeństwa i 

stabilności wschodniej granicy UE”
część druga te słowa

ust. 12
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „i które mają na celu pełne wdrożenie układu o 

stowarzyszeniu oraz pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu 
(AA/DCFTA);”

część druga te słowa

ust. 25
część pierwsza „ponownie wyraża poparcie dla kompleksowego, pokojowego i trwałego 

politycznego rozwiązania konfliktu w Naddniestrzu w oparciu o suwerenność i 
integralność terytorialną Republiki Mołdawii w jej granicach uznanych przez 
społeczność międzynarodową, które powinno obejmować specjalny status 
Naddniestrza w ramach zdolnego do funkcjonowania państwa mołdawskiego i nie 
powinno mieć wpływu na europejskie aspiracje tego kraju;”

część druga „przypomina o korzyściach i możliwościach gospodarczych dla przedsiębiorstw i 
ludności po obu stronach Dniestru w następstwie obowiązywania pogłębionej i 
kompleksowej strefy wolnego handlu na całym terytorium Republiki Mołdawii;”

Różne
Również Maria Grapini, Carmen Avram, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Victor Negrescu i Dan 
Nica poparli wspólny projekt rezolucji RC-B9-0240/2022.
Również Nicola Procaccini poparł wspólny projekt rezolucji B9-0245/2022.

9. Wpływ wojny z Ukrainą na kobiety

Projekt rezolucji: B9-0219/2022

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0219/2022
(komisja FEMM)

Ust. 2 ust. pierwotny 
tekst

go +

gp

1 +

Ust. 4 ust. pierwotny 
tekst

2 +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

gp

1 +

2 +

Ust. 6 ust. pierwotny 
tekst

3 +

gp

1 +

Ust. 7 ust. pierwotny 
tekst

2 +

15 PPE,
S&D,

Renew

+Po ust. 8

16 PPE,
S&D,

Renew

+

gp

1 +

2 +

3 +

4 +

5 +

6 +

7 +

8 +

9 +

10 +

11 +

12 +

Ust. 9 ust. pierwotny 
tekst

13/gi + 419, 132, 37

7 ECR gi - 153, 295, 121Po ust. 9

8 ECR gi - 128, 434, 14
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 10 3 The Left ge + 322, 149, 107

4 The Left ge + 257, 166, 147

gp

1 +

Po ust. 10

5 The Left

2 +

Po ust. 11 10 ID gi - 142, 339, 102

Ust. 13 6 The Left +

Po ust. 13 11 ID gi - 175, 368, 40

gp

1 +

Ust. 18 ust. pierwotny 
tekst

2 +

gp

1 +

2/gi + 506, 65, 16

3/gi + 439, 127, 19

Ust. 19 ust. pierwotny 
tekst

4 +

gp

1 +

2 +

3 +

4/gi + 458, 104, 20

Ust. 20 ust. pierwotny 
tekst

5/gi + 421, 121, 39

gp

1/gi + 385, 133, 67

Ust. 22 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 501, 58, 22

gp

1 +

Ust. 23 ust. pierwotny 
tekst

2 +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 24 ust. pierwotny 
tekst

gi + 447, 119, 16

Motyw C 13 PPE,
S&D,

Renew

+

12 Verts/ALE,
S&D

gi + 440, 57, 79

gp

1 ↓

Motyw J

ust. pierwotny 
tekst

2/gi ↓

Motyw M 14 PPE,
S&D,

Renew

+

gp

1 +

2 +

3 +

Motyw S ust. pierwotny 
tekst

4 +

gp

1 +

2 +

3 +

4 +

Motyw T ust. pierwotny 
tekst

5/gi + 394, 111, 71

1 The Left +Motyw U

ust. pierwotny 
tekst

go ↓

2 The Left +Motyw V

9 ID gi ↓

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 462, 19, 89
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Wnioski o głosowanie imienne
S&D: projekt rezolucji (całość tekstu)
ID: poprawki 9, 10, 11
Verts/ALE: poprawka 12
ECR: motywy J (druga część), T (piąta część) ust. 9 (część trzynasta), 19 (część druga), 

20 (części czwarta i piąta), 22, 24; poprawki 7, 8

Wnioski o głosowanie odrębne
ID: ust. 2
PPE: motywy T, U
ECR: ust. 23

Wnioski o głosowanie podzielone
ID:
ust. 4
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „tożsamość płciową,”
część druga te słowa

ust. 23
część pierwsza „zwraca uwagę na szczególne trudności, jakie napotykają rodziny LGBTIQ+ 

podczas przekraczania granic; podkreśla, że dzieciom par tej samej płci grozi 
rozłąka z jednym lub obojgiem rodziców;”

część druga „zwraca się do państw członkowskich o uwzględnienie faktycznych związków 
partnerskich i rodzin przy wdrażaniu dyrektywy w sprawie tymczasowej ochrony;”

