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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
1/20 žema riba (1/20 narių)
1/10 vidutinė riba (1/10 narių)
1/5 aukšta riba (1/5 des narių)
SB slaptas balsavimas
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1. Komitetų narių skaičius

Pasiūlymas dėl sprendimo B9-0039/2020

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl sprendimo B9-0039/2020 (Pirmininkų sueiga)

Pasiūlymas dėl 
sprendimo

+

2. Europos bendrijos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarimo 
dėl valstybės, atsakingos už prieglobsčio prašymo, pateikto valstybėje narėje arba 
Islandijoje ar Norvegijoje, nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų ES, 
Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės protokolas dėl prieigos prie 
EURODAC teisėsaugos tikslais ***

Rekomendacija: Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pritarimas VB + 550, 24, 22

3. ES ir Kinijos susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų ***

Rekomendacija: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pritarimas VB + 597, 34, 32

4. Pridėtinės vertės mokesčio bendra sistema, susijusi su specialia mažosioms 
įmonėms skirta schema *

Pranešimas: Inese Vaidere (A9-0055/2019)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Vienas balsavimas VB + 592, 22, 51
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5. Europos žaliasis kursas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-
0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0040/2020 (PPE, S&D, RENEW, Verts/ALE)

45 GUE/NGL -Prieš 1 dalį

53 GUE/NGL -

21 ECR VB - 154, 505, 15

46 GUE/NGL VB - 253, 378, 49

dal.

1 +

1 dalis

§ originalus 
tekstas

2/EB + 366, 313, 7

14 Verts/ALE VB + 430, 201, 63Po 1 dalies

22 ECR -

dal.

1 +

2 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 590, 100, 6

dal.

1 +

3 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 464, 212, 17

2 PPE EB - 332, 332, 33

15 Verts/ALE VB - 310, 376, 11

Po 3 dalies

47 GUE/NGL VB - 57, 566, 78

5 dalis 16 Verts/ALE VB - 262, 383, 54

Po 5 dalies 23 ECR -

dal.6 dalis § originalus 
tekstas

1 +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

2 +

Po 6 dalies 48 GUE/NGL -

3 PPE EB - 307, 348, 438 dalis

§ originalus 
tekstas

atsk. +

24 ECR -

25 ECR -

Po 8 dalies

26 ECR VB + 552, 94, 60

dal.

1/VB + 537, 143, 19

9 dalis § originalus 
tekstas

2 +

27 ECR VB - 150, 544, 15

dal.

1/VB + 533, 159, 10

10 dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 553, 123, 23

28 ECR VB - 175, 511, 20

49 GUE/NGL VB - 136, 444, 127

17 Verts/ALE VB - 155, 437, 114

11 dalis

4 PPE VB - 219, 453, 30

dal.

1/VB - 328, 366, 11

Po 11 dalies 50 GUE/NGL

2/VB - 136, 568, 6

dal.

1/VB + 638, 43, 26

2/VB + 589, 112, 5

14 dalis § originalus 
tekstas

3 +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Po 14 dalies 67 GUE/NGL -

dal.

1/VB + 371, 313, 21

15 dalis § originalus 
tekstas

2/EB + 376, 317, 11

dal.

1 +

2 -

3 +

16 dalis § originalus 
tekstas

4 +

Po 19 dalies 68 GUE/NGL VB - 104, 567, 42

20 dalis 10 S&D, 
Verts/ALE

VB + 361, 328, 21

Po 20 dalies 58 GUE/NGL VB - 154, 498, 58

Po 21 dalies 73 GUE/NGL VB - 156, 455, 95

dal.

1 +

2/VB + 508, 174, 15

3/VB + 594, 97, 9

4/VB + 444, 232, 35

22 dalis § originalus 
tekstas

5/VB + 357, 303, 38

Po 22 dalies 1 nariai EB - 294, 351, 57

dal.

1/VB + 567, 108, 34

23 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 541, 142, 20

29 ECR VB - 276, 362, 73Po 23 dalies

30 ECR VB - 149, 490, 71
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

dal.

1/VB - 135, 498, 74

41 nariai

2/VB - 285, 370, 58

dal.

1/VB + 518, 158, 33

2/VB + 383, 294, 17

24 dalis

§ originalus 
tekstas

3/VB + 343, 337, 16

Po 26 dalies 42 nariai VB - 298, 373, 42

dal.

1/VB - 311, 382, 20

31 ECR

2/VB - 168, 507, 34

5 PPE VB - 194, 490, 21

dal.

1/VB + 442, 189, 74

27 dalis

§ originalus 
tekstas

2 +

Po 28 dalies 6 PPE -

32 ECR VB - 306, 346, 60

33 ECR -

Po 29 dalies

43 nariai VB + 370, 314, 27

dal.

1 +

30 dalis § originalus 
tekstas

2 +

31 dalis 18 Verts/ALE VB - 265, 439, 7

dal.

1 +

33 dalis § originalus 
tekstas

2 +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

3 +

34 dalis § originalus 
tekstas

VB + 643, 38, 30

35 dalis 51 GUE/NGL EB + 350, 321, 35

dal.

1 +

2 +

36 dalis § originalus 
tekstas

3/VB + 675, 27, 8

37 dalis 72 GUE/NGL VB - 271, 389, 42

Po 39 dalies 70 GUE/NGL VB - 95, 607, 6

Po 40 dalies 40 nariai VB - 186, 461, 55

8 PPE VB - 251, 401, 57

dal.

1 +

2 +

43 dalis

§ originalus 
tekstas

3 +

dal.

1 +

45 dalis § originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

2 +

46 dalis § originalus 
tekstas

3/VB + 596, 58, 55

dal.

1 +

47 dalis § originalus 
tekstas

2 +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

3 +

4 +

5 +

6 +

7 +

dal.

1/VB + 585, 107, 16

2/VB + 419, 245, 23

3/VB + 540, 120, 33

49 dalis § originalus 
tekstas

4/VB + 401, 261, 34

9 PPE VB - 199, 480, 28

dal.

1/VB + 381, 281, 43

11 S&D, 
Verts/ALE

2/VB + 445, 215, 40

dal.

1 ↓

2 ↓

51 dalis

§ originalus 
tekstas

3 ↓

Po 51 dalies 54 GUE/NGL VB - 163, 505, 35

dal.

1/VB + 619, 47, 29

53 dalis § originalus 
tekstas

2 +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Po 53 dalies 19 Verts/ALE VB - 133, 535, 41

55 dalis § originalus 
tekstas

VB + 617, 54, 38

7 PPE VB - 277, 366, 63

dal.

1/VB + 582, 58, 65

2/VB + 340, 331, 33

56 dalis

§ originalus 
tekstas

3/VB + 408, 253, 45

dal.

1/VB + 357, 306, 48

2 +

3 +

57 dalis § originalus 
tekstas

4 +

dal.

1 +

60 dalis § originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

61 dalis § originalus 
tekstas

2 +

Po 62 dalies 55 GUE/NGL VB - 285, 363, 63

dal.

1/VB + 652, 40, 19

2/VB + 398, 292, 13

65 dalis § originalus 
tekstas

3/VB + 447, 244, 9
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Po 66 dalies 56 GUE/NGL VB - 181, 484, 46

dal.

1 +

72 dalis § originalus 
tekstas

2/EB + 436, 245, 20

dal.

1/VB + 624, 63, 25

73 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 351, 259, 42

Po 74 dalies 34 ECR -

dal.

1 +

75 dalis § originalus 
tekstas

2 +

Po 79 dalies 69 GUE/NGL VB - 231, 436, 43

dal.

1 +

80 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 592, 101, 6

Po 80 dalies 71 GUE/NGL VB - 106, 589, 13

12 S&D, 
Verts/ALE

VB + 420, 244, 44

57 GUE/NGL VB - 60, 538, 106

dal.

1 ↓

2 ↓

82 dalis

§ originalus 
tekstas

3/VB ↓

dal.

1 +

83 dalis § originalus 
tekstas

2 +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

3 +

4 +

5 +

Po 84 dalies 35 ECR VB - 313, 338, 61

85 dalis § originalus 
tekstas

VB + 588, 102, 20

86 dalis 59 GUE/NGL VB - 256, 430, 20

36 ECR VB - 177, 518, 1488 dalis

§ originalus 
tekstas

atsk. +

52 GUE/NGL VB - 168, 473, 63

dal.

1 +

2/EB + 386, 306, 8

3 +

89 dalis

§ originalus 
tekstas

4/VB + 478, 193, 34

dal.

1/VB + 590, 82, 37

2/VB + 471, 126, 100

3/VB + 419, 258, 14

4/VB + 537, 143, 21

90 dalis § originalus 
tekstas

5/VB + 600, 65, 38

Po 90 dalies 60 GUE/NGL VB - 135, 567, 9

dal.

1 +

91 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 469, 215, 22
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

93 dalis 37 ECR -

38 ECR -Po 93 dalies

39 ECR VB - 173, 503, 31

Po 97 dalies 64 GUE/NGL VB + 263, 421, 22

dal.

