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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. Tymczasowa liberalizacja handlu będąca uzupełnieniem koncesji 
handlowych mających zastosowanie do ukraińskich produktów na 
podstawie Układu o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą ***I

Sprawozdanie: Sandra Kalniete (A9-0146/2022)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wniosek Komisji i 
poprawka

gi + 515, 32, 11

2. Gromadzenie, przechowywanie i analizowanie w Eurojuście dowodów 
dotyczących ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości oraz zbrodni 
wojennych ***I

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2022)0187 - C9-0155/2022 - 2022/0130(COD))

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

1 komisja +Całość tekstu

2-11 ECR gi - 109, 329, 150

Wniosek Komisji gi + 560, 17, 18

Wnioski o głosowanie imienne
ECR: poprawki 2–11

3. Rozporządzenie (UE) 2016/1628: Rozszerzenie uprawnień Komisji do 
przyjmowania aktów delegowanych ***I

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2022)0113 - C9-0119/2022 - 2022/0080(COD))

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wniosek Komisji gi + 555, 26, 21
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4. Układ o stowarzyszeniu UE z Republiką Mołdawii

Sprawozdanie: Dragoş Tudorache (A9-0143/2022)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

3 Renew +Ust. 2

ust. pierwotny 
tekst

gi ↓

Po ust. 27 4 Renew +

1 Renew +Po motywie A

2 Renew +

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 512, 43, 39

Wnioski o głosowanie imienne
ID: ust. 2

5. Sprawozdanie Komisji na temat praworządności za rok 2021

Sprawozdanie: Terry Reintke (A9-0139/2022)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Alternatywny projekt 
rezolucji

1 ID gi - 120, 462, 14

gp

1 +

Ust. 6 ust. pierwotny 
tekst

2 +

gp

1 +

Ust. 38 ust. pierwotny 
tekst

2/ge + 323, 267, 9

gp

1 +

Ust. 39 ust. pierwotny 
tekst

2 +

gp

1 +

Ust. 40 ust. pierwotny 
tekst

2 +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

gp

1 +

Ust. 42 ust. pierwotny 
tekst

2 +

2 sprawozdawc
a

+

gp

1 ↓

Ust. 57

ust. pierwotny 
tekst

2 ↓

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 429, 131, 34

Wnioski o głosowanie imienne
ID: poprawka 1

Wnioski o głosowanie podzielone
posłowie:
ust. 6
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „na Węgrzech, w Polsce i Słowenii”
część druga te słowa

ust. 38
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „takimi jak stosowanie nadmiernej siły przez organy 

ścigania podczas protestów i na granicach Unii”
część druga te słowa

ust. 39
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „w tym w dziedzinie polityki antyterrorystycznej i 

polityki bezpieczeństwa”
część druga te słowa

ust. 40
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „oraz praw” i „w tym nałożeniem wysoce 

restrykcyjnych przepisów dotyczących aborcji”
część druga te słowa

ust. 42
część pierwsza „z niepokojem odnotowuje liczne doniesienia o znaczących i systematycznych 

naruszeniach praw podstawowych migrantów i osób ubiegających się o azyl w 
całej Unii, a w szczególności na granicach zewnętrznych; ubolewa nad tym, że 
kilka państw członkowskich przyjęło przepisy krajowe, które poważnie ograniczają 
prawa osób ubiegających się o azyl, a w niektórych przypadkach stanowią nawet 
zagrożenie dla zasady non-refoulement i prawa do skutecznego środka 
odwoławczego; wyraża niezadowolenie, że pomimo apeli Parlamentu Komisja nie 
zakończyła oceny zgodności licznych krajowych środków legislacyjnych w 
dziedzinie azylu i migracji z prawem Unii;”

część druga „przypomina, że poszanowanie praw podstawowych, takich jak prawa do azylu i 
do skutecznego środka odwoławczego, jest integralnym elementem właściwie 
funkcjonującej praworządności;”
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ust. 57
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „wzywa Komisję do wszczęcia procedury 

przewidzianej w art. 6 ust. 1 tego rozporządzenia przynajmniej w przypadku Polski 
i Węgier; przypomina, że stosowanie, cel i zakres rozporządzenia są jasno 
określone i nie wymagają dalszych wyjaśnień; potępia decyzję Komisji, by nadal 
sporządzać wytyczne, nawet po wydaniu przez TSUE orzeczenia potwierdzającego 
legalność i ważność rozporządzenia;”

część druga te słowa

6. Sprawozdanie za rok 2021 dotyczące Macedonii Północnej

Sprawozdanie: Ilhan Kyuchyuk (A9-0133/2022)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

