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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. Laisvių padėtis Alžyre

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019, 
B9-0199/2019

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0193/2019 (PPE, S&D, RENEW, ECR)

1 ID VB - 159, 471, 28Po 3 dalies

2 ID VB - 135, 463, 67

Po 4 dalies 3 ID VB - 140, 484, 37

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) +

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0193/2019 ECR ↓

B9-0194/2019 S&D ↓

B9-0195/2019 ID ↓

B9-0196/2019 PPE ↓

B9-0199/2019 RENEW ↓

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ID: 1, 2 ir 3 pakeitimai
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2. Kuba, José Daniel Ferrer atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, 
B9-0210/2019, B9-0213/2019

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0200/2019
(PPE, RENEW, ECR)

1 dalis § originalus 
tekstas

VB + 616, 29, 18

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 382, 243, 42

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0200/2019 PPE ↓

B9-0202/2019 ECR ↓

B9-0205/2019 S&D ↓

B9-0207/2019 GUE/NGL ↓

B9-0210/2019 Verts/ALE ↓

B9-0213/2019 RENEW ↓

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
S&D: 1 dalis
PPE: galutinis balsavimas RC-B9-0200/2019

Prašymai balsuoti atskirai
S&D: 1 dalis
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3. Haitis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, 
B9-0222/2019, B9-0223/2019

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0214/2019 
(PPE, S&D, RENEW, Verts/ALE, GUE/NGL)

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) +

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0214/2019 PPE ↓

B9-0217/2019 Verts/ALE ↓

B9-0219/2019 ECR ↓

B9-0221/2019 S&D ↓

B9-0222/2019 GUE/NGL ↓

B9-0223/2019 RENEW ↓

4. ES ir JAV susitarimas dėl aukštos kokybės galvijienos importo tarifinės kvotos 
dalies skyrimo ***

Rekomendacija: Bernd Lange (A9-0038/2019)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Balsavimas: pritarimo 
procedūra

VB + 457, 140, 71
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5. ES ir JAV susitarimas dėl aukštos kokybės galvijienos importo tarifinės kvotos 
dalies skyrimo (rezoliucija)

Pranešimas: Bernd Lange (A9-0037/2019)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

1 dalis 1 GUE/NGL -

2 dalis 2 GUE/NGL -

3 dalis 3 GUE/NGL VB - 190, 462, 16

Po 4 dalies 4 GUE/NGL VB - 242, 403, 20

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 459, 145, 66

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
GUE/NGL 3 ir 4 pakeitimai

Įvairūs:
Helmut Scholz (GUE/NGL frakcija) taip pat pasirašė 1 ir 4 pakeitimus.
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6. Padėtis Bolivijoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, 
B9-0191/2019, B9-0192/2019

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0187/2019
(PPE, S&D, RENEW, ECR)

Prieš 1 dalį 1 GUE/NGL VB - 110, 474, 87

3 dalis 2 GUE/NGL VB - 270, 377, 24

Po 3 dalies 3 GUE/NGL VB - 144, 490, 36

Po 4 dalies 9 Verts/ALE -

Po 8 dalies 4 GUE/NGL VB - 161, 491, 16

D konstatuojamoji 
dalis

5NP Verts/ALE -

G konstatuojamoji 
dalis

6 Verts/ALE -

H konstatuojamoji 
dalis

7NP Verts/ALE EB - 263, 343, 66

K konstatuojamoji 
dalis

8 Verts/ALE -

Po K 
konstatuojamosios 

dalies

10 Verts/ALE -

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 425, 132, 109

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0187/2019 PPE ↓

B9-0188/2019 Verts/ALE ↓

B9-0189/2019 ECR ↓

B9-0190/2019 GUE/NGL ↓

B9-0191/2019 RENEW ↓

B9-0192/2019 S&D ↓
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Prašymai balsuoti vardiniu būdu
GUE/NGL: 1, 2, 3 ir 4 pakeitimai, galutinis balsavimas RC-B9-0187/2019
PPE: galutinis balsavimas RC-B9-0187/2019

7. Kritinė klimato ir aplinkos padėtis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-
0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl bendros rezoliucijos RC-B9-0209/2019
(S&D, RENEW, GUE/NGL)

Antraštinė dalis 10 PPE EB - 238, 412, 20

dal.

1/VB - 101, 560, 9

7 nariai

2/VB - 95, 563, 9

11 ID VB - 124, 538, 3

9 PPE EB - 227, 418, 21

dal.

1/VB + 374, 269, 23

1 dalis

§ originalus 
tekstas

2 +

dal.

1/VB - 101, 555, 15

16 ECR

2/VB ↓

15 GUE/NGL VB - 148, 514, 9

dal.

1/VB + 609, 59, 6

2/VB + 543, 119, 8

3/VB + 532, 122, 15

2 dalis

§ originalus 
tekstas

4/VB + 465, 192, 16
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

dal.

1/VB + 491, 165, 17

Po 2 dalies 17 ECR

2/VB + 405, 219, 41

Po 3 dalies 1 Verts/ALE, 
GUE/NGL

VB + 352, 303, 5

Po 4 dalies 2 Verts/ALE, 
GUE/NGL

VB - 155, 507, 8

Po 5 dalies 3 Verts/ALE, 
GUE/NGL

VB - 260, 394, 16

Po 6 dalies 18 Verts/ALE, 
GUE/NGL

VB - 158, 495, 21

dal.