1 +

99 dalis § originalus 
tekstas

2 -

105 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

Po 105 dalies 61 GUE/NGL -

Po 106 dalies 62 GUE/NGL VB - 91, 608, 14

13 S&D, 
Verts/ALE

VB - 314, 381, 10107 dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 542, 146, 18

Po 107 dalies 63 GUE/NGL -

20 Verts/ALE VB + 376, 319, 14Po 109 dalies

65 GUE/NGL VB - 273, 395, 33
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Po 113 dalies 66 GUE/NGL -

Po A 
konstatuojamosios 

dalies

44 GUE/NGL -

rezoliucija (visas tekstas) VB + 482, 136, 95

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0040/2020 Verts/ALE VB ↓

B9-0041/2020 ECR ↓

B9-0042/2020 PPE ↓

B9-0043/2020 RENEW ↓

B9-0044/2020 GUE/NGL ↓

B9-0045/2020 S&D ↓

B9-0046/2020 ID ↓

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ID: 65 pakeitimas, 2 dalies 2-oji dalis, 9 dalies 1-oji dalis, 10 ir 14 dalys, 22 dalies 2-oji, 

3-oji ir 4-oji dalys, 27 dalies 1-oji dali), 34 dalis, 36 dalies 3-oji dalis, 46 dalies 2-oji 
dalis, 49 dalis, 53 dalies 1-oji dalis, 55 dalis, 57 dalies 1-oji dalis, 80 dalies 2-oji 
dalis, 85 dalis, 90 dalies 1-oji dalis ir 107 dalis galutinis balsavimas

PPE: 4 pakeitimas, 22 dalies 5-oji dalis, 65 ir 90 dalys
GUE/NGL:  46, 47, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72 ir 73 

pakeitimai, 3 dalies 2-oji dalis, 15 dalies 1-oji dalis, 23 dalis, 82 dalies 2-oji dalis, 89 
dalies 4-oji dalis, 91 dalies 2-oji dalis

ECR: 21, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 42 ir 43 pakeitimai
Verts/ALE: 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 31 ir 41 pakeitimai, 24, 49, 

56 ir 73 dalys, B9-0040/2020

Prašymai balsuoti atskirai
ID: 15 ir 105 dalys
RENEW: 88 dalis
PPE: 15 dalis
GUE/NGL: 8 ir 23 dalys
1/20 narių: 24 dalis

Prašymai balsuoti dalimis
ID:
2 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir sutelkti visus sektorius, kad jie pagal tuos pačius 

principus siektų to paties tikslo;“
2-oji dalis: šie žodžiai
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9 dalis
1-oji dalis: „mano, kad teisiškai privalomas ES įsipareigojimas ne vėliau kaip iki 2050 m. 

užtikrinti neutralų poveikį klimatui bus stipri priemonė siekiant sutelkti būtinas 
visuomenines, politines, ekonomines ir technologines jėgas pertvarkai;“

2-oji dalis: „primygtinai pabrėžia, kad pertvarka pasiekiama bendromis visų valstybių narių 
pastangomis ir kad kiekviena valstybė narė turi prisidėti prie neutralaus poveikio 
klimatui įgyvendinimo ES iki 2050 m.; ragina Komisiją iki 2020 m. kovo mėn. 
pateikti pasiūlymą dėl Europos klimato teisės akto;“

14 dalis
1-oji dalis: „pabrėžia, kad grynasis išmetamas teršalų kiekis visuose ekonomikos sektoriuose 

turės būti sumažintas beveik iki nulio, siekiant drauge prisidėti prie tikslo 
neutralizuoti poveikį klimatui;“ išskyrus žodžius „visuose ekonomikos sektoriuose“ 
ir „beveik iki nulio“

2-oji dalis: „visuose ekonomikos sektoriuose“ ir „beveik iki nulio“
3-oji dalis: „ragina Komisiją prireikus pateikti pasiūlymų, pagrįstų poveikio vertinimais, 

siekiant iki 2021 m. birželio mėn. peržiūrėti ES teisėkūros priemones klimato ir 
energetikos srityje, kad būtų pasiekti didesni vidutinės trukmės ir ilgalaikiai klimato 
srities tikslai;“ ragina Komisiją taip pat panaudoti papildomą kitų esamų ES teisės 
aktų, pvz., Ekologinio projektavimo direktyvos, ES atliekų teisės aktų, su žiedine 
ekonomika susijusių priemonių ir Fluorintų dujų reglamento, potencialą siekiant 
prisidėti prie klimato politikos veiksmų; be to, pabrėžia, kad gamtiniai sprendimai 
gali padėti valstybėms narėms pasiekti savo išmetamo ŠESD kiekio mažinimo ir 
biologinės įvairovės tikslus, tačiau primygtinai reikalauja, kad jie būtų papildomos 
išmetamo ŠESD kiekio mažinimo jų susidarymo vietoje priemonės;“.

23 dalis
1-oji dalis: „pabrėžia, kad labai svarbu užtikrinti gerai veikiančią, visiškai integruotą, į 

vartotojus orientuotą ir konkurencingą Europos energijos rinką; pabrėžia 
tarpvalstybinių jungčių svarbą siekiant visiškai integruotos energijos rinkos; 
palankiai vertina pranešimą, kad Komisija iki 2020 m. vidurio pasiūlys išmanios 
integracijos priemones, ir pabrėžia, kad tolesnė ES energijos rinkos integracija bus 
svarbi didinant energijos tiekimo saugumą“

2-oji dalis: „ir kuriant neutralaus ŠESD poveikio ekonomiką; pabrėžia, kad, siekiant stiprinti ir 
stiprinti valstybių narių regioninį bendradarbiavimą, reikia tinkamai finansuojamos 
Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros;“

33 dalis
1-oji dalis: „ragina parengti naują plataus užmojo žiedinės ekonomikos veiksmų planą, kuriuo 

turi būti siekiama sumažinti bendrą ES gamybos ir vartojimo aplinkosauginį ir 
išteklių pėdsaką, kartu kurti svarias paskatas inovacijoms, tvarioms įmonėms ir 
rinkoms, propaguojančioms neutralaus poveikio klimatui ir netoksiškus žiedinius 
produktus, o pagrindiniai prioritetai turi būti efektyvus išteklių naudojimas, nulinė 
tarša ir atliekų prevencija; atkreipia dėmesį į stiprią klimato politikos veiksmų ir 
žiedinės ekonomikos sąveiką, ypač daug energijos naudojančiose ir daug anglies 
dioksido išskiriančiose pramonės šakose“ išskyrus žodžius „neutralaus poveikio 
klimatui ir“

2-oji dalis: „neutralaus poveikio klimatui ir“
3-oji dalis: „ragina nustatyti ES lygmens efektyvaus išteklių naudojimo tikslą;“
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36 dalis
1-oji dalis: „primygtinai ragina Komisiją toliau stiprinti ES kovos su tarša plastiku priemones, 

ypač jūrose, ir ragina nustatyti platesnio masto apribojimus vienkartiniams 
plastikiniams gaminiams ir reikalauti naudoti jų pakaitalus; pritaria tam, kad būtų 
parengti teisės aktai, kuriais būtų sprendžiama perteklinio pakavimo problema ir 
užtikrinama, kad ne vėliau kaip iki 2030 m. ES rinkoje būtų draudžiamos visos 
pakuotės, kurias neekonomiška pakartotinai naudoti ar perdirbti, kartu siekiant ir 
maisto saugos; ragina imtis priemonių siekiant tarpvalstybinio vienkartinių pakuočių 
grąžinimo sistemų koordinavimo;“ išskyrus žodžius „ir ragina nustatyti platesnio 
masto apribojimus vienkartiniams plastikiniams gaminiams ir reikalauti naudoti jų 
pakaitalus;“

2-oji dalis: „ir ragina nustatyti platesnio masto apribojimus vienkartiniams plastikiniams 
gaminiams ir reikalauti naudoti jų pakaitalus;“

3-oji dalis: „primygtinai ragina Komisiją visapusiškai kovoti su mikroplastiku, be kita ko, 
patvirtinant laipsnišką specialiai dedamų mikroplastikų naudojimo nutraukimą ir 
taikant naujas kovos su netyčiniu plastiko išleidimu, pvz., iš tekstilės gaminių, 
padangų ir plastiko granulių, priemones, įskaitant reguliavimo priemones; pažymi, 
kad Komisija ketina parengti biologiškai skaidžių ir biologinių plastikų 
reglamentavimo sistemą; atkreipia dėmesį į tai, kad būtina visapusiškai žiedinė 
plastiko ekonomika;“

45 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir kad visi atitinkami ES fondai (Europos 

infrastruktūros tinklų priemonė, „InvestEU“ ir kt.), įskaitant Europos investicijų 
banko (EIB) paskolas transportui, turi būti atitinkamai pritaikyti;“

2-oji dalis: šie žodžiai.