3 Verts/ALE gi + 368, 178, 50Ust. 2

ust. pierwotny 
tekst

gi ↓

gp

1 +

Ust. 28 ust. pierwotny 
tekst

2 +

Ust. 39 ust. pierwotny 
tekst

gi + 530, 16, 56

Po ust. 75 2 PPE gi + 382, 190, 25

Ust. 79 ust. pierwotny 
tekst

gi + 358, 219, 26

gp

1/gi + 406, 180, 17

Ust. 80 ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 358, 196, 37

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 508, 56, 35

Wnioski o głosowanie imienne
S&D: ust. 79, 80
Verts/ALE: ust. 79, 80; poprawki 1, 2, 3
ID: ust. 2, 39, 80 (część pierwsza)

Wnioski o głosowanie odrębne
S&D: ust. 39
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Wnioski o głosowanie podzielone
ID:
ust. 80
część pierwsza „potępia wszelkie próby zastąpienia zabytków lub artefaktów historycznych, w 

tym zniszczenie autentycznego dziedzictwa kulturowego lub wszelkie próby 
pisania historii na nowo;”

część druga „podkreśla, że tego typu incydenty budzą poważne obawy, w tym w kontekście 
niewdrożenia układu o przyjaźni, stosunkach dobrosąsiedzkich i współpracy z 
2017 r.;”

S&D:
ust. 28
część pierwsza „zachęca do nieustannych działań na rzecz dalszego budowania zaufania między 

społecznościami oraz na rzecz funkcjonowania społeczeństwa wieloetnicznego i 
demokracji, i jednocześnie przypomina, że ważne jest przestrzeganie praw 
wszystkich społeczności i skuteczne eliminowanie wszelkich przypadków 
dyskryminacji;”

część druga „zachęca rząd do zapewnienia równej ochrony konstytucyjnej praw wszystkich 
społeczności etnicznych, w stosownych przypadkach w drodze poprawek 
ustawodawczych, oraz do ochrony i promowania ich dziedzictwa kulturowego, 
języków i tradycji poprzez równy, inkluzywny i niedyskryminacyjny dostęp do 
edukacji i mediów;”

Różne
Poprawkę 1 wycofano.

7. Sprawozdanie za rok 2021 dotyczące Albanii

Sprawozdanie: Isabel Santos (A9-0131/2022)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 2 ust. pierwotny 
tekst

gi + 389, 57, 151

Ust. 3 ust. pierwotny 
tekst

gi + 409, 57, 129

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 519, 52, 28

Wnioski o głosowanie imienne
ID: ust. 2, 3

8. Postępowania sądowe przeciwko opozycji i zatrzymanie przywódców 
związkowych na Białorusi

Projekty rezolucji: B9-0269/2022, B9-0270/2022, B9-0274/2022, B9-0275/2022, B9-0276/2022, B9-
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0277/2022

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0270/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, posłowie)

Po motywie D 3 Renew +

Po motywie K 1 S&D +

Motyw M 2 S&D +

Projekt rezolucji (całość tekstu) +

Projekty rezolucji grup politycznych

B9-0269/2022 The Left ↓

B9-0270/2022 PPE ↓

B9-0274/2022 Verts/ALE ↓

B9-0275/2022 Renew ↓

B9-0276/2022 S&D ↓

B9-0277/2022 ECR ↓

Różne
Sara Matthieu również poparła projekt rezolucji B9-0274/2022.

