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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
1/20 žema riba (ne mažiau kaip 1/20 Parlamento nariai)
1/10 vidutinė riba (ne mažiau kaip 1/10 Parlamento nariai)
1/5 aukšta riba (ne mažiau kaip 1/5 Parlamento narys)
SB slaptas balsavimas
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1. Komisijos rinkimai

Komisijos rinkimai

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Rinkimai VB + 461, 157, 89

2. Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą 
Graikijai

Pranešimas: Eva Kaili (A9-0040/2019)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Vienas balsavimas VB + 669, 7, 17

3. Lankstumo priemonės lėšų mobilizavimas siekiant finansuoti skubias biudžeto 
priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių 
problemoms spręsti

Pranešimas: Monika Hohlmeier (A9-0039/2019)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Vienas balsavimas VB + 558, 62, 83

4. ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant 2020 m. Sąjungos bendrajame 
biudžete numatyti išteklių avansams mokėti

Pranešimas: Monika Hohlmeier (A9-0036/2019)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Vienas balsavimas VB + 656, 21, 19
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5. 2020 metų biudžeto procedūra: bendras projektas

Pranešimas: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019) (bendram projektui atmesti reikalinga visų 
Parlamento narių balsų dauguma )

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Bendras projektas VB + 543, 136, 23