53 dalis
1-oji dalis: „pabrėžia, kad tvarus žemės ūkis ir ES ūkininkai atliks svarbų vaidmenį sprendžiant 

su Europos žaliuoju kursu susijusius uždavinius; pabrėžia Europos žemės ūkio 
svarbą ir jo potencialą prisidedant prie klimato politikos veiksmų, padedant plėtoti 
žiedinę ekonomiką, didinti biologinę įvairovę ir skatinti tvarų atsinaujinančių žaliavų 
naudojimą;“

2-oji dalis: „pabrėžia, kad ES ūkininkams turi būti skirtos visos būtinos priemonės kovai su 
klimato kaita ir prisitaikymui prie jos, pvz., investicijos į perėjimą prie tvaresnių 
žemės ūkio sistemų; pabrėžia, kad strategija „nuo lauko iki stalo“ turėtų būti 
siekiama plataus užmojo tikslo žemės ūkio srityje sumažinti išlakas ir dirvožemio 
degradacijos mastą;“

60 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „maistingumo ženklinimą“ ir „bei su aplinka ir 

gyvūnų gerove susijusį ženklinimą“
2-oji dalis: šie žodžiai

61 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodį „agroekologiją“;
2-oji dalis: šis žodis
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80 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir suteikti papildomų investicijų, reikalingų Europos 

žaliajam kursui įgyvendinti, šie poreikiai gerokai viršija kuklią 260 mlrd. EUR 
sumą, kurią pateikė Komisija,“

2-oji dalis: šie žodžiai

RENEW:
11 pakeitimas
1-oji dalis: pridedami žodžiai „ir bet kokių lygiagrečių sistemų sukūrimui;“
2-oji dalis: pridedami žodžiai „tvirtai pabrėžia, kad jokia kainų sistema neturėtų pakeisti arba 

susilpninti esamų arba būsimų CO2 standartų automobiliams ir sunkvežimiams ir 
sukurti papildomos naštos vartotojams;“

99 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ypač susijusius su Europos žaliuoju kursu,“
2-oji dalis: šie žodžiai

PPE:
1 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ne vėliau kaip“
2-oji dalis: šie žodžiai

24 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „sparčiai“ ir „ne vėliau kaip 2020 m.“
2-oji dalis: „sparčiai“
3-oji dalis: „ne vėliau kaip 2020 m.“

49 dalis
1-oji dalis: „laukia būsimų Komisijos pasiūlymų dėl griežtesnių išmetamųjų oro teršalų 

standartų vidaus degimo varikliams (Euro 7) ir persvarstytų lengvųjų automobilių ir 
furgonų, taip pat ir sunkvežimių išmetamo CO2 kiekio standartų,“

2-oji dalis: „užtikrinant, kad nuo 2025 m. būtų pereita prie netaršaus judumo;“
3-oji dalis: „ragina Komisiją parengti gyvavimo ciklo vertinimo metodiką; primena išsamios 

analizės išvadas, pridėtas prie Komisijos komunikato „Švari mūsų visų planeta. 
Strateginė klestinčios, modernios ir konkurencingos neutralaus poveikio klimatui 
Europos ekonomikos ateities vizija“, kad nuo 2040 m. visi nauji ES rinkai 
pateikiami automobiliai turės būti visiškai netaršūs pagal scenarijus, pagal kuriuos 
2050 m. būtų neutralizuotas poveikis klimatui, ir ragina parengti nuoseklią politikos 
sistemą ir pereinamojo laikotarpio sistemas, kuriomis būtų remiamas šis 
vystymasis;“

4-oji dalis: „pažymi, kad reikės persvarstyti dabartines taisykles, kad pirmaujančios šalys galėtų 
taikyti griežtesnes priemones nacionaliniu lygmeniu, kai taip nusprendžia valstybės 
narės;“

56 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „cheminių“ ir „privalomi“
2-oji dalis: „cheminių“
3-oji dalis: „privalomi“
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65 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „plataus užmojo įgyvendinamas teisines priemones“, 

„contraignants“ versijoje prancūzų kalba ir „ir mastą“
2-oji dalis: „plataus užmojo įgyvendinamas teisines priemones“, „contraignants“ versijoje 

prancūzų kalba
3-oji dalis: „ir mastą“

72 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir atkurti žuvų išteklių biomasę, kad ji viršytų 

dydžius, kuriais gali būti užtikrintas didžiausias galimas tausios žvejybos laimikis,“
2-oji dalis: šie žodžiai.

73 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „bent 30 proc.“
2-oji dalis: šie žodžiai

75 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir dirvožemio“
2-oji dalis: šie žodžiai

83 dalis
1-oji dalis: „pabrėžia, kad reikia spręsti dabartinio rinkos disbalanso tarp mažos tvarių 

finansinių produktų pasiūlos ir didelės jų paklausos problemą; „dar kartą pabrėžia 
tvarių finansų vaidmenį ir“

2-oji dalis: „mano, kad, norint užtikrinti ES finansų sistemos tvarumo lygio visišką skaidrumą ir 
sėkmingai sumažinti pasaulio ekonomikos priklausomybę nuo iškastinio kuro, labai 
svarbu, kad pagrindinės tarptautinės finansų institucijos skubiai priimtų ir plėtotų 
tvarų finansavimą; atkakliai teigia, kad reikia remtis tvarios finansų sistemos 
laimėjimais, ir pabrėžia, kad reikia skubiai įgyvendinti ES veiksmų planą dėl tvarių 
finansų,“

3-oji dalis: „įskaitant finansinių produktų ekologinį ženklą, žaliųjų obligacijų standartą,“
4-oji dalis: „taip pat aplinkos, socialinių ir valdymo veiksnių integravimą į prudencinę bankų 

sistemą,“
5-oji dalis: „taip pat palankiai vertina tai, kad sukurta tarptautinė tvaraus finansavimo 

platforma;“

GUE/NGL:
3 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „naujo tvaraus ekonomikos augimo,“, „kurioje 

ekonomikos augimas bus atsietas nuo ES pasaulyje išmetamo ŠESD kiekio, išteklių 
naudojimo ir atliekų susidarymo;“

2-oji dalis: šie žodžiai

6 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ilgalaikio tvaraus augimo,“
2-oji dalis: šie žodžiai

10 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „remiantis poveikio vertinimais,“
2-oji dalis: šie žodžiai
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15 dalis
1-oji dalis: „mano, kad nauji ir didesni ŠESD kiekio mažinimo tikslai reikalauja, kad ES 

ATLPS atitiktų savo paskirtį;“
2-oji dalis: „ragina Komisiją skubiai persvarstyti ATLPS direktyvą, be kita ko, sprendžiant 

linijinio mažinimo koeficiento, nemokamų apyvartinių taršos leidimų skyrimo 
taisyklių ir galimo poreikio nustatyti mažiausią leidžiamą anglies dioksido kainą 
klausimus;“

30 dalis
1-oji dalis: „pabrėžia, kad pramonės ir MVĮ strategijose turi būti nustatyti aiškūs veiksmų 

planai, skirti visapusiškoms inovacijų paskatoms ir finansavimo galimybėms teikti, 
revoliucingosioms technologijoms ir naujiems tvariems verslo modeliams diegti, 
taip pat visoms nereikalingoms reglamentavimo kliūtims pašalinti; ragina ES remti 
pirmaujančius klimato ir išteklių sričių veikėjus taikant technologiškai neutralų 
požiūrį, kuris derėtų su geriausiais turimais moksliniais duomenimis ir ilgalaikiais 
ES klimato ir aplinkos apsaugos tikslais;“

2-oji dalis: „pabrėžia aplinką tausojančio anglies dioksido surinkimo ir saugojimo vaidmenį 
siekiant neutralaus sunkiosios pramonės poveikio klimatui, kai nėra tiesioginio 
išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo galimybių;“

91 dalis
1-oji dalis: visa stekstas, išskyrus žodžius „pabrėžia, kad Europos semestras – toks, koks yra 

dabar – neturėtų būti silpninamas;“
2-oji dalis: šie žodžiai

ECR:
41 pakeitimas
1-oji dalis: „Primygtinai ragina iki 2020 m. sparčiai nutraukti tiesiogines ir netiesiogines 

iškastinio kuro subsidijas ES ir kiekvienoje valstybėje narėje; pabrėžia, kad, 
atsižvelgiant į valstybių narių skirtumus, ateityje ES energetikos sistema turėtų būti 
grindžiama atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais, ne vėliau kaip 2020 m. 
pradedant laipsnišką iškastinio kuro subsidijų panaikinimą;“

2-oji dalis: „mano, kad dujos yra pereinamojo laikotarpio energijos šaltinis; pabrėžia, kad, 
norint pasiekti ES klimato ir tvarumo tikslus, visi sektoriai turi palaipsniui vartoti vis 
daugiau atsinaujinančiųjų išteklių energijos;“

50 pakeitimas
1-oji dalis: „mano, kad į komunikatą dėl Europos žaliojo kurso įtrauktas dviejų etapų principas, 

kurį siūloma taikyti peržiūrint ES nacionaliniu lygmeniu nustatytus įpareigojančius 
veiksmus, yra dviprasmis ženklas likusioms Paryžiaus susitarimo šalims dėl ES 
pozicijos savo užmojų iki 2030 m. klausimu;“

2-oji dalis: „pabrėžia, kad perdėtas sunkumų, susijusių siekiu priklausomybę nuo iškastinio kuro 
sumažinti 50–55 proc., akcentavimas nėra vadintinas lyderyste pasaulinėje arenoje ir 
tik suteikia dar daugiau erdvės pateisinti menko užmojo nacionaliniu lygmeniu 
nustatytus įpareigojančius veiksmus;“

Verts/ALE:
31 pakeitimas
1-oji dalis: „prieštarauja bandymams išplėsti ES ATLPS taikymą įtraukiant kelių transporto ir 

pastatų sektorius,“
2-oji dalis: „nes šiuose sektoriuose jau taikomi išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekio mažinimo standartai, o jų įtraukimas į ES ATLPS lemtų perteklinį, varžantį 
reguliavimą ir dėl to gali labai padidėti vartotojams tenkanti finansinė našta;“
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ID, PPE, GUE/NGL:
16 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „jei klimato srities užmojai visame pasaulyje ir toliau 

išliktų skirtingi;“ „atkreipia dėmesį į Komisijos nuomonę, kad toks mechanizmas 
būtų alternatyva su anglies dioksido nutekėjimu susijusioms priemonėms, kurios 
šiuo metu taikomos pagal ES ATLPS;“ ir „ir kad jis turėtų užtikrinti veiksmingą 
anglies dioksido kainą ES, sykiu skatindamas įkainoti anglies dioksidą kituose 
pasaulio regionuose;“

2-oji dalis: „jei klimato srities užmojai visame pasaulyje ir toliau išliktų skirtingi;“
3-oji dalis: „atkreipia dėmesį į Komisijos nuomonę, kad toks mechanizmas būtų alternatyva su 

anglies dioksido nutekėjimu susijusioms priemonėms, kurios šiuo metu taikomos 
pagal ES ATLPS;“