1 +

4 nurodomoji dalis § originalus 
tekstas

2 +

Po 5 nurodomosios 
dalies

6 nariai VB - 95, 555, 24

12 GUE/NGL -A konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

atsk. +

4 RENEW +B konstatuojamoji 
dalis

13 GUE/NGL -

14 GUE/NGL -

5 RENEW +

C konstatuojamoji 
dalis

8 PPE -
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 429, 225, 19

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0209/2019 RENEW VB ↓

B9-0211/2019 Verts/ALE VB ↓

B9-0212/2019 S&D ↓

B9-0215/2019 PPE ↓

B9-0216/2019 ECR ↓

B9-0218/2019 ID VB ↓

B9-0220/2019 GUE/NGL ↓

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
GUE/NGL: galutinis balsavimas (RC-B9-0209/2019)
Verts/ALE: 1, 2, 3, 11, 15, 16 ir 18 pakeitimai, galutinis balsavimas RC-B9-0209/2019, galutinis 

balsavimas B9-0209/2019 ir galutinis balsavimas B9-0211/2019
ECR: 7, 16 ir 17 pakeitimai
ID: 1 dalis (1-oji dalis), 2 dalis, 6 ir 11 pakeitimai, galutinis balsavimas RC-B9-

0209/2019, galutinis balsavimas B9-0218/2019

Prašymai balsuoti atskirai
ID: A konstatuojamoji dalis

Prašymai balsuoti dalimis
ID:
7 pakeitimas
1-oji dalis: „primena, kad klimato kaita yra vienas iš daugelio žmonijai iškilusių iššūkių ir kad 

visos valstybės ir visi suinteresuotieji subjektai visame pasaulyje turi dėti visas 
pastangas moksliškai įvertinti klimato kaitą, kad politikos priemonės, o ypač 
išlaidos, būtų grindžiamos stebimais faktais, o ne apokaliptiniais bauginimais arba 
nepatikimais modeliais; pabrėžia, kad nėra bendro mokslinio sutarimo, kokia dalis 
klimato kaitos yra sukelta žmogaus veiklos ir kokia procentinė dalis yra natūrali;“

2-oji dalis: „atkreipia dėmesį į tai, kad pasaulinė temperatūra auga daug lėčiau nei prognozuota 
ir kad dėl šios priežasties nėra kritinės klimato ir aplinkos padėties;“

16 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „skubiai“, „ir įgyvendinti“ ir „išmetamų teršalų kiekis 

vėliausiai 2050 m. būtų nulinis“
2-oji dalis: šie žodžiai
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1 dalis
1-oji dalis: „skelbia, kad susidarė kritinė klimato ir aplinkos padėtis;“
2-oji dalis: „ragina Komisiją, valstybes nares ir visus pasaulio subjektus bei pats įsipareigoja 

skubiai imtis konkrečių veiksmų siekiant kovoti su šia grėsme ir ją sustabdyti kol dar 
ne per vėlu;“

4 nurodomoji dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „naujausius ir išsamiausius mokslinius klimato kaitos 

neigiamų pasekmių įrodymus, pateiktus“
2-oji dalis: šie žodžiai

PPE, ID:
17 pakeitimas
1-oji dalis: „pripažįsta savo institucinę atsakomybę mažinti savo anglies dioksido pėdsaką;“ 

„siūlo nuo 2020 m. priimti sau taikomas priemones, skirtas išmetamųjų teršalų 
kiekiui mažinti, be kita ko, Parlamento transporto priemonių parką pakeisti 
netaršiomis transporto priemonėmis,“

2-oji dalis: „taip pat ragina visas valstybes nares susitarti dėl vienos Parlamento darbo vietos;“

2 dalis
1-oji dalis: „ragina naująją Komisiją visapusiškai įvertinti visų teisėkūros ir biudžeto srities 

teisės aktų poveikį klimatui ir aplinkai “ išskyrus „klimatui ir“
2-oji dalis: „klimatui ir“
3-oji dalis: „ir užtikrinti, kad tie aktai būtų visiškai suderinti su tikslu apriboti visuotinį atšilimą, 

kad jis neviršytų 1,5°C“
4-oji dalis: „ir neprisidėtų prie masinio biologinės įvairovės nykimo;“

8. 2019 m. JT bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencija (COP 25

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B9-0174/2019

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0174/2019
 (ENVI komitetas, PPE, S&D, RENEW, Verts/ALE, GUE/NGL)

Prieš 1 dalį 11 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

VB - 175, 259, 234

51 GUE/NGL VB - 123, 534, 13

dal.

1 +

1 dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 606, 55, 8
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Po 3 dalies 52 GUE/NGL VB + 420, 231, 19

dal.

1/VB + 548, 74, 48

2 +

9 dalis § originalus 
tekstas

3 +

dal.

1/VB + 537, 119, 15

14 dalis § originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

20 dalis § originalus 
tekstas

2 +

43 ECR EB - 294, 367, 9

dal.

1 +

21 dalis

§ originalus 
tekstas

2 +

22 dalis 44 ECR VB - 151, 492, 32

45 ECR VB - 243, 407, 19

dal.

1/VB - 131, 409, 129

53 GUE/NGL

2 -

1 Verts/ALE VB - 154, 402, 115

19 PPE VB - 199, 447, 25

dal.

1/VB + 520, 135, 13

23 dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 382, 271, 14
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

54 GUE/NGL -

2 Verts/ALE VB - 151, 398, 120

20 PPE VB - 185, 452, 32

24 dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 388, 271, 9

25 dalis 21 PPE EB + 352, 309, 7

dal.

1/VB + 634, 27, 8

26 dalis § originalus 
tekstas

2 +

27 dalis § originalus 
tekstas

VB + 540, 108, 21

dal.