9. Minimalny poziom opodatkowania grup wielonarodowych *

Sprawozdanie: Aurore Lalucq (A9-0140/2022)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej – 
głosowanie łączne

1-23, 
26-29, 
35-43

komisja +

Art. 2 ust. 1 47 The Left gi - 118, 364, 113

Art. 2 ust. 3 lit. a) 48 The Left gi - 129, 341, 122

49 The Left gi - 116, 354, 126Art. 3 ust. 1 pkt 12

56 Verts/ALE gi - 171, 318, 110
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Art. 16 57s Verts/ALE,
The Left

gi - 117, 356, 126

50s The Left gi - 47, 358, 194Art. 27

24 komisja +

51s The Left gi - 53, 345, 201Art. 29

25 komisja +

Art. 46 52s The Left gi - 116, 360, 120

58s Verts/ALE,
The Left

gi - 118, 346, 131Art. 47

30-34 komisja +

Po art. 53 45 ECR -

Art. 55 ust. 1 44 ECR -

Motyw 3 53 Verts/ALE gi - 130, 328, 140

Po motywie 3 54 Verts/ALE gi - 109, 325, 162

Po motywie 9 46 The Left gi - 106, 328, 161

Motyw 12 55 Verts/ALE gi - 162, 323, 111

Wniosek Komisji gi + 503, 46, 48

Wnioski o głosowanie imienne
The Left: poprawki 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
Verts/ALE: poprawki 53, 54, 55, 56, 57, 58

10. Stworzenie europejskiego obszaru edukacji do 2025 roku – 
mikropoświadczenia, indywidualny rachunek szkoleniowy i uczenie się na 
rzecz zrównoważonego środowiska

Projekt rezolucji: B9-0266/2022

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0266/2022
(komisja CULT)

Ust. 9 ust. pierwotny 
tekst

gi + 519, 59, 21

gpUst. 10 ust. pierwotny 
tekst

1 +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

2 +

Ust. 17 ust. pierwotny 
tekst

gi + 457, 82, 61

Projekt rezolucji (całość tekstu) +

Wnioski o głosowanie imienne
ID: ust. 9, 17

Wnioski o głosowanie podzielone
ID:
ust. 10
część pierwsza „przypomina organom publicznym o ich zasadniczej roli w zapewnianiu równowagi 

w oferowanych osobom dorosłym szkoleniach w zakresie różnych umiejętności”
część druga „i zwraca w szczególności uwagę, że dla przeprowadzenia transformacji 

ekologicznej i cyfrowej umiejętności podstawowe, przekrojowe, psychospołeczne i 
miękkie są równie ważne jak umiejętności techniczne;”

11. Zwalczanie bezkarności za zbrodnie wojenne w Ukrainie

Projekty rezolucji: B9-0272/2022, B9-0281/2022, B9-0282/2022, B9-0283/2022, B9-0284/2022, B9-
0285/2022

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0281/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, posłowie)

Po ust. 1 3 The Left gi - 118, 443, 25

Ust. 4 11 PPE +

Po ust. 10 4 The Left gi - 270, 295, 31

Po ust. 17 5 The Left gi - 101, 443, 48

Ust. 19 6 The Left gi + 431, 81, 75

Ust. 22 7 The Left -

gp

1 +

2 -

3 +

Ust. 25 ust. pierwotny 
tekst

4/ge - 252, 290, 48
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

gp

1/gi - 175, 407, 14

Po ust. 25 8 The Left

2/gi ↓

9 The Left gi - 95, 402, 99Po ust. 27

10 The Left gi - 169, 362, 60

1 The Left gi - 69, 459, 57Po motywie F

2 The Left gi - 61, 452, 52

Projekt rezolucji (całość tekstu) +

Projekty rezolucji grup politycznych

B9-0272/2022 The Left ↓

B9-0281/2022 PPE ↓

B9-0282/2022 Renew ↓

B9-0283/2022 Verts/ALE ↓

B9-0284/2022 S&D ↓

B9-0285/2022 ECR ↓

Wnioski o głosowanie imienne
The Left: poprawki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10
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Wnioski o głosowanie podzielone
Verts/ALE:
poprawka 8
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „w tym za liczne zbrodnie wojenne popełnione w 

krajach takich jak Syria, Birma, Irak, Afganistan, Palestyna i Jemen”
część druga te słowa

