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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. Projekt budżetu korygującego nr 5 do budżetu ogólnego na 2022 r. – 
Dodatkowe środki w celu zaradzenia konsekwencjom rosyjskiej wojny 
przeciwko Ukrainie – Wzmocnienie Unijnego Mechanizmu Ochrony 
Ludności – Zmniejszenie środków na płatności i aktualizacja dochodów – 
Inne dostosowania i aktualizacje techniczne

Sprawozdanie: Karlo Ressler, Damian Boeselager (A9-0280/2022)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji gi + 539, 7, 27

2. Procedura dotycząca budżetu na rok 2023 – wspólny tekst

Sprawozdanie: Nicolae Ştefănuță, Niclas Herbst (A9-0278/2022) (wymagana większość głosów 
posłów do Parlamentu, aby odrzucić wspólny projekt)

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wspólny tekst gi + 492, 66, 46

3. System zasobów własnych Unii Europejskiej *

Sprawozdanie: Valérie Hayer, José Manuel Fernandes (A9-0266/2022)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Poprawki komisji 
przedmiotowo 

właściwej – 
głosowanie łączne

1-2,
4-10

komisja +

gp

1/gi - 139, 479, 15

2/gi - 127, 490, 3

11 The Left

3/gi - 155, 464, 14

12 The Left gi - 132, 496, 8

Po motywie 2

3 komisja +

Art. 1 ust. 1 lit. a 
Decyzja (UE, 

EURATOM) 2020/2053
Art. 2 ust. 1 lit. e

ust. pierwotny 
tekst

go +

Wniosek Komisji Europejskiej gi + 440, 117, 77
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Wnioski o głosowanie imienne
The Left: poprawki 11, 12

Wnioski o głosowanie odrębne
ID: art. 1 ust. 1 lit. a Decyzja (UE, EURATOM) 2020/2053, art. 2 ust. 1 lit. e

Wnioski o głosowanie podzielone
The Left
poprawka 11
część pierwsza „Komisja powinna podjąć terminowo dalsze działania w celu zwiększenia zasobów 

własnych Unii. Zgodnie z prawnie wiążącym porozumieniem 
międzyinstytucjonalnym z 16 grudnia 2020 r. Komisja przedstawi wniosek 
dotyczący drugiego koszyka nowych zasobów własnych do końca 2023 r.; 
powinien on przewidywać: 1) rzeczywisty podatek od transakcji finansowych, który 
mógłby przynieść ponad 50 mld EUR rocznie;”

część druga „2) podatek od paliwa lotniczego, który mógłby przynieść 27 mld EUR rocznie, 
przeznaczony na planowanie ograniczenia sektora transportu lotniczego, wsparcie 
dla pracowników tego sektora oraz rozwój alternatywnych środków transportu;”

część trzecia „3) pobór deficytu podatkowego od przedsiębiorstw wielonarodowych, co 
umożliwiłoby Unii odzyskanie dodatkowych 170 mld EUR.”

4. Uznanie Federacji Rosyjskiej za państwo sponsorujące terroryzm

Projekty rezolucji: RC-B9-0482/2022, B9-0482/2022, B9-0483/2022, B9-0485/2022, B9-0486/2022, 
B9-0487/2022

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0482/2022
(PPE, Renew, ECR, posłowie)