PPE:
ust. 7
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „reprodukcyjnego i seksualnego”
część druga te słowa

ust. 22
część pierwsza „podkreśla ogromną pracę wykonaną przez organizacje pozarządowe i grupy 

aktywistów na rzecz pomocy kobietom w dostępie do praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego oraz fakt, że ich członkowie narażają własną 
wolność, jak np. Justyna Wydrzyńska, która została oskarżona na podstawie 
drakońskiej polskiej ustawy antyaborcyjnej za dostarczenie innej kobiecie pigułek 
do aborcji farmakologicznej;”

część druga „wzywa Komisję do ochrony i wspierania obrończyń praw człowieka przed 
prześladowaniami, jakie mogą je spotkać;”
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poprawka 5
część pierwsza „podkreśla poważny wpływ macierzyństwa zastępczego na kobiety, ich prawa i 

zdrowie, negatywne konsekwencje dla równości płci oraz wyzwania wynikające z 
transgranicznych skutków tej praktyki, jak miało to miejsce w przypadku kobiet i 
dzieci dotkniętych skutkami wojny w Ukrainie;”

część druga „zwraca się do UE i jej państw członkowskich o zbadanie wielkości tego sektora, 
kontekstu społeczno-gospodarczego i sytuacji kobiet w ciąży, a także 
konsekwencji dla ich zdrowia fizycznego i psychicznego oraz dla dobrostanu 
niemowląt; wzywa do wprowadzenia wiążących środków w celu rozwiązania 
problemu macierzyństwa zastępczego, ochrony praw kobiet i noworodków;”

ECR:
ust. 18
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa: „intersekcjonalnej”
część druga to słowo

PPE, ECR:
ust. 6
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „seksualnego i reprodukcyjnego oraz związanych z 

nimi praw, w szczególności antykoncepcji awaryjnej, profilaktyki poekspozycyjnej i 
opieki aborcyjnej, w tym dla ofiar gwałtu”

część druga „seksualnego i reprodukcyjnego oraz związanych z nimi praw, w szczególności 
antykoncepcji awaryjnej, profilaktyki poekspozycyjnej i opieki aborcyjnej, w tym 
dla ofiar gwałtu”, z wyjątkiem słów „i opieki aborcyjnej”

część trzecia „i opieki aborcyjnej”

ust. 9
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „do usług w zakresie zdrowia seksualnego i 

reprodukcyjnego przez cały czas trwania konfliktu i przesiedleń, w tym”, „dostęp 
do usług planowania rodziny i legalnej i bezpiecznej aborcji lub terapii klinicznej po 
zgwałceniu”, „zgodnie z oenzetowskim minimalnym początkowym pakietem 
usług”, „w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, takie jak 
antykoncepcja awaryjna, legalna i bezpieczna opieka aborcyjna oraz”, „i dostęp 
do praw”, „poprzez zwrócenie się o włączenie produktów z zakresu zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego do Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności”, 
„zawierających środki antykoncepcyjne i zestawy związane ze zdrowiem 
seksualnym i reprodukcyjnym”, „zwłaszcza gdy jest to konieczne do 
przezwyciężenia krajowych ograniczeń w zakresie praw i zdrowia reprodukcyjnego 
i seksualnego;”

część druga „do usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego przez cały czas 
trwania konfliktu i przesiedleń, w tym” z wyjątkiem słowa „usług”

część trzecia „usług”
część czwarta „dostęp do usług planowania rodziny i legalnej i bezpiecznej aborcji lub terapii 

klinicznej po zgwałceniu”, z wyjątkiem słów: „i legalnej i bezpiecznej aborcji”
część piąta „i legalnej i bezpiecznej aborcji”
część szósta „zgodnie z oenzetowskim minimalnym początkowym pakietem usług”
część siódma „w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, takie jak antykoncepcja 

awaryjna, legalna i bezpieczna opieka aborcyjna oraz”” z wyjątkiem słów 
„antykoncepcja awaryjna, legalna i bezpieczna opieka aborcyjna oraz”

część ósma „antykoncepcja awaryjna, legalna i bezpieczna opieka aborcyjna oraz”
część dziewiąta „i dostęp do praw”
część dziesiąta „poprzez zwrócenie się o włączenie produktów z zakresu zdrowia seksualnego i 

reprodukcyjnego do Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności”
część jedenasta „środki antykoncepcyjne”
część dwunasta „i zestawy związane ze zdrowiem”, „reprodukcyjnym”
część trzynasta „zwłaszcza gdy jest to konieczne do przezwyciężenia krajowych ograniczeń w 

zakresie praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego;”
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ust. 20
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „praw [...] reprodukcyjnego i seksualnego oraz”, „a 