1 +

28 dalis § originalus 
tekstas

2 +

55 GUE/NGL -32 dalis

§ originalus 
tekstas

atsk./EB + 374, 277, 21

33 dalis § originalus 
tekstas

VB + 363, 287, 20

34 dalis 56 GUE/NGL -

35 dalis 57 GUE/NGL VB - 280, 375, 12

58 GUE/NGL VB - 261, 388, 16Po 35 dalies

59 GUE/NGL EB - 263, 386, 11
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

36 dalis 46 ECR -

Po 39 dalies 22 PPE VB + 356, 298, 17

40 dalis 60 GUE/NGL EB + 549, 98, 21

42 dalis 61 GUE/NGL -

37 PPE EB - 260, 396, 17

dal.

1/VB + 375, 280, 12

45 dalis

§ originalus 
tekstas

2 +

46 dalis 62 GUE/NGL VB - 137, 482, 47

dal.

1/VB + 491, 147, 33

3 Verts/ALE

2/VB - 222, 419, 23

dal.

1 ↓

10 RENEW

2 ↓

63 GUE/NGL ↓

dal.

1/VB ↓

2/VB ↓

3/VB ↓

4/VB ↓

5/VB ↓

52 dalis

§ originalus 
tekstas

6/VB ↓

4 Verts/ALE VB + 343, 306, 7Po 52 dalies

64 GUE/NGL EB - 125, 536, 5
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

65 GUE/NGL EB + 336, 314, 6

dal.

1 ↓

53 dalis

§ originalus 
tekstas

2 ↓

23 PPE -Po 53 dalies

47 ECR VB - 312, 331, 22

54 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

38 nariai VB + 322, 298, 4556 dalis

§ originalus 
tekstas

VB ↓

dal.

1/EB + 587, 55, 9

58 dalis § originalus 
tekstas

2/EB - 305, 342, 18

61 dalis 48 ECR VB - 235, 368, 58

66 GUE/NGL EB - 269, 381, 19

dal.

1/VB + 519, 122, 19

2 +

62 dalis

§ originalus 
tekstas

3 +

64 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

24 PPE EB + 341, 314, 11

dal.

1/VB + 428, 207, 31

25 PPE

2/VB - 272, 354, 36

Po 64 dalies

67 GUE/NGL VB - 104, 430, 128
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

dal.

1/VB - 262, 394, 9

12rev=
26=

nariai
PPE

2/VB - 177, 459, 24

49 ECR -

65 dalis

§ originalus 
tekstas

atsk. +

13=
27=

nariai
PPE

VB - 266, 360, 4066 dalis

§ originalus 
tekstas

atsk. +

5 Verts/ALE +

14=
28=

nariai
PPE

-

15=
29=

nariai
PPE

-

Po 66 dalies

16=
30=

nariai
PPE

-

67 dalis 31NP PPE VB - 140, 463, 57

Po 67 dalies 6 Verts/ALE VB + 487, 136, 40

9 Verts/ALE VB + 366, 256, 38

32 PPE VB - 119, 502, 36

dal.

1 ↓

2 ↓

3 ↓

4 ↓

5 ↓

68 dalis

§ originalus 
tekstas

6 ↓
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

34 PPE -

dal.

1 +

69 dalis

§ originalus 
tekstas

2/EB + 364, 280, 13

dal.

1/EB + 341, 308, 10

Po 69 dalies 18=
35=

nariai
PPE

2/EB - 222, 404, 25

dal.

1/VB - 165, 474, 21

70 dalis 68 GUE/NGL

2 -

71 dalis 69 GUE/NGL -

36 PPE EB + 305, 293, 5472 dalis

50 ECR ↓

73 dalis 70 GUE/NGL EB + 429, 198, 18

75 dalis 7NP Verts/ALE VB - 167, 477, 17

76 dalis 8NP Verts/ALE -

dal.

1 +

77 dalis § originalus 
tekstas

2/EB + 364, 284, 9

dal.

1 +

78 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 611, 40, 8

dal.

1 +

80 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 538, 76, 42
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

dal.

1 +

82 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 526, 122, 8

83 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

90 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

dal.

1 +

91 dalis § originalus 
tekstas

2 +

113 dalis 71 GUE/NGL -

Po 114 dalies 72 GUE/NGL VB - 100, 481, 77

115 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

dal.

1 +

116 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 528, 88, 41

dal.

1 +

118 dalis § originalus 
tekstas

2 +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

18 nurodomoji dalis 39 ECR EB + 415, 194, 44

B konstatuojamoji 
dalis

40 ECR -

C konstatuojamoji 
dalis

41 ECR -

I konstatuojamoji dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

K konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 481, 148, 25

dal.

1/EB - 122, 520, 10

L konstatuojamoji 
dalis

42 ECR

2 -

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 430, 190, 34

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
PPE: 19, 20, 22, 25 ir 38 pakeitimai 27, 52 ir 56 dalys
S&D: 11 pakeitimas
GUE/NGL: 51, 52, 53 (1-oji dalis), 57, 58, 62, 67, 68 (1-oji dalis) ir 72 pakeitimai
ID: 1 (2-oji dalis), 9 (1-oji dalis), 14 (1-oji dalis), 23, 26 (1-oji dalis), 33, 45 (1-oji dalis), 

52 (3-oji dalis), 56, 62 (1-oji dalis), 78 (2-oji dalis), 82 (2-oji dalis), 116 (2-oji dalis) 
dalys, K konstatuojamoji dalis, galutinis balsavimas

