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PRIEDAS

BALSAVIMO REZULTATAI

Santrumpos ir simboliai

+ priimta
- atmesta
↓ atkrito
A atšaukta
VB (..., ..., ...) vardinis balsavimas (už, prieš, susilaikė)
EB (..., ..., ...) elektroninis balsavimas (už, prieš, susilaikė)
dal. balsavimas dalimis
atsk. atskiras balsavimas
pak. pakeitimas
KP kompromisinis pakeitimas
AD atitinkama dalis
NP naikinantis pakeitimas
= tapatūs pakeitimai
§ dalis
str. straipsnis
konst. konstatuojamoji dalis
PR pasiūlymas dėl rezoliucijos
BPR bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
38+ narių žema riba (ne mažiau kaip 38 Parlamento nariai)
76+ narių vidutinė riba (ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai)
151+ narių aukšta riba (ne mažiau kaip 151 Parlamento narys)
SB slaptas balsavimas
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1. Sąjungos bendrasis tam tikrų dvejopo naudojimo prekių eksporto iš Sąjungos į 
Jungtinę Karalystę leidimas***I

Pranešimas: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Vienas balsavimas VB + 645, 2, 7

2. Teritorinio bendradarbiavimo programų – programos PEACE IV (Airija ir 
Jungtinė Karalystė) ir Jungtinės Karalystės ir Airijos programos (Airija, Šiaurės 
Airija ir Škotija) – tolesnis vykdymas Jungtinei Karalystei išstojus iš ES***I

Pranešimas: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Vienas balsavimas VB + 624, 13, 24

3. Judumo mokymosi tikslais veiklos pagal programą „Erasmus+“ tolesnis vykdymas 
Jungtinei Karalystei išstojus iš ES***I

Pranešimas: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Vienas balsavimas VB + 651, 9, 10

4. Aviacijos saugos aspektai, susiję su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos***I

Pranešimas: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Vienas balsavimas VB + 658, 8, 4

5. ES ir Afganistano bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje 
susitarimas***

Rekomendacija: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)
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Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Balsavimas: 
patvirtinimo procedūra

VB + 513, 85, 67

6. ES ir Afganistano bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimas

Pranešimas: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

17 dalis 1 GUE/NGL -

19 dalis 2 GUE/NGL -

48 dalis § originalus 
tekstas

atsk. + 361, 286, 25

73 dalis 3 GUE/NGL -

74 dalis 4 GUE/NGL -

76 dalis 5 GUE/NGL -

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 565, 53, 55

Prašymai balsuoti atskirai
ECR: 48 dalis.

7. Islandijos, Norvegijos, Šveicarijos bei Lichtenšteino dalyvavimas Europos didelės 
apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo 
agentūros veikloje***

Rekomendacija: Monica Macovei (A8-0081/2019)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Balsavimas: 
patvirtinimo procedūra

VB + 602, 15, 56

8. ES specialiųjų įgaliotinių įgaliojimai ir jų apimtis

Pranešimas: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)
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Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Laikomas priimtu be balsavimo (Darbo tvarkos taisyklių 113 straipsnio 6 dalis)

9. Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai***I

Pranešimas: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Preliminarus susitarimas

Preliminarus 
susitarimas

363 komitetas VB + 613, 23, 36

10. Vizų informacinė sistema***I

Pranešimas: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Atsakingo komiteto 
pakeitimai. 

Balsavimas už visus 
pakeitimus iš karto

1-234
242-
251

komitetas EB + 540, 123, 10

1 straipsnio 1 
pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) 

Nr. 767/2008
1 straipsnio 2 dalis

252NP Verts/ALE
GUE/NGL

VB - 234, 411, 31

dal.

1/VB - 289, 381, 6

1 straipsnio 1 
pastraipos 2 punkto c 

papunktis
Reglamentas (EB) 

Nr. 810/2009
13 straipsnio 7 dalies a 

punktas

253 Verts/ALE
GUE/NGL

2/VB + 452, 214, 7

254NP Verts/ALE
GUE/NGL

VB - 274, 396, 63 straipsnio 1 dalies 4 
punktas

Reglamentas (EB) 
Nr. 810/2009
21a straipsnis

235-
241

komitetas +



P8_PV(2019)03-13(VOT)_LT.docx 5 PE 636.465

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas VB + 522, 122, 31

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
Verts/ALE: 252, 253 ir 254 pakeitimai.

Prašymai balsuoti dalimis
Verts/ALE:
253 pakeitimas.
1-oji dalis: „a) vaikams iki 6 metų amžiaus“.
2-oji dalis: ir vyresniems nei 70 metų asmenims;“.

11. Prieglobsčio ir migracijos fondas

Pranešimas: Miriam Dalli (A8-0106/2019)
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Atsakingo komiteto 
pakeitimai. 

Balsavimas už visus 
pakeitimus iš karto

2-6
9-11
13-16
20-23

25
27
29
33

35-36
38-39

41
43-45
47-48
50-51
53-56

58
61-64

67
74-75

78
81
83

86-91
94-96
98-102
105-
118
120-
122
124-
132
134-
137
139
141-
142
144-
167
170-
175
178
180-
182
187-
194
196-
203
205
207
211-
215

komitetas +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

217-
218
220-
223
225-
227
229-
231
233-
249

1 komitetas VB + 538, 122, 14

dal.

1/VB + 568, 94, 9

2/VB + 571, 83, 7

3/VB + 506, 136, 12

7 komitetas

4/VB + 499, 159, 19

8 komitetas VB + 559, 110, 8

dal.

1 +

12 komitetas

2/VB + 493, 159, 20

17 komitetas VB + 350, 292, 29

18 komitetas atsk. +

19 komitetas atsk./EB + 339, 336, 5

dal.

1 +

24 komitetas

2/EB - 334, 342, 5

26 komitetas atsk. +

dal.

1 +

Atsakingo komiteto 
pakeitimas. Atskiras 

balsavimas

28 komitetas

2 +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

dal.

1/VB + 571, 83, 22

30 komitetas

2 +

32 komitetas atsk./EB + 354, 318, 6

34 komitetas VB + 337, 325, 13

37 komitetas atsk./EB + 337, 319, 19

dal.

1 +

2/EB + 349, 321, 6

40 komitetas

3 +

dal.

1 +

2/EB + 339, 327, 15

46 komitetas

3 +

49 komitetas atsk./EB + 338, 336, 4

52 komitetas atsk./EB + 377, 232, 68

dal.

1 +

2/EB + 351, 327, 2

57 komitetas

3/EB + 370, 308, 1

dal.

1 +

60 komitetas

2 +

66 komitetas atsk. +

dal.68 komitetas

1 +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

2 +

dal.

1/VB + 629, 35, 18

73 komitetas

2/VB + 495, 154, 20

79 komitetas atsk. +

dal.

1 +

80 komitetas

2 +

82 komitetas atsk. +

84 komitetas atsk./EB + 360, 306, 12

85 komitetas atsk. +

dal.

1 +

92 komitetas

2 +

97 komitetas atsk. +

dal.

1 +

104 komitetas

2/EB + 356, 254, 66

dal.

1 +

119 komitetas

2 +

dal.

1 +

138 komitetas

2/EB + 357, 321, 2

dal.140 komitetas

1 +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

2 +

168 komitetas atsk. +

169 komitetas atsk. +

176 komitetas atsk. +

177 komitetas atsk. +

179 komitetas atsk. +

dal.

1 +

184 komitetas

2 +

186 komitetas atsk./EB + 422, 253, 6

195 komitetas atsk. +

209 komitetas atsk. +

210 komitetas atsk. +

dal.

1 +

216 komitetas

2 +

224 komitetas atsk./EB + 355, 311, 16

232 komitetas atsk. +

261NP ENF -2 straipsnio 1 
pastraipos e punktas

65 komitetas +

69 komitetas +3 straipsnio 2 dalies b 
punktas

262 ENF ↓

70-71 komitetas +3 straipsnio 2 dalies c 
punktas

263 ENF ↓

72 komitetas +Po 3 straipsnio 2 dalies 
c punkto

264 ENF ↓
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

76 komitetas EB + 347, 325, 4Po 4 straipsnio 2 dalies

252 PPE ↓

77 komitetas EB + 370, 302, 5Po 4 straipsnio 2 dalies

253 PPE ↓

dal.

1 +

93 komitetas

2 +

9 straipsnio 2 dalis

254 PPE ↓

dal.

1 +

103 komitetas

2 +

13 straipsnio 1 dalis

255 PPE ↓

Po 14 straipsnio 2 
dalies

256 PPE EB - 230, 427, 19

123 komitetas EB + 347, 316, 1618 straipsnio 2 dalis

257 PPE ↓

265NP ENF -22 straipsnis

133 komitetas +

266NP ENF -

dal.