ECR, PPE:
ust. 25
część pierwsza „przyjmuje z zadowoleniem przyjęcie przez Radę Najwyższą projektu ustawy nr 

7304, która przewiduje dopuszczenie MTK do pracy na terenie Ukrainy, i wzywa 
władze ukraińskie do wsparcia działań na rzecz rozliczalności za poważne zbrodnie 
międzynarodowe poprzez pilną ratyfikację Rzymskiego Statutu MTK i formalne 
przystąpienie do MTK; wzywa władze Ukrainy do dostosowania ukraińskiego 
ustawodawstwa i procedur krajowych do prawa międzynarodowego, a tym samym 
do wzmocnienia krajowych mechanizmów prawnych przeciwdziałających 
bezkarności za zbrodnie, do zharmonizowania ustawodawstwa krajowego, w 
szczególności kodeksu karnego, z międzynarodowym prawem karnym i 
międzynarodowym prawem humanitarnym, a także do przyjęcia jasnych i 
praktycznych ram współpracy z MTK i innymi organami prowadzącymi 
dochodzenia w sprawie zbrodni popełnionych w Ukrainie,”

część druga „w tym przez podpisanie ustawy nr 2689 w sprawie poprawek do niektórych aktów 
ustawodawczych dotyczących egzekwowania międzynarodowego prawa karnego i 
humanitarnego, którą to ustawę Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła w maju 2021 
r.;”

część trzecia „przypomina, że wszystkie strony konfliktu muszą ściśle przestrzegać 
międzynarodowego prawa humanitarnego;”

część czwarta „wzywa Ukrainę do zapewnienia skutecznego dochodzenia w sprawie zarzutów 
nadużyć, których ukraińscy bojownicy mieli się dopuścić wobec rosyjskich jeńców 
wojennych;”

12. Społeczne i gospodarcze konsekwencje dla EU rosyjskiej wojny w Ukrainie 
– zwiększanie zdolności UE do działania

Projekty rezolucji: B9-0267/2022, B9-0271/2022, B9-0273/2022, B9-0278/2022, B9-0279/2022, B9-
0280/2022

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0267/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, posłowie)