4-oji dalis: „ir kad jis turėtų užtikrinti veiksmingą anglies dioksido kainą ES, sykiu skatindamas 
įkainoti anglies dioksidą kituose pasaulio regionuose;“

22 dalis
1-oji dalis: „pabrėžia, kad norint pasiekti ES klimato ir tvarumo tikslus visi sektoriai turi 

daugiau vartoti atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir palaipsniui atsisakyti iškastinio 
kuro; ragina persvarstyti transeuropinės energetikos (TEN-E) gaires prieš 
patvirtinant kitą bendro intereso projektų sąrašą, siekiant suderinti teisės aktų 
sistemą su pažangiųjų tinklų diegimo prioritetu ir užkirsti kelią susisaistymui 
investicijomis į didelio anglies dioksido kiekio projektus; pabrėžia, kad reikia 
laikytis strateginio požiūrio į ES energijos klasterius siekiant kuo veiksmingiau 
panaudoti investicijas į atsinaujinančius energijos šaltinius; todėl palankiai vertina 
pranešimą apie jūros vėjo energijos strategiją; mano, kad ES politika turėtų 
konkrečiai skatinti inovacijas ir tvaraus energijos akumuliavimo ir žaliojo vandenilio 
technologijų diegimą;“ išskyrus žodžius „ir palaipsniui atsisakyti iškastinio kuro;“ ir 
„todėl palankiai vertina pranešimą apie jūros vėjo energijos strategiją;“.

2-oji dalis: „ir palaipsniui atsisakyti iškastinio kuro;“
3-oji dalis: „todėl palankiai vertina pranešimą apie jūros vėjo energijos strategiją;“.
4-oji dalis: „pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad tokie energijos ištekliai kaip gamtinės dujos būtų 

naudojami tik pereinamuoju laikotarpiu, atsižvelgiant į tikslą ne vėliau kaip 2050 m. 
užtikrinti neutralų poveikį klimatui;“ išskyrus žodį "tik"

5-oji dalis: "tik“

ID, RENEW, GUE/NGL:
27 dalis
1-oji dalis: „iš esmės pritaria minčiai, kad rinkos priemonės yra viena iš priemonių siekiant 

klimato tikslų;“
2-oji dalis: „vis dėto išreiškia abejones dėl galimo pastatų išmetamų teršalų įtraukimo į ES 

ATLPS, nes taip galėtų būti panaikinta atsakomybė už viešuosius veiksmus ir galėtų 
padidėti nuomininkų ir namų savininkų sąskaitos už energiją; mano, kad bet kokia 
tokia priemonė turi būti išsamiau analizuojama;“
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PPE, GUE/NGL:
43 dalis
1-oji dalis: „pakartoja, kad Bendro Europos dangaus iniciatyva gali padėti be didelių išlaidų 

sumažinti aviacijos išmetamųjų teršalų kiekį,“
2-oji dalis: „tačiau tai savaime nepadės gerokai sumažinti aviacijos išmetamųjų teršalų kiekio, 

kaip numatyta pagal ilgalaikį ES tikslą;“
3-oji dalis: „ragina parengti aiškų reguliavimo veiksmų planą, kuriuo būtų siekiama mažinti 

aviacijos priklausomybę nuo iškastinio kuro ir kuris būtų grindžiamas 
technologiniais sprendimais, infrastruktūra, reikalavimais naudoti tausius 
alternatyvius degalus ir veiksmingomis operacijomis, kartu su paskatomis pereiti 
prie kitų transporto rūšių;“

82 dalis
1-oji dalis: „palankiai vertina naują skolinimo energetikos srityje politiką ir naują klimato 

politikos ir aplinkos tvarumo strategiją, kurią 2019 m. lapkričio 14 d. priėmė 
Europos investicijų bankas (EIB), prisidedant prie Europos žaliojo kurso 
įgyvendinimo; džiaugiasi, kad EIB bus reorganizuotas į naują ES klimato banką: 
numatoma, kad iki 2025 m. kovos su klimato kaita veiksmams ir ekologiniam 
tvarumui skirtų EIB operacijų skaičius išaugs iki 50 proc., iki 2021 m. bus nutraukta 
jo parama su iškastiniu kuru susijusiems projektams ir iki 2020 m. visą jo 
finansavimo veikla bus suderinta su Paryžiaus susitarimo principais ir tikslais; ragina 
EIB aktyviai remti projektus, kuriais remiamas teisingas perėjimas, pvz., 
moksliniams tyrimams, inovacijoms ir skaitmeninimui, MVĮ galimybėms gauti 
finansavimą, socialinėms investicijoms ir įgūdžiams;“

2-oji dalis: „palankiai vertina paskutinius naujai paskirtos Europos Centrinio Banko (ECB) 
pirmininkės pareiškimus, kuriuose teigiama, kad institucija, vykdydama ir pinigų 
politikos, ir bankų priežiūros funkcijas, turėtų padėti kovoti su klimato kaita; 
primygtinai ragina Komisiją šiuo klausimu bendradarbiauti su ECB, siekiant 
užtikrinti, kad būtų imtasi Europos žaliojo kurso komunikate pažadėtų nuoseklių 
veiksmų,“

3-oji dalis: „nedarant poveikio ECB įgaliojimams pagal Sutartis;“

90 dalis
1-oji dalis: „pabrėžia, kad didelė žaliajam kursui finansuoti būtina suma bus skiriama iš 

valstybių narių biudžetų;“
2-oji dalis: „yra susirūpinęs dėl to, kad nesant tvarios fiskalinės politikos ir valstybėms narėms 

neturint patikimų finansų gali kilti grėsmė bet kokiam Žaliojo kurso būsimam 
finansavimo modeliui;“

3-oji dalis: „todėl ragina sukurti tvarių viešųjų investicijų sistemą, kad būtų sudarytos sąlygos 
pasiekti Europos žaliajame kurse nustatytus tikslus,“

4-oji dalis: „tačiau pabrėžia, kad bet koks pasirinktas finansavimo modelis neturi kenkti ES 
viešųjų finansų tvarumui;“ „vis dėlto pabrėžia, kad tvarios investicijos pagal 
Europos žaliąjį kursą turėtų būti iš tikrųjų papildomos ir jos neturėtų išstumti rinkos 
finansavimo;“

5-oji dalis: „šiomis aplinkybėmis atkreipia dėmesį į galimybes, kurias privačioms ir viešosioms 
investicijoms teikia vyraujanti žemų palūkanų aplinka;“

ID, GUE/NGL:
46 dalis
1-oji dalis: „palankiai vertina Komisijos ketinimą įtraukti jūrų sektorių į apyvartinių taršos 

leidimų prekybos sistemą;“
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2-oji dalis: „pabrėžia, kad ES turėtų ginti aukšto lygio užmojus sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį jūrose tiek tarptautiniu, tiek ES lygmeniu, o bet kokios naujos 
ES priemonės neturėtų kenkti tarptautiniam su ES vėliava plaukiojančių laivų 
konkurencingumui; mano, kad ES ir tarptautinės priemonės turėtų būti taikomos 
kartu siekiant išvengti dvigubo pramonės reguliavimo ir kad bet kokie pasaulinio 
lygmens veiksmai ar tų veiksmų stoka neturėtų sutrukdyti ES imtis platesnio užmojo 
veiksmų Sąjungoje;“

3-oji dalis: „be to, pabrėžia, kad reikia imtis priemonių siekiant atsisakyti mazuto naudojimo ir 
kad reikia nedelsiant investuoti į mokslinius tyrimus, susijusius su naujomis 
technologijomis, kuriomis siekiama mažinti laivybos sektoriaus priklausomybę nuo 
iškastinio kuro, ir į nulinės emisijos ir ekologiškų laivų plėtojimą;“

47 dalis
1-oji dalis: „pritaria“
2-oji dalis: „siūlomoms priemonėms, kuriomis siekiama sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį 

aviacijos sektoriuje,“
3-oji dalis: „ir pritaria ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos stiprinimui atsižvelgiant 

į ES užmojus klimato kaitos srityje“
4-oji dalis: “ir laipsniškam nemokamų apyvartinių taršos leidimų paskirstymo oro transporto 

bendrovėms, vykdančioms ES vidaus skrydžius, panaikinimui;“
5-oji dalis: „taip pat ragina“
6-oji dalis: „Komisiją ir valstybes nares dėti visas pastangas, kad būtų sustiprinta Tarptautinės 

aviacijos išmetamo anglies dioksido kiekio kompensavimo ir mažinimo sistema 
(CORSIA) ir“

7-oji dalis: „remti Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) ilgalaikio tikslo 
sumažinti aviacijos sektoriuje išmetamų teršalų kiekį priėmimą, tačiau užtikrinant 
ES teisėkūros savarankiškumą įgyvendinant ATLPS direktyvą; pabrėžia, kad tik 
Europos Parlamentas ir Taryba, kaip teisėkūros institucijos, gali spręsti dėl bet kokio 
dalinio ATLPS direktyvos pakeitimo ateityje; pabrėžia, kad bet koks dalinis ATLPS 
direktyvos pakeitimas turėtų būti atliekamas tik jeigu yra suderinamas su ES 
įsipareigojimu mažinti išmetamą ŠESD kiekį;“

RENEW, GUE/NGL, Verts/ALE:
51 dalis
1-oji dalis: „atkreipia dėmesį į Komisijos planus apsvarstyti galimybę Europos taršos leidimų 

prekybos sistemą taikyti ir pastatų bei kelių transporto taršai;“
2-oji dalis: „nepritaria tiesioginiam įtraukimui į ES ATLPS sistemą;“ išskyrus žodį 