1 +

26 straipsnio 2 dalis

143 komitetas

2 +

183 komitetas +II priedo 3 punkto d 
papunktis

258 PPE ↓

259 PPE EB - 228, 428, 22III priedo antraštė

185 komitetas +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

III priedo 1 punkto f 
papunktis

267 ENF -

268NP ENF -III priedo 2 punkto i 
papunktis

204 komitetas +

269NP ENF -III priedo 3 punkto b 
papunktis

206 komitetas +

270NP ENF VB - 109, 549, 23III priedo 3 punkto e 
papunktis

208 komitetas +

271NP ENF -III priedo 4 punkto b 
papunktis

219 komitetas EB + 349, 324, 6

III priedo 4 punkto h 
papunktis

272 ENF -

273 ENF -IV priedo 1 įtrauka

228 komitetas +

31 komitetas EB + 348, 320, 724 konstatuojamoji 
dalis

250 PPE ↓

42 komitetas EB - 323, 349, 332 konstatuojamoji 
dalis

251 PPE -

260NP ENF -55 konstatuojamoji 
dalis

59 komitetas EB + 356, 254, 66

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas VB + 374, 260, 47

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ECR: 1, 7, 8, 17, 34 ir 73 pakeitimai.
ENF: 7 pakeitimo 4-oji dalis, 270 pakeitimas.

Prašymai balsuoti atskirai
ECR: 1 pakeitimas, 7 pakeitimo 4-oji dalis, 8, 17, 26, 34 ir 73 pakeitimai.
PPE: 17, 32, 37, 49, 52, 59, 76, 77, 84, 186 ir 224 pakeitimai.
ENF: 17, 18, 19, 24, 34, 37, 66, 76, 77, 79, 82, 85, 93, 97, 103, 168, 169, 176, 177, 179, 

195, 209, 210 ir 232 pakeitimai.

Prašymai balsuoti dalimis
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ECR:
12 pakeitimas.
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „sukuriant saugius ir teisėtus būdus patekti į Sąjungą, 

– tai tuo pačiu turėtų padėtų užtikrinti“ ir „Kadangi fondas kaip Sąjungos vidaus 
politikos priemonė ir vienintelė Sąjungos lygmens prieglobsčio ir migracijos 
finansavimo priemonė, jis visų pirma turėtų remti prieglobsčio ir migracijos 
veiksmus Sąjungos teritorijoje. Tačiau laikantis apibrėžtų apribojimų ir taikant 
tinkamas apsaugos priemones“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

24 pakeitimas.
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „taip pat pilietinės visuomenės organizacijų, įskaitant 

pabėgėlių ir migrantų asociacijas“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

28 pakeitimas.
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ ir ilgalaikę reintegracijos paramą.“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

30 pakeitimas.
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 

pažeidžiamoms grupėms. Sprendimai dėl grąžinimo turėtų būti grindžiami išsamiu ir 
atidžiu padėties kilmės šalyje vertinimu, įskaitant priėmimo pajėgumo vietos 
lygmeniu vertinimą. Konkrečiomis priemonėmis ir veiksmais, kuriais remiamos 
kilmės šalys ir, visų pirma, pažeidžiami asmenys, prisidedama siekiant užtikrinti 
grąžinimo tvarumą, saugumą ir veiksmingumą. Šios priemonės turėtų būti 
įgyvendinamos aktyviai dalyvaujant vietos valdžios institucijoms, pilietinei 
visuomenei ir diasporoms;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

60 pakeitimas.
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir pilietinės visuomenės organizacijomis, įskaitant 

migrantų ir pabėgėlių organizacijas“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

PPE:
40 pakeitimas.
1-oji dalis: „šio fondo lėšomis visų pirma turėtų būti finansuojami pačios Sąjungos teritorijoje 

vykdomi veiksmai. Fondas gali finansuoti trečiosiose šalyse vykdomas ir su jomis 
susijusias priemones, kurias jis remia“.

2-oji dalis: „tokių priemonių finansavimas turėtų būti apribotas finansiniu požiūriu, tačiau“
3-oji dalis: „pakankamas, kad būtų įgyvendinti šio reglamento 3 straipsnyje nustatyti fondo 

tikslai, be to, turi būti taikomos tinkamos apsaugos priemonės. Tokios priemonės 
turėtų papildyti kitus veiksmus, kurių imamasi už Sąjungos ribų ir kurie remiami 
pagal Sąjungos išorės finansavimo priemones. Visų pirma vykdant tokius veiksmus 
turėtų būti siekiama visiško nuoseklumo ir papildomumo su Sąjungos išorės 
veiksmais, jos užsienio politikos, susijusios su tam tikra šalimi ar regionu, principais 
ir bendraisiais tikslais, taip pat su Sąjungos tarptautiniais įsipareigojimais. Turėtų 
būti laikomasi politikos suderinamumo vystymosi labui principo, kaip nustatyta 
Europos konsensuso dėl vystymosi 35 punkte. Pagalbos ekstremaliosios situacijos 
atveju įgyvendinimas turėtų būti suderinama su Europos konsensuse dėl 
humanitarinės pagalbos įtvirtintais humanitariniais principais;“.

46 pakeitimas.
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1-oji dalis: „siekdamos prisidėti prie fondo politikos tikslo įgyvendinimo, valstybės narės ir 
Komisija turėtų užtikrinti, kad į valstybių narių programas būtų įtraukta veiksmų, 
kuriais būtų padedama siekti kiekvieno konkretaus šio reglamento tikslo. Be to, jos 
turėtų užtikrinti, kad paskiriant finansavimą konkretiems tikslams būtų kuo labiau 
prisidedama prie tų tikslų įgyvendinimo, atsižvelgiant į naujausius poreikius“.

2-oji dalis: „kad programa apimtų minimalų su šiais tikslais susijusių išlaidų lygį“.
3-oji dalis: „kad išteklių paskirstymas tikslams atitiktų iššūkius, su kuriais susiduriama, kad 

pasirinkti prioritetai atitiktų II priede nustatytas įgyvendinimo priemones ir kad 
išteklių paskirstymas tarp tikslų padėtų siekti bendro politikos tikslo“.

93 pakeitimas.
1-oji dalis: „Finansavimas pagal teminę priemonę skiriamas prioritetams, kurie suteikia 

Sąjungai didelės pridėtinės vertės arba kuriais reaguojama į neatidėliotinus 
poreikius, laikantis II priede išdėstytų sutartų Sąjungos prioritetų arba vykdant III 
priede nurodytus finansuoti tinkamus veiksmus. Komisija užtikrina nuolatinį 
pilietinės visuomenės organizacijų dalyvavimą rengiant, įgyvendinant, stebint ir 
vertinant darbo programas.“.

2-oji dalis: „Ne mažiau kaip 20 proc. pagal teminę priemonę teikiamo finansavimo skiriama 
3 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytam konkrečiam tikslui įgyvendinti. Ne mažiau 
kaip 10 proc. finansavimo pagal teminę priemonę skiriama 3 straipsnio 2 dalies 
pirmos pastraipos b punkte nurodytam konkrečiam tikslui. Ne mažiau kaip 10 proc. 
finansavimo pagal teminę priemonę skiriama 3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos 
c punkte nurodytam konkrečiam tikslui. Ne mažiau kaip 10 proc. finansavimo pagal 
teminę priemonę skiriama 3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos cb punkte 
nurodytam konkrečiam tikslui.“.

103 pakeitimas.
1-oji dalis: „Kiekviena valstybė narė ir Komisija užtikrina, kad nacionalinėje programoje 

nustatyti prioritetai derėtų su Sąjungos prioritetais prieglobsčio ir migracijos 
valdymo srityje ir jais būtų reaguojama į toje srityje kylančias problemas, visiškai 
atitiktų susijusį Sąjungos acquis ir Sąjungos ir valstybių narių tarptautinius 
įsipareigojimus pagal tarptautines priemones, kurių dokumentus jos yra 
pasirašiusios, visų pirma JT vaiko teisių konvenciją. Apibrėždamos savo programų 
prioritetus valstybės narės užtikrina, kad būtų tinkamai atsižvelgta į II priede 
išdėstytas įgyvendinimo priemones.“.

2-oji dalis: „Todėl valstybės narės mažiausiai 20 proc. joms paskirtų lėšų skiria 3 straipsnio 2 
dalies pirmos pastraipos a punkte nurodytam konkrečiam tikslui. Valstybės narės 
mažiausiai 10 proc. joms paskirtų lėšų skiria 3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos 
b punkte nurodytiems konkretiems tikslams. Valstybės narės mažiausiai 10 proc. 
joms paskirtų lėšų skiria 3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punkte 
nurodytiems konkretiems tikslams. Valstybės narės mažiausiai 10 proc. joms 
paskirtų lėšų skiria 3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos cb punkte nurodytam 
konkrečiam tikslui.“.

104 pakeitimas.
1-oji dalis: „Valstybės narės taip pat užtikrina, kad į jų programas būtų įtrauktos priemonės, 

susijusios su visais 3 straipsnio 2 dalyje nurodytais konkrečiais fondo tikslais, ir 
ištekliai tikslams būtų paskirstomi taip, kad būtų užtikrintas tų tikslų 
įgyvendinimas.“.

2-oji dalis: „Vertindama valstybių narių programas, Komisija užtikrina, kad projektams 
finansavimas nebūtų skiriamas, jei pateikiama aiškių įrodymų, kurie kelia abejonių 
dėl tų projektų teisėtumo ar to finansavimo teisėtumo ir tvarkingumo arba tų 
projektų vykdymo, Komisijai priėmus pagrįstą nuomonę dėl pažeidimo nagrinėjimo 
procedūros pagal SESV 258 straipsnį.“.
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138 pakeitimas.
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodį „nenumatyto“.
2-oji dalis: šis žodis.

