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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. Burundis, ypač saviraiškos laisvė

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-
0061/2020, B9-0066/2020

Tikslas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0054/2020  (PPE, S&D, RENEW, Verts/ALE, ECR, 
GUE/NGL)

18 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

Rezoliucija (visas tekstas) +

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0054/2020 Verts/ALE ↓

B9-0055/2020 ECR ↓

B9-0057/2020 S&D ↓

B9-0058/2020 GUE/NGL ↓

B9-0061/2020 PPE ↓

B9-0066/2020 RENEW ↓

Prašymai balsuoti atskirai
GUE/NGL: 18 dalis

Įvairūs:
Malik Azmani (RENEW) atsiėmė savo parašą dėl bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos (RC-B9-
0054/2020).
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2. Nigerija, ypač pastarojo meto teroristiniai išpuoliai

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-
0063/2020, B9-0064/2020, B9-0065/2020

Tikslas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0056/2020
(PPE, S&D, RENEW, Verts/ALE, ECR)

Po 18 dalies 1 GUE/NGL -

Po 21 dalies 2 GUE/NGL -

dal.

1 +

F konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 608, 41, 23

I konstatuojamoji dalis § originalus 
tekstas

VB + 629, 39, 6

Rezoliucija (visas tekstas) +

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0056/2020 ECR ↓

B9-0059/2020 Verts/ALE ↓

B9-0060/2020 ID ↓

B9-0062/2020 S&D ↓

B9-0063/2020 GUE/NGL ↓

B9-0064/2020 PPE ↓

B9-0065/2020 RENEW ↓

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ID F (2-oji dalis), I konstatuojamosios dalys
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Prašymai balsuoti dalimis
ID
F konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „kadangi Nigerijos gyventojai, kurių skaičius didžiausias Afrikoje, beveik po lygiai 

pasidaliję į musulmonus ir krikščionis;“
2-oji dalis: „kadangi šalies krikščionių bendruomenė yra didžiausia regione: šiaurės Nigerijoje 

gyvena beveik 30 mln. krikščionių;“ „kadangi istoriškai įsigalėjusi daugiausia 
musulmoniškos šiaurės ir krikščioniškų pietų konkurencija dramatiškai sustiprėjo 
paplitus radikaliajam islamui;“

Įvairūs:
Samira Rafaela (RENEW frakcija) atsiėmė savo parašą dėl bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos 
(RC-B9-0056/2020).

3. Padėtis Venesueloje po neteisėto naujos Nacionalinės Asamblėjos pirmininko ir 
valdybos išrinkimo (parlamentino perversmo)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020, B9-
0052/2020, B9-0053/2020

Tikslas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0048/2020 (PPE, S&D , RENEW, ECR)

dal.

1 +

7 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 424, 189, 61

dal.

1/VB + 447, 172, 52

8 dalis § originalus 
tekstas

2 +
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Tikslas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Rezoliucija (visas tekstas) VB + 471, 101, 103

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0048/2020 PPE ↓

B9-0049/2020 ECR ↓

B9-0050/2020 S&D ↓

B9-0051/2020 GUE/NGL ↓

B9-0052/2020 Verts/ALE ↓

B9-0053/2020 RENEW ↓

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
Verts/ALE: 7 dalies 2-oji dalis
ID 8 dalies 1-oji dalis
PPE, RENEW: galutinis balsavimas RC-B9-0048/2020

Prašymai balsuoti dalimis
Verts/ALE:
7 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir išplėsti šių sankcijų taikymą jų šeimos nariams“
2-oji dalis: šie žodžiai

ID:
8 dalis
1-oji dalis: „ragina valstybes nares, kurios dar to nepadarė, pripažinti teisėtus Prezidento J. 

Guaidó įgaliojimus“
2-oji dalis: „ir palankiai vertina tai, kad vyriausiasis įgaliotinis nurodo jį kaip vienintelį ES 

pripažįstamą demokratinį vadovą; todėl reikalauja pripažinti Juano Guaidó paskirtus 
politinius atstovus;“
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4. Pagal ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį vykstantys klausymai dėl Lenkijos ir 
Vengrijos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B9-0032/2020

Tikslas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0032/2020  (PPE, S&D, RENEW, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

2 dalis § originalus 
tekstas

VB + 433, 189, 50

2 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

VB + 438, 175, 61

dal.