Ust. 1 ust. pierwotny 
tekst

gi + 575, 8, 9

1 The Left gi - 48, 461, 91

gp

1 +

Ust. 4

ust. pierwotny 
tekst

2 +

Ust. 7 2 The Left gi - 118, 408, 74

gpUst. 8 ust. pierwotny 
tekst

1 +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

2 +

3 +

Po ust. 10 3 The Left -

gp

1 +

2 +

Ust. 11 ust. pierwotny 
tekst

3 +

4 The Left gi - 133, 438, 25

gp

1/gi - 265, 312, 19

Po ust. 11

5 The Left

2/gi ↓

gp

1/ge + 382, 158, 49

Ust. 13 ust. pierwotny 
tekst

2 +

Ust. 14 ust. pierwotny 
tekst

gi + 542, 15, 24

gp

1 +

Ust. 15 ust. pierwotny 
tekst

2 +

gp

1 +

Ust. 18 ust. pierwotny 
tekst

2 +

gp

1 +

Ust. 21 ust. pierwotny 
tekst

2 +

gp

1 +

Ust. 24 ust. pierwotny 
tekst

2/ge + 349, 221, 20
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

gp

1 +

Ust. 26 ust. pierwotny 
tekst

2/ge + 337, 233, 23

gp

1 +

Ust. 30 lit. b) ust. pierwotny 
tekst

2 +

gp

1 +

Ust. 30 lit. d) ust. pierwotny 
tekst

2 +

gp

1 +

Ust. 31 ust. pierwotny 
tekst

2 +

Ust. 33 ust. pierwotny 
tekst

go +

gp

1 +

2 +

Ust. 34 ust. pierwotny 
tekst

3 +

gp

1 +

Ust. 35 ust. pierwotny 
tekst

2 +

Po ust. 39 6 The Left gi - 143, 434, 17

gp

1 +

2 +

Ust. 41 ust. pierwotny 
tekst

3 +

gp

1 +

Ust. 42 ust. pierwotny 
tekst

2 +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

gp

1 +

2 +

3/ge + 332, 248, 9

Ust. 44 ust. pierwotny 
tekst

4/ge + 300, 266, 15

gp

1 +

2 +

Ust. 45 ust. pierwotny 
tekst

3 +

gp

1/gi - 162, 369, 61

7 The Left

2/gi - 108, 364, 112

gp

1 +

Ust. 46

ust. pierwotny 
tekst

2 +

Ust. 49 ust. pierwotny 
tekst

go +

Po ust. 50 8 The Left gi - 156, 323, 107

gp

1 +

Motyw Q ust. pierwotny 
tekst

2 +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Motyw V ust. pierwotny 
tekst

go +

Projekt rezolucji (całość tekstu) +

Projekty rezolucji grup politycznych

B9-0267/2022 Renew ↓

B9-0271/2022 PPE ↓

B9-0273/2022 The Left ↓

B9-0278/2022 S&D ↓

B9-0279/2022 ECR ↓

B9-0280/2022 Verts/ALE ↓

Wnioski o głosowanie imienne
ID: ust. 1, 14
The Left: poprawki 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

Wnioski o głosowanie odrębne
Renew: ust. 24, 44
The Left: ust. 33
PPE: ust. 13, 49; motyw V

Wnioski o głosowanie podzielone
Renew:
ust. 34
część pierwsza „podkreśla, że w europejskiej odpowiedzi na kryzys związany z COVID-19 

obywatele Europy czuli, że UE chroni ich i zapewnia perspektywy, zwłaszcza przez 
utworzenie programu SURE i NextGenerationEU (NGEU);”

część druga „podkreśla, że ani fundusz NGEU i jego komponent – Fundusz na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności, ani elastyczność przewidziana w obecnych wieloletnich 
ramach finansowych (WRF) na lata 2021–2027 nie są wystarczające do pełnego 
zaspokojenia potrzeb finansowych spowodowanych wojną w Ukrainie;”

część trzecia „przypomina, że instrumenty te nie były projektowane ani przewidziane pod 
względem wielkości do tego, aby sprostać nowym wyzwaniom wynikającym z 
rosyjskiej agresji i inwazji i jednocześnie utrzymać inwestycje w programy i 
strategie polityczne UE, w tym tak ważne priorytety jak sprawiedliwa, ekologiczna 
i cyfrowa transformacja;”

ust. 35
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „i jak najszybciej, nie później niż w pierwszym 

kwartale 2023 r., przedstawiła wniosek ustawodawczy w sprawie kompleksowej 
rewizji WRF;”

część druga te słowa
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ust. 41
część pierwsza „odnotowuje komunikat Komisji w sprawie wytycznych dotyczących polityki 

fiskalnej na 2023 r. i zawarte w nim wezwanie do utrzymania wspierającego kursu 
polityki fiskalnej i zachowania przy tym gotowości do odpowiedniej reakcji w 
przypadku zmiany sytuacji gospodarczej; oczekuje, że Komisja przedstawi zestaw 
środków polityki fiskalnej pozwalających reagować na wstrząsy gospodarcze i 
wzrost poziomu ubóstwa;”

część druga „oczekuje ponadto, że w związku z tym ogólna klauzula wyjścia będzie 
obowiązywać tak długo, jak długo będą się utrzymywały przesłanki do tego;”

część trzecia „uważa, że powrót do reguł fiskalnych w obecnych okolicznościach może mieć 
niezamierzone konsekwencje dla gospodarki UE i zdolności państw członkowskich 
do stawienia czoła obecnemu kryzysowi;”

ust. 45
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „prawnie wiążącego” oraz „obejmujący podatek od 

transakcji finansowych”
część druga „prawnie wiążącego”
część trzecia „obejmujący podatek od transakcji finansowych”

ECR:
ust. 4
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa: „przedłużony”
część druga to słowo

ust. 11
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa: „odnawialnych” oraz „wzywa, by szybko wycofać 

dopłaty do paliw kopalnych;”
część druga „odnawialnych”
część trzecia „wzywa, by szybko wycofać dopłaty do paliw kopalnych;”

ust. 21
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „które przestrzegają zasad praworządności”
część druga te słowa

ust. 30 lit. d)
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa: „przedłużony”
część druga to słowo