140 pakeitimas.
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodį „nenumatyto“.
2-oji dalis: šis žodis.

143 pakeitimas.
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodį „nenumatyto“.
2-oji dalis: šis žodis.

ENF:
7 pakeitimas.
1-oji dalis: „fondo lėšomis turėtų būti visapusiškai gerbiamos žmogaus teisės, laikomasi 

Darbotvarkės iki 2030 m., politikos suderinamumo vystymosi labui principo, kaip 
nustatyta SESV 208 straipsnyje“, išskyrus „Darbotvarkės iki 2030 m.“, „ir 
tarptautinio lygmens įsipareigojimų, susijusių su migracija ir prieglobsčiu, visų 
pirma Pasaulinio susitarimo dėl pabėgėlių“, „ir Pasaulinio susitarimo dėl saugios, 
tvarkingos ir teisėtos migracijos;“.

2-oji dalis: „Darbotvarkės iki 2030 m.“.
3-oji dalis: „ir tarptautinio lygmens įsipareigojimų, susijusių su migracija ir prieglobsčiu, visų 

pirma Pasaulinio susitarimo dėl pabėgėlių“.
4-oji dalis: „ir Pasaulinio susitarimo dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos;“.

68 pakeitimas.
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „paisant solidarumo ir teisingo atsakomybės 

pasidalijimo principo“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

73 pakeitimas.
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „bent“ ir „atitinkamos tarptautinės organizacijos, 

nevyriausybinės organizacijos, visų pirma pabėgėlių ir migrantų organizacijos, 
nacionalinės žmogaus teisių institucijos ir lygybės įstaigos, taip pat ekonominiai ir 
socialiniai partneriai.“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

80 pakeitimas.
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Šengeno asocijuotosios“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

92 pakeitimas.
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir tarptautinėms bei nevyriausybinėms 

organizacijoms“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

119 pakeitimas.
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir humanitariniam priėmimui“ (pavadinime) ir „Be 

asignavimų, apskaičiuotų pagal 11 straipsnio 1 dalies a punktą, valstybės narės kas 
dvejus metus gauna papildomą sumą, pagrįstą vienkartine 6 000 EUR išmoka už 
kiekvieną pagal humanitarines programas priimtą asmenį.“.

2-oji dalis: šie žodžiai.
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184 pakeitimas.
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „a) tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių chartijos nuostatų laikymosi skatinimui ir užtikrinimui 
įgyvendinant prieglobsčio ir migracijos politiką bei priemones“ ir „tarptautinėms 
organizacijoms, nevyriausybinėms organizacijoms ir socialiniams partneriams“ (b 
punkte).

2-oji dalis: šie žodžiai.

216 pakeitimas.
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus c), d) ir f) punktus ir žodžius: „bei veiksmus, kuriais 

skatinamas jų pripažinimas priimančiojoje visuomenėje;“ (e punkte)
2-oji dalis: c), d) ir f) punktai ir žodžiai: „bei veiksmus, kuriais skatinamas jų pripažinimas 

priimančiojoje visuomenėje;“ (e punkte).

ECR, ENF:
57 pakeitimas.
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pilietinės visuomenės organizacijomis“ ir „ir trečiųjų 

šalių“.
2-oji dalis: „pilietinės visuomenės organizacijomis“.
3-oji dalis: „ir trečiųjų šalių“.

12. Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonė, įtraukta į Integruoto sienų 
valdymo fondą***I

Pranešimas: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas atmesti Komisijos pasiūlymą

Pasiūlymas atmesti 
Komisijos pasiūlymą

210 EFDD -

Teisės akto projektas
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Atsakingo komiteto 
pakeitimai. 

Balsavimas už visus 
pakeitimus iš karto

1-7
10-15
17-18
20-39
43-52
54-56
59-60

63
67-72
74-75
78-84
86-91
94-107
109-
113
115-
145
147
151-
163
165
168
170-
185
187-
191
193-
196
198-
200
202-
204

komitetas +

8 komitetas atsk. +

9 komitetas atsk. +

16 komitetas atsk. +

19 komitetas atsk. +

dal.

1 +

40 komitetas

2 +

41 komitetas VB + 490, 170, 17

Atsakingo komiteto 
pakeitimas. Atskiras 

balsavimas

42 komitetas atsk./EB + 384, 287, 6
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

53 komitetas atsk. +

57 komitetas atsk. +

58 komitetas atsk. +

61 komitetas atsk. +

62 komitetas atsk. +

64 komitetas atsk. +

dal.

1 +

66 komitetas

2 +

73 komitetas atsk. +

76 komitetas atsk. +

85 komitetas atsk. +

92 komitetas atsk. +

93 komitetas atsk. +

108 komitetas atsk. +

dal.

1 +

2/EB + 349, 306, 16

114 komitetas

3 +

146 komitetas VB + 535, 117, 23

148 komitetas atsk. +

149 komitetas atsk. +

150 komitetas atsk. +

166 komitetas atsk. +

167 komitetas atsk. +

169 komitetas VB + 513, 151, 12
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

186 komitetas VB + 502, 153, 14

197 komitetas atsk. +

201 komitetas VB + 505, 151, 20

205 komitetas atsk. +

3 straipsnio 2 dalies a 
punktas

213 ENF -

4 straipsnio 3 dalies a 
punktas

214NP ENF -

4 straipsnio 3 dalies b 
punktas

215NP ENF -

211NP GUE/NGL -5 straipsnio 3 dalis

65 komitetas +

77 komitetas EB + 361, 311, 48 straipsnio 6 dalis

206 PPE ↓

23 straipsnio 2 dalis 216NP ENF -

164 komitetas EB + 352, 307, 18II priedo 1 punkto c 
papunktis

207 PPE ↓

po III priedo 1 punkto 
g papunkčio

208 PPE +

III priedo 1 punkto i 
papunktis

217NP ENF -

III priedo 2 punkto h 
papunktis

218NP ENF -

209 PPE +IV priedo 6 punktas

192 komitetas ↓

57 konstatuojamoji 
dalis

212NP ENF -

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas VB + 473, 169, 39

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ENF: 41, 146, 169, 186 ir 201 pakeitimai.
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Prašymai balsuoti atskirai
PPE: 41, 42, 53 ir 108 pakeitimai.
ENF: 8, 9, 16, 19, 57, 58, 61, 62, 64, 65, 73, 76, 85, 92, 93, 148, 149, 150, 166, 167, 197 ir 

205 pakeitimai.

Prašymai balsuoti dalimis
PPE:
40 pakeitimas.
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „tik kraštutiniu atveju“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

66 pakeitimas.
1-oji dalis: „Reikalavimus atitinka teisės subjektai, dalyvaujantys kaip konsorciumai, kuriuos 

sudaro mažiausiai du nepriklausomi subjektai, įsisteigę skirtingose valstybėse narėse 
arba su tomis valstybėmis susijusiose užjūrio šalyse ar teritorijose“.

2-oji dalis: „Kai konsorciumą sudarančios tarptautinės organizacijos yra įsisteigusios trečiojoje 
valstybėje, taikoma 6 straipsnio 3 dalis.“.

114 pakeitimas.
1-oji dalis: „Komisija gal nuspręsti išimties tvarka teikti finansinę paramą, siekdama tenkinti 

skubius ir konkrečius poreikius tinkamai pagrįstu ir kraštutiniu ekstremaliosios 
situacijos atveju.“.

2-oji dalis: „ir kraštutiniu ekstremaliosios situacijos atveju.“.
3-oji dalis: „Tokios situacijos, gali kilti dėl netikėto ir ypač didelio spaudimo, kai daug ar 

neproporcingai daug trečiųjų šalių piliečių kirto, kerta arba gali kirsti vienos arba 
daugiau valstybių narių išorės sienas, visų pirma tuose sienų ruožuose, kur poveikio 
lygis yra toks, kad kyla grėsmė visos Šengeno erdvės veikimui, atveju, arba bet 
kokios kitos tinkamai pagrįstos ekstremaliosios situacijos atveju, kai šio reglamento 
taikymo srityje reikia nedelsiant imtis veiksmų prie išorės sienų. Komisija 
nedelsdama apie tai informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą.“.

13. Vidaus saugumo fondas***I

Pranešimas: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Atsakingo komiteto 
pakeitimai. 

Balsavimas už visus 
pakeitimus iš karto

2-7
10

13-16
18-22

26
28-30
32-46
48-49
51-52
55-57
59-60
62-67
69-70
72-76

78
80-92
95-117
119-
123
125-
126
130-
131
133-
154

komitetas +

dal.

1 +

1 komitetas

2 +

8 komitetas atsk. +

dal.

1 +

9 komitetas

2 +

dal.

1/VB + 588, 56, 17

11 komitetas

2/VB + 539, 59, 36

17 komitetas atsk. +

23 komitetas VB + 518, 89, 56

Atsakingo komiteto 
pakeitimas. Atskiras 

balsavimas

24 komitetas atsk. +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

27 komitetas atsk. +

47 komitetas VB + 565, 68, 24

dal.