1/VB ↓

2/VB ↓

3/VB ↓

3 dalis

§ originalus 
tekstas

4/VB ↓

Po 5 dalies 3 S&D, 
RENEW, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL

VB + 448, 182, 32

Po 12 nurodomosios 
dalies

1 S&D +

Rezoliucija (visas tekstas) VB + 446, 178, 41

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
S&D: galutinis balsavimas
Verts/ALE: 2 ir 3 pakeitimai, 3 dalis, galutinis balsavimas
PPE: 2 pakeitimas, 2 dalis ir 3 dalies 1-oji, 2-oji, 4-oji dalys, galutinis balsavimas
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Prašymai balsuoti dalimis
PPE:
3 dalis
1-oji dalis: „apgailestauja dėl, kad kol kas po klausymų nepasiekta jokios reikšmingos pažangos 

abejose minėtose valstybėse narėse siekiant panaikinti aiškų pavojų, kad gali būti 
šiurkščiai pažeistos ES sutarties 2 straipsnyje nurodytos vertybės; susirūpinęs 
pažymi, kad Komisijos ir tarptautinių organizacijų, tokių kaip JT, ESBO ir Europos 
Taryba, ataskaitose ir pareiškimuose nurodoma, jog nuo tada, kai pradėta taikyti ES 
sutarties 7 straipsnio 1 dalis, padėtis Lenkijoje ir Vengrijoje pablogėjo; atkreipia 
dėmesį į tai, kad Tarybai veiksmingai nesinaudojant ES sutarties 7 straipsniu toliau 
kenkiama bendrų Europos vertybių vientisumui, tarpusavio pasitikėjimui ir visos 
Sąjungos patikimumui;“

2-oji dalis: „pakartoja savo poziciją dėl Komisijos sprendimo pasinaudoti ES sutarties 7 
straipsnio 1 dalimi dėl padėties Lenkijoje ir savo pasiūlymą, kuriuo pagal Europos 
Sąjungos sutarties 7 straipsnio 1 dalį Taryba raginama nustatyti, ar esama aiškaus 
pavojaus, kad Vengrija gali šiurkščiai pažeisti vertybes, kuriomis grindžiama 
Sąjunga;“

3-oji dalis: „todėl ragina Tarybą užtikrinti, kad klausymuose pagal ES sutarties 7 straipsnio 1 
dalį taip pat būtų atsižvelgiama į naujus pokyčius ir vertinama, ar esama pavojaus, 
kad bus pažeistas teismų nepriklausomumas, saviraiškos laisvė, įskaitant 
žiniasklaidos laisvę, akademinė laisvė, asociacijų laisvė ir teisė į vienodą požiūrį;“

4-oji dalis: „ragina Komisiją visapusiškai pasinaudoti turimomis priemonėmis siekiant 
panaikinti aiškų pavojų, kad Lenkija ir Vengrija gali šiurkščiai pažeisti vertybes, 
kuriomis grindžiama Sąjunga, visų pirma pagreitintomis pažeidimo nagrinėjimo 
procedūromis ir Teisingumo Teismui teikiamais prašymais taikyti laikinąsias 
apsaugos priemones;“

Įvairūs:
Robert Biedroń (S&D frakcija) taip pat pasirašė 1 pakeitimą.

5. 15-oji Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencija (COP 15) Kunminge 
(2020 m.)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B9-0035/2020

Tikslas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0035/2020  (ENVI, PPE, S&D, RENEW, Verts/ALE, GUE/NGL)

Prieš 1 dalį 8 GUE/NGL EB - 141, 480, 52

dal.

1/EB + 391, 275, 6

4 dalis § originalus 
tekstas

2 +
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Tikslas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Po 5 dalies 16 Verts/ALE -

8 dalis 17 Verts/ALE EB + 352, 300, 19

10 dalis 18 Verts/ALE VB + 357, 290, 31

21 Verts/ALE, 
GUE/NGL

VB + 394, 238, 47Po 11 dalies

22 Verts/ALE, 
GUE/NGL

VB + 279, 230, 167

Po 12 dalies 9 GUE/NGL -

Po 14 dalies 10 GUE/NGL VB - 171, 425, 80

Po 16 dalies 23 Verts/ALE, 
GUE/NGL

VB + 624, 13, 43

11 GUE/NGL -Po 22 dalies

12 GUE/NGL -

Po 23 dalies 24 Verts/ALE, 
GUE/NGL

VB + 508, 53, 112

24 dalis 2 PPE -

Po 26 dalies 19 Verts/ALE VB - 291, 314, 72

dal.

