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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
38+ narių žema riba (ne mažiau kaip 38 Parlamento nariai)
76+ narių vidutinė riba (ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai)
151+ narių aukšta riba (ne mažiau kaip 151 Parlamento narys)
SB slaptas balsavimas
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1. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (2014–2020 m.) ***I

Pranešimas: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Vienas balsavimas VB + 516, 23, 17

Įvairūs
Procedūriniais tikslais į galutinį teisės aktą bus įrašyta ši konstatuojamoji dalis:
„atsižvelgiant į skubą dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos, tikslinga numatyti išimtį prie 
ES sutarties, SESV ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo 
Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 4 straipsnyje nustatytam aštuonių 
savaičių laikotarpiui;“

2. Jungtinės Karalystės vandenyse žvejojantiems Sąjungos laivams skirti žvejybos 
leidimai ir Jungtinės Karalystės žvejybos laivų Sąjungos vandenyse vykdomos 
žvejybos operacijos ***I

Pranešimas: Chris Davies (A9-0014/2019)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Vienas balsavimas VB + 574, 24, 2

Įvairūs
Procedūriniais tikslais į galutinį teisės aktą bus įrašyta ši konstatuojamoji dalis:
„atsižvelgiant į skubą dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos, tikslinga numatyti išimtį prie 
ES sutarties, SESV ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo 
Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 4 straipsnyje nustatytam aštuonių 
savaičių laikotarpiui;“

3. Sąjungos 2020 m. bendrojo biudžeto vykdymo ir finansavimo priemonės, susijusios 
su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos ***

Rekomendacija: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Balsavimas: 
patvirtinimo procedūra

VB + 543, 30, 46

4. Reglamento (ES) 2019/501 ir Reglamento (ES) 2019/502 taikymo laikotarpiai ***I

Pasiūlymas dėl reglamento (COM(2019)0396 - C9-0108/2019- 2019/0179(COD))
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Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Balsavimas: Komisijos 
pasiūlymas

VB + 618, 0, 6

Įvairūs
Procedūriniais tikslais į galutinį teisės aktą bus įrašyta ši konstatuojamoji dalis:
„atsižvelgiant į skubą dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos, tikslinga numatyti išimtį prie 
ES sutarties, SESV ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo 
Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 4 straipsnyje nustatytam aštuonių 
savaičių laikotarpiui;“