1/VB + 605, 34, 20

2/VB + 583, 57, 21

3/VB + 528, 99, 30

50 komitetas

4/VB + 514, 88, 57

53 komitetas atsk. +

54 komitetas atsk. +

58 komitetas atsk. +

dal.

1 +

61 komitetas

2/EB - 277, 364, 23

68 komitetas atsk. +

dal.

1 +

71 komitetas

2 +

77 komitetas atsk. +

dal.

1 +

79 komitetas

2 +

93 komitetas atsk. +

94 komitetas atsk. +

118 komitetas VB - 301, 314, 53

124 komitetas atsk. +

127 komitetas dal.
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

1 +

2 +

128 komitetas VB + 495, 91, 84

dal.

1 +

129 komitetas

2 +

dal.

1 +

132 komitetas

2 +

Po 13 straipsnio 2 
dalies

160 PPE +

18 straipsnis 157NP ENF -

22 straipsnio 2 dalis 158NP ENF -

155 ENF -14 konstatuojamoji 
dalis

12 komitetas +

159 PPE EB + 363, 306, 937 konstatuojamoji 
dalis

25 komitetas ↓

156NP ENF -45 konstatuojamoji 
dalis

31 komitetas EB + 362, 238, 72

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas VB + 481, 142, 49

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
GUE/NGL: 11, 23, 47, 50 ir 128 pakeitimai.
ENF: 118 pakeitimas.

Prašymai balsuoti atskirai
PPE: 25, 31 pakeitimai.
GUE/NGL: 23, 47 ir 128 pakeitimai.
ENF: 8, 17, 24, 27, 53, 54, 58, 68, 77, 93, 94 ir 124 pakeitimai.

Prašymai balsuoti dalimis
PPE:
61 pakeitimas.
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1-oji dalis: „Reikalavimus atitinka teisės subjektai, dalyvaujantys kaip konsorciumai, kuriuos 
sudaro mažiausiai du nepriklausomi subjektai, įsisteigę skirtingose valstybėse narėse 
arba su tomis valstybėmis susijusiose užjūrio šalyse ar teritorijose“.

2-oji dalis: „Kai konsorciumą sudarančios tarptautinės organizacijos yra įsisteigusios trečiojoje 
valstybėje, taikoma 6 straipsnio 3 dalis.“.

GUE/NGL:
11 pakeitimas.
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Ekstremaliosios situacijos atvejais ir siekiant 

pašalinti didelį pavojų visuomenės saugumui, įskaitant po teroristinio išpuolio, ir 
užkirsti kelią tokiam pavojui, karinių pajėgų veiksmai valstybės narės teritorijoje 
turėtų būti tinkami finansuoti fondo lėšomis.“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

ENF:
1 pakeitimas.
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „padedant privačiam sektoriui ir pilietinei 

visuomenei“ ir „netolerancijos ir diskriminacijos prevencija,“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

9 pakeitimas.
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „netoleranciją ir diskriminaciją,“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

71 pakeitimas.
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „įskaitant pilietinės visuomenės organizacijas“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

79 pakeitimas.
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Europos prokuratūra“ ir „įskaitant pilietinės 

visuomenės organizacijas“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

127 pakeitimas.
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „taikant dirbtinio intelekto algoritmus,“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

129 pakeitimas.
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ypač daug dėmesio skiriant mokymui pagrindinių 

teisių srityje, įskaitant rasizmo nustatymo ir prevencijos priemones“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

132 pakeitimas.
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „netoleranciją ir diskriminaciją,“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

GUE/NGL, ENF:
50 pakeitimas.
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir rasizmu“ (3 dalies a punktas), „įskaitant pilietinę 

visuomenę,“ (3 dalies b punktas) ir išskyrus 4 dalį.
2-oji dalis: „ir rasizmu“ (3 dalies a punktas).
3-oji dalis: „įskaitant pilietinę visuomenę,“ (3 dalies b punktas).
4-oji dalis: 4 dalis.
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14. Spiritinių gėrimų apibrėžimas, pateikimas bei ženklinimas ir jų geografinių 
nuorodų apsauga***I

Pranešimas: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Preliminarus susitarimas

Preliminarus 
susitarimas

195 komitetas VB + 637, 14, 26

15. Siūlomi Protokolo Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 
pakeitimai***I

Pranešimas: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Preliminarus susitarimas

Preliminarus 
susitarimas

6 komitetas VB + 585, 39, 55

16. Socialinės apsaugos koordinavimo srities nenumatytų atvejų priemonių 
nustatymas Jungtinei Karalystei išstojus iš ES***I

Pranešimas: Marian Harkin ir Jean Lambert (A8-0161/2019)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Atsakingo komiteto 
pakeitimai. 

Balsavimas už visus 
pakeitimus iš karto

1-11 komitetas +

Komisijos pareiškimas 12 komitetas +

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas VB + 652, 8, 18
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17. Bendrosios taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių vežimo 
keliais sektoriuje, atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Sąjungos***I

Pranešimas: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Preliminarus susitarimas

Preliminarus 
susitarimas

10 komitetas VB + 623, 35, 21

18. Bendros taisyklės, kuriomis užtikrinamas bazinis oro susisiekimas Jungtinei 
Karalystei išstojus iš Sąjungos***I

Pranešimas: Pavel Telička (A8-0062/2019)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Preliminarus susitarimas

Preliminarus 
susitarimas

18 komitetas VB + 653, 21, 5

19. Taisyklės, susijusios su Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu, Jungtinei 
Karalystei išstojus iš Sąjungos***I

Pasiūlymas dėl reglamento (COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD))

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Po 10 
konstatuojamosios 

dalies

1 komitetas +

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas VB + 640, 18, 17

20. Jungtinės Karalystės vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams skirti 
žvejybos leidimai ir Jungtinės Karalystės žvejybos laivų Sąjungos vandenyse 
vykdomos žvejybos operacijos***I
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Pasiūlymas dėl reglamento (COM(2019)0049 - C8-0036/2019 - 2019/0010(COD))

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas atmesti Komisijos pasiūlymą

Pasiūlymas atmesti 
Komisijos pasiūlymą

1 EFDD VB - 51, 614, 10

Komisijos pasiūlymas

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas VB + 641, 28, 6

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
EFDD: 1 pakeitimas.

Kiti klausimai
Dėl priežasčių, susijusių su vidaus procedūromis, Taryba paprašė į aktą įtraukti šią 
konstatuojamąją dalį:
„atsižvelgiant į būtinybę prieš Jungtinės Karalystės išstojimą iš Sąjungos numatyti teisinę sistemą 
siekiant išvengti Jungtinės Karalystės žvejybos laivų žvejybos veiklos Sąjungos vandenyse ir 
Sąjungos žvejybos laivų žvejybos veiklos Jungtinės Karalystės vandenyse nutraukimo Jungtinės 
Karalystės išstojimo iš Sąjungos dieną, kuri galėtų būti 2019 m. kovo 30 d., buvo nuspręsta, kad 
tikslinga numatyti išimtį prie ES sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos 
atominės energijos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo Nr. 1 dėl nacionalinių 
parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 4 straipsnyje nurodytam aštuonių savaičių laikotarpiui;“.

21. Tam tikri geležinkelių saugos ir susisiekimo aspektai, susiję su Jungtinės 
Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimu iš Sąjungos***I

Pasiūlymas dėl reglamento (COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD))

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Visas tekstas 1AD1 komitetas +

2 38+ narių +3 straipsnis

1AD2 komitetas ↓

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas VB + 661, 5, 5

22. Sauganti Europa: švarus oras visiems

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0156/2019
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0156/2019
(ENVI komitetas)

21 ECR -2 dalis

1 PPE VB - 300, 368, 11

8 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

VB + 394, 258, 21Po 2 dalies

22 ECR VB - 279, 371, 28

2 PPE VB + 339, 328, 10

dal.

1 ↓

3 dalis

§ originalus 
tekstas

2 ↓

dal.

1 +

4 dalis § originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

5 dalis § originalus 
tekstas

2 +

Po 3 dalies 31 GUE/NGL EB - 138, 516, 21

Po 7 dalies 32 GUE/NGL -

8 dalis 3 PPE VB - 301, 370, 8

9 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

10 dalis § originalus 
tekstas

VB + 604, 56, 14

Po 15 dalies 9 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

VB - 234, 359, 77
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

10 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

EB + 378, 290, 6

dal.

1 +

16 dalis § originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

17 dalis § originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

2/VB + 570, 98, 9

18 dalis § originalus 
tekstas

3/VB + 396, 265, 15

Po 19 dalies 23 ECR VB - 280, 359, 35

21 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

22 dalis 40 ENF -

41 ENF VB - 103, 547, 24

dal.

1 +

24 dalis

§ originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

25 dalis § originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

26 dalis § originalus 
tekstas

2 +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Po 27 dalies 15 S&D EB - 330, 340, 3

dal.