Verts/ALE:
poprawka 5
część pierwsza „przypomina, że od początku jesieni 2021 r. ceny energii są wyjątkowo wysokie, 

co już przed rozpoczęciem konfliktu miało negatywny wpływ na pracowników; 
przyjmuje do wiadomości nadzwyczajne środki przyjęte przez kilka państw 
członkowskich, aby złagodzić wzrost cen paliw; podkreśla jednak, że są one w 
większości przypadków niewystarczające, aby faktycznie złagodzić skutki wzrostu 
cen energii ponoszonych przez gospodarstwa domowe; wzywa zatem Komisję do 
przedstawienia ambitnych, skoordynowanych i jasnych kryteriów dotyczących 
dodatkowych środków mających na celu ochronę pracowników i gospodarstw 
domowych,”

część druga „zwłaszcza dzięki wprowadzeniu pułapu cen energii;”



P9_PV(2022)05-19(VOT)_PL.docx 18 PE 732.477

poprawka 7
część pierwsza „zauważa, że duże przedsiębiorstwa prywatne, zwłaszcza w sektorze handlu 

detalicznego energią i żywnością, osiągają nadzwyczajne zyski podczas obecnego 
kryzysu; zwraca uwagę, że – jak podkreśliła Rada Europejska i jak zalecają 
instytucje międzynarodowe takie jak OECD i MFW – tymczasowe opodatkowanie 
nieoczekiwanych zysków lub interwencje regulacyjne w tym zakresie mogłyby być 
źródłem krajowego finansowania publicznego; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby koordynowały projektowanie ambitnego systemu 
opodatkowania nieoczekiwanych zysków, aby zapobiec czerpaniu przez duże 
korporacje zysku z wojny i sfinansować konieczne interwencje publiczne oraz 
innych środków regulacyjnych, aby wykorzystać je do złagodzenia społecznych i 
gospodarczych skutków wojny w Ukrainie dla UE;”

część druga „wzywa państwa członkowskie do uregulowania cen i marż w sektorach, w których 
udowodniono zawyżanie cen przez struktury kartelowe, w szczególności w 
sektorze paliwowym;”

The Left:
ust. 8
część pierwsza „wzywa Radę do rozszerzenia listy osób bezpośrednio objętych sankcjami UE, w 

tym rosyjskich oligarchów,”
część druga „z uwzględnieniem listy 6 000 osób sporządzonej przez fundację Aleksieja 

Nawalnego;”
część trzecia „apeluje o rozszerzenie sankcji, jakimi UE objęła powiązane z Rosją podmioty 

medialne działające w UE, w szczególności „agencję informacyjną” InfoRos, która 
jest powiązana z GRU;”

ust. 13
część pierwsza „wzywa Komisję i państwa członkowskie, by uzależniały inwestycje publiczne i 

wsparcie finansowe, w tym publiczne wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw 
udzielane w ramach elastyczności zasad pomocy państwa, od odpowiednich 
wymogów związanych z celami polityki publicznej, w szczególności z wymogami 
społecznymi, środowiskowymi i finansowymi, które beneficjenci powinni spełniać, 
dopóki otrzymują wsparcie publiczne, przy jednoczesnym zapewnieniu uczciwej i 
otwartej konkurencji, równych warunków działania dla naszych przedsiębiorstw”

część druga „oraz poszanowania podstawowych zasad jednolitego rynku;”

ust. 15
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „a zarazem zachowają integralność jednolitego 

rynku”
część druga te słowa

PPE:
ust. 18
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „wzywa państwa członkowskie do pomocy 

tymczasowo przesiedlonym Ukrainkom, aby zapewnić powszechny dostęp do 
wysokiej jakości opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego, wolnej od dyskryminacji, przymusu i nadużyć, a także do zajęcia 
się kwestią środków ochrony prawnej i zapobiegania naruszeniom praw człowieka, 
które mają na nie wpływ;”

część druga te słowa

ust. 24
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „oraz utworzenie instrumentu pomocy społecznej 

przy większym poparciu publicznym dla istniejących instrumentów skierowanych 
do osób najuboższych w społeczeństwie”