1 +

2/EB + 345, 303, 14

35 dalis § originalus 
tekstas

3/EB + 566, 99, 6

dal.

1 +

40 dalis § originalus 
tekstas

2 +

43 dalis 3 PPE EB - 318, 338, 11

Po 43 dalies 1 S&D -

dal.48 dalis § originalus 
tekstas

1 +
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Tikslas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

2 +

53 dalis 4 PPE EB - 297, 328, 42

dal.

1 +

56 dalis § originalus 
tekstas

2 +

Po 15 nurodomosios 
dalies

14 Verts/ALE +

dal.

1/VB - 108, 473, 93

5 GUE/NGL

2/VB + 318, 315, 44

dal.

1/VB - 101, 483, 88

Po D 
konstatuojamosios 

dalies

13 GUE/NGL

2/VB - 274, 325, 74

Po E 
konstatuojamosios 

dalies

6 GUE/NGL +

Po I 
konstatuojamosios 

dalies

20 Verts/ALE, 
GUE/NGL

EB - 249, 271, 152

7 GUE/NGL +Po J 
konstatuojamosios 

dalies 15 Verts/ALE +

Rezoliucija (visas tekstas) +

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
Verts/ALE: 18, 19, 21, 22, 23 ir 24 pakeitimai
GUE/NGL: 5, 10 ir 13 pakeitimai

Prašymai balsuoti dalimis
PPE:
4 dalis
1-oji dalis: „mano, kad susiduriame su kritine aplinkos padėtimi, o tam reikia svarbių veiksmų 

Europos Sąjungos lygiu ir pasaulyje;“
2-oji dalis: „ragina Komisiją gamtos apsaugą ir atkūrimą įtraukti tarp svarbiausių Europos 

žaliojo kurso prioritetų šalia kovos su klimato kaita;“
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40 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ES ir“
2-oji dalis: šie žodžiai

56 dalis
1-oji dalis: „atkreipia dėmesį į tai, kad gamtos apsaugos sistema, jei įgyvendinimas bus 

nepakankamas, gali sukurti aktyvistams ir gamtosaugininkams priešišką aplinką, o 
tai galėtų sukelti tiesioginį ar netiesioginį pavojų jų gyvybei;“

2-oji dalis: „pabrėžia, kad ES turėtų aktyviai pasmerkti aplinkos apsaugos aktyvistų ir 
gamtosaugininkų nužudymus;“

S&D:
5 pakeitimas
1-oji dalis: „kadangi visų formų genų inžinerija arba gyvų organizmų modifikavimas, nesvarbu, 

ar transgeninės ar mutagenetinės inžinerijos būdu, kelia grėsmę biologinei 
įvairovei;“

2-oji dalis: „kadangi masinis plataus veikimo spektro sisteminių herbicidų, tokių kaip glifosatas, 
naudojimas tiesiogiai lemia masinį biologinės įvairovės nykimą;“

13 pakeitimas
1-oji dalis: „primygtinai ragina visiškai uždrausti visų formų genetiškai modifikuotus 

organizmus, įskaitant genetines modifikacijas transgeninės arba mutagenetinės 
inžinerijos būdu;“

2-oji dalis: „ragina visame pasaulyje uždrausti naudoti glifosatą ir kitus panašius plataus 
veikimo spektro sisteminius herbicidus;“

RENEW:
48 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „sengirių ir „
2-oji dalis: šie žodžiai

PPE, RENEW:
35 dalis
1-oji dalis: „pabrėžia, kad biologinei įvairovei būtina skirti tinkamą ir pakankamą finansavimą; 

ragina į kitą DFP įtraukti biologinės įvairovės didinimo ir palankumo biologinei 
įvairovei užtikrinimo priemones,  o biologinę įvairovę daugiau integruoti į visų 
sričių politiką, kuo būtų padaryta didelė ir teigiama pažanga įgyvendinant 2050 m. 
viziją;“

2-oji dalis: „ragina Komisiją ir Tarybą numatyti DFP aiškų tikslą, kad bent 10 proc. išlaidų būtų 
skiriama biologinės įvairovės aspekto integravimui, greta tikslo panaudoti lėšas 
klimato kaitos aspekto integravimui;“

