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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. BŽŪP. Finansinė drausmė nuo 2021 finansinių metų ir lankstus lėšų pervedimas 
tarp ramsčių 2020 kalendoriniais metais ***I

Pranešimas: Norbert Lins (A9-0042/2019)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Vienas balsavimas VB + 637, 27, 20

2. ES ir Gambijos tausios žvejybos partnerystės susitarimas ir jo įgyvendinimo 
protokolas ***

Rekomendacija: Carmen Avram (A9-0026/2019)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pritarimo procedūra VB + 478, 87, 127

3. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: veikliosios medžiagos, 
įskaitant dimoksistrobiną ir mankozebą

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B9-0230/2019

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0230/2019
(ENVI komitetas)

Rezoliucija (visas 
tekstas)

VB + 443, 216, 33

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
Verts/ALE: galutinis balsavimas
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4. Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2017 finansinių metų sąskaitų 
uždarymas

Pasiūlymas dėl sprendimo: B9-0235/2019

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl sprendimo B9-0235/2019
(CONT komitetas)

Pasiūlymas dėl 
sprendimo

+

5. LGBTI asmenų viešas diskriminavimas ir prieš juos nukreipta neapykantos 
retorika, įskaitant zonas be LGBTI asmenų

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B9-0234/2019

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0234/2019
(PPE, S&D, RENEW, Verts/ALE, GUE/NGL)

3 dalis § originalus 
tekstas

VB + 528, 125, 33

dal.

1 +

4 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 498, 120, 62

6 dalis 11 S&D, 
RENEW, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL

VB + 407, 186, 88

8 dalis 2 Verts/ALE, 
GUE/NGL

VB + 499, 147, 40

12 dalis 3 Verts/ALE, 
GUE/NGL

VB + 461, 167, 56

Po 12 dalies 4 ECR VB - 172, 475, 36

dal.15 dalis § originalus 
tekstas

1 +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

2 +

Po 15 dalies 8 RENEW +

20 dalis § originalus 
tekstas

VB + 502, 152, 34

Po 23 dalies 12 S&D, 
RENEW, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL

VB + 366, 258, 62

6 nurodomoji dalis 5 RENEW +

Po 6 nurodomosios 
dalies

6 RENEW +

16 nurodomoji dalis § originalus 
tekstas

VB + 508, 135, 46

Po 17 nurodomosios 
dalies

9 S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

VB + 375, 250, 62

D konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

atsk. +

1 Verts/ALE, 
GUE/NGL

VB + 482, 148, 52N konstatuojamoji 
dalis

13 S&D +

10 S&D, 
RENEW, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL

VB + 367, 256, 63O konstatuojamoji 
dalis

14 S&D +

7 RENEW +P konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

VB ↓

Rezoliucija (visas tekstas) VB + 463, 107, 105
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Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ECR: 4 pakeitimas; 3 dalis, 4 dalies 2-oji dalis, 20 dalis; 16 nurodomoji dalis 

(„atsižvelgdamas į savo 2019 m. lapkričio 14 d. rezoliuciją dėl lytinio 
švietimo kriminalizavimo Lenkijoje“); P konstatuojamoji dalis

S&D: galutinis balsavimas
Verts/ALE, GUE/NGL: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12 pakeitimai; galutinis balsavimas

Prašymai balsuoti atskirai
ECR: 15 dalis; D konstatuojamoji dalis.

Prašymai balsuoti dalimis
ECR:
4 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „švietimo“, „srityje“ ir „lytinio švietimo“
2-oji dalis: šie žodžiai.

GUE/NGL:
15 dalis
1-oji dalis: „ragina Komisiją ir Tarybą pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis ir 

procedūromis, siekiant užtikrinti visapusišką ir tinkamą Sutarties principų bei 
vertybių taikymą;“

2-oji dalis: „pavyzdžiui, pažeidimo nagrinėjimo procedūromis, biudžeto procedūromis, teisinės 
valstybės mechanizmu ir 7 straipsnio procedūra, įskaitant vykdomas procedūras,“.

Įvairūs
Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos ir Nicolae Ştefănuță (RENEW frakcija) taip pat 
pasirašė pasiūlymą dėl rezoliucijos B9-0234/2019.
Yannick Jadot (Verts/ALE frakcija) taip pat pasirašė pasiūlymą dėl rezoliucijos B9-0234/2019.
Javier Moreno Sánchez (S&D frakcija) taip pat pasirašė bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos B9-
0234/2019.