„tiesioginiam“
3-oji dalis: „tiesioginiam“

ID, PPE:
57 dalis
1-oji dalis: „susirūpinęs pažymi, kad žemės ūkis, žuvininkystė ir maisto gamyba vis dar yra 

svarbiausi sausumos ir jūrų biologinės įvairovės nykimo veiksniai;“
2-oji dalis: „mano, kad apdulkintojų, įskaitant bites, nykimas kelia itin didelį susirūpinimą 

aprūpinimo maistu požiūriu, nes nuo apdulkintojų priklausomi augalai atlieka itin 
svarbų vaidmenį mūsų dietose;“

3-oji dalis: „ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad būtų skubiai priimtos visos 
2013 m. Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) gairės dėl bičių,“

4-oji dalis: „ir primygtinai ragina valstybes nares atitinkamai suderinti savo pesticidų 
vertinimus;“
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1/20 narių,
PPE, GUE/NGL
89 dalis
1-oji dalis: „mano, kad vykdant planuojamą valstybės pagalbos taisyklių peržiūrą turėtų būti 

galvojama apie Europos žaliojo kurso politikos tikslus ir siekiama stiprinti ir 
supaprastinti investavimo į tvarius sprendimus galimybes, užtikrinti greitą laipsnišką 
tiesioginių ir netiesioginių subsidijų anglims ir iškastiniam kurui panaikinimą ES ir 
pateikti gaires, visiškai atitinkančias ŠESD kiekio mažinimo ir aplinkosaugos 
tikslus, nacionalinėms, regioninėms ir vietos valdžios institucijoms, nuo kurių 
indėlio priklausys veiksmingas ir novatoriškas Europos žaliojo kurso įgyvendinimas; 
mano, kad atlikus peržiūrą turėtų būti sudarytos sąlygos teikti nacionalinę paramą 
struktūriniams pokyčiams vykdyti siekiant laipsniškai nutraukti anglių naudojimą, 
laikantis tų pačių sąlygų, kaip ir Teisingos pertvarkos fondo atveju;“ išskyrus 
žodžius „greitą“ ir „ir iškastiniam kurui“

2-oji dalis: „greitą“
3-oji dalis: „ir iškastiniam kurui“
4-oji dalis: „pabrėžia, kad tokia peržiūra neturi susilpninti griežtų ES konkurencijos taisyklių;“

6. Susitarimo dėl išstojimo iš ES nuostatų dėl piliečių teisių įgyvendinimas ir 
stebėsena

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B9-0031/2020

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0031/2020
(PPE, S&D, RENEW, Verts/ALE, GUE/NGL)

8 dalis § originalus 
tekstas

VB + 539, 107, 18

12 dalis § originalus 
tekstas

VB + 559, 113, 19

18 dalis § originalus 
tekstas

VB + 560, 114, 31

19 dalis § originalus 
tekstas

VB + 621, 59, 16

20 dalis § originalus 
tekstas

VB + 592, 37, 69

rezoliucija (visas tekstas) VB + 610, 29, 68

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ID: 8, 12, 18, 19 ir 20 dalys
RENEW: galutinis balsavimas
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7. 2018 m. metinis pranešimas dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje ir 
Europos Sąjungos politikos šioje srityje

Pranešimas: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

dal.

1 +

3 dalis § originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

2 +

7 dalis § originalus 
tekstas

3 +

dal.

1 +

2 +

8 dalis § originalus 
tekstas

3 +

Po 10 dalies 9 ECR VB - 326, 338, 41

11 dalis 2 ID -

12 dalis 3 ID -

14 dalis 4 ID -

16 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

17 dalis 5NP ID -

dal.

1 +

18 dalis § originalus 
tekstas

2 +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

29 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

dal.

1 +

30 dalis § originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

34 dalis § originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

2 +

3 +

35 dalis § originalus 
tekstas

4 +

Po 35 dalies 1 ID VB - 167, 461, 61

38 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

43 dalis 6 ID -

7 ID -

dal.

1 +

2/VB + 509, 179, 14

56 dalis

§ originalus 
tekstas

3/VB + 544, 109, 45

dal.

1 +

2 +

57 dalis § originalus 
tekstas

3 +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

dal.

1 +

58 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 510, 137, 57

9 nurodomoji dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

29 nurodomoji dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

30 nurodomoji dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

43 nurodomoji dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

46 nurodomoji dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

Po D 
konstatuojamosios 

dalies

8 ECR VB - 311, 346, 49

dal.

1 +

2 +

3 +

F konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

4 +

rezoliucija (visas tekstas) VB + 496, 113, 103

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ECR: 8, 9 pakeitimai
ID: 1 pakeitimas, 56 dalies 1-oji ir 2-oji dalys, 58 dalies 2-oji dalis

Prašymai balsuoti atskirai
ID: 16, 29, 30, 38 ir 58 dalys, 9, 29, 30, 43 ir 46 nurodomosios dalys
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Prašymai balsuoti dalimis
ECR:
18 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „nustatyti veiksmingą ir nepriklausomą skundų 

teikimo tvarką piliečių ir suinteresuotųjų subjektų grupėms, kurios nukentėjo dėl 
žmogaus teisių pažeidimų;“

2-oji dalis: šie žodžiai

34 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „primena savo raginimą ES valstybėms narėms ir 

Europos Tarybos narėms (jei jos dar to nepadarė) kuo greičiau ratifikuoti ir 
įgyvendinti Stambulo konvenciją;“

2-oji dalis: šie žodžiai

ID:
3 dalis
1-oji dalis: „tvirtina, kad visos valstybės, kurios laikosi tarptautiniu mastu pripažįstamų 

pagrindinių laisvių, sudarančių demokratijos pagrindą, turi būti priešakyje ir skleisti 
demokratinio valdymo praktiką, pagrįstą žmogaus teisėmis ir teisinės valstybės 
principu visame pasaulyje, ir stiprinti tarptautines teisines žmogaus teisių apsaugos 
priemones; atkreipia dėmesį į problemas, kylančias dėl daromos žalingos įtakos, kuri 
kenkia demokratiniam valdymui ir vertybėms, susijusioms su žmogaus teisėmis, ir 
taip užkerta kelią teigiamoms demokratinių valstybių pastangoms;“

2-oji dalis: „yra labai susirūpinęs dėl autoritarinių režimų ryšių su populistinėmis 
nacionalistinėmis partijomis ir vyriausybėmis; mano, kad dėl tokių ryšių mažinamas 
ES pastangų, dedamų siekiant propaguoti pagrindines vertybes, patikimumas;“

7 dalis
1-oji dalis: „yra rimtai susirūpinęs, kad pasaulyje daugėja žmogaus teisių gynėjų, visų pirma 

žurnalistų, mokslininkų, teisininkų, politikų ir pilietinės visuomenės aktyvistų, 
įskaitant moterų teisių aktyvistus, aplinkos apsaugos ir žemės teisių gynėjus ir 
religinių mažumų gynėjus, žmogžudysčių, fizinių ir šmeižikiškų išpuolių prieš juos, 
taip pat mirties bausmių jiems, jų persekiojimo, įkalinimo, priekabiavimo prie jų ir 
jų bauginimo atvejų, visų pirma tose šalyse, kuriose aukštas korupcijos lygis, prastai 
puoselėjamas teisinės valstybės principas ir nesilaikoma teisminės priežiūros; ypač 
yra susirūpinęs dėl to, kad daugėja įžūlių išpuolių, vykdomų užsienio teritorijoje ir 
kai kuriais atvejais pažeidžiant su diplomatinėmis privilegijomis ir imunitetais 
susijusius įstatymus ir paprotinę teisę; reikalauja, kad atsižvelgiant į tokius išpuolius 
aukščiausio lygio sprendimų priėmimo lygmeniu būtų užtikrintas teisingumas ir 
atskaitomybė; pažymi, kad visi žmogaus teisių gynėjai, ypač moterys, patiria 
ypatingą riziką ir jiems reikalinga tinkama apsauga;“

2-oji dalis: „smerkia tai, kad kai kurios vyriausybės priėmė teisės aktus, kuriais apribojama 
pilietinės visuomenės ir socialinio judėjimo veikla ir, be kita ko, uždaromos 
nevyriausybinės organizacijos arba įšaldomas jų turtas;“

3-oji dalis: „yra labai susirūpinęs dėl to, kad, siekiant griežtai kovoti su žmogaus teisių gynėjais, 
naudojamasi represiniais kibernetinio saugumo ir kovos su terorizmu įstatymais;“

56 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „sukurti teisėtus migracijos kanalus ir būdus, taip 

pat,“ ir „kai įmanoma,“ ir „vadovaujantis negrąžinimo principu;“
2-oji dalis: „sukurti teisėtus migracijos kanalus ir būdus, taip pat,“
3-oji dalis: „kai įmanoma,“ ir „vadovaujantis negrąžinimo principu;“
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57 dalis
1-oji dalis: „ragina spręsti pabėgėlių krizės išorės aspekto klausimą, be kita ko, randant tvarius 

konfliktų sprendimus plėtojant bendradarbiavimą ir partnerystes su atitinkamomis 
trečiosiomis šalimis; mano, kad tarptautinės pabėgėlių ir žmogaus teisių teisės 
laikymasis yra svarbus bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis elementas;“

2-oji dalis: „pabrėžia, kad reikia imtis tikrų veiksmų, laikantis Pasaulinio susitarimo dėl 
migracijos ir pabėgėlių, didinti pabėgėlių pasitikėjimą savimi, plėsti prieigą prie 
trečiųjų šalių sprendimų, gerinti žmogaus teisių sąlygas migracijos valdymo srityje, 
ypač kilmės ir tranzito šalyse, kad pabėgėliai galėtų saugiai ir oriai grįžti;“