1 +

28 dalis § originalus 
tekstas

2 +

4 PPE VB - 320, 328, 23

11 EFDD, 
Verts/ALE, 

S&D

VB - 317, 319, 37

Po 28 dalies

16 S&D +

12 EFDD, 
Verts/ALE, 

S&D

EB - 309, 358, 829 dalis

24 ECR EB - 306, 363, 5

35 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

36 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

Po 36 dalies 13 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

EB + 362, 287, 24

dal.

1 +

37 dalis § originalus 
tekstas

2 +

Po 40 dalies 17 S&D +

dal.

1 +

40 dalis § originalus 
tekstas

2 +

Po 41 dalies 33 GUE/NGL -

42 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

43 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

44 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

Po 44 dalies 18 S&D EB + 334, 309, 29

45 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

46 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

dal.

1 +

2 +

50 dalis § originalus 
tekstas

3 +

Po 52 dalies 25 ECR -

Po 57 dalies 14 EFDD EB + 385, 276, 8

60 dalis 34 GUE/NGL EB - 212, 438, 17

61 dalis 35 GUE/NGL -

64 dalis 26 ECR -

65 dalis 36 GUE/NGL -

27 ECR -Po 65 dalies

42 ENF VB - 52, 592, 31

5 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL, 

S&D

VB + 366, 290, 11Po 14 nurodomosios 
dalies

6 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

VB + 382, 272, 12

7 EFDD, 
Verts/ALE

VB + 427, 207, 35Po A 
konstatuojamosios 

dalies
19 ECR EB - 298, 367, 8
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

20 ECR VB - 268, 365, 33

B konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

atsk. +

Po C 
konstatuojamosios 

dalies

28 GUE/NGL -

E konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

atsk. +

37 ENF VB - 63, 537, 72

38 ENF VB - 58, 594, 15

Po E 
konstatuojamosios 

dalies

39 ENF -

29 GUE/NGL -

dal.

1 +

H konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

I konstatuojamoji dalis § originalus 
tekstas

2 +

Po K 
konstatuojamosios 

dalies

30 GUE/NGL EB + 363, 306, 6

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 446, 146, 79

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
EFDD: 4, 5, 6, 7, 8 ir 9 pakeitimai.
ECR: 18 pakeitimo 2-oji ir 3-oji dalys, 20, 22 ir 23 pakeitimai.
PPE: 1, 2, 3 ir 4 pakeitimai; 10 dalis; galutinis balsavimas.
Verts/ALE: 1, 3, 11 ir 23 pakeitimai.
ENF: 37, 38, 41 ir 42 pakeitimai.

Prašymai balsuoti atskirai
PPE: B konstatuojamoji dalis.
ECR: 9 ir 46 dalys; E konstatuojamoji dalis.
ENF: 9, 10, 21, 35, 36, 42, 43, 44, 45 ir 46 dalys.

Prašymai balsuoti dalimis
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ECR:
24 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pabrėžia, kad kuriant suderintą kelių rinkliavos 

sistemų struktūrą reikėtų atsižvelgti į išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir 
teršalų kiekį, palyginti su aplinkosauginiu veiksmingumu, kad būtų pateiktas aiškus 
ir suderintas signalas naujų transporto priemonių kūrėjams;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

ENF:
3 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „klimatui ir“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

4 dalis
1-oji dalis: „dar kartą pabrėžia, kad oro tarša gali būti vietinio, regioninio, nacionalinio ir 

tarpvalstybinio pobūdžio ir su ja kovojant reikia imtis veiksmų visais valdymo 
lygmenimis; todėl ragina stiprinti daugiapakopio valdymo metodą, kurį taikant visi 
dalyviai prisiimtų atsakomybę ir imtųsi priemonių, kurių galima imtis ir kurių turėtų 
būti imtasi jų lygmenimis; taip pat mano, kad politinių sprendimų priėmimo 
procesas Komisijoje turėtų būti kompleksiškesnis ir jame turėtų dalyvauti visi susiję 
generaliniai direktoratai;“.

2-oji dalis: „apgailestauja, kad Aplinkos GD tikslams, nepaisant to, kad jis yra kompetentingas 
oro taršos srityje, dažnai kenkia kitų Komisijos padalinių vykdoma politika ir 
interesai;“.

5 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „klimato kaitą“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

16 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „išmetamo CO2 kiekio mažinimas“, „du susiję“ ir 

„kad aplinkos netaršūs ir mažataršiai automobiliai, furgonai ir autobusai yra būtini, 
siekiant užtikrinti visiems piliečiams netaršią, efektyviai energiją vartojančią ir 
prieinamą judumo sistemą, ir kad labai svarbu paspartinti šių transporto priemonių 
masės rinkos plėtrą Sąjungos mastu, didinant jų pasiūlą, nes tai padėtų mažinti 
kainas vartotojams, transporto priemonių parko operatoriams, viešųjų pirkimų 
institucijoms ir visai Europos visuomenei;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

17 dalis
1-oji dalis: „pabrėžia, kad labai svarbu skatinti elektra varomų transporto priemonių rinką ir 

pateikti valstybėms narėms rekomendacijų, kuriomis jos būtų skatinamos 
įgyvendinti netaršioms ir mažataršėms transporto priemonėms skirtas mokestines 
paskatas;“.

2-oji dalis: „pabrėžia, kad norint padidinti elektra varomų transporto priemonių pripažinimą tarp 
vartotojų, labai svarbu užtikrinti įkrovimo infrastruktūros prieinamumą ir 
pasiekiamumą, be kita ko, privačiuose ir viešuose pastatuose, kaip nurodyta Pastatų 
energinio naudingumo direktyvoje, ir užtikrinti jų konkurencingumą; pabrėžia, jog 
svarbu užtikrinti, kad elektra varomoms transporto priemonėms skirta elektra būtų 
pagaminta naudojant tvarius energijos išteklius; šiomis aplinkybėmis ragina parengti 
ilgalaikę Europos iniciatyvą dėl naujos kartos baterijų;“.

18 dalis
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1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „sumažinti privačių automobilių prieigą prie miestų 
centrų“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

25 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „(iš dalies)“ ir „mažinant kelių transporto 

priklausomybę nuo iškastinio kuro ir“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

26 dalis
1-oji dalis: „palankiai vertina kelių Europos miestų prisiimtus įsipareigojimus, susijusius su 

viešojo transporto parkų valymu“.
2-oji dalis: „nustatant elektra varomų autobusų pirkimų reikalavimus, ir ragina daugiau miestų 

vadovautis pavyzdžiu, kurį nustatė kai kurie Europos C40 miestų tinklo nariai[17], 
pasirašę „Gatvių be iškastinio kuro deklaraciją“[18] ir susitarę nuo 2025 m. pirkti tik 
elektra varomus autobusus bei užtikrinti, kad iki 2030 m. būtų sukurtos didelės 
netaršios miestų zonos;“.

28 dalis
1-oji dalis: „pažymi, kad šiuo metu yra technologija, suteikianti galimybę atitikti Euro 6 NOx 

standartus, skirtus dyzelinu varomoms transporto priemonėms, be kita ko, realiomis 
važiavimo sąlygomis“.

2-oji dalis: „ir nedarant neigiamo poveikio išmetamo CO2 kiekiui;“.

37 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „azoto suboksido (N2O) ir metano (CH4)“ ir „ir 

40 proc. išmetamo metano kiekio“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

40 dalis
1-oji dalis: „pabrėžia, kad miesto teritorijose išmetamam amoniakui tenka apie 50 proc. oro 

taršos poveikio sveikatai, nes amoniakas yra pagrindinis kietųjų dalelių šaltinis;“.
2-oji dalis: „ragina Komisiją ir valstybes nares pasinaudoti ES bendros žemės ūkio politikos 

(BŽŪP) reforma kaip galimybe kovoti su žemės ūkio sektoriaus keliama oro tarša;“.

H konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „azoto suboksido ir metano kiekį“, „ir 40 proc. 

išmetamo metano kiekio“ ir „kadangi intensyviosios gyvulininkystės sektoriuje 
pasaulio mastu išmetama daugiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų nei transporto 
srityje;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

I konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „tvariam vystymuisi“ ir „siekiant užtikrinti 2030 m. 

JT darnaus vystymosi tikslų (DVT) įgyvendinimą“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

ECR, ENF:
18 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „valstybėse narėse įgyvendinant įvairias priemones, 

kuriomis siekiama“ ir „sumažinti privačių automobilių prieigą prie miestų centrų“.
2-oji dalis: „valstybėse narėse įgyvendinant įvairias priemones, kuriomis siekiama“.
3-oji dalis: „sumažinti privačių automobilių prieigą prie miestų centrų“.
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50 dalis
1-oji dalis: „palankiai vertina bent dešimties ES valstybių narių prisiimtus įsipareigojimus 

laipsniškai atsisakyti anglių;“.
2-oji dalis: „ragina kitas ES valstybes nares laipsniškai atsisakyti anglių kaip energijos šaltinio“
3-oji dalis: „ne vėliau kaip iki 2030 m.;“.

Kiti klausimai
Julie Girling (PPE frakcija) atsiėmė savo parašą dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos B8-0156/2019.
Peter Liese (PPE frakcija) taip pat pasirašė pasiūlymą dėl rezoliucijos B8-0156/2019.