6. Sąžiningas apmokestinimas skaitmeninėje globalizuotoje ekonomikoje. BEPS 2.0

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B9-0238/2019

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0238/2019
(ECON komitetas)

2 dalis 1 Verts/ALE VB + 477, 170, 43

4 dalis § originalus 
tekstas

VB + 497, 111, 78

Po 7 dalies 11 S&D -

dal.9 dalis § originalus 
tekstas

1 +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

2/VB + 494, 170, 13

10 dalis 8 ECR -

5NP Verts/ALE VB - 266, 380, 3712 dalis

12 S&D VB - 250, 366, 80

Po 12 dalies 13 S&D -

22 dalis 9 ECR -

23 dalis § originalus 
tekstas

VB + 539, 115, 28

2 Verts/ALE VB - 142, 436, 112

14 S&D VB - 238, 399, 54

dal.

1 +

33 dalis

§ originalus 
tekstas

2 -

34 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

35 dalis 3 Verts/ALE VB + 349, 323, 16

6 GUE/NGL VB - 314, 370, 836 dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 480, 177, 33

7 GUE/NGL VB - 119, 554, 1739 dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 474, 184, 34

41 dalis § originalus 
tekstas

VB + 533, 121, 38

Po 41 dalies 15 S&D +

dal.

1/VB + 425, 247, 16

42 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 430, 246, 13
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

43 dalis § originalus 
tekstas

VB + 539, 77, 76

C konstatuojamoji 
dalis

4 Verts/ALE VB - 292, 337, 60

16 ID -Po J 
konstatuojamosios 

dalies 17 ID -

dal.

1/VB - 270, 383, 41

10 S&D

2/VB - 271, 384, 32

N konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 466, 209, 14

Rezoliucija (visas tekstas) VB + 479, 141, 69

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
Verts/ALE: 1, 2, 3, 4 ir 5 pakeitimai
GUE/NGL: 6 ir 7 pakeitimai; galutinis balsavimas
S&D: 12, 14 pakeitimai
ECR: 4 dalis, 9 dalies 2-oji dalis, 23 dalis, 42 dalies 1-oji dalis
ID: 36, 39, 41, 42 ir 43 dalys; N konstatuojamoji dalis

Prašymai balsuoti atskirai
RENEW: 34 ir 42 dalys
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Prašymai balsuoti dalimis
S&D:
10 pakeitimas
1-oji dalis: žodis „visiškai“
2-oji dalis: „kadangi vieninga nuomonė su mokesčiais susijusiais klausimais sutrukdė priimti 

itin svarbias mokesčių iniciatyvas, o tai lėmė brangiai kainuojantį delsimą ir mažiau 
palankią politiką; kadangi nekeičiant jokių ES kompetencijų apmokestinimo srityje, 
valstybės narės galėtų įvesti kvalifikuotos balsų daugumos balsavimą kaip naudingą 
įrankį siekiant intensyvinti priemones, kuriomis apmokestinimas padeda siekti kitų 
politikos tikslų; kadangi pagal vadinamąją nuostatą dėl pereigos (ES sutarties 48 
straipsnio 7 dalis) ES sutartyse leidžiama tam tikromis aplinkybėmis nekeičiant 
Sutarties pereiti prie balsavimo kvalifikuota balsų dauguma ir įprastos teisėkūros 
procedūros;“.

ECR:
9 dalis
1-oji dalis: „teigiamai vertina visų Įtraukiosios programos dalyvių, apimančių daugiau nei 130 

šalių ir jurisdikcijų, bendradarbiavimą vienodomis teisėmis įgyvendinant EBPO / G 
20 BEPS dokumentų rinkinį ir derantis dėl bendrų sprendimų likusiems BEPS 
uždaviniams spręsti; tačiau primena, kad besivystančios šalys buvo įtrauktos į BEPS 
procesą tik vėlesniais derybų etapais;“

2-oji dalis: „todėl teigiamai vertina vykstančių derybų įtraukumą; primena Parlamento poziciją 
dėl tarpvyriausybinės mokesčių institucijos įsteigimo JT sistemoje;“.

42 dalis
1-oji dalis: „ragina Komisiją apsvarstyti galimybę išvengti teisinio pagrindo, kuriam reikalingas 

vieningas Tarybos pritarimas;“
2-oji dalis: „primena Komisijos indėlį pateikiant komunikatą „Siekiant veiksmingesnio ir 

demokratiškesnio ES mokesčių politikos sprendimų priėmimo“, kuriame siūlomos 
kvalifikuotos balsų daugumos balsavimo gairės;“.

