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PRIEDAS

BALSAVIMO REZULTATAI

Sutrumpinimai ir simboliai

+ priimta
- atmesta
 atkrito
A atšaukta
VB (..., ..., ...) vardinis balsavimas (už, prieš, susilaikė)
EB ( ..., ..., ...) elektroninis balsavimas (už, prieš, susilaikė)
dal balsavimas dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių
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
ŽR žema riba (1/20 Parlamento narių)
VR vidutinė riba (1/10 Parlamento narių)
AR aukšta riba (1/5 Parlamento narių)
SB slaptas balsavimas
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1. Taisomojo biudžeto Nr. 1/2009 projektas. 2018 metų perteklius

Pranešimas: John Howarth (A9-0005/2019)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Vienas balsavimas VB + 601, 40, 12

2. Taisomojo biudžeto Nr. 2/2019 projektas: pagrindinių ES konkurencingumo 
programų - „Horizontas 2020“ ir „Erasmus+“ - stiprinimas

Pranešimas: John Howarth (A9-0004/2019)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Balsavimas: 
rezoliucija (visas 

tekstas)

VB + 614, 69, 10

3. Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą 
Rumunijai, Italijai ir Austrijai

Pranešimas: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019) (reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma ir 
3/5 balsavusių Parlamento narių balsų)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Vienas balsavimas VB + 645, 18, 30

4. Taisomojo biudžeto Nr. 3/2019 projektas: pasiūlymas mobilizuoti Europos 
Sąjungos solidarumo fondo lėšas siekiant suteikti pagalbą Rumunijai, Italijai ir 
Austrijai

Pranešimas: John Howarth (A9-0006/2019)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Vienas balsavimas VB + 649, 19, 30
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5. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. 
EGF/2019/000 TA 2019. Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba

Pranešimas: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019) (reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma ir 3/5 
balsavusių Parlamento narių balsų)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Vienas balsavimas VB + 580, 61, 67

6. JK išstojimas iš ES

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0038/2019, B9-0039/2019

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0038/2019
(PPE, S&D, „Renew“, Verts/ALE, GUE/NGL)

dal.

1 +

4 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 541, 149, 11

dal.

1/VB + 504, 167, 28

12 dalis § originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

14 dalis § originalus 
tekstas

2 +

17 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

20 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

dal.

1 +

A konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2 +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

dal.

1 +

D konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2 +

K konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

atsk. +

N konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

atsk. +

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 544, 126, 38

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0039/2019
(ID)

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) ↓

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ID: 4 dalies 2-oji dalis ir 12 dalies 1-oji dalis. galutinis balsavimas (B9-0038/2019).

Prašymai balsuoti atskirai
ECR: K konstatuojamoji dalis.
ID: 17 ir 20 dalys N konstatuojamoji dalis.

Prašymai balsuoti dalimis
ID:
12 dalis
1-oji dalis: „pabrėžia, kad, jei JK iš ES išstos be susitarimo, tai bus vien tik JK vyriausybės 

atsakomybė;“
2-oji dalis: „be to, pažymi, kad toks išstojimas nesudarius susitarimo turės pasekmių sienai tarp 

Šiaurės Airijos ir Airijos, taip pat Didžiojo penktadienio susitarimo vykdymui ir 
įgyvendinimui;“.

14 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „arba atkartoti narystės ES privalumus, tokio poveikio 

neturi ir bet kokio pereinamojo laikotarpio, numatyto susitarime dėl išstojimo, 
sąlygos;“

2-oji dalis: šie žodžiai.

A konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir apgailėtinas“ ir „neigiamas“
2-oji dalis: šie žodžiai.

D konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „kadangi šiuo metu apie 3,2 mln. kitų 27 ES valstybių narių piliečių gyvena 

Jungtinėje Karalystėje ir 1,2 mln. Jungtinės Karalystės piliečių (toliau – JK piliečiai) 
gyvena 27 ES valstybėse narėse; kadangi šie piliečiai kitoje valstybėje narėje 
apsigyveno remdamiesi teisėmis, kurios jiems suteikiamos pagal ES teisę,“

2-oji dalis: „suprantant, kad jie ir toliau galės naudotis šiomis teisėmis visą savo gyvenimą;“.
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ECR, ID:
4 dalis
1-oji dalis: „pažymi, kad JK nepriklausomai nuo vyriausybės turi ir turės tas pačias pagrindines 

galimybes dėl sienos tarp Airijos ir Šiaurės Airijos; primena, kad JK vyriausybė 
atmetė pirmą ES pasiūlymą dėl tik Šiaurės Airijai taikomo stabilumą užtikrinančio 
sprendimo ir vėliau paprašė jį performuluoti ir naują versiją įtraukti į susitarimą dėl 
išstojimo; pareiškia, kad yra pasirengęs vėl svarstyti tik Šiaurės Airijai taikomą 
stabilumą užtikrinantį sprendimą,“

2-oji dalis: „tačiau pabrėžia, kad nepritars susitarimui dėl išstojimo, kuriame nebus stabilumą 
užtikrinančio sprendimo;“.