3-oji dalis: „taip pat pabrėžia, kad reikia sukurti skaidresnę, visapusiškesnę ir griežtesnę su 
biologine įvairove ir klimatu susijusių išlaidų stebėjimo metodiką; dar kartą ragina 
bent jau padvigubinti dabartinį programos LIFE finansavimą; be to, ragina 
palaipsniui panaikinti žalingas subsidijas ir užtikrinti visų ES fondų ir programų 
darną, kad jokios išlaidos pagal ES biudžetą negalėtų prisidėti prie biologinės 
įvairovės praradimo;“

Įvairūs:
Alexandr Vondra ir ECR frakcija atsiėmė savo parašus dėl bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos B9-
0035/2020.
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6. Europos ombudsmeno 2018 m. veikla

Pranešimas: Peter Jahr (A9-0032/2019)

Tikslas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Po 4 dalies 12 ECR +

12 dalis § originalus 
tekstas

VB + 504, 156, 9

1 Verts/ALE VB + 333, 312, 2219 dalis

§ originalus 
tekstas

atsk. ↓

2 Verts/ALE VB + 373, 284, 14

dal.

1/VB + 455, 192, 21

Po 19 dalies

3 Verts/ALE

2/VB + 327, 300, 41

dal.

1 +

20 dalis § originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

2 +

21 dalis § originalus 
tekstas

3 +

23 dalis 7 PPE +

dal.

1 +

25 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 464, 155, 30

27 dalis 8 PPE +

dal.

1 +

31 dalis § originalus 
tekstas

2 -
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Tikslas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

41 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

dal.

1 +

43 dalis § originalus 
tekstas

2 -

46 dalis 9 PPE -

dal.

1 +

47 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 415, 204, 22

M konstatuojamoji 
dalis

4 PPE -

P konstatuojamoji 
dalis

5 PPE EB + 389, 245, 8

dal.

1 +

R konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2 +

Po R 
konstatuojamosios 

dalies

11 ECR +

S konstatuojamoji 
dalis

6 PPE +

Rezoliucija (visas tekstas) VB + 563, 3, 63

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
Verts/ALE: 1, 2 ir 3 pakeitimai, 12 dalis, 25 dalies 2-oji dalis ir 47 dalies 2-oji dalis

Prašymai balsuoti atskirai
GUE/GNL: 19 dalis
PPE: 12 ir 41 dalys

Prašymai balsuoti dalimis
GUE/NGL:
31 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „moralės ir“ ir „ir diskretiškumo“
2-oji dalis: šie žodžiai
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R konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „kadangi didesnis atvirumas ir skaidrumas, susijęs su valstybių narių vyriausybių 

pozicijomis Taryboje, padidins pasitikėjimą ES“
2-oji dalis: „ir sumažins euroskepticizmą ir populizmą;“

S&D:
3 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „iš dalies pakeisti atitinkamas taisykles siekiant“ ir 

„būtų konkrečiai įgyvendinti“
2-oji dalis: šie žodžiai

Verts/ALE:
20 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „jau pasibaigusias“
2-oji dalis: šie žodžiai

21 dalis
1-oji dalis: „pabrėžia priemonių, kurių imtasi siekiant padidinti sprendimų, priimtų vykdant 

pažeidimo nagrinėjimo procedūras, skaidrumą, svarbą;“
2-oji dalis: „primena, kad 2014 m. Komisija interneto svetainėje „Europa“ sukūrė centralizuotą 

platformą, kurioje pateikiama išsami informacija apie pažeidimus;“
3-oji dalis: „pabrėžia, kad Komisija savo metinėse ES teisės taikymo stebėjimo ataskaitose 

Europos Parlamentui ir visuomenei teikia informaciją apie „EU Pilot“ ir pažeidimų 
nagrinėjimo procedūrų bylas;“

PPE
25 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „bei tretiesiems subjektams“
2-oji dalis: šie žodžiai

47 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kurių nesaisto akivaizdi priklausomybė politinėms 

partijoms“
2-oji dalis: šie žodžiai

PPE, RENEW:
43 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir trečiosios šalims“
2-oji dalis: šie žodžiai

Įvairūs:
10 pakeitimas buvo atsiimtas
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7. Ekonominės ir pinigų sąjungos institucijos ir įstaigos: interesų konfliktų, 
pasibaigus darbiniams santykiams viešajame sektoriuje, prevencija

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B9-0047/2020

Tikslas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0047/2020
(ECON komitetas)

Rezoliucija (visas 
tekstas)

+