3-oji dalis: „ragina ES ir valstybes nares užtikrinti visapusišką politikos trečiųjų šalių atžvilgiu 
ir lėšų trečiosioms šalims skyrimo siekiant bendradarbiavimo migracijos srityje, 
skaidrumą; mano, kad svarbu, jog ištekliai, skirti vystymuisi ir bendradarbiavimui, 
nebūtų perskirti kitiems tikslams siekti, ir kad jais negalėtų pasinaudoti subjektai ir 
asmenys, atsakingi už žmogaus teisių pažeidimus; ragina ES remti Jungtinių Tautų 
vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro iniciatyvą iki 2024 m. panaikinti 
bepilietybę ES ir už jos ribų;“
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58 dalis
1-oji dalis: „smerkia pabėgėlių ir migrantų mirties atvejus Viduržemio jūroje ir ten pabėgėlių ir 

migrantų patirtus žmogaus teisių pažeidimus;“
2-oji dalis: „taip pat smerkia išpuolius prieš NVO, kurios padeda šiems žmonėms; ragina ES ir 

jos valstybes nares sustiprinti humanitarinę pagalbą priverstinai perkeltiems 
asmenims; ragina ES ir jos valstybes nares teikti paramą pabėgėlius priimančiosioms 
bendruomenėms; primygtinai reikalauja, kad dėl šios priežasties Pasaulinio 
susitarimo dėl migracijos ir pabėgėlių įgyvendinimas būtų vykdomas kartu 
įgyvendinant ir JT darbotvarkę iki 2030 m., kaip nustatyta darnaus vystymosi 
tiksluose, taip pat didinant investicijas besivystančiose šalyse;“

RENEW:
30 dalis
1-oji dalis: „ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio 

reikalams ir saugumo politikai ir Tarybą atkreipti ypatingą dėmesį į žmogaus teisių 
padėtį neteisėtai okupuotose teritorijose; pakartoja, kad neteisėta teritorijos arba jos 
dalies okupacija yra besitęsiantis tarptautinės teisės pažeidimas; pabrėžia 
okupuojančios valstybės prievoles civilių gyventojų atžvilgiu pagal tarptautinę 
humanitarinę teisę;“

2-oji dalis: „apgailestauja, kad į Europos Tarybos Parlamentinę Asamblėją vėl sugrąžinti šalies, 
okupavusios kitos valstybės teritoriją, atstovai;“

ECR, PPE:
8 dalis
1-oji dalis: „pabrėžia, kaip svarbu visame pasaulyje skatinti lyčių lygybę ir moterų bei 

mergaičių teises; pabrėžia, kad nepaisant pažangos moterys ir mergaitės ir toliau 
patiria diskriminaciją ir smurtą; pabrėžia, kad daugumai visuomenių vis dar sunku 
pagal teisės aktus užtikrinti moterų ir mergaičių lygias teises ir vienodas galimybes 
gauti išsilavinimą, sveikatos priežiūrą, deramą darbą, vienodą darbo užmokestį ir 
užtikrinti politinį bei ekonominį atstovavimą; reiškia susirūpinimą dėl to, kad nuolat 
siekiama apriboti moterų„ „ir toks siekis plačiai paplitęs,“

2-oji dalis: „moterų lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei teises“
3-oji dalis: „taip pat dėl to, kad daugelyje pasaulio šalių šios teisės yra apribotos įstatymais; 

pabrėžia, kad moterų lyties organų žalojimas ir vaikų santuokos yra tarp plačiausiai 
paplitusių žmogaus teisių pažeidimų; išreiškia susirūpinimą, kad viešai 
išpažįstančios savo tikėjimą ar įsitikinimus moterys yra dvigubai dažniau 
neapsaugotos nuo persekiojimo; palankiai vertina ES ir JT iniciatyvą „Spotlight“, 
kuria siekiama panaikinti smurtą prieš moteris ir mergaites, ir ragina ją sustiprinti;“
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35 dalis
1-oji dalis: „tvirtina, kad galimybė naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis yra žmogaus teisė, 

o lytinė ir reprodukcinė sveikata bei teisės yra grindžiamos pagrindinėmis žmogaus 
teisėmis ir yra esminiai veiksniai kalbant apie žmogaus orumą; pabrėžia, kad 
nepakankamos galimybės gauti gyvybiškai svarbių prekių ir socialines paslaugas 
(pvz., gauti vandens, maisto, gauti sveikatos priežiūros, švietimo ir sanitarijos 
paslaugas), taip pat sunkumai siekiant galimybės naudotis lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos priežiūros paslaugomis yra nepriimtinas žmogaus teisių pažeidimas; 
smerkia moterų lytinių ir reprodukcinių teisų pažeidimus, įskaitant atsisakymą 
suteikti joms galimybes naudotis atitinkamomis paslaugomis; pabrėžia, kad tinkama 
ir įperkama sveikatos priežiūra, įskaitant psichinės sveikatos priežiūrą, pavyzdžiui, 
psichologinę pagalbą, ir visuotinis lytinių ir reprodukcinių teisių paisymas bei 
galimybė jomis naudotis, taip pat švietimas turi būti užtikrinti visoms moterims, be 
to, jos turi turėti galimybes laisvai ir atsakingai priimti sprendimus dėl savo 
sveikatos, įskaitant lytinę ir reprodukcinę sveikatą; pažymi, kad šios paslaugos yra 
svarbios siekiant išsaugoti moterų gyvybes ir sumažinti kūdikių ir vaikų mirtingumą; 
mano, jog nepriimtina, kad moterų ir mergaičių lytinė ir reprodukcinė sveikata bei 
teisės tebėra ideologinio mūšio laukas, taip pat daugiašalėje aplinkoje;“ išskyrus 
žodžius „o lytinė ir reprodukcinė sveikata bei teisės yra“, „lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos priežiūros paslaugomis“, „moterų lytinių ir reprodukcinių teisų 
pažeidimus, įskaitant“, „lytinių ir reprodukcinių teisių paisymas bei galimybė jomis 
naudotis, taip pat“, „įskaitant lytinę ir reprodukcinę sveikatą“ ir „lytinė ir 
reprodukcinė sveikata“

2-oji dalis: žodžiai „o lytinė ir reprodukcinė sveikata bei teisės yra“, „moterų lytinių ir 
reprodukcinių teisų pažeidimus, įskaitant“, „lytinių ir reprodukcinių teisių paisymas 
bei galimybė jomis naudotis, taip pat“, „lytinė ir reprodukcinė sveikata“

3-oji dalis: žodžiai „lytinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugomis“ ir „įskaitant 
lytinę ir reprodukcinę sveikatą“

4-oji dalis: „pabrėžia, kad ginkluotų konfliktų metu nukentėjusios moterys ir mergaitės turi teisę 
gauti būtinąją medicininę priežiūrą; pabrėžia, koks svarbus moterų vaidmuo, 
vykdant konfliktų prevenciją ir juos sprendžiant, dalyvaujant taikos palaikymo, 
humanitarinės pagalbos operacijose ir atstatymo po konflikto veiksmuose, taip pat 
skatinant žmogaus teises ir demokratines reformas;“

F konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „kadangi šį dešimtmetį tarptautiniu lygmeniu vykdoma puolimo kampanija prieš 

lyčių lygybę ir moterų teises ir patiriamas matomas šių teisių ribojimas;“
2-oji dalis: „lytinė ir reprodukcinė sveikata bei teisės pagrįstos“
3-oji dalis: „pagrindinėmis žmogaus teisėmis ir yra esminiai žmogaus orumo aspektai;“
4-oji dalis: „kadangi smurtas prieš moteris ir mergaites yra vienas labiausiai paplitusių žmogaus 

teisių pažeidimų pasaulyje, su kuriuo susiduriama visais visuomenės lygmenimis, ir 
šis pažeidimas yra didžiulė kliūtis, trukdanti pasiekti lyčių lygybę; kadangi pagal 
išsamią ir privalomą ES lyčių lygybės strategiją (būtent, kaip Parlamentas reikalavo) 
turi būti numatyta integruoti lyčių aspektą į visas ES politikos sritis ir sustiprinti 
būsimo III ES lyčių lygybės veiksmų plano poveikį;“
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8. Metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo

Pranešimas: David McAllister (A9-0054/2019)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Alternatyvus 
pasiūlymas dėl 

rezoliucijos

3 ID -

6 GUE/NGL -4 dalis

§ originalus 
tekstas

atsk. +

Po 4 dalies 7 GUE/NGL -

dal.

1 +

5 dalis § originalus 
tekstas

2 +

8 dalis 8 GUE/NGL -

13 RENEW +

dal.

1 ↓

17 dalis

§ originalus 
tekstas

2 ↓

Po 28 dalies 9 GUE/NGL -

Po 30 dalies 10 GUE/NGL EB - 331, 337, 36

44 dalis § originalus 
tekstas

VB + 426, 225, 50

dal.

1 +

46 dalis § originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

56 dalis § originalus 
tekstas

2 +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

11 GUE/NGL -Po 57 dalies

12 GUE/NGL -

64 dalis 2 Verts/ALE -

dal.