ECR: 38, 44, 45 ir 47 pakeitimai, 24 ir 56
Verts/ALE: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 19, 20, 25, 26, 27, 31, 32 ir 48 pakeitimai, 56 dalis, galutinis 

balsavimas

Prašymai balsuoti atskirai
PPE: 27, 33, 56, 65 ir 66 dalys
Nariai 24, 32, 33, 54, 56, 65, 66 ir 115 dalys, I konstatuojamoji dalis
RENEW: 56 dalis
GUE/NGL: 64, 83 ir 90 dalys, K konstatuojamoji dalis
ECR: 27 dalis

Prašymai balsuoti dalimis
PPE:
3 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „vis dėlto apgailestauja, kad pagal persvarstytą EIB 

skolinimo energijos projektams politiką vis dar galima investuoti į infrastruktūrą, 
skirtą vadinamosioms mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančioms dujoms, nors 
nenustatyta aiškių ir konkrečių aplinkos apsaugos priemonių;“

2-oji dalis: šie žodžiai.
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10 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „iki 2021 m. nutrauks paramą su iškastiniu kuru 

susijusiems projektams ir iki 2020 m. visą savo finansinę veiklą suderins su 
Paryžiaus susitarimo principais ir tikslais;“

2-oji dalis: šie žodžiai.

pakeitimas 18=35=
1-oji dalis: „primygtinai ragina skirti daugiau lėšų alternatyviųjų degalų moksliniams tyrimams 

ir jų diegimui rinkoje;“
2-oji dalis: „pažymi, kad alternatyvių degalų patekimo į rinką ir naudojimo skatinimui visada 

turėtų būti teikiama pirmenybė didesnio kuro apmokestinimo atžvilgiu;“

42 pakeitimas
1-oji dalis: „kadangi klimato kaitos poveikis besivystančioms šalims neproporcingai didelis, 

nors besivystančios šalys išmeta daugiau CO2 nei išsivysčiusios šalys;“
2-oji dalis: „kadangi dvinaris skirstymas į „išsivysčiusias“ ir „besivystančias“ šalis (atitinkamai 

įtrauktas ir neįtrauktas į I priedą) daugiašalės kovos su klimato kaita veikloje nebėra 
pagrįstas;“

77 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „iki 2020 m. “
2-oji dalis: šie žodžiai.

nariai
23 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ŠESD“, „pritaria ES nacionaliniu lygmeniu 

nustatomų įpareigojančių veiksmų patikslinimui, visos ekonomikos mastu nustatant 
tikslą Sąjungoje išmetamų kiekį“, „iki 2030 m. sumažinti 55 proc., palyginti su 1990 
m. lygiu;“

2-oji dalis: šie žodžiai.

28 dalis
1-oji dalis: „mano, kad turėtų būti tęsiamas darbas siekiant sukurti patikimą vartojimo poveikio 

klimato kaitai įvertinimo modelį;“
2-oji dalis: „atkreipia dėmesį į išsamios Komisijos analizės išvadą, kad ES pastangas sumažinti 

jos gamybos procesuose išmetamų teršalų kiekį iš dalies kompensuoja 
importuojamos prekės su didesniu anglies pėdsaku, tačiau bet kokiu atveju ES 
reikšmingai prisidėjo mažindama išmetamą teršalų kiekį kitose šalyse dėl 
padidėjusio prekybos srauto ir anglies dioksido atžvilgiu efektyvesnio jos eksporto;“
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118 dalis
1-oji dalis: „mano, kad Parlamentas turi būti įtrauktas į ES delegaciją, nes turi pritarti 

sudaromiems tarptautiniams susitarimams ir, kaip viena iš teisėkūros institucijų, 
atlieka esminį vaidmenį įgyvendinant Paryžiaus susitarimą ES lygmeniu;“

2-oji dalis: „todėl tikisi, kad jam bus leista dalyvauti ES koordinavimo posėdžiuose Klimato 
kaitos konferencijoje COP 25 Madride ir kad jam bus užtikrinta galimybė susipažinti 
su visais parengiamaisiais dokumentais nuo pat derybų pradžios;“

GUE/NGL
53 pakeitimas
1-oji dalis: „pritaria tam, kad būtų atnaujinti Sąjungos NDC;“
2-oji dalis: „mano, kad tai turi būti daroma sykiu įtvirtinant ES teisėje tikslą kuo greičiau – 

geriausiu atveju iki 2040 m. ir vėliausiai iki 2050 m. – pasiekti, kad poveikis 
klimatui būtų neutralus;“ ragina ir kitas pasaulinės ekonominės svarbos valstybes 
atnaujinti savo nacionaliniu lygmeniu nustatytus įpareigojančius veiksmus, kad 
poveikis būtų juntamas visame pasaulyje;“

68 pakeitimas
1-oji dalis: „primena, kad 23 proc. pasaulio šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio yra žemės 

ūkio kilmės, o 80 proc. miškų naikinimo atvejų pasauliniu mastu yra susiję su žemės 
ūkio veikla;“ „pabrėžia, kad norint užtikrinti pakankamą mitybą didėjančiam 
pasaulio gyventojų skaičiui reikia investuoti į ekologinį žemės ūkį ir tvarius 
gamybos metodus bei vartojimą;“ „pabrėžia, kad vien efektyvumas nėra tinkama 
žemės ūkio sektoriaus priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo strategija;“

2-oji dalis: „ragina visas susitarimo šalis aktyviai propaguoti sveiką ir tvarią mitybą;“

21 dalis
1-oji dalis: „atkreipia ypatingą dėmesį į ES plataus užmojo įtraukios klimato politikos svarbą 

norint, kad ES būtų veiksminga ir patikima partnerė pasaulyje bei kad būtų išsaugota 
ES pasaulinė lyderystė sprendžiant su klimato kaita susijusius klausimus;“

2-oji dalis: „todėl pabrėžia, kad ES turi investuoti į mokslinius tyrimus ir pramonėje pritaikomas 
inovacijas ir siekti pažangos šioje srityje;“

ID:
1 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir kad viso pasaulio valstybės bei subjektai turi 

visomis išgalėmis su ja kovoti;“
2-oji dalis: šie žodžiai.