Ust. 1 ust. pierwotny 
tekst

gi + 575, 8, 24

1 Verts/ALE gi - 250, 316, 33

gp

1 +

Ust. 2

ust. pierwotny 
tekst

2/ge + 329, 244, 27

4 S&D -Ust. 4

2 Verts/ALE gi - 216, 347, 36
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Po ust. 7 11 ECR +

Ust. 8 3 Verts/ALE gi + 301, 272, 34

Ust. 10 5 S&D +

Ust. 13 ust. pierwotny 
tekst

gi + 553, 27, 32

Motyw A 6 ECR +

Motyw C 7 ECR +

Po motywie J 8 ECR gi - 148, 330, 130

Motyw L 9 ECR gi + 419, 157, 31

Po motywie L 10 ECR gi + 372, 107, 123

gp

1/gi + 561, 7, 39

Motyw M ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 370, 118, 116

Motyw P ust. pierwotny 
tekst

gi + 366, 207, 36

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 494, 58, 44

Projekty rezolucji grup politycznych

B9-0482/2022 Renew ↓

B9-0483/2022 PPE ↓

B9-0485/2022 Verts/ALE ↓

B9-0486/2022 S&D ↓

B9-0487/2022 ECR ↓

Wnioski o głosowanie imienne
PPE: głosowanie końcowe
Verts/ALE: poprawki 1, 2, 3; motyw P
ECR: poprawki 8, 9, 10; motyw M; głosowanie końcowe
Renew: głosowanie końcowe
ID: ust. 1, 13

Wnioski o głosowanie podzielone
S&D:
ust. 2
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „Rosję za państwo sponsorujące terroryzm i”
część druga te słowa
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motyw M
część pierwsza „mając na uwadze, że 15 listopada 2022 r. holenderski sąd skazał zaocznie dwóch 

Rosjan i prokremlowskiego separatystę ukraińskiego za zamordowanie 298 osób 
przez zestrzelenie samolotu malezyjskich linii lotniczych („lot nr 17”); mając na 
uwadze, że państwo rosyjskie nadal nie przyznaje się do odpowiedzialności za 
zestrzelenie tego samolotu i odmawia współpracy z międzynarodowymi organami 
wymiaru sprawiedliwości;”

część druga „mając również na uwadze, że Federacja Rosyjska wciąż odmawia też zwrotu 
wraku i czarnych skrzynek polskiego samolotu rządowego TU-154, który w 
kwietniu 2010 r. rozbił się w pobliżu Smoleńska, na terytorium Federacji 
Rosyjskiej;”

5. Nowa strategia rozszerzenia UE

Sprawozdanie: Tonino Picula (A9-0251/2022)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 1, po lit. a 17 ID gi - 106, 522, 13

Ust. 1 lit. b ust. pierwotny 
tekst

gi + 536, 64, 40

6 The Left -

7 The Left -

Ust. 1, po lit. b

8 The Left -

18 ID gi - 160, 439, 37Ust. 1 lit. d

ust. pierwotny 
tekst

gi + 357, 252, 30

gp

1/gi + 550, 56, 28

Ust. 1 lit. j ust. pierwotny 
tekst

2 +

gp

1 +

Ust. 1 lit. o ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 523, 68, 47

Ust. 1, po lit. y 19 ID gi - 110, 514, 15

1 S&D ge + 361, 221, 57Ust. 1 lit. a a

20 PPE ↓

14 Renew -Ust. 1, po lit. a a

15 Renew +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

2 S&D +Ust. 1 lit. a b

21 PPE ↓

gp

1 +

Ust. 1 lit. a f ust. pierwotny 
tekst

2 +

Ust. 1 lit. a g 3 S&D +

9 The Left -Ust. 1 lit. b b

11 The Left -

Ust. 1 lit. b d 4 S&D +

Ust. 1 lit. b l 16 Renew +

Po motywie A 5 The Left -

gp

1 +

Motyw H ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 435, 120, 78

Po motywie P 12 Renew ge - 193, 386, 51

Po motywie S 13 Renew +

gp

1/gi + 550, 80, 9

Motyw T ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 613, 1, 17

Projekt zalecenia gi + 502, 75, 61

Wnioski o głosowanie imienne
ID: ust. 1 lit. b; poprawki 17-19
ECR: ust. 1 lit. d

Wnioski o głosowanie odrębne
PPE: motyw H
The Left: ust. 1 lit. d
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Wnioski o głosowanie podzielone
PPE:
ust. 1 lit. a f
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „opartego na wzajemnym uznawaniu”
część druga te słowa