1 +

70 dalis § originalus 
tekstas

2 +

E konstatuojamoji 
dalis

1 Verts/ALE -

G konstatuojamoji 
dalis

5 GUE/NGL -

Po J 
konstatuojamosios 

dalies

4 GUE/NGL -

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 454, 148, 102

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
PPE: 44 dalis
ECR: 44 dalis

Prašymai balsuoti atskirai
PPE: 44 dalis
ECR: 4 ir 44 dalys

Prašymai balsuoti dalimis
ECR:
5 dalis
1-oji dalis: „apgailestauja, kad esama daug transatlantinės partnerystės problemų ir trikdžių,“ 

„tačiau tokia partnerystė ir toliau būtina siekiant saugumo ir gerovės abipus 
Atlanto;“

2-oji dalis: „reiškia apgailestavimą dėl to, kad JAV laipsniškai traukiasi iš daugiašalės 
taisyklėmis grindžiamos pasaulio sistemos;“

46 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „teigiamai vertina Komisijos pirmininko sprendimą 

per penkerius metus sukurti tikrą ir veikiančią Europos gynybos sąjungą“ ir 
„atsižvelgdama į tai“

2-oji dalis: šie žodžiai
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56 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „mano, jog ES turi toliau dėti pastangas, kad galiotų 

susitarimas su Iranu dėl branduolinės programos;“ ir „Bendras visapusiškas veiksmų 
planas (BVVP) ir“

2-oji dalis: šie žodžiai

70 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „bei strateginį savarankiškumą;“
2-oji dalis: šie žodžiai

RENEW:
17 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „nesiimdamos jokių paralelių veiksmų;“
2-oji dalis: šie žodžiai

9. Metinis pranešimas dėl bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo

Pranešimas: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

18 ID -

dal.

1 +

1 dalis

§ originalus 
tekstas

2 +

2 dalis 19 ID -

3 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

Po 3 dalies 1 Verts/ALE -

4 dalis 20 ID -

5 dalis 21 ID VB - 114, 558, 35

6 dalis 22 ID -

9 dalis 23NP ID -

24 ID -10 dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 555, 98, 52
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

11 dalis 25S ID -

dal.

1 +

2/VB + 441, 239, 22

12 dalis § originalus 
tekstas

3 +

dal.

1/VB - 175, 507, 18

Po 12 dalies 2 Verts/ALE

2/VB ↓

14 dalis 26 ID -

15 dalis 27 ID -

Po 15 dalies 3 Verts/ALE -

28 ID -

dal.

1/VB + 582, 80, 45

16 dalis

§ originalus 
tekstas

2 +

17 dalis 29NP ID -

Po 17 dalies 4 Verts/ALE VB - 296, 349, 63

30 ID -

dal.

1 +

21 dalis

§ originalus 
tekstas

2 +

Po 21 dalies 5 Verts/ALE EB - 229, 383, 87

31 ID -

6 Verts/ALE VB - 185, 425, 92

24 dalis

§ originalus 
tekstas

atsk. +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Po 24 dalies 7 Verts/ALE VB - 217, 428, 54

26 dalis § originalus 
tekstas

VB + 422, 205, 74

Po 35 dalies 8 Verts/ALE VB + 342, 308, 53

Po 36 dalies 9 Verts/ALE -

dal.

1 +

37 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 554, 105, 47

Po 39 dalies 10 Verts/ALE -

dal.

1 +

43 dalis § originalus 
tekstas

2 +

32 ID -48 dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 474, 202, 28

Po 48 dalies 39 ECR +

51 dalis 11 Verts/ALE VB - 263, 407, 35

Po 52 dalies 12 Verts/ALE VB - 184, 467, 41

Po 55 dalies 13 Verts/ALE -

64 dalis § originalus 
tekstas

VB + 365, 206, 126

65 dalis 33 ID -

66 dalis § originalus 
tekstas

VB + 413, 219, 77

34 ID -68 dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 382, 241, 71
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

69 dalis § originalus 
tekstas

VB + 403, 229, 74

Po 69 dalies 14 Verts/ALE VB - 271, 372, 56

73 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

38 RENEW VB + 470, 113, 121

dal.

1 ↓

2 ↓

75 dalis

§ originalus 
tekstas

3 ↓

Po 75 dalies 15 Verts/ALE VB - 288, 292, 119

91 dalis 16 Verts/ALE VB - 299, 365, 42

102 dalis 35 ID -

103 dalis 17 Verts/ALE -

dal.

1 +

106 dalis § originalus 
tekstas

2 +

107 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

dal.

1 +

111 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 405, 286, 15

114 dalis 36 ID -

118 dalis 37 ID -

rezoliucija (visas tekstas) VB + 364, 266, 77
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Prašymai balsuoti vardiniu būdu
Verts/ALE: 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, § 48, 64, 66, 68 ir 69 pakeitimai
ID: 10, 12 dalies 2-oji dalis, 16 dalies 1-oji dalis, 26, 37 dalies 2-oji dalis,69 dalis ir 111 

dalies 2-oji dalis, 2 ir 38 pakeitimai
ECR: 21 pakeitimas

Prašymai balsuoti atskirai
S&D: 24, 64 ir 66 dalys
PPE: 12 dalis
ECR: 3 dalis
Verts/ALE: 73, 75, 106, 107 ir 111 dalys

Prašymai balsuoti dalimis
S&D:
1 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodį „džihadistų“
2-oji dalis: šis žodis

43 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodį „džihadistų“
2-oji dalis: šis žodis

106 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „sušvelninti džihadistų veiklos augimą, migrantų 

krizes ir“
2-oji dalis: šie žodžiai

ECR:
21 dalis
1-oji dalis: „mano, kad Europos strateginis savarankiškumas grindžiamas Sąjungos gebėjimu 

įtvirtinti savo sprendimų laisvę, operatyvinėmis autonominėmis pajėgomis, kurias 
sudarytų patikimos karinės pajėgos, pramonės pajėgumu pagaminti jos pajėgoms 
reikalingą įrangą ir jos politiniu gebėjimu priimti sprendimus, kai to reikalauja 
aplinkybės, ir atspindi siekį prisiimti didesnę atsakomybę už Europos saugumą kartu 
su partneriais, kai tik įmanoma, ir savarankiškai, kai tai būtina, siekiant apginti savo 
interesus ir vertybes; pabrėžia, kad energetinis saugumas yra svarbus elementas 
siekiant strateginio savarankiškumo;“

2-oji dalis: „yra tvirtai įsitikinęs, kad Europos strateginis savarankiškumas turėtų apimti 
pajėgumus dislokuoti karines pajėgas ES periferijoje;“

ID:
16 dalis
1-oji dalis: „pabrėžia, kad ES ir NATO strateginė partnerystė yra saugumo problemų, kylančių 

ES ir jos kaimyninėms šalims, sprendimo pagrindas;“
2-oji dalis: „pabrėžia, kad ES strateginis savarankiškumas nėra iššūkis NATO ir nedaro 

neigiamo poveikio dabartinei saugumo struktūrai Europoje; pabrėžia, kad stipresnė 
Europa stiprina NATO ir leidžia ES kartu su NATO spręsti pasaulinius uždavinius;“
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37 dalis
1-oji dalis: „dar kartą atkreipia dėmesį į strateginę Vakarų Balkanų svarbą ES saugumui ir 

stabilumui; pabrėžia, kad būtina stiprinti ES įsipareigojimus, integraciją ir 
koordinavimą regione – taip pat ES BSGP misijų įgaliojimų pagrindu;“

2-oji dalis: „pakartoja, jog ES politikos Vakarų Balkanų atžvilgiu tikslas yra užtikrinti, kad 
regiono šalys perimtų ES acquis, bei padėti joms siekti narystės ES, stiprinant taikos 
ir stabilumo valdymą visos Europos labui;“

111 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „palankiai vertina pranešimą, kad sukuriamas 

Europos Komisijos generalinis direktoratas „Gynybos pramonė ir kosmosas“, už 
kurį būtų atsakingas už vidaus rinką atsakingas Komisijos narys;“

2-oji dalis: šie žodžiai.

RENEW:
75 dalis
1-oji dalis: „ragina Tarybą patvirtinti Parlamento poziciją dėl būsimo reglamento dėl EGF 5 

straipsnio; pabrėžia, kad reikia nedelsiant baigti rengti EGF; primena, kad ši 
priemonė dar nėra galutinai patvirtinta, o 2019 m. balandžio mėn. sudarytas tik 
dalinis politinis susitarimas; pabrėžia, kad svarbu išlaikyti Europos Parlamento 
poziciją dėl fondo sumos, jo atvėrimo trečiosioms šalims ir tinkamos intelektinės 
nuosavybės politikos, susijusios su saugumu ir gynyba, nustatymo, siekiant 
apsaugoti mokslinių tyrimų rezultatus;“

2-oji dalis: „ragina Komisiją kaip trečiųjų šalių dalyvavimo sąlygą numatyti abipusį ginklų 
rinkų atvėrimą;“
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3-oji dalis: „atsižvelgdamas į tai, primena labai jautrų ir strateginį gynybos srities mokslinių 
tyrimų pobūdį tiek pramonės konkurencingumo, tiek ES strateginio savarankiškumo 
požiūriu; ragina tinkamai atsižvelgti į pradinę patirtį, įgytą įgyvendinant Europos 
gynybos pramonės plėtros programą (ypač patirtį, susijusią su leidžiančių nukrypti 
nuostatų taikymu reikalavimus atitinkantiems subjektams), bandomąjį projektą ir ES 
gynybos srities mokslinių tyrimų parengiamuosius veiksmus; prašo visuomet 
visapusiškai įtraukti valstybes nares į sprendimų priėmimo procesus, nes jos yra 
galutinės gynybos pramonės klientės, siekiant užtikrinti, kad programos atitiktų 
BSGP ir valstybių narių strategines reikmes; mano, kad Europos gynybos fondo 
sėkmė priklausys nuo jo gebėjimo integruoti dalyvaujančių valstybių gynybos 
ypatumus, skatinti gynybos įrangą, kurią galima dislokuoti, ir užtikrinti pakankamus 
biudžeto išteklius, kartu išvengiant pramonės kompetencijos dubliavimo, 
nacionalinių gynybos investicijų išstūmimo poveikio, programų vykdymo 
bendradarbiaujant sudėtingumo, ir užtikrinant, kad šis bendradarbiavimas būtų 
grindžiamas bendra ES ginkluotės ir karinės įrangos standartizacija ir funkciniu 
suderinamumu; mano, kad Europos gynybos pramonės vystymas reglamentuojant 
trečiųjų (ne Sąjungos) šalių kontroliuojamų subjektų prieigą prie projektų, 
finansuojamų iš Fondo, visiškai atitinka Europos strateginio savarankiškumo siekį ir 
neprieštarauja ES ir jos valstybių narių saugumo ir gynybos interesams;“