14 dalis
1-oji dalis: „pabrėžia, kad dabartiniai NDC užmojai turėtų būti padidinti penkis kartus siekiant, 

kad nebūtų viršyta 1,5 °C riba;“
2-oji dalis: „pabrėžia, kad šį pasaulinio masto užmojį techniškai dar įmanoma įgyvendinti ir kad 

tai taip pat duotų daug naudos aplinkai ir visuomenės sveikatai;“
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26 dalis
1-oji dalis: „pabrėžia, kad visose klimato politikos srityse turėtų būti laikomasi teisingos 

pertvarkos principo, glaudžiai bendradarbiaujant su pilietine visuomene ir 
socialiniais partneriais;“

2-oji dalis: „todėl mano, kad stipresnė socialinė partnerystė ir pilietinės visuomenės 
dalyvavimas nacionaliniu ir ES lygmenimis yra būtina sąlyga siekiant poveikio 
klimatui neutralumo tikslo visuose visuomenės sektoriuose sąžiningu, įtraukiu ir 
socialiai tvariu būdu; laikosi nuomonės, kad gamtos procesais paremti sprendimai, 
ekosistemų ir biologinės įvairovės atkūrimas ir išsaugojimas yra būtina klimato 
kaitos poveikio švelninimo ir prisitaikymo prie jos sąlyga;“

45 dalis
1-oji dalis: „primena, kad pagal BŽŪP turėtų būti nutrauktos subsidijos aplinkos ir klimato“
2-oji dalis: „požiūriu žalingai veiklai, įskaitant durpynų sausinimą, vandens pereikvojimą 

drėkinimo tikslais, taip pat neturėtų būti taikomos nuobaudos už medžius žemės ūkio 
paskirties plotuose“

78 dalis
1-oji dalis: „palankiai vertina tai, kad įsigaliojo Monrealio protokolo Kigalio pakeitimas; mano, 

kad tai turėtų ES suteikti naują postūmį, kad būtų greitai persvarstytas Fluorintų dujų 
reglamentas, siekiant pašalinti žinomus trūkumus, dėl kurių kyla grėsmė ES 
užmojams dėl klimato, pvz., dėl neteisėtos prekybos hidrofluorangliavandeniliais 
(HFC)„

2-oji dalis: „ir nepakankamų veiksmų, nukreiptų prieš sieros heksafluorido (SF6) naudojimą;“

80 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir klimato neutralumas nėra tarpusavyje 

nesuderinami;“
2-oji dalis: šie žodžiai.

82 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir ES klimato srities teisės aktus“
2-oji dalis: šie žodžiai.

116 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „dėl to pakartoja, jog apgailestauja dėl JAV 

Prezidento D. Trumpo paskelbto ketinimo imtis veiksmų, kad JAV išstotų iš 
Paryžiaus susitarimo;“

2-oji dalis: šie žodžiai.

ECR:
20 dalis
1-oji dalis: „palankiai vertina tai, kad per 2019 m. JT aukščiausiojo lygio susitikimą klimato 

klausimais buvo sudarytas Klimato politikos užmojų aljansas (angl. Climate 
Ambition Alliance), kuris apima 59 UNFCCC šalis, kurios pareiškė ketinimą iki 
2020 m. pateikti platesnio užmojo NDC, kaip nurodyta Paryžiaus susitarime, o 65 
susitarimo šalys, įskaitant ES, stengiasi pasiekti, kad“ ir „grynasis išmetamas ŠESD 
kiekis būtų nulinis;“

2-oji dalis: „iki 2050 m.“ tačiau apgailestauja, kad ne visos ES valstybės narės buvo 
pasirengusios pritarti ES NDC užmojo padidinimui, nepaisant Europos Parlamento 
raginimų;“
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53 dalis
1-oji dalis: „pabrėžia teisingo perėjimo prie neutralizuoto poveikio klimatui ekonomikos svarbą 

ir tai, kad būtina vadovautis prognozėmis ir dalyvavimu grindžiamu požiūriu, 
siekiant užtikrinti, kad perėjimas teiktų naudą piliečiams, ir siekiant padėti 
pažeidžiamiausiems regionams ir bendruomenėms; mano, kad teisingo perėjimo 
fondo sukūrimas yra viena iš priemonių, kurią galima naudoti ES lygmeniu siekiant 
užtikrinti įtraukų ir informacija pagrįstą perėjimą tiems ES žmonėms ir regionams, 
kuriuos labiausiai paveikia išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimas, 
pavyzdžiui, pertvarkomuose anglių kasybos regionuose; pripažįsta, kad vien 
kompensacijų fondų nepakanka siekiant užtikrinti teisingą perėjimą, ir kad bet 
kokios perėjimo politikos pagrindas turėtų būti išsami ES strategija, skirta tų ES 
regionų plėtrai ir modernizavimui, ir parama regionams, kurie su perėjimu susiduria 
labiausiai; mano, kad ES prisitaikymas prie klimato kaitos turi būti darnus 
ekologiniu, ekonominiu ir socialiniu požiūriais; „ragina ES ir valstybes nares šiuo 
klausimu nustatyti tinkamą politiką ir finansavimą,“

