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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 (1/20 Parlamento narių)
1/10 vidutinė riba (1/10 Parlamento narių)
1/5 aukšta riba (1/5 Parlamento narių)
SB slaptas balsavimas
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1. 2021 m. Parlamento mėnesinių sesijų kalendorius

Pirmininkų sueigos pasiūlymas

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Balandžio 7–8 d. 2NP 1/20 
Parlamento 

narių

+

Lapkričio 10–11 d. 1NP ID VB - 228, 382, 52

Priimta su pakeitimais be balsavimo

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ID: 1 pakeitimas.

2. 2022 m. Parlamento mėnesinių sesijų kalendorius

Pirmininkų sueigos pasiūlymas

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Priimta be balsavimo

3. Įgaliojimų patikrinimas

Pranešimas: Lucy Nethsingha (A9-0015/2020)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

dal.

1 +

3 dalis § originalus 
tekstas

2/EB + 371, 258, 33

dal.

1 +

6 dalis § originalus 
tekstas

2 +



P9_PV(2020)01-30(VOT)_LT.docx 4 PE 647.766

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

L konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

atsk./EB + 334, 248, 81

Sprendimas (visas tekstas) VB + 523, 6, 135

Prašymai balsuoti atskirai
GUE/NGL, PPE: L konstatuojamoji dalis.

Prašymai balsuoti dalimis
PPE:
3 dalis
1-oji dalis: „ragina kompetentingas valstybių narių institucijas nedelsiant užbaigti joms pateiktų 

galimų ginčų nagrinėjimą ir pranešti Parlamentui apie rezultatus;“.
2-oji dalis: „ragina skaidriai įvertinti, kaip vyko Europos Parlamento rinkimai;“.

6 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „įskaitant procedūras, susijusias su balsavimo sąrašų 

sudarymu, fizinio buvimo reikalavimais arba prieiga prie valstybių narių turimos 
būtinos informacijos, kad jie galėtų naudotis savo balsavimo teisėmis, aiškumo 
stokos;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

Įvairūs
Pirmininkas paskelbė 1 ir 2 pakeitimus nepriimtinais.

4. Bendros pertvarkymo valdybos nario skyrimas

Pranešimas: Irene Tinagli (A9-0009/2020) (slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 
191 straipsnio 1 dalis))

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pedro Machado 
skyrimas

SB + 441, 171, 53

5. Bendros pertvarkymo valdybos nario skyrimas

Pranešimas: Irene Tinagli (A9-0011/2020) (slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 191 
straipsnio 1 dalis))

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Jesús Saurina skyrimas SB + 404, 153, 76
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6. Bendros pertvarkymo valdybos pirmininko pavaduotojo skyrimas

Pranešimas: Irene Tinagli (A9-0010/2020) (slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 
191 straipsnio 1 dalis))

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Jan de Carpentier 
skyrimas

SB + 414, 186, 55

7. Europos bankininkystės institucijos (EBI) vykdomojo direktoriaus skyrimas

Pranešimas: Irene Tinagli (A9-0008/2020) (slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 
191 straipsnio 1 dalis))

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Gerry Cross skyrimas SB - 272, 336, 48

8. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 3 dalį: cheminių 
medžiagų ir mišinių klasifikavimas, ženklinimas ir pakavimas (titano dioksidas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B9-0071/2020 (reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0071/2020
(ECR)

Rezoliucija (visas 
tekstas)

EB - 177, 434, 39
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9. Universalus kroviklis mobiliojo radijo ryšio įrenginiams

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-
0076/2020, B9-0085/2020

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0070/2020
(PPE, S&D, RENEW, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

A konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

atsk. +

dal.

1 +

B konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2 +

Po E 
konstatuojamosios 

dalies

1 GUE/NGL VB - 160, 343, 157

Rezoliucija (visas tekstas) VB + 582, 40, 37

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0070/2020 PPE ↓

B9-0072/2020 S&D ↓

B9-0074/2020 Verts/ALE ↓

B9-0075/2020 RENEW ↓

B9-0076/2020 GUE/NGL ↓

B9-0085/2020 ECR ↓

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
GUE/NGL: 1 pakeitimas.
PPE, Verts/ALE: galutinis balsavimas.

Prašymai balsuoti atskirai
GUE/NGL: A konstatuojamoji dalis.

Prašymai balsuoti dalimis
GUE/NGL:
B konstatuojamoji dalis.
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „bendroji rinka neišnaudoja visų savo galimybių, o“.
2-oji dalis: šie žodžiai.
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Įvairūs
Antonio Tajani (PPE frakcija) taip pat pasirašė bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-
0070/2020.
Evelyne Gebhardt (S&D frakcija) taip pat pasirašė bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-
0070/2020.

10. Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0069/2020
(ECR)

Rezoliucija (visas tekstas) VB - 78, 528, 50

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0073/2020
(PPE, S&D, RENEW, Verts/ALE)

Po 1 dalies 7 GUE/NGL VB - 296, 302, 61

dal.

1 +

2 dalis § originalus 
tekstas

2/EB + 388, 224, 40

Po 2 dalies 8 GUE/NGL VB + 284, 279, 98

Po 3 dalies 9 GUE/NGL VB + 436, 138, 75

dal.

1/VB + 432, 127, 99

2/VB - 291, 332, 34

3/VB - 306, 321, 31

1 S&D, 
Verts/ALE

4/VB - 298, 314, 44

dal.

1 ↓

2 ↓

4 dalis

§ originalus 
tekstas

3 ↓
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

5 dalis 2 S&D, 
Verts/ALE

VB + 344, 276, 34

dal.