część druga te słowa

ust. 26
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „i stwierdziła, że nie wszystkie państwa członkowskie 

ustaliły je powyżej granicy ubóstwa”
część druga te słowa
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ust. 30 lit. b)
część pierwsza „zwiększenie pomocy dla przedsiębiorstw w takich sektorach przez zapewnienie 

elastycznego stosowania zasad pomocy państwa, przy czym należy zadbać o 
uczciwą konkurencję”

część druga „z zastrzeżeniem odpowiednich wiążących wymogów dotyczących 
zrównoważonego rozwoju włączonych do modeli biznesowych przedsiębiorstw, 
takich jak zakaz zwolnień grupowych, większa efektywność energetyczna, 
dodatkowe wykorzystanie energii odnawialnej i cele w zakresie redukcji 
materiałów pierwotnych;”

ust. 31
część pierwsza „zwraca uwagę na ostatnie konkluzje Rady, w których zwrócono się do państw 

członkowskich i Komisji, aby nadal jak najlepiej wykorzystywały zestaw narzędzi 
dotyczących pomocy państwa, w tym nowe tymczasowe kryzysowe ramy pomocy 
państwa;”

część druga „podkreśla w związku z tym, że w ramach pomocy państwa przedstawionych przez 
Komisję nie ma żadnych warunków dotyczących zrównoważonego rozwoju ani 
warunków socjalnych; nalega, aby instytucje UE i państwa członkowskie 
zagwarantowały, że publiczne wsparcie finansowe udzielane firmom w celu 
zwalczania gospodarczych skutków pandemii i wojny będzie uzależnione od 
wykorzystania finansowania na korzyść pracowników, a firmy będące 
beneficjentami nie będą wypłacać premii kadrze kierowniczej, nie będą uchylać 
się od opodatkowania, nie będą wypłacać dywidend ani nie będą proponować 
systemów odkupywania udziałów w okresie, przez który otrzymują wsparcie;”

ust. 42
część pierwsza „korzysta z okazji, by w obliczu trwających globalnych wyzwań geopolitycznych, 

takich jak pandemia COVID-19 i inwazja Rosji na Ukrainę, ponownie zastanowić się 
nad zarządzaniem gospodarczym UE, aby zwiększyć jej odporność na wstrząsy i 
kryzysy,”

część druga „a także wzmocnić jej wymiar społeczny i energetyczny; zwraca się do Komisji o 
reorganizację kompleksowej reakcji polityki gospodarczej na obecny kryzys, aby 
skutecznie rozwiązać problem nierówności gospodarczych i społecznych w 
związku z ogromnymi potrzebami inwestycyjnymi;”

ust. 44
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „nowego specjalnego funduszu europejskiego 

(funduszu na rzecz strategicznej autonomii Europy) na finansowanie”, „(przy czym 
należy unikać uzależnienia od paliw kopalnych)” oraz „apeluje, aby podstawą 
całości były wnioski wyciągnięte z NGEU;”

część druga „nowego specjalnego funduszu europejskiego (funduszu na rzecz strategicznej 
autonomii Europy) na finansowanie”

część trzecia „(przy czym należy unikać uzależnienia od paliw kopalnych)”
część czwarta „apeluje, aby podstawą całości były wnioski wyciągnięte z NGEU;”

ust. 46
część pierwsza „zwraca uwagę, że – jak podkreśliła Rada Europejska – tymczasowe 

opodatkowanie nieoczekiwanych zysków lub interwencje regulacyjne w tym 
zakresie mogłyby być źródłem krajowego finansowania publicznego;”

część druga „wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby koordynowały projektowanie 
systemów opodatkowania nieoczekiwanych zysków lub innych środków 
regulacyjnych, aby wykorzystać je do złagodzenia społecznych i gospodarczych 
skutków wojny w Ukrainie dla UE;”

motyw Q
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „mając na uwadze, że stwierdziła ona też, że aby 

częściowo zrekompensować wyższe rachunki za energię, można by powiększyć 
dochody publiczne z tymczasowych podatków od nieoczekiwanych zysków;”

część druga te słowa