2-oji dalis: „kurie priklausytų nuo aiškių, patikimų ir įgyvendinamų trumpalaikių ir ilgalaikių 
susijusių valstybių narių priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo 
įsipareigojimų, įskaitant konkrečių politikos krypčių, kuriomis siekiama laipsniškai 
atsisakyti anglies, įtraukimą į savo galutinius nacionalinius energetikos ir klimato 
srities planus, laikantis ES įsipareigojimo siekti, kad visuotinis atšilimas neviršytų 
ilgalaikių Paryžiaus susitarimo tikslų, ir 2050 m. klimato neutralumo tikslo;“
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91 dalis
1-oji dalis: „primena, kad prioriteto teikimas energijos vartojimo efektyvumui, visų pirma 

įgyvendinant principą „svarbiausia – energijos vartojimo efektyvumas“, ir 
pirmavimas pasaulyje atsinaujinančiųjų energijos išteklių srityje – tai du iš 
pagrindinių ES energetikos sąjungos tikslų; pabrėžia, kad nustatytas ES 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalies 2030 m. tikslas – 32 proc. arba daugiau, o 
jos energijos vartojimo efektyvumo tikslas – 32,5 proc. ar daugiau;“

2-oji dalis: „pabrėžia, kad šie tikslai, nors ir lemia didesnį išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio sumažinimą, nei numatyta, neatitinka išrinktosios Komisijos 
pirmininkės pasiūlyto 50–55 proc. sumažinimo arba tikslo apriboti visuotinį atšilimą 
1,5 °C; ragina Komisiją ir Tarybą nustatyti, kokių papildomų pastangų reikia 
siekiant padidinti atsinaujinančiosios energijos gamybą ir energijos vartojimo 
efektyvumą, siekiant tikslo sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekį; ragina pasauliniu mastu skatinti energijos vartojimo efektyvumo priemones ir 
laiku pradėti naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją;“

Verts/ALE:
25 pakeitimas
1-oji dalis: „atkreipia dėmesį į išrinktos Komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen 

pranešimą, kuriuo remiantis apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema bus 
taikoma ir tiems sektoriams, kuriems ES prekybos sistema dar nėra taikoma; 
nepritaria tiesioginiam įtraukimui į ES ATLPS sistemą;“

2-oji dalis: „prašo Komisijos pateikti Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje būtų pateiktas 
atskiros ATLPS poveikio šiems sektoriams vertinimas; tvirtai pabrėžia, kad CO2 
kainų nustatymo sistema neturėtų pakeisti esamų priemonių, pvz., automobilių ir 
sunkvežimių CO2 standartų ar Klimato politikos reglamento ar jų susilpninti, tačiau 
turėtų papildyti esamus teisės aktus, kad būtų sustiprintas ES su klimato kaita susiję 
siekiai, kurie yra politikos priemonių derinio dalis, kaip per savo klausymą 
Parlamente nurodė išrinktasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas 
Timmermansas;“

PPE, Verts/ALE:
pakeitimas 12rev=26=
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus pakeičiamus žodžius „turės būti visiškai panaikinta vėliausiai 

iki 2050 m.“ žodžiais „išlaikyti jame dabar taikomą plataus užmojo išmetamųjų 
teršalų mažinimo perspektyvą;“

2-oji dalis: pakeisti žodžius „turės būti visiškai panaikinta vėliausiai iki 2050 m.“ žodžiais 
„išlaikyti jame dabar taikomą plataus užmojo išmetamųjų teršalų mažinimo 
perspektyvą;“

PPE, nariai:
68 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „primena, jog prognozuojama, kad laikotarpiu iki 

2050 m. laivybos sektoriuje išmetamas CO2 kiekis didės 50–250 proc.;“ „iki 2023 
m.“, „nedelsiant“, „privalomus“, „kuo greičiau papildomų ES veiksmų“, įtraukti jūrų 
sektorių į ATLPS ir“

2-oji dalis: „primena, jog prognozuojama, kad laikotarpiu iki 2050 m. laivybos sektoriuje 
išmetamas CO2 kiekis didės 50–250 proc.;“

3-oji dalis: „iki 2023 m.“
4-oji dalis: „nedelsiant“
5-oji dalis: „privalomus“
6-oji dalis: „kuo greičiau papildomų ES veiksmų“, įtraukti jūrų sektorių į ATLPS ir“

69 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir ekologiškų laivų, pagamintų iš ekologiškų dalių“
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2-oji dalis: šie žodžiai.

PPE, nariai, ID, ECR:
52 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „todėl ragina Komisiją užtikrinti, kad ES investicijos 

būtų suderinamos su klimato politikos ir biologinės įvairovės poreikiais, ir prireikus 
pasiūlyti suderintas privalomas taisykles;“ „ragina Komisiją užtikrinti, kad kita 
daugiametė finansinė programa (DFP) visiškai atitiktų Paryžiaus susitarimą ir kad 
jokios išlaidos jam neprieštarautų;“ „pabrėžia, kad svarbu papildyti Žaliojo klimato 
fondo (GCF) lėšas, ir ragina valstybes nares bent padvigubinti savo įnašus pradiniam 
lėšų telkimo etapui;“ „ragina Europos investicijų banką skubiai nutraukti paskolų 
išdavimą su iškastiniu kuru susijusiems projektams finansuoti, išskyrus atvejus, kai 
dujos naudojamos kartu su atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais, kaip jungiamoji 
technologija, kuria siekiama pakeisti anglį, kai nėra kitų alternatyvų, kai imamasi 
apsaugos priemonių, kad būtų išvengta susaistymo poveikio, ir kai imamasi veiksmų 
siekiant užtikrinti, kad išmetamųjų teršalų kiekio kitimo trajektorija atitiktų 
Paryžiaus susitarimo tikslus;“