zwłaszcza w krajach, które nakładają ograniczenia na”, oraz „prawa i zdrowie 
reprodukcyjne i seksualne”

część druga „praw [...] reprodukcyjnego i seksualnego oraz”, z wyjątkiem słowa „praw”
część trzecia „praw”
część czwarta „a zwłaszcza w krajach, które nakładają ograniczenia na”, oraz „prawa i zdrowie 

reprodukcyjne i seksualne”, z wyjątkiem słów „prawa i”
część piąta „prawa i”

motyw S
część pierwsza „mając na uwadze, że w Ukrainie jest obecnie około 80 000 kobiet 

spodziewających się dziecka; mając na uwadze, że ze względu na trudna sytuację 
w terenie kobiety wciąż jeszcze przebywające w kraju nie mają odpowiedniego 
dostępu do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tym zakresie”, z 
wyjątkiem słów: „oraz praw w tym zakresie”

część druga „oraz praw w tym zakresie”
część trzecia „mając na uwadze, że dostęp do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz 

praw w tym zakresie również staje się coraz trudniejszy dla uchodźców 
przybywających do UE;” z wyjątkiem słów: „oraz praw w tym zakresie”

część czwarta „oraz praw w tym zakresie”

ID, ECR:
ust. 19
część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje środki finansowe UE przeznaczone dla uchodźców 

uciekających z Ukrainy, w tym w ramach programu Wsparcie na rzecz odbudowy 
służącej spójności oraz terytoriom Europy (REACT-EU), Funduszu Azylu, Migracji i 
Integracji (AMIF) oraz Działania w ramach polityki spójności na rzecz uchodźców w 
Europie (CARE), które pozwolą krajom i regionom UE udzielać doraźnego wsparcia 
osobom uciekającym przed inwazją Rosji na Ukrainę; domaga się, aby fundusze te 
uwzględniały kwestie płci;”

część druga „nalega, by Parlament nadzorował sposób wydawania środków finansowych”
część trzecia „zwłaszcza w krajach, w których dochodzi do ciągłych naruszeń praworządności, 

takich jak Polska i Węgry;”
część czwarta „ponownie podkreśla, że zasada uwzględniania aspektu płci i sporządzania 

budżetu z uwzględnieniem aspektu płci jest jedną z podstawowych zasad UE;”

motyw J
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „zwłaszcza w Polsce i na Węgrzech, gdzie podjęto 

środki przeciwko osobom LGBTIQ+”
część druga te słowa

motyw T
część pierwsza „mając na uwadze, że kobiety potrzebują dostępu”
część druga „do pełnego zakresu usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, w 

tym antykoncepcji”
część trzecia „antykoncepcji awaryjnej, legalnej i bezpiecznej opieki aborcyjnej”
część czwarta „opieki przedporodowej i profesjonalnej pomocy przy porodzie;”
część piąta „mając na uwadze, że dostęp do antykoncepcji awaryjnej jest poważnie 

utrudniony przez przeszkody w Polsce i na Węgrzech ze względu na wymogi 
dotyczące recept; mając na uwadze, że w przypadku Polski, Rumunii i Słowacji 
istnieją bariery ekonomiczne w dostępie do takich podstawowych usług w zakresie 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz związanych z nimi praw, ponieważ 
nie są one objęte publicznym ubezpieczeniem zdrowotnym ani systemami dotacji, 
co skutkuje znacznymi barierami kosztowymi, ponieważ uchodźcy muszą pokryć 
pełne koszty z własnej kieszeni lub zwrócić się o pomoc do lokalnych organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego w celu pokrycia poniesionych przez nich kosztów; 
mając na uwadze, że w Polsce obowiązuje niemal całkowity zakaz aborcji;”
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10. Wpływ nielegalnej wojny napastniczej prowadzonej przez Rosję w Ukrainie 
na sektory transportu i turystyki Unii Europejskiej

Projekt rezolucji: B9-0223/2022

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0223/2022
(komisja TRAN)