ID:
motyw H
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „a także liberalizacji reżimu wizowego dla Kosowa”
część druga te słowa

motyw T
część pierwsza „mając na uwadze, że Turcja jest krajem kandydującym do przystąpienia do UE;”
część druga „mając na uwadze, że dystans, jaki dzieli Turcję od wartości UE i jej ram 

normatywnych jest nadal znaczny, a luka ta pogłębia się w kluczowych obszarach, 
takich jak poszanowanie prawa międzynarodowego, praworządności, praw 
człowieka, swobód osobistych, praw cywilnych i wolności wypowiedzi, a także 
stosunki dobrosąsiedzkie i współpraca regionalna;

ust. 1 lit. j
część pierwsza „zachęcali państwa członkowskie do aktywnego zaangażowania w proces 

rozszerzenia, aby zapewnić realizację jego celów, a to za pomocą nowej metodyki 
połączonej z warunkowością i instrumentami wsparcia technicznego i finansowego 
dla krajów kandydujących;”

część druga „zwiększyli zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz władz lokalnych i 
regionalnych zarówno państw członkowskich UE, jak i krajów kandydujących w 
proces akcesyjny;”

ust. 1 lit. o
część pierwsza „przełamali impas związany z rozszerzeniem poprzez zmianę procesu 

akcesyjnego, aby jasno określić cele polityczne oraz społeczno-gospodarcze, w 
pełni przy tym wykorzystując nową metodykę rozszerzenia w celu poprawy 
wiarygodności, przewidywalności i dynamiki;”

część druga „rozważyli wyznaczenie głównych negocjatorów UE do prowadzenia negocjacji na 
podstawie szerokiego mandatu negocjacyjnego, którzy byliby również 
odpowiedzialni przed Parlamentem Europejskim;”

Różne
Poprawka 10a została anulowana.

6. Sytuacja w Libii

Sprawozdanie: Giuliano Pisapia (A9-0252/2022)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 1 lit. b 9 S&D +

15 The Left gi - 193, 365, 81Ust. 1, po lit. f

22 ID -

gp

1 +

Ust. 1 lit. p ust. pierwotny 
tekst

2/gi + 509, 78, 54
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 1, po lit. r 19 Verts/ALE -