2-oji dalis: „todėl ragina Komisiją užtikrinti, kad ES investicijos būtų suderinamos su klimato 
politikos ir biologinės įvairovės poreikiais, ir prireikus pasiūlyti suderintas 
privalomas taisykles;“

3-oji dalis: „ragina Komisiją užtikrinti, kad kita daugiametė finansinė programa (DFP) visiškai 
atitiktų Paryžiaus susitarimą ir kad jokios išlaidos jam neprieštarautų;“

4-oji dalis: „pabrėžia, kad svarbu papildyti Žaliojo klimato fondo (GCF) lėšas, ir ragina 
valstybes nares bent padvigubinti savo įnašus pradiniam lėšų telkimo etapui;“

5-oji dalis: „ragina Europos investicijų banką skubiai nutraukti paskolų išdavimą su iškastiniu 
kuru susijusiems projektams finansuoti, išskyrus atvejus, kai dujos naudojamos kartu 
su atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais, kaip jungiamoji technologija, kuria 
siekiama pakeisti anglį,“

6-oji dalis: „kai nėra kitų alternatyvų, kai imamasi apsaugos priemonių, kad būtų išvengta 
susaistymo poveikio, ir kai imamasi veiksmų siekiant užtikrinti, kad išmetamųjų 
teršalų kiekio kitimo trajektorija atitiktų Paryžiaus susitarimo tikslus;“

PPE, RENEW:
58 dalis
1-oji dalis: „primena susitarimo šalims apie būtinybę skirti pakankamai išteklių, kad 

įsipareigojimai būtų paversti veiksmais ir kad būtų įgyvendintos priemonės, 
reikiamos Paryžiaus susitarimo tikslams pasiekti; pritaria vis augančiam postūmiui 
nustatyti importui į Europos Sąjungą taikomą anglies dioksido mokesčio 
sureguliavimo ES pasienyje mechanizmą, kad būtų sukurtos vienodos sąlygos 
tarptautinei prekybai ir išvengta anglies dioksido nutekėjimo;“

2-oji dalis: „todėl ragina Europos Komisiją ir valstybes nares kuo greičiau nustatyti sąžiningą ir 
pažangią anglies dioksido apmokestinimo sistemą;“

ID, ECR:
9 dalis
1-oji dalis: „pabrėžia, kad IPCC specialiojoje ataskaitoje dėl visuotinio atšilimo 1,5 °C yra 

pateiktas išsamiausias ir naujausias klimato kaitos švelninimo būdų vadovaujantis 
Paryžiaus susitarimu mokslinis vertinimas;“
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2-oji dalis: „pabrėžia, jog, remiantis šia ataskaita, norint turėti realią galimybę iki 2100 m. 
neviršyti pasaulinės temperatūros padidėjimo 1,5 °C arba šiek tiek viršyti, vėliausiai 
iki 2067 m. visame pasaulyje išmetamas grynasis ŠESD kiekis turi būti nulinis, o iki 
2030 m. metinis visame pasaulyje išmetamas ŠESD kiekis turi būti sumažintas 
neviršijant 27,4 Gt CO2 ekvivalento per metus; „pabrėžia, kad, ES, kaip pasaulio 
lyderė, ir kitos didžiosios pasaulio ekonomikos, atsižvelgdamos į šias išvadas ir 
vadovaudamosi Paryžiaus susitarimu, turi siekti kuo anksčiau“ ir „užtikrinti nulinį 
grynąjį išmetamą ŠESD kiekį;“

3-oji dalis: „ir vėliausiai iki 2050 m.“

nariai, ID:
62 dalis
1-oji dalis: „pabrėžia, kad 80 proc. dėl klimato kaitos perkeltų asmenų sudaro moterys ir 

vaikai,“
2-oji dalis: „kurie apskritai patiria didesnį klimato kaitos poveikį ir turi pakelti didesnę naštą 

negu vyrai, nepaisant to, kad nedalyvauja priimant svarbiausius sprendimus dėl 
klimato politikos veiksmų;“ todėl pabrėžia, kad visų mažiausiai atstovaujamų lyčių 
įgalėjimas, jų visapusiškas ir lygiateisis dalyvavimas bei lyderystė tokiuose 
tarptautiniuose forumuose kaip UNFCCC, taip pat dalyvavimas nacionalinio, 
regioninio ir vietos lygmens klimato politikos veiksmuose yra gyvybiškai svarbūs 
norint, kad ši politika būtų sėkminga ir veiksminga;“

3-oji dalis: „mano, kad ES ir valstybės narės turėtų visapusiškai paremti UNFCCC lyčių 
lygybės veiksmų planą, visų pirma įtraukiant lyčių aspektą į ES klimato ir vystymosi 
politiką, ir skatinti čiabuvių moterų ir moterų teisių gynėjų dalyvavimą UNFCCC 
procese;“

Įvairūs:
17 ir 33 pakeitimai buvo atšaukti.
Stéphane Séjourné ir Chrysoula Zacharopoulou (RENEW frakcija) atsiėmė savo parašus dėl 1 
pakeitimo.
Jadwiga Wiśniewska ir ECR frakcija atsiėmė savo parašus dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos B9-
0174/2019.
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9. ES prisijungimas prie Stambulo konvencijos ir kitos kovos su smurtu dėl lyties 
priemonės