GUE/NGL:
2 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir karinių“
2-oji dalis: šie žodžiai

ECR, ID:
12 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „prašo Europos Vadovų Tarybos sprendimų priėmimą 

kvalifikuota balsų dauguma Taryboje bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) 
srityje laikyti politiniu prioritetu tais atvejais, kai tai leidžiama pagal ES sutartį;“ ir 
„ragina valstybes nares parengti veiksmingą integruotą požiūrį į krizes ir konfliktus, 
kuris kuo geriau ir subalansuotai derintų civilines ir karines priemones;“ mano, kad 
Sąjungos gebėjimas tinkamai reaguoti į kylančias krizes ir konfliktus taip pat 
priklauso nuo sprendimų priėmimo spartos;“

2-oji dalis: „prašo Europos Vadovų Tarybos sprendimų priėmimą kvalifikuota balsų dauguma 
Taryboje bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) srityje laikyti politiniu 
prioritetu tais atvejais, kai tai leidžiama pagal ES sutartį;“

3-oji dalis: „ragina valstybes nares parengti veiksmingą integruotą požiūrį į krizes ir konfliktus, 
kuris kuo geriau ir subalansuotai derintų civilines ir karines priemones; mano, kad 
Sąjungos gebėjimas tinkamai reaguoti į kylančias krizes ir konfliktus taip pat 
priklauso nuo sprendimų priėmimo spartos;“
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10. Europos Parlamento pozicija dėl konferencijos dėl Europos ateities

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0036/2020
(PPE, S&D, RENEW, Verts/ALE, GUE/NGL)

Antraštinė dalis 6 GUE/NGL VB - 75, 558, 60

17 GUE/NGL VB - 140, 490, 661 dalis

36 ECR VB - 176, 493, 31

16 GUE/NGL -

37 ECR VB - 169, 512, 26

38 ECR -

Po 1 dalies

39 ECR -

1 ID VB - 160, 523, 182 dalis

40 ECR -

19 GUE/NGL VB - 208, 474, 21

20 GUE/NGL -

Po 2 dalies

41 ECR VB - 157, 526, 17

3 dalis 18 GUE/NGL +

5 dalis 42 ECR -

Po 5 dalies 21 GUE/NGL -

6 dalis 43 ECR -

44 ECR -

23 GUE/NGL -

2 ID -

dal.

1 +

7 dalis

§ originalus 
tekstas

2 +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

45 ECR -8 dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 460, 196, 48

Po 8 dalies 3 ID VB - 166, 516, 18

46 ECR VB - 156, 520, 21

dal.

1 +

9 dalis

§ originalus 
tekstas

2 +

Po 9 dalies 22 GUE/NGL -

47 ECR -10 dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 543, 126, 37

48 ECR -11 dalis

71 RENEW, 
Verts/ALE

VB + 338, 286, 73

12 dalis 49NP ECR VB - 143, 524, 23

50 ECR -13 dalis

75 RENEW VB + 564, 52, 85

4 ID -

51 ECR -

69 S&D EB + 382, 304, 15

72 Verts/ALE VB - 286, 375, 36

dal.

1 ↓

14 dalis

§ originalus 
tekstas

2 ↓
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Po 14 dalies 52 ECR VB - 188, 488, 19

74 Verts/ALE VB - 257, 398, 46

70 S&D, PPE VB + 438, 217, 42

15 dalis

§ originalus 
tekstas

VB ↓

53 ECR -16 dalis

73 RENEW, 
Verts/ALE

VB - 254, 394, 53

54 ECR VB - 193, 484, 2217 dalis

76 RENEW VB - 265, 307, 104

55 ECR -

dal.

1/VB + 536, 129, 33

18 dalis

§ originalus 
tekstas

2 +

21 dalis 56 ECR -

57 ECR -

dal.

1 -

22 dalis

24 GUE/NGL

2 -
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

23 dalis 58 ECR -

Po 23 dalies 59 ECR -

24 dalis 60NP ECR VB - 156, 511, 33

26 dalis 61 ECR -

27 dalis 62 ECR -

Po 27 dalies 63 ECR VB - 341, 342, 15

29 dalis 64 ECR -

25 GUE/NGL VB - 105, 561, 34Po 29 dalies

65 ECR VB - 182, 492, 16

31 dalis 66NP ECR -

5 ID VB - 125, 557, 14

26 GUE/NGL VB - 233, 436, 21

27 GUE/NGL -

Po 31 dalies

67 ECR VB - 320, 354, 21

1 nurodomoji dalis 28NP ECR -

Po 3 nurodomosios 
dalies

29 ECR VB - 197, 485, 14

4 nurodomoji dalis 30NP ECR -

5 nurodomoji dalis 31NP ECR -

Po 5 nurodomosios 
dalies

7 GUE/NGL VB - 195, 477, 21

8 GUE/NGL -A konstatuojamoji 
dalis

32 ECR -

B konstatuojamoji 
dalis

9 GUE/NGL VB - 120, 486, 93

10NP GUE/NGL -C konstatuojamoji 
dalis

33 ECR VB - 164, 519, 16
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Po C 
konstatuojamosios 

dalies

11 GUE/NGL VB - 196, 481, 20

12 GUE/NGL -

13 GUE/NGL VB - 267, 399, 28

Po D 
konstatuojamosios 

dalies

14 GUE/NGL -

15 GUE/NGL -E konstatuojamoji 
dalis

34 ECR VB - 320, 349, 28

F konstatuojamoji 
dalis

35 ECR VB - 159, 511, 22

rezoliucija (visas tekstas) VB + 494, 147, 49

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0037/2020 ID ↓

B9-0038/2020 ECR ↓

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ECR: 29, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 46, 52, 54, 63, 65 ir 67 pakeitimai
ID: 1, 3, 5, 7, 34, 49, 60 ir 63 pakeitimai, 8 ir 10 dalys, 18 dalies 2-oji dalis
GUE/NGL: 6, 9, 11, 13, 17, 19, 25 ir 26 pakeitimai, 15 dalis
PPE: 70 pakeitimas, galutinis balsavimas
RENEW: 71, 73, 74 ir 75 pakeitimai, galutinis balsavimas
Verts/ALE: 72, 74 ir 76 pakeitimai
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Prašymai balsuoti dalimis
RENEW:
7 dalis
1-oji dalis: „siūlo, kad Konferencijos plenarinėje sesijoje būtų sudarytos sąlygos atviram įvairių 

dalyvių diskusijų forumui be iš anksto nustatyto rezultato ir neapribojant diskusijų 
apimties, t. y. iš anksto nenustačius politikos sričių ar integracijos metodų; siūlo 
daugių daugiausia sudaryti nebaigtinį iš anksto apibrėžtų politikos sričių sąrašą,“

2-oji dalis: „pavyzdžiui:  Europos vertybės, pagrindinės teisės ir laisvės, demokratiniai ir 
instituciniai ES aspektai, su aplinka susiję iššūkiai ir klimato krizė, socialinis 
teisingumas ir lygybė, ekonomikos ir užimtumo klausimai, įskaitant apmokestinimą, 
skaitmeninė transformacija, saugumas ir ES vaidmuo pasaulyje; 
 pabrėžia, kad tai nebaigtinis politikos sričių sąrašas, kuris Konferencijoje galėtų būti 
naudojamas kaip gairės; siūlo, kad Konferencijos darbotvarkėms nustatyti ir 
diskusijoms galėtų būti naudojamos specialios „Eurobarometro“ apklausos;“

ECR:
14 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „po du narius iš ES lygmens socialinių partnerių 

organizacijų;“
2-oji dalis: šie žodžiai

ID:
9 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „piliečių agoros, jaunimo agoros, iniciatyvinis 

komitetas ir vykdomoji koordinavimo valdyba;“
2-oji dalis: šie žodžiai

18 dalis
1-oji dalis: „pabrėžia, kad organizuojant parengiamuosius posėdžius reikalinga parama, taip pat 

iš seniai įsteigtų didelę patirtį turinčių pilietinės visuomenės organizacijų bei kitų 
ekspertų;“

2-oji dalis: „pripažįsta NVO, universitetų, mokslinių tyrimų centrų ir idėjų grupių svarbą visoje 
Europoje ir ragina juos remti Konferencijos procesą įvairiais lygmenimis ir teikti 
paramą įvairioms įstaigoms;“

Verts/ALE:
24 pakeitimas
1-oji dalis: išbraukti žodžiai „Komisijos atstovai (trys už atitinkamas sritis atsakingi Komisijos 

nariai);“
2-oji dalis: pridedami žodžiai „nacionalinių ir regioninių parlamentų atstovai, piliečių agorų 

atstovai;“

Įvairūs:
68 a pakeitimas buvo panaikintas.
Dragoş Pîslaru (RENEW frakcija) taip pat pasirašė pasiūlymą dėl rezoliucijos B9-0036/2020.