16 The Left gi - 131, 487, 24

23 ID gi - 109, 477, 46

gp

1 +

2/gi + 494, 66, 80

3 +

4/gi + 499, 60, 77

Ust. 1 lit. s

ust. pierwotny 
tekst

5/gi + 570, 23, 45

Ust. 1, po lit. s 24 ID gi - 159, 457, 19

Ust. 1 lit. t 17 The Left gi - 132, 480, 26

Ust. 1 lit. a b ust. pierwotny 
tekst

gi + 618, 8, 7

Ust. 1 lit. a c ust. pierwotny 
tekst

gi + 590, 12, 32

32 ECR -Ust. 1 lit. a g

18 The Left gi - 128, 493, 22

25 ID gi - 158, 473, 6

33 ECR -

Ust. 1 lit. a i

ust. pierwotny 
tekst

gi + 469, 153, 17

26 ID gi - 280, 340, 19Ust. 1, po lit. a i

27 ID gi - 153, 459, 19

Ust. 1 lit. a j ust. pierwotny 
tekst

gi + 590, 40, 6

Ust. 1 lit. a k 34 ECR -

Ust. 1, po lit. a k 28 ID gi - 157, 452, 29

Umocowanie 17 1 S&D +

29 PPE ↓Po umocowaniu 19

30 PPE +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Po umocowaniu 20 10 The Left gi - 140, 486, 14

Motyw A 11 The Left gi - 134, 487, 8

Motyw H 2 S&D +

Motyw J 3 S&D +

Po motywie L 20 ID ge - 227, 363, 40

Motyw M 4 S&D +

Motyw N 5 S&D +

Po motywie X 6 S&D +

Motyw Y 7 S&D +

Motyw Z 12 The Left gi - 231, 333, 76

Po motywie Z 8 S&D +

Motyw AB 13 The Left gi - 108, 507, 26

Motyw AG 14 The Left gi - 121, 496, 18

Po motywie AH 21 ID -

31 ECR -

gp

1/gi + 583, 28, 23

2/gi + 471, 98, 62

3/gi + 346, 118, 163

4/gi + 524, 91, 16

5/gi + 579, 9, 40

6 +

7 +

Motyw AI

ust. pierwotny 
tekst

8 +

Projekt zalecenia gi + 454, 130, 54

Wnioski o głosowanie imienne
The Left: poprawki 10-18
ID: poprawki 23-28; motyw AI (części 2 i 3)
ECR: ust. 1 lit. a b, a c, a i oraz a j; ust. 1 lit. a e (części 2 i 3); ust. 1 lit. a g (części 2, 3, 

4, 5 i 6); ust. 1 lit. a k; ust. 1 lit. p (część 2); ust. 1 lit. s (części 2, 4 i 5); motyw AI 
(części 1, 2, 3, 4 i 5)
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Wnioski o głosowanie podzielone
ECR:
ust. 1 lit. p
część pierwsza „podjęli działanie na rzecz bardziej stabilnego partnerstwa energetycznego z Libią, 

które pomogłoby zwiększyć zdolności kraju w tym sektorze i zdywersyfikować 
źródła energii UE;”

część druga „zapewniali władzom Libii pomoc techniczną w tym zakresie niezbędną do 
wsparcia transformacji w kierunku zrównoważonej gospodarki neutralnej dla 
klimatu, aby ograniczyć zagrożenia stwarzane przez zmianę klimatu, które 
poważnie wpływają na ten kraj, zgodnie z wymiarem zewnętrznym Europejskiego 
Zielonego Ładu i porozumieniem paryskim;”

ust. 1 lit. s
część pierwsza „zapewniali odpowiednie zasoby na”
część druga „działania poszukiwawczo-ratownicze wzdłuż centralnego szlaku na Morzu 

Śródziemnym, w tym”
część trzecia „aktywne patrolowanie z morza i powietrza przez UE i jej państwa członkowskie, 

aby zagwarantować pełną ochronę życia i godności ludzi; zapewnili, aby prywatne 
statki prowadzące działania poszukiwawczo-ratownicze przestrzegały właściwych 
przepisów prawa międzynarodowego i unijnego, oraz współpracowały z 
właściwymi organami państw członkowskich i Fronteksem w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa osób znajdujących się w niebezpieczeństwie na morzu”

część czwarta „zapewnili, by migranci uratowani na morzu byli odstawiani na ląd w bezpiecznych 
miejscach oraz”

część piąta „by południowe państwa członkowskie nie były pozostawiane same sobie z 
obowiązkami dotyczącymi sprowadzenia na ląd i przyjęcia migrantów;”

ID, ECR:
motyw AI
część pierwsza „mając na uwadze, że jednym z celów wsparcia UE na rzecz zarządzania 

granicami w Libii jest zapobieganie ofiarom śmiertelnym na Morzu Śródziemnym;”
część druga „mając na uwadze, że organizacje pozarządowe często odgrywały godną pochwały 

rolę w ratowaniu życia na Morzu Śródziemnym;”
część trzecia „mając na uwadze, że gwałtowny spadek liczby statków poszukiwawczo-

ratowniczych miał śmiertelne konsekwencje dla osób poszukujących 
bezpieczeństwa;”

część czwarta „mając na uwadze, że sieci zajmujące się przemytem ludzi wykorzystują zasadę 
Specjalnego Regionu Administracyjnego do nielegalnego czerpania korzyści z 
sytuacji osób uciekających przed okrucieństwami w Libii, utrwalając ludzkie 
nieszczęście i stając się odpowiedzialne za poważne naruszenia praw człowieka;”