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0224/2019
(ECR)

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB - 117, 493, 32

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0225/2019 
(PPE, S&D, RENEW, Verts/ALE, GUE/NGL)

Po 1 dalies 1 ID VB - 157, 454, 24

2 dalis 4 RENEW, 
S&D, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL

VB + 345, 260, 36

7 dalis § originalus 
tekstas

VB + 445, 112, 78

Po 22 dalies 3 ID VB - 42, 554, 44

Po 6 nurodomosios 
dalies

2 ID VB - 145, 470, 24

L konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 407, 138, 93

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 500, 91, 50

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0226/2019
(ID)

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) ↓

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ECR: galutinis balsavimas dėl B9-0224/2019
RENEW: 4 pakeitimas
Verts/ALE: 7 dalis, L konstatuojamoji dalis, galutinis balsavimas dėl B9-0225/2019
ID: 1, 2 ir 3 pakeitimai

Prašymai balsuoti atskirai
PPE: 7 dalis, L konstatuojamoji dalis

Įvairūs:
Samira Rafaela, Martin Hojsík ir Dragoş Pîslaru (RENEW frakcija) taip pat pasirašė pasiūlymą dėl 
rezoliucijos B9-0225/2019.
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10. Naujausi Rusijos Federacijos veiksmai, nukreipti prieš Lietuvos teisėjus, 
prokurorus ir tyrėjus, dalyvavusius tiriant tragiškus 1991 m. sausio 13 d. įvykius 
Vilniuje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019, B9-
0186/2019

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0182/2019
(PPE, S&D, RENEW, Verts/ALE, ECR)

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 493, 43, 86

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0182/2019 PPE ↓

B9-0183/2019 Verts/ALE ↓

B9-0184/2019 ECR ↓

B9-0185/2019 S&D ↓

B9-0186/2019 RENEW ↓

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
PPE: galutinis balsavimas dėl RC-B9-0182/2019

11. Priemonės, skirtos PPO sprendimo dėl ginčo dėl bendrovės „Airbus“ poveikio 
Europos žemės ūkiui problemai spręsti

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019, B9-
0204/2019, B9-0206/2019, B9-0208/2019

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0197/2019
(PPE, S&D, RENEW, ECR)

Po 1 dalies 6 GUE/NGL -

Po 4 dalies 2 Verts/ALE -

dal.6 dalis § originalus 
tekstas

1 +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

2 +

dal.

1 +

7 dalis § originalus 
tekstas

2 +

4 Verts/ALE -

5 Verts/ALE -

Po 7 dalies

11 ID VB - 99, 523, 3

Po 15 dalies 7 GUE/NGL -

3 Verts/ALE -Po 16 dalies

8 GUE/NGL -

Prieš A 
konstatuojamąją dalį

1 Verts/ALE -

D konstatuojamoji 
dalis

9 ID -

Po F 
konstatuojamosios 

dalies

10 ID VB - 97, 522, 6

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) +

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0197/2019 ECR ↓

B9-0198/2019 S&D ↓

B9-0201/2019 PPE ↓

B9-0203/2019 RENEW ↓

B9-0204/2019 Verts/ALE ↓

B9-0206/2019 GUE/NGL ↓

B9-0208/2019 ID ↓

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ID: 10 ir 11 pakeitimai
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Prašymai balsuoti dalimis
RENEW:
6 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „šiomis aplinkybėmis labai apgailestauja, kad 

2020 m. biudžete nenumatytas tinkamas finansavimas šiais tikslais;“
2-oji dalis: šie žodžiai.

7 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pavyzdžiui, privačiojo sandėliavimo schemomis ir 

pašalinimu iš rinkos, taip pat bet kokiomis naujomis ir kitomis turimomis 
tinkamomis priemonėmis,“

2-oji dalis: šie žodžiai.

12. PPO apeliacinio komiteto krizė

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B9-0181/2019

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0181/2019
(INTA komitetas)

Po 3 dalies 2 GUE/NGL VB - 51, 544, 12

Po 4 dalies 1 PPE +

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 506, 46, 61

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
PPE: galutinis balsavimas
GUE/NGL: 2 pakeitimas

13. Vykstančios derybos dėl naujo ES ir AKR partnerystės susitarimo

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B9-0175/2019

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0175/2019 (DEVE komitetas)

dal.

1 +

17 dalis § originalus 
tekstas

2 +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

23 dalis 1 PPE EB + 340, 250, 13

dal.

1/EB - 278, 311, 5

2 PPE

2 ↓

5 Verts/ALE -

25 dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 295, 286, 22

3 Verts/ALE -Po E 
konstatuojamosios 

dalies 4 Verts/ALE -

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) +

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ID: 25 dalis

Prašymai balsuoti atskirai
PPE: 25 dalis

Prašymai balsuoti dalimis
RENEW:
2 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ypač susijusius su klimato, prekybos, saugumo ir 

migracijos klausimais;“
2-oji dalis: šie žodžiai.

PPE, ECR:
17 dalis
1-oji dalis: „atkreipia ypatingą dėmesį į lyčių lygybės ir moterų įgalėjimo svarbą skatinant 

vystymąsi ir ragina ES ir AKR šalis į susitarimą kaip kompleksinį klausimą įtraukti 
lyčių lygybę;“

2-oji dalis: „pabrėžia, jog svarbu, kad šalys įsipareigotų spręsti lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos bei teisių klausimą ir visapusiškai įgyvendinti Tarptautinės konferencijos 
gyventojų ir vystymosi klausimais veiksmų programą;“