PPE:
33 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodį „efektyvusis“
2-oji dalis: šis žodis.
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7. Teisinės valstybės padėtis Maltoje po neseniai atskleistų faktų apie Daphnės 
Caruanos Galizios nužudymą

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B9-0240/2019

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0240/2019
(PPE, S&D, RENEW, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

8 dalis § originalus 
tekstas

VB + 516, 104, 69

15 dalis 1 PPE, S&D, 
RENEW, 

Verts/ALE, 
ECR, 

GUE/NGL

+

dal.

1 +

B konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2 +

W konstatuojamoji 
dalis

NP RENEW + žodinis pakeitimas

Rezoliucija (visas tekstas) VB + 581, 26, 83

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
Verts/ALE, PPE: galutinis balsavimas
ID: 8 dalis

Prašymai balsuoti atskirai
GUE/NGL: 8 dalis

Prašymai balsuoti dalimis
ID:
B konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „kadangi teisinės valstybės principas, pagarba demokratijai, žmogaus teisėms ir 

pagrindinėms laisvėms, taip pat vertybėms bei principams, įtvirtintiems ES sutartyse 
ir tarptautiniuose žmogaus teisių dokumentuose, yra įsipareigojimai, kuriuos 
prisiėmė Sąjunga ir jos valstybės narės, ir jų turi būti laikomasi;“

2-oji dalis: „kadangi pagal ES sutarties 2 straipsnį, 3 straipsnio 1 dalį ir 7 straipsnį Sąjunga yra 
įgaliota imtis veiksmų, kad apsaugotų bendras vertybes, kuriomis ji grindžiama, ir 
kadangi teisinės valstybės principas turėtų būti taikomas vienodai visose valstybės 
narės;“.

Įvairūs
Sophia in 't Veld pateikė žodinį pakeitimą dėl W konstatuojamosios dalies išbraukimo.
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8. ES iniciatyva dėl apdulkintojų

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B9-0233/2019

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0233/2019
(ENVI komitetas)

Po 8 dalies 2 Verts/ALE +

10 ECR VB - 132, 542, 18

12 PPE EB + 400, 278, 13

dal.

1 ↓

2 ↓

10 dalis

§ originalus 
tekstas

3 ↓

dal.

1 +

11 dalis § originalus 
tekstas

2 +

17 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

Po 19 dalies 3 Verts/ALE VB + 396, 259, 30

11NP ECR -

4 Verts/ALE VB + 408, 257, 27

dal.

1 ↓

20 dalis

§ originalus 
tekstas

2 ↓
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

21 dalis 5 Verts/ALE +

Po 24 dalies 6 Verts/ALE VB + 407, 259, 20

27 dalis § originalus 
tekstas

VB + 574, 92, 27

35 dalis 7 Verts/ALE +

Po 38 dalies 8 Verts/ALE +

dal.

1 +

43 dalis § originalus 
tekstas

2 +

Po 43 dalies 9 Verts/ALE +

dal.

1 +

P konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

Q konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2 +

U konstatuojamoji 
dalis

1 Verts/ALE +

AG konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

atsk. +

Rezoliucija (visas tekstas) +

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
Verts/ALE: 3, 4, 6, 10 pakeitimai
ID: 27 dalis

Prašymai balsuoti atskirai
ID: 17 dalis; AG konstatuojamoji dalis
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Prašymai balsuoti dalimis
Verts/ALE:
43 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „remti ekologines inovacijas[16] žemės ūkio srityje 

ir“
2-oji dalis: šie žodžiai.

P konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „, kurie kenkia apdulkintojams ir jų maistui,“
2-oji dalis: šie žodžiai.

Q konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodį „tam tikrų“
2-oji dalis: šis žodis.

ID:
10 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kuriame būtų nurodyti aiškūs tikslai, orientyrai ir 

terminai,“ ir „o pesticidų mažinimas turėtų būti nustatomas kaip bendras rodiklis, 
pagal kurį būtų galima stebėti pažangą; mano, kad ES masto privalomi mažinimo 
tikslai turėtų būti įtraukti į būsimą ES direktyvos 2009/128/EB peržiūrą;“

2-oji dalis: „kuriame būtų nurodyti aiškūs tikslai, orientyrai ir terminai“
3-oji dalis: „o pesticidų mažinimas turėtų būti nustatomas kaip bendras rodiklis, pagal kurį būtų 

galima stebėti pažangą; mano, kad ES masto privalomi mažinimo tikslai turėtų būti 
įtraukti į būsimą ES direktyvos 2009/128/EB peržiūrą;“.