1 +

6 dalis § originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

9 dalis § originalus 
tekstas

2 +

Po 9 dalies 10 GUE/NGL +

dal.

1 -

Po 11 dalies 11 GUE/NGL

2 -

dal.

1 +

13 dalis § originalus 
tekstas

2 +

Po 13 dalies 12 GUE/NGL VB - 306, 318, 34

Po 14 dalies 13 GUE/NGL EB + 368, 249, 35

dal.

1/VB - 293, 334, 26

Po 15 dalies 14 GUE/NGL

2/VB - 115, 412, 128

dal.

1/VB + 356, 254, 47

Po 16 dalies 15 GUE/NGL

2/VB - 125, 501, 29
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Po E 
konstatuojamosios 

dalies

3 GUE/NGL -

Po I 
konstatuojamosios 

dalies

4 GUE/NGL +

Po J 
konstatuojamosios 

dalies

5 GUE/NGL VB + 304, 295, 59

Po O 
konstatuojamosios 

dalies

6 GUE/NGL -

Rezoliucija (visas tekstas) VB + 493, 82, 79

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0083/2020
(ID)

Rezoliucija (visas tekstas) ↓

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0084/2020
(GUE/NGL)

Rezoliucija (visas tekstas) ↓

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ECR: galutinis balsavimas B9-0069/2020.
Verts/ALE: 1 pakeitimas.
GUE/NGL: 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15 pakeitimai ir galutinis balsavimas B9-0073/2020.
S&D: 2 pakeitimas.

Prašymai balsuoti dalimis
RENEW:
1 pakeitimas.
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir sankcijas“, „nustatyti“ ir „privalomą“.
2-oji dalis: „ir sankcijas“.
3-oji dalis: „nustatyti“.
4-oji dalis: „privalomą“.

PPE:
2 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodį „privalomos“.
2-oji dalis: šis žodis.
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4 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kuriomis būtų nustatytos privalomos darbo 

užmokesčio skaidrumo priemonės“ ir „mano, kad būsima direktyva turėtų būti 
taikoma tiek privačiajam, tiek viešajam sektoriui ir visam atlyginimo paketui, 
įskaitant visas jo sudedamąsias dalis, ir kad jos taikymo sritis turėtų būti plati, 
tinkamai atsižvelgiant į mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) ypatumus;“.

2-oji dalis: „kuriomis būtų nustatytos privalomos darbo užmokesčio skaidrumo priemonės“.
3-oji dalis: „mano, kad būsima direktyva turėtų būti taikoma tiek privačiajam, tiek viešajam 

sektoriui ir visam atlyginimo paketui, įskaitant visas jo sudedamąsias dalis, ir kad jos 
taikymo sritis turėtų būti plati, tinkamai atsižvelgiant į mažųjų ir vidutinių įmonių 
(MVĮ) ypatumus;“.

6 dalis
1-oji dalis: „ragina Komisiją savo veiksmus grįsti dabartine ES teisės aktų dėl vienodo darbo 

užmokesčio ir vienodo darbo užmokesčio principo veikimo ir įgyvendinimo peržiūra 
ir laiku užtikrinti Direktyvos 2006/54/EB peržiūrą, siekiant atnaujinti ir patobulinti 
esamus teisės aktus dėl praktiškai įgyvendinamo vienodo darbo užmokesčio 
principo, pagerinti vykdymo užtikrinimą pagal Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo praktiką ir įtraukti bet kokios diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos, 
lytinės tapatybės ar lyties pakeitimo draudimą;“.

2-oji dalis: „ragina gerinti galimybes kreiptis į teismą ir nustatyti tvirtesnes procedūrines teises 
siekiant kovoti su diskriminacija darbo užmokesčio atžvilgiu;“.

9 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „priimti teisės aktus“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

13 dalis
1-oji dalis: „atkreipia dėmesį į nepakankamo moterų vadovaujamose pareigose skaičiaus 

poveikį vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumui ir pabrėžia, kad būtina skubiai 
skatinti vyrų ir moterų lygybę visais sprendimų priėmimo lygmenimis verslo ir 
valdymo srityse;“.

2-oji dalis: „ragina valstybes nares atnaujinti derybas Taryboje dėl siūlomos direktyvos dėl 
moterų valdybose, nes tai galėtų padėti pašalinti „stiklo lubas“;“.

S&D:
11 pakeitimas.
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ilgalaikiai ES nustatytos neoliberalios politikos 

padariniai daro neigiamą poveikį moterų ekonominiam įgalėjimui ir moterų ir vyrų 
lygybės pasiekimui“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

14 pakeitimas.
1-oji dalis: „ragina valstybes nares stiprinti viešųjų darbo institucijų pajėgumus, visų pirma 

žmogiškųjų išteklių lygmeniu, taip pat techninius ir struktūrinius pajėgumus, 
siekiant užtikrinti, kad būtų imamasi būtinų veiksmų siekiant užtikrinti teisės aktais 
ar kolektyviniais susitarimais nustatytų darbuotojų teisių paisymą, be kita ko, 
nustatant sankcijas įmonėms, kurios nepaiso šių teisų;“.

2-oji dalis: „be to, ragina atlikti vertinimą dėl galimybės nustatyti, kad ES finansavimas 
įmonėms būtų teikiamas tik su sąlyga, kad jos taiko aukštus darbo standartus ir 
nediskriminuoja moterų;“.
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15 pakeitimas.
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „prieštarauja dėl lanksčių darbo sąlygų įgyvendinimo, 

nes tai yra priemonė, kuria naikinamas darbo rinkos reguliavimas ir mažinamos 
darbuotojų teisės;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

Įvairūs
Susana Solís Pérez (RENEW frakcija) taip pat pasirašė bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos B9-
0073/2020.