23. Veiksmai, kurių ėmėsi EIVT, praėjus dvejiems metams po to, kai buvo priimtas 
EP pranešimas dėl ES strateginės komunikacijos, siekiant neutralizuoti prieš ją 
nukreiptą trečiųjų šalių propagandą

Pranešimas: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Alternatyvus 
pasiūlymas dėl 

rezoliucijos

1 ENF VB - 60, 583, 25

dal.

1 +

1 dalies o punktas § originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

1 dalies q punktas § originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

1 dalies s punktas § originalus 
tekstas

2 +

1 dalies ae punktas originalus 
tekstas

+ pakeista žodžiu

dal.

1 +

1 dalies ag punktas § originalus 
tekstas

2/EB - 247, 373, 45

Balsavimas: rekomendacija (visas tekstas)
AFET komitetas

VB + 489, 148, 30
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Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ENF: 1 pakeitimas.

Prašymai balsuoti dalimis
Verts/ALE:
1 dalies o punktas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pranešimų siuntimo paslaugų“, „ne tik autorių“, „bet 

ir“, „pabrėžiant, kad socialinės žiniasklaidos įmonės atsakingos už spartų sistemingų 
melagingų naujienų šalinimą;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

1 dalies q punktas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „atskaitomybės internete gerinimą ir užtikrinti geresnį 

vartotojų tapatybės tikrinimą prieš jiems prisijungiant prie atitinkamos platformos,“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

1 dalies s punktas
1-oji dalis: „toliau didinti atsparumą grėsmėms, remiantis visų vyriausybių ir visos visuomenės 

požiūriu, ir gebėjimą reaguoti į grėsmes realiuoju laiku, plėtoti prevencines ir 
proaktyvias priemones ir apmąstyti vieną žingsnį į priekį, o ne tik reaguoti į 
kibernetinėje ir informacijos srityje jau įvykdytus išpuolius ir juos analizuoti; 
atkreipti dėmesį į technikos pažangą šioje srityje ir dalytis geriausios praktikos 
pavyzdžiais, taikant priemones, kurių jau ėmėsi atskiros valstybės narės, įskaitant 
valstybių narių nustatytų nacionalinių metodų veikimo peržiūrą, kartu plėtojant 
glaudaus bendradarbiavimo su Jungtine Karalyste po „Brexit’o“ skatinimo būdus“.

2-oji dalis: „ ir bendradarbiaujant su žvalgybos bendruomene ir sąjungininkais, pavyzdžiui, su 
JAV ir Kanada, NATO ir ES žvalgybos ir situacijų centru (INTCEN);“.

1 dalies ag punktas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „jeigu reikia, su Eurojusto pagalba“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

Kiti klausimai
Anna Elżbieta Fotyga (pranešėja) pateikė tokį 1 dalies ae punkto žodinį pakeitimą:
„pasiūlyti Europos Vadovų Tarybai, kad kovai su dezinformacija ir priešiška propaganda būtų 
skiriamas prioritetas skiriant pakankamai išteklių ir priemonių siekiant užtikrinti objektyvų 
informacijos pateikimą ir skleidimą;“

24. ES ir Monako, Andoros ir San Marino asociacijos susitarimas

Pranešimas: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Po 1 dalies k punkto 8 GUE/NGL VB - 104, 494, 45

Po 1 dalies n punkto 9 GUE/NGL VB - 89, 535, 22

Po 7 nurodomosios 
dalies

1 GUE/NGL -
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

2 GUE/NGL VB - 75, 554, 24Po A 
konstatuojamosios 

dalies 3 GUE/NGL VB - 76, 556, 22

4 GUE/NGL VB - 126, 505, 26Po D 
konstatuojamosios 

dalies 5 GUE/NGL VB - 130, 504, 22

Po G 
konstatuojamosios 

dalies

6 GUE/NGL VB - 83, 554, 21

Po K 
konstatuojamosios 

dalies

7 GUE/NGL VB - 130, 511, 20

Balsavimas: rekomendacija (visas tekstas) VB + 540, 73, 34

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
GUE/NGL: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir 9 pakeitimai.

25. Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų 
kompetencijos centras ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas***I

Pranešimas: Julia Reda (A8-0084/2019)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Atsakingo komiteto 
pakeitimai. 

Balsavimas už visus 
pakeitimus iš karto

1-10
12-24
26-47
49-61
63-88
90-119
121-
158
162-
167
169-
180

komitetas +

dal.

1 +

Atsakingo komiteto 
pakeitimas. Atskiras 

balsavimas

11 komitetas

2 +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

25 komitetas atsk. +

48 komitetas atsk. +

dal.

1 +

62 komitetas

2 +

159 komitetas atsk. +

160 komitetas atsk. +

dal.

1 +

161 komitetas

2 +

168 komitetas atsk. +

dal.

1 +

Po 2 straipsnio 1 dalies 
1 punkto

183 Verts/ALE

2 +

186NP GUE/NGL VB - 143, 436, 6

dal.

1 +

4 straipsnio 1 dalies 7 
punktas

184 Verts/ALE

2/EB - 247, 341, 16

187NP GUE/NGL VB - 137, 412, 56

89 komitetas +

dal.

1/EB + 451, 128, 31

4 straipsnio 1 dalies 8 
punktas

185 Verts/ALE

2/EB - 255, 334, 20

dal.

1 +

10 straipsnio 1 dalis 120 komitetas

2 +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

188 GUE/NGL -

Po 3 
konstatuojamosios 

dalies

181 Verts/ALE VB - 166, 249, 206

Po 18 
konstatuojamosios 

dalies

182 Verts/ALE EB - 296, 301, 22

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas VB + 489, 73, 56

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
Verts/ALE: 181, 186 ir 187 pakeitimai.
GUE/NGL: 186, 187 pakeitimai.

Prašymai balsuoti atskirai
GUE/NGL: 25, 48, 159, 160 ir 168 pakeitimai.

Prašymai balsuoti dalimis
PPE:
183 pakeitimas.
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „tik kibernetinės gynybos“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

184 pakeitimas.
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „griežtai apsiriboja“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

185 pakeitimas.
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „griežtai apsiriboja“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

GUE/NGL:
11 pakeitimas.
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „taip pat iš Europos gynybos fondo su gynyba 

susijusiems veiksmams ir administracinėms išlaidoms“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

62 pakeitimas.
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius ,„ir prisidėti prie veiksmų, finansuojamų iš Europos 

gynybos fondo, įsteigto Reglamentu (ES) Nr. 2019/ XXX, įgyvendinimo“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

120 pakeitimas.
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „dėl dvejopo naudojimo projektų, paslaugų ir 

kompetencijos“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

161 pakeitimas.
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1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Šios užduotys finansuojamos iš Europos gynybos 
fondui skirtų finansinių įnašų.“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

26. Reglamentas, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies 
keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 391/2009***I

Pranešimas: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Preliminarus susitarimas

Preliminarus 
susitarimas

2 komitetas VB + 590, 9, 21

27. Reglamentas, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013***I

Pranešimas: Karima Delli (A8-0009/2019)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Preliminarus susitarimas

Preliminarus 
susitarimas

25 komitetas VB + 573, 21, 25

28. Uosto priėmimo įrenginiai, į kuriuos pristatomos laivų atliekos***I

Pranešimas: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Preliminarus susitarimas

Preliminarus 
susitarimas

117 komitetas VB + 596, 16, 7
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29. Priemonių, kurios nėra Sąjungos muitinės kodekse numatytos elektroninės 
duomenų apdorojimo priemonės, taikymo pereinamuoju laikotarpiu 
pratęsimas***I

Pranešimas: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Preliminarus susitarimas

Preliminarus 
susitarimas

7 komitetas VB + 552, 25, 43

Bendras pareiškimas 8 komitetas +

Komisijos pareiškimas 9 komitetas +

30. Kova su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu***I

Pranešimas: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Preliminarus susitarimas

Preliminarus 
susitarimas

79 komitetas VB + 587, 26, 8

31. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: didžiausios 
leidžiamosios kai kurių medžiagų koncentracijos, įskaitant klotianidiną

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0138/2019 (reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0138/2019
(ENVI komitetas)

Balsavimas: 
rezoliucija (visas 

tekstas)

VB + 514, 81, 20

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
EFDD, galutinis balsavimas.
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Verts/ALE:

32. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuoti 
kukurūzai 4114 (DP-ØØ4114-3)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0141/2019

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0141/2019
(ENVI komitetas)

Balsavimas: 
rezoliucija (visas 

tekstas)

VB + 442, 160, 20

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
Verts/ALE, ENF:galutinis balsavimas.

33. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuoti 
kukurūzai MON-87411 (MON-87411-9) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0140/2019

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0140/2019
(ENVI komitetas)

Balsavimas: 
rezoliucija (visas 

tekstas)

VB + 435, 156, 30

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
Verts/ALE, ENF:galutinis balsavimas.

34. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuoti 
kukurūzai Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0142/2019

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0142/2019
(ENVI komitetas)
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Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Balsavimas: 
rezoliucija (visas 

tekstas)

VB + 431, 157, 30

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
Verts/ALE, ENF:galutinis balsavimas.

35. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: veikliosios medžiagos, 
įskaitant tiaklopridą

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0139/2019

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0139/2019
(ENVI komitetas)

Balsavimas: 
rezoliucija (visas 

tekstas)

VB + 421, 177, 20

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
EFDD, Verts/ALE: galutinis balsavimas.

36. 2018 m. ataskaita dėl Turkijos

Pranešimas: Kati Piri (A8-0091/2019)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Alternatyvus 
pasiūlymas dėl 

rezoliucijos

16 ENF VB - 68, 535, 11

3 dalis 5 GUE/NGL EB - 255, 351, 11

dal.

1 +

2 +

9 dalis § originalus 
tekstas

3 +

10 dalis 20 S&D +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

dal.

1 +

12 dalis § originalus 
tekstas

2 +

Po 12 dalies 2=
19=

PPE
S&D, ALDE

+

13 dalis 6 GUE/NGL EB + 340, 271, 8

14 dalis 7 GUE/NGL -

18 dalis § originalus 
tekstas

atsk. -

dal.

1/VB - 92, 502, 29

2/VB - 91, 509, 15

3/VB - 115, 486, 14

17 EFDD

4/VB - 88, 492, 37

3 PPE VB - 207, 342, 67

8 GUE/NGL EB - 136, 465, 12

18 Verts/ALE -

21 S&D -

dal.

1/VB + 419, 163, 36

2/VB + 509, 86, 25

21 dalis

§ originalus 
tekstas

3/VB + 509, 89, 20

dal.

1 -

Po 21 dalies 1 ALDE

2 ↓

4 PPE EB - 298, 308, 1422 dalis

9 GUE/NGL -
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

dal.

1 +

2 +

§ originalus 
tekstas

3/EB - 292, 327, 5

10 GUE/NGL EB - 256, 348, 1923 dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 489, 117, 18

11 GUE/NGL -26 dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 486, 85, 50

27 dalis 12 GUE/NGL -

28 dalis 13NP GUE/NGL -

30 dalis 14 GUE/NGL VB - 116, 496, 11

15 GUE/NGL VB - 101, 512, 9

dal.

1 +

31 dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 462, 137, 25

3 nurodomoji dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

6 nurodomoji dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

17 nurodomoji dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

19 nurodomoji dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)
AFET komitetas

VB + 370, 109, 143

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
Verts/ALE: 21 dalis.
PPE: 3 pakeitimas.
GUE/NGL: 3, 14, 15 pakeitimai; 23 dalis.
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ENF: 26 dalis; 16 pakeitimas.
ECR: 31 dalies 2-oji dalis.
S&D, EFDD: 3, 17 pakeitimai.

Prašymai balsuoti atskirai
Verts/ALE: 21 dalis.
GUE/NGL: 23 dalis.
ENF: 3, 6, 17 ir 19 pakeitimai; 18 ir 23 dalys.

Prašymai balsuoti dalimis
EFDD:
1 pakeitimas.
1-oji dalis: ragina išbraukti Turkiją iš paramos gavėjų pagal PNPP II ir būsimą PNPP III sąrašo 

ir skirti specialų finansavimą pagal Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo 
priemonę (EDŽTRP) arba būsimos Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio 
bendradarbiavimo priemonės (KPTBP) programas,“.

2-oji dalis: „kad be vyriausybės kišimosi būtų teikiama tiesioginė parama Turkijos pilietinei 
visuomenei, žmogaus teisių gynėjams ir žurnalistams ir didinamos žmonių 
tarpusavio ryšių galimybės;“.

17 pakeitimas.
1-oji dalis: „atsižvelgdamas į visas minėtas aplinkybes, rekomenduoja Komisijai ir Europos 

Sąjungos Tarybai, laikantis derybų programos, oficialiai nutraukti stojimo derybas 
su Turkija;“.

2-oji dalis: „prašo Komisijos įšaldyti lėšas, šiuo metu skiriamas pagal Pasirengimo narystei 
paramos priemonę (PNPP II ir ateityje –PNPP III);“.

3-oji dalis: „remia Turkijos pilietinę visuomenę, žmogaus teisių gynėjus ir žurnalistus;“.
4-oji dalis: „ragina didinti galimybes puoselėti žmonių tarpusavio ryšius ir akademinį dialogą, 

padėti Turkijos studentams patekti į Europos universitetus, o žurnalistams – į 
žiniasklaidos platformas, siekiant apsaugoti demokratijos vertybes ir principus, 
žmogaus teises bei teisinės valstybės principą, ir juos skatinti; nepažeidžiant 
Europos Sąjungos sutarties 49 straipsnio, tikisi, kad Turkijos ir ES santykiai bus iš 
naujo apibrėžti atsižvelgiant į veiksmingą partnerystę; pabrėžia, kad bet koks ES ir 
Turkijos tarpusavio politinis įsipareigojimas turėtų būti pagrįstas sąlygomis, 
susijusiomis su pagarba demokratijai, teisinės valstybės principui ir pagrindinėms 
teisėms;“.

ECR:
31 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „atkreipia dėmesį į JT generalinio sekretoriaus 

pasiūlytą programą ir jo raginimą atnaujinti derybas, remiantis 2017 m. 
Kransmontanos procese jau pasiektais susitarimais;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

ENF:
9 dalis
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1-oji dalis: „reiškia didelį susirūpinimą dėl mažėjančios erdvės pilietinei visuomenei ir 
pagrindinių teisių bei laisvių propagavimui; pabrėžia, kad sulaikyta daug aktyvistų, 
įskaitant žmogaus teisių gynėjus, ir nepaprastosios padėties metu ne kartą drausta 
rengti demonstracijas; ragina Turkiją paleisti visus įkalintus žmogaus teisių gynėjus, 
žurnalistus ir kitus asmenis, kurie sulaikyti pateikus nepagrįstus kaltinimus, ir 
panaikinti šiuos kaltinimus bei leisti jiems visomis aplinkybėmis vykdyti savo veiklą 
nesusiduriant su grėsmėmis ar kliūtimis; ragina Turkiją apsaugoti pagrindines visų 
piliečių, įskaitant tautines, religines ir seksualines mažumas, teises; primena, kad 
neapykantą kurstančias kalbas reglamentuojantys Turkijos teisės aktai neatitinka 
EŽTT praktikos; primygtinai ragina Turkijos vyriausybę ir parlamentą priimti 
įstatymą dėl neapykantos nusikaltimų, pagal kurį būtų galima apsaugoti visus 
mažumų narius nuo fizinių ir žodinių išpuolių,“.

2-oji dalis: „ir įvykdyti šalims kandidatėms keliamus Kopenhagos kriterijus, susijusius su 
pagarba mažumoms ir jų apsauga;“.

3-oji dalis: „ragina Komisiją ir valstybes nares padidinti savo apsaugą ir paramą, teikiamas 
žmogaus teisių gynėjams, kuriems kyla grėsmė Turkijoje, be kita ko, pasitelkiant 
dotacijas ekstremaliosios situacijos atvejais;“.

12 dalis
1-oji dalis: „reiškia susirūpinimą dėl LGBTI asmenų žmogaus teisių pažeidimų, visų pirma dėl 

pakartotinių šalyje vis dar nustatomų draudimų rengti LGBTI eitynes ir su LGBTI 
susijusius renginius, nepaisant nepaprastosios padėties panaikinimo, ir ragina 
nedelsiant panaikinti šiuos diskriminacinius draudimus; ragina Turkiją imtis tinkamų 
priemonių siekiant užkirsti kelią prieš nepalankioje padėtyje esančias grupes, pvz., 
romus ir Sirijos pabėgėlius bei prieglobsčio prašytojus, nukreiptą neapykantą 
kurstančią kalbą ar nusikaltimus ir už juos bausti ir ragina dėti ilgalaikes pastangas 
siekiant pagerinti jų padėtį; ragina Turkiją visapusiškai įgyvendinti 2016–2021 m. 
Romų integracijos strateginį planą, ypatingą dėmesį skiriant kovai su priešiškumu 
romams, užtikrinti galimybes romams gauti įperkamą kokybišką būstą, apsaugoti jų 
galimybes gauti išsilavinimą ir imtis priemonių siekiant užkirsti kelią mokyklos 
nebaigimui, kovoti su segregacija ir didinti romų užimtumo lygį;“.

2-oji dalis: „susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad padaugėjo vadinamųjų nužudymų dėl garbės; 
ragina Turkiją suderinti savo vidaus teisės aktus su Europos Tarybos Stambulo 
konvencija dėl smurto prieš moteris prevencijos ir kovos su juo; ragina Turkiją 
užtikrinti visapusišką visų piliečių lygybę ir spręsti problemas, su kuriomis susiduria 
mažumų nariai, visų pirma susijusias su švietimu ir nuosavybės teisėmis; primena, 
kad svarbu visapusiškai įgyvendinti Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos 
rezoliuciją dėl Imbrozo ir Tenedo salų, ir ragina Turkiją padėti repatrijuoti mažumų 
šeimas, kurios nori grįžti į šias salas; palankiai vertina tai, kad Imbrozo saloje 
atidaroma graikų mažumos mokykla, nes tai yra teigiamas žingsnis;“.