11 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Komisiją iš naujo svarstyti peržiūrėtus pagal 

Direktyvą 2009/128/EB priimtus nacionalinius veiksmų planus ir imtis visų galimų 
priemonių siekiant užtikrinti“ ir „tikslų“

2-oji dalis: šie žodžiai.

20 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodį „sistemingai“
2-oji dalis: šis žodis.
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9. Sąlygų skaitmeninei sveikatos priežiūros ir slaugos transformacijai sudarymas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B9-0239/2019

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0239/2019
(ENVI komitetas)

Po 3 dalies 2 GUE/NGL -

6 dalis 5 Verts/ALE +

dal.

1 +

7 dalis § originalus 
tekstas

2/EB + 521, 116, 19

dal.

1 +

8 dalis § originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

11 dalis § originalus 
tekstas

2/VB - 77, 589, 14

dal.

1 +

12 dalis § originalus 
tekstas

2 -

3 GUE/NGL -

dal.

1 +

2 -

13 dalis

§ originalus 
tekstas

3 -

4 GUE/NGL -

dal.

16 dalis

§ originalus 
tekstas

1 +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

2 +

21 dalis 6 Verts/ALE A

22 dalis 7 Verts/ALE A

23 dalis 8 Verts/ALE +

dal.

1 +

24 dalis § originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

25 dalis § originalus 
tekstas

2/EB + 354, 268, 3

29 dalis 9 Verts/ALE A

dal.

1 +

41 dalis § originalus 
tekstas

2 +

N konstatuojamoji 
dalis

1 GUE/NGL -

Rezoliucija (visas tekstas) +

Prašymai balsuoti dalimis
Verts/ALE:
7 dalis
1-oji dalis: „mano, kad būtina užtikrinti piliečių organizacijų ir tinklų bei visuomenės sveikatos 

priežiūros sistemų esminį vaidmenį skaitmeninės sveikatos apsaugos ir slaugos 
valdymo ir jų politikos formavimo regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygmeniu 
srityse;“

2-oji dalis: „šiomis aplinkybėmis pabrėžia didelę duomenų bazių ir sveikatos priežiūros įstaigų 
bendradarbiavimo ir tarpusavio sąsajos reikšmę;“

8 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „tais atvejais, kai jų sveikatai gresia pavojus;“
2-oji dalis: šie žodžiai.
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11 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „vis dėlto apgailestauja, kad Reglamentu neskiriama 

daugiau dėmesio duomenų, kaip asmens nuosavybės, klausimui ar kitų naujų 
pacientų teisių kūrimui;“

2-oji dalis: šie žodžiai.

12 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pobūdžio teisė į privatumo apsaugą turi būti atskirai 

reglamentuojama ir tai, kad tam“
2-oji dalis: šie žodžiai.

16 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „išsamių elektroninių“ ir „įrašų“
2-oji dalis: šie žodžiai.

24 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pradėti ES masto švietimo kampaniją apie dalijimosi 

sveikatos duomenimis naudą ir mechanizmus, kad būtų galima išsklaidyti klaidingas 
nuomones ir“

2-oji dalis: šie žodžiai.

25 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „konfidencialūs arba neskelbtini“
2-oji dalis: šie žodžiai.

41 dalis
1-oji dalis: „mano, kad piliečiams reikėtų sukurti teigiamą skaitmeninių priemonių naudojimo ir 

tiesioginių konsultacijų su sveikatos priežiūros specialistais pusiausvyrą;“
2-oji dalis: „taip pat mano, kad saugi prieiga prie sveikatos duomenų ir tarpvalstybinis 

dalijimasis jais būtų teigiamas žingsnis į priekį;“.

Verts/ALE, ID:
13 dalis
1-oji dalis: „pripažįsta, kad yra svarbių ekonominių interesų, susijusių su sveikatos ir priežiūros 

sektorių duomenų naudojimu; „todėl ragina Komisiją ir valstybes nares aiškiai 
apibrėžti su duomenų valdymu susijusias atsakomybės sritis,“

2-oji dalis: „diegiant naują viešojo“ ir „sektorių modelį;“
3-oji dalis: „privačiojo“.

Įvairūs
Margrete Auken (Verts/ALE frakcija) atsiėmė savo parašą dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos B9-
0239/2019.