część piąta „mając na uwadze, że Rada Europejska powtórzyła, że wszystkie statki pływające 
na Morzu Śródziemnym muszą przestrzegać prawa międzynarodowego i prawa 
UE;”

część szósta „mając na uwadze, że zarówno organy ONZ, jak i najważniejsze organizacje 
pozarządowe, udokumentowały przypadki łamania praw człowieka wobec osób, 
które usiłują wydostać się z Libii drogą morską; mając na uwadze, że osoby 
przechwycone przez libijską straż przybrzeżną i odstawiane na ląd po akcji 
ratunkowej na morzu często są umieszczane w imigracyjnych ośrodkach 
detencyjnych i są ofiarami naruszeń praw człowieka;” z wyjątkiem słów: 
„zarówno” i „jak i najważniejsze organizacje pozarządowe”

część siódma „zarówno” oraz „jak i najważniejsze organizacje pozarządowe”
część ósma „mając na uwadze, że UE oczekuje od władz libijskich, w tym libijskiej straży 

przybrzeżnej, z którą współpracuje, gwarancji poszanowania praw człowieka i 
godności migrantów, zbadania przypadków przemocy oraz zapewnienia 
odpowiednich działań następczych wobec osób odpowiedzialnych; mając jednak 
na uwadze, że naruszenia te nadal się utrzymują, zwłaszcza ze względu na 
nieskuteczne mechanizmy monitorowania i rozliczalności;”
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7. Promowanie stabilności i bezpieczeństwa w szeroko rozumianym regionie 
Bliskiego Wschodu

Sprawozdanie: Manu Pineda (A9-0256/2022)

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

4 posłowie +Ust. 15

ust. pierwotny 
tekst

go ↓

Ust. 17 ust. pierwotny 
tekst

go +

gp

1 +

Ust. 23 ust. pierwotny 
tekst

2 +

Ust. 24 1 posłowie +

gp

1 +

Motyw E ust. pierwotny 
tekst

2/ge + 350, 251, 34

Motyw F ust. pierwotny 
tekst

go +

2 posłowie gi + 434, 1, 204Po motywie R

3 posłowie +

Projekt rezolucji (całość tekstu) gi + 469, 67, 104

Wnioski o głosowanie imienne
PPE: poprawka 2

Wnioski o głosowanie odrębne
posłowie: motyw F; ust. 15, 17

Wnioski o głosowanie podzielone
posłowie:
motyw E:
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „mając na uwadze, że trwająca izraelska okupacja 

terytoriów palestyńskich nadal jest źródłem niestabilności w regionie;” i „w tym 
około 14 mln Palestyńczyków, 7 mln Syryjczyków, 2 mln Irakijczyków i 1,7 mln 
Jemeńczyków”

część druga te słowa
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ust. 23:
część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie UE do ustanowienia strefy wolnej od 

broni masowego rażenia na Bliskim Wschodzie, zgodnie z rezolucją w sprawie 
Bliskiego Wschodu przyjętą podczas Konferencji Przeglądowej i Przedłużającej 
Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej z 1995 r.; z zadowoleniem 
przyjmuje promowanie przez UE środków budowy zaufania na poparcie tego 
procesu w sposób pełny, nieodwracalny i dający się zweryfikować; wyraża 
głębokie zaniepokojenie potencjalnym rozprzestrzenianiem broni jądrowej w 
regionie; wzywa UE i jej państwa członkowskie do podjęcia i wzmożenia wszelkich 
wysiłków dyplomatycznych, by tego uniknąć i położyć kres temu zjawisku;”

część druga „zauważa, że Izrael, jako państwo niebędące stroną Układu o 
nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, od dawna zachowuje się niejednoznacznie co 
do swojego statusu jądrowego; wzywa Izrael do podpisania Układu o 
nierozprzestrzenianiu broni jądrowej;”

8. Zapobieganie cukrzycy oraz leczenie i lepsza opieka nad osobami z 
cukrzycą w UE w związku ze Światowym Dniem Cukrzycy