21 dalis
1-oji dalis: „atsižvelgdamas į visas minėtas aplinkybes, rekomenduoja Komisijai ir Europos 

Sąjungos Tarybai, laikantis derybų programos, oficialiai sustabdyti stojimo derybas 
su Turkija; vis dėlto tebėra įsipareigojęs vykdyti demokratinį ir politinį dialogą su 
Turkija;“.

2-oji dalis: „prašo Komisijos naudoti lėšas, šiuo metu skiriamas pagal Pasirengimo narystei 
paramos priemonę (PNPP II ir ateityje –PNPP III), kad, naudojant šiuo tikslu skirtą 
finansinį paketą, kurį tiesiogiai valdo ES, paremtų Turkijos pilietinę visuomenę, 
žmogaus teisių gynėjus ir žurnalistus ir padidintų galimybes puoselėti žmonių 
tarpusavio ryšius ir akademinį dialogą, padėtų Turkijos studentams patekti į Europos 
universitetus, o žurnalistams – į žiniasklaidos platformas, siekiant apsaugoti 
demokratijos vertybes ir principus, žmogaus teises bei teisinės valstybės principą, ir 
juos skatinti;“.
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3-oji dalis: „nepažeidžiant Europos Sąjungos sutarties 49 straipsnio, tikisi, kad Turkijos ir ES 
santykiai bus iš naujo apibrėžti atsižvelgiant į veiksmingą partnerystę; pabrėžia, kad 
bet koks ES ir Turkijos tarpusavio politinis įsipareigojimas turėtų būti pagrįstas 
sąlygomis, susijusiomis su pagarba demokratijai, teisinės valstybės principui ir 
pagrindinėms teisėms;“.

PPE, ENF:
22 dalis
1-oji dalis: „pažymi, kad, nors stojimo į ES procesas tik jam prasidėjus suteikė stiprų impulsą 

Turkijoje vykdyti reformas, per pastaruosius kelerius metus labai pablogėjo padėtis 
teisinės valstybės ir žmogaus teisių srityse;“ išskyrus žodžius „nors stojimo į ES 
procesas tik jam prasidėjus suteikė stiprų impulsą Turkijoje vykdyti reformas,“

2-oji dalis: „nors stojimo į ES procesas tik jam prasidėjus suteikė stiprų impulsą Turkijoje 
vykdyti reformas,“.

3-oji dalis: „primena, kad tuo metu, kai Turkijos vyriausybė įsipareigojo vykdyti svarbias 
reformas, Parlamentas ne kartą ragino pradėti derybas dėl 23 skyriaus (Teisminės 
institucijos ir pagrindinės teisės) ir 24 skyriaus (Teisingumas, laisvė ir saugumas);  
labai apgailestauja, kad dėl nuolatinio Tarybos blokavimo nebuvo galima 
visapusiškai panaudoti stojimo priemonių;“.

Įvairūs:
Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL frakcija) taip pat pasirašė 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 ir 15 pakeitimus.

37. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2019 m. metinė augimo 
apžvalga

Pranešimas: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

18 GUE/NGL VB - 146, 457, 8

19 GUE/NGL VB - 160, 438, 17

20 GUE/NGL VB - 114, 483, 12

21 GUE/NGL VB - 113, 486, 15

22 GUE/NGL VB - 141, 439, 36

23 GUE/NGL VB - 125, 448, 45

24 GUE/NGL VB - 119, 481, 16

25 GUE/NGL VB - 158, 459, 5

Po 1 dalies

26 GUE/NGL VB - 69, 536, 16

Po 2 dalies 1 S&D EB - 273, 336, 13

Po 3 dalies 2 GUE/NGL VB - 82, 501, 38
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

8 dalis 9 GUE/NGL VB - 127, 482, 10

Po 8 dalies 11 EFDD VB - 168, 431, 17

10 dalis 12 EFDD VB - 171, 413, 31

Po 11 dalies 4 GUE/NGL VB - 156, 448, 12

5 GUE/NGL VB - 83, 465, 71Po 14 dalies

6 GUE/NGL VB - 168, 442, 10

Po 16 dalies 7 GUE/NGL VB - 111, 466, 41

Po 18 dalies 8 GUE/NGL -

25 dalis 13 EFDD VB - 96, 460, 65

29 dalis 3 GUE/NGL VB - 146, 454, 13

Po 29 dalies 14 EFDD VB - 140, 424, 51

15 GUE/NGL VB - 103, 497, 19

16 GUE/NGL VB - 137, 469, 11

Po A 
konstatuojamosios 

dalies

17 GUE/NGL VB - 88, 505, 26

K konstatuojamoji 
dalis

10 EFDD VB - 173, 419, 24

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 387, 186, 50

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
EFDD: 10, 11, 12, 13 ir 14 pakeitimai.
GUE/NGL: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ir 26 pakeitimai.

38. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai 
aspektai 2019 m. metinėje augimo apžvalgoje

Pranešimas: Marian Harkin (A8-0162/2019)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

2 PPE EB - 263, 352, 12 dalis

§ originalus dal.
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

1 +

2 +

tekstas

3/EB - 288, 323, 5

10 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

1 ALDE VB - 237, 358, 23

6 GUE/NGL VB - 276, 321, 23

dal.

1 +

18 dalis

§ originalus 
tekstas

2/EB - 305, 310, 3

21 dalis 7 GUE/NGL VB + 365, 221, 32

dal.

1 +

26 dalis § originalus 
tekstas

2/EB + 307, 288, 18

32 dalis § originalus 
tekstas

atsk./EB + 322, 288, 3

dal.

1/VB - 292, 312, 16

3 PPE

2/VB - 283, 319, 16

dal.

1/VB + 382, 222, 17

40 dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 311, 298, 9

dal.

1 +

2/EB + 362, 254, 2

41 dalis § originalus 
tekstas

3 -

43 dalis 4 PPE -
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

dal.

1 +

45 dalis § originalus 
tekstas

2 -

dal.

1 +

2 -

G konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

3/EB - 296, 318, 1

J konstatuojamoji dalis 5 GUE/NGL -

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 434, 142, 39

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
GUE/NGL: 6 ir 7 pakeitimai.
S&D: 1 pakeitimas; 40 dalis.

Prašymai balsuoti atskirai
PPE: 10, 32 ir 40 dalys.

Prašymai balsuoti dalimis
ALDE:
2 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „regionuose ir tarp regionų“ ir „pabrėžia, kad vykdant 

makroekonominio disbalanso procedūrą užimtumo ir socialiniams aspektams turėtų 
būti skiriamas toks pats dėmesys kaip ir ekonominiams aspektams“.

2-oji dalis: „regionuose ir tarp regionų“.
3-oji dalis: „pabrėžia, kad vykdant makroekonominio disbalanso procedūrą užimtumo ir 

socialiniams aspektams turėtų būti skiriamas toks pats dėmesys kaip ir 
ekonominiams aspektams“.

40 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir skirti reikiamas papildomas viešąsias lėšas“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

PPE:
18 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pripažįsta, kad griežto taupymo priemonės nėra 

tinkamas tvaraus šių problemų sprendimo būdas“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

41 dalis
1-oji dalis: „pažymi, kad socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos yra labai svarbios kovojant 

su skurdu 
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2-oji dalis: ir socialine atskirtimi, ir ragina Komisiją bei valstybes nares sudaryti investicijų ir 
fiskalinę erdvę toms paslaugoms plėtoti, siekiant užtikrinti, kad šios paslaugos būtų 
prieinamos, įperkamos ir aukštos kokybės; 

3-oji dalis: „įspėja, kad nesant nuolatinių viešųjų investicijų į sveikatos ir priežiūros politiką, 
tikėtina gyvenimo trukmė ateinančiais metais gali pakisti neigiamai;“.

45 dalis
1-oji dalis: „primena, kad metinėje augimo apžvalgoje teikiama pirmenybė keletui socialinių 

investicijų sričių, įskaitant sveikatos, ilgalaikės priežiūros sistemas ir viešąjį būstą; 
„pabrėžia, kad Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas pritarė, kad gerai 
suplanuotos, efektyvios ir veiksmingos į ateitį nukreiptos socialinės investicijos,“ ir 
„turi teigiamą poveikį;“.

2-oji dalis: „kurios turėtų būti vertinamos ne kaip sąnaudos, o kaip investicijos į Europos 
augimo ir užimtumo potencialą“ pabrėžia, kad šiems tikslams įgyvendinti 
reikalingos viešosios išlaidos;“.

Verts/ALE:
26 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „politikos formavimo procese sukuriant tinkamą 

reglamentavimo sistemą“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

S&D:
3 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir papildyti valstybines pensijų sistemas 

profesinėmis, papildomomis ir privačiomis sistemomis“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

ALDE, PPE:
G konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „deja“ ir „dėl ekonomikos krizės, griežto taupymo 

politikos ir struktūrinių reformų“.
2-oji dalis: „deja“.
3-oji dalis: „dėl ekonomikos krizės, griežto taupymo politikos ir struktūrinių reformų“.