Po ust. 3 6 Verts/ALE gi + 525, 13, 14

Ust. 6 4 The Left gi + 537, 9, 9

7 Verts/ALE gi + 325, 224, 16Po ust. 10

8 Verts/ALE gi - 224, 309, 27

Ust. 13 9 Verts/ALE -

Ust. 14 18 ECR -

Ust. 15 10 Verts/ALE -

Po ust. 15 19 ECR -

Po ust. 24 20 ECR ge - 147, 348, 52

Ust. 26 11 Verts/ALE +

Po ust. 27 21 ECR +

gp

1 +

Po ust. 28 22 ECR

2 +

Ust. 32 12 Verts/ALE +

Po ust. 33 23 ECR +

Po ust. 34 1 PPE +

13 Verts/ALE -Ust. 36

ust. pierwotny 
tekst

go +

gp

1 -

14 Verts/ALE

2 -

Ust. 37

ust. pierwotny 
tekst

go +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 40 15 Verts/ALE -

gp

1/gi - 223, 314, 12

3 The Left

2/gi - 112, 396, 37

gp

1 -

Ust. 42

16 Verts/ALE

2/gi - 242, 262, 41

Ust. 43 2=
17=

The Left
Verts/ALE

gi - 159, 358, 25

gp

1 +

Ust. 44 ust. pierwotny 
tekst

2 +

gp

1 +

Ust. 49 ust. pierwotny 
tekst

2 +

5 Verts/ALE ge - 104, 339, 25Motyw D

ust. pierwotny 
tekst

go +

Projekt rezolucji (całość tekstu) +

Wnioski o głosowanie imienne
The Left: poprawki 2, 3, 4
Verts/ALE: poprawki 6, 7, 8, 16 (część druga), 17

Wnioski o głosowanie odrębne
The Left: ust. 36, 37 motyw D
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Wnioski o głosowanie podzielone
ECR:
ust. 49
część pierwsza „podkreśla, że pandemia COVID-19 i obecny kryzys związany z wojną w Ukrainie 

pokazały, że trzeba niezwłocznie ustanowić agencję UE ds. turystyki;”
część druga „uważa, że koordynacja jest niezbędna jako rozwiązanie krótkoterminowe do 

ożywienia przemysłu turystycznego UE, a w istniejących agencjach należy szybko 
utworzyć specjalny departament turystyki odpowiedzialny za stworzenie nowej 
„unijnej marki turystycznej” promującej Europę jako bezpieczny, zrównoważony i 
inteligentny cel podróży dla wszystkich; wzywa do opracowania wspólnej kampanii 
UE promującej Europę jako kierunek turystyczny, aby zachęcić turystów do 
odwiedzania miejsc najbardziej popularnych wśród turystów rosyjskich i 
ukraińskich;”

Verts/ALE:
poprawka 3
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „zwłaszcza w odniesieniu do ograniczenia cen paliw”
część druga te słowa

poprawka 14
część pierwsza „ponownie wyraża głębokie ubolewanie nad decyzją Rady Europejskiej, która 

drastycznie zmniejszyła ostateczną pulę środków na instrument „Łącząc Europę” 
(CEF II) na lata 2021–2027, kiedy przyjmowała poszczególne kwoty wieloletnich 
ram finansowych 2021–2027, co oznacza też, że jest mniej środków na nowo 
utworzoną linię budżetową dotyczącą mobilności wojskowej, i ubolewa, że błąd ten 
może teraz zagrozić naszemu wspólnemu bezpieczeństwu w Europie i zdolności 
tworzenia tak bardzo potrzebnej infrastruktury transportowej;”

część druga „apeluje, aby Komisja rozważyła zwiększenie finansowania mobilności wojskowej, 
jeżeli taka konieczność wynikałaby z całościowej analizy i oceny, byłaby zgodna z 
potrzebami państw członkowskich i nie oznaczałaby zmniejszenia finansowania UE 
w innych obszarach; podkreśla, że w celu zapewnienia optymalnej współpracy 
transgranicznej i mobilności w Unii należy dopilnować, by aspekty mobilności 
wojskowej zostały dokładnie ocenione i uwzględnione zarówno pod względem 
infrastruktury, jak i finansowania; wzywa Komisję, aby zaproponowała 
ukierunkowane wspieranie dużych projektów infrastrukturalnych lepiej łączących 
wszystkie państwa członkowskie oraz zwiększyła liczbę połączeń z infrastrukturą 
transportową Bałkanów Zachodnich, Mołdawii, Gruzji i Ukrainy; apeluje w 
szczególności o wzmocnienie całej najważniejszej infrastruktury podwójnego 
zastosowania prowadzącej do wschodniej granicy Unii;”

poprawka 16
część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje nadzwyczajne środki przyjęte i ocenione przez kilka 

państw członkowskich w celu złagodzenia wzrostu cen paliw oraz wzywa Komisję 
do opracowania wspólnych kryteriów koordynowanych na szczeblu UE i do 
ułatwienia przyjęcia tych środków przez organy krajowe;”

część druga „uważa, że ogromne zyski przedsiębiorstw energetycznych w ostatnich 
miesiącach powinny podlegać podatkowi od nadmiernych zysków, co mogłoby 
pomóc w łagodzeniu skutków wzrostu cen paliw;”

poprawka 22
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa: „liberalizacji”
część druga te słowa

ust. 44
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „w tym za pośrednictwem unijnych terminali 

portowych dla LNG jako paliwa przejściowego”
część druga te słowa