Projekt rezolucji: B9-0492/2022

Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Projekt rezolucji B9-0492/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

gp

1 +

2 +

3 +

4 +

5 +

6/gi + 605, 29, 5

7/gi + 478, 102, 57

8/gi + 455, 99, 75

9 +

Ust. 17 ust. pierwotny 
tekst

10 +

gp

1 +

2 +

3 +

Ust. 19 ust. pierwotny 
tekst

4 +
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Przedmiot Popr. 
nr

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi

Ust. 31 1 PPE gi - 263, 364, 12

Ust. 32 2 PPE gi - 279, 350, 7

Umocowanie 7 ust. pierwotny 
tekst

go +

Umocowanie 12 ust. pierwotny 
tekst

go +

gp

1 +

Motyw L ust. pierwotny 
tekst

2 +

Projekt rezolucji (całość tekstu) +

Wnioski o głosowanie imienne
Verts/ALE, S&D: poprawki 1, 2
ID: ust. 17 (części 6, 7 i 8)

Wnioski o głosowanie odrębne
ECR: motywy 7, 12

Wnioski o głosowanie podzielone
ECR:
ust. 19
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „znaczenie”, „istotnego czynnika” i „poprzez 

ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, żywności, wody i gleby”
część druga „znaczenie”
część trzecia „istotnego czynnika”
część czwarta „poprzez ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, żywności, wody i gleby”
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motyw L
część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów: „z przodu”
część druga te słowa

ECR, ID:
ust. 17
część pierwsza „zwraca się do Komisji i państw członkowskich o zachęcanie i wspieranie 

konsumentów w dokonywaniu świadomych, zdrowych i zrównoważonych wyborów 
dotyczących produktów spożywczych poprzez przyjęcie obowiązkowego i 
zharmonizowanego w UE podawania wartości odżywczej, które jest opracowywane 
na podstawie wyników solidnych i niezależnych badań naukowych;” z wyjątkiem 
słów: „przyjęcie”, „obowiązkowego i”, „zharmonizowanego” oraz „w UE 
podawania”

część druga „przyjęcie”
część trzecia „obowiązkowego i”
część czwarta „zharmonizowanego” oraz „w UE podawania”
część piąta „z zadowoleniem przyjmuje priorytet związany ze zdrowym odżywianiem 

określony w europejskiej gwarancji dla dzieci i wzywa do opracowania nowego 
planu działania UE w sprawie otyłości u dzieci; popiera środki polityki budżetowej 
mające na celu obniżenie cen i zwiększenie dostępności świeżej żywności (takiej 
jak owoce i warzywa, nasiona roślin strączkowych, rośliny strączkowe i pełne 
ziarna) na szczeblu krajowym, zwłaszcza dla osób o niskim dochodzie;”

część szósta „zachęca państwa członkowskie do stosowania polityki cenowej, takiej jak 
zróżnicowanie podatku od wartości dodanej, oraz środków kontroli rynku, aby 
wpływać na popyt na żywność i napoje o niskiej zawartości tłuszczów nasyconych, 
tłuszczów trans, soli i cukru, na dostęp do nich oraz na ich przystępność cenową;” 
z wyjątkiem słów „cenowej” i „takiej jak zróżnicowanie podatku od wartości 
dodanej, oraz środków kontroli rynku”

część siódma „cenowej”
część ósma „takiej jak zróżnicowanie podatku od wartości dodanej, oraz środków kontroli 

rynku”
część dziewiąta „wspiera państwa członkowskie w przeglądzie odpowiednich przepisów 

dotyczących ograniczenia reklamy napojów słodzonych i przetworzonych 
produktów spożywczych o wysokiej zawartości tłuszczów, soli i cukru, w tym 
reklamy w mediach społecznościowych,”

część dziesiąta „ i z niecierpliwością oczekuje na zapowiedziane wnioski ustawodawcze w tym 
zakresie w ramach strategii „Od pola do stołu”;”


