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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. Gvinėjos Respublika, visų pirma smurtas prieš protestuotojus

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020, 
B9-0111/2020, B9-0113/2020

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0104/2020
(PPE, S&D, RENEW, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

Rezoliucija (visas tekstas) +

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0104/2020 Verts/ALE ↓

B9-0106/2020 S&D ↓

B9-0108/2020 ECR ↓

B9-0110/2020 GUE/NGL ↓

B9-0111/2020 PPE ↓

B9-0113/2020 RENEW ↓

2. Vaikų darbas Madagaskaro kasyklose

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0101/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020, 
B9-0107/2020, B9-0109/2020, B9-0112/2020

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0101/2020
(ID)

Rezoliucija (visas tekstas) -

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0102/2020
(PPE, S&D, RENEW, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

1=
7=

Verts/ALE
GUE/NGL

VB + 361, 165, 1005 dalis

§ originalus 
tekstas

VB ↓
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

8 GUE/NGL EB - 214, 271, 14012 dalis

2 Verts/ALE EB + 277, 267, 77

Po 12 dalies 9 GUE/NGL EB + 370, 219, 36

Po 14 dalies 10 GUE/NGL -

20 dalis 3 Verts/ALE VB + 392, 141, 95

Po 20 dalies 4 Verts/ALE VB + 298, 297, 32

Po K 
konstatuojamosios 

dalies

5 GUE/NGL -

L konstatuojamoji 
dalis

6 GUE/NGL -

Rezoliucija (visas tekstas) +

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0102/2020 Verts/ALE ↓

B9-0103/2020 S&D ↓

B9-0105/2020 ECR ↓

B9-0107/2020 GUE/NGL ↓

B9-0109/2020 PPE ↓

B9-0112/2020 RENEW ↓

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
Verts/ALE: 5 dalis 1, 3, 4, 7 pakeitimai

Įvairūs:
Evin Incir (S&D frakcija) taip pat pasirašė bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-0102/2020.
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3. Suklastotų ir autentiškų dokumentų internete (FADO) sistema ***I

Pranešimas: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Preliminarus susitarimas

Preliminarus 
susitarimas

2 komitetas VB + 592, 33, 3

Įvairūs:
Papildymas: visomis kalbomis.

4. ES prioritetai 64-ojoje JT Moterų padėties komisijos sesijoje

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B9-0093/2020, B9-0095/2020

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0095/2020
(ECR)

Rezoliucija (visas tekstas) -

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0093/2020
(PPE, S&D, RENEW, Verts/ALE, GUE/NGL)

Po 1 dalies d punkto 3 S&D +

dal.

1 +

1 dalies g punktas 1 S&D, 
Verts/ALE

2/EB + 343, 243, 42

1 dalies l punktas § originalus 
tekstas

atsk. +

dal.

1/VB + 428, 149, 46

1 dalies m punktas § originalus 
tekstas

2/VB + 366, 240, 22

dal.1 dalies v punktas § originalus 
tekstas

1 +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

2 +

dal.

1/VB + 483, 86, 58

2/VB + 487, 123, 17

1 dalies x punktas § originalus 
tekstas

3/VB + 525, 51, 50

dal.

1 +

1 dalies aa punktas § originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

1 dalies bb punktas § originalus 
tekstas

2/VB + 457, 130, 39

1 dalies jj punktas; § originalus 
tekstas

VB + 460, 94, 72

Po D 
konstatuojamosios 

dalies

2 S&D +

dal.

1/VB + 496, 93, 38

F konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 420, 161, 42

dal.

1 +

K konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 451, 113, 59

M konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

atsk. +

Rezoliucija (visas tekstas) VB + 463, 108, 50
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Prašymai balsuoti vardiniu būdu
RENEW: 1 dalies jj punktas; galutinis balsavimas
ECR: F, K (2-oji dalis) konstatuojamosios dalys; 1 dalies m punkto 2-oji dalis; 1 dalies bb 

punkto 2-oji dalis;
S&D: 1 dalies m punktas; 1 dalies x punktas; 1 dalies jj punktas;
Verts/ALE: 1 dalies x punktas

Prašymai balsuoti atskirai
ECR: M konstatuojamoji dalis; 1 dalies l punktas; 1 dalies jj punktas;
PPE: M konstatuojamoji dalis; 1 dalies l punktas; 1 dalies bb punktas; 1 dalies jj punktas;

Prašymai balsuoti dalimis
ECR:
1 dalies bb punktas
1-oji dalis: „mokykloje suteikti mergaitėms ir berniukams įrodymais pagrįstą, vaiko amžių 

atitinkantį išsamų švietimą lytiškumo ir santykių temomis, kad vaikai ir jaunimas 
galėtų įgyti tikslių žinių, požiūrį ir įgūdžius, kurių reikia siekiant užmegzti saugius, 
sveikus ir pagarbius santykius; priminti, kad toks švietimas turėtų būti grindžiamas 
pagarba žmogaus teisėms ir lyčių lygybei bei įvairovei; pripažinti, kad toks 
švietimas turėtų apimti tokias temas, kaip seksualinė orientacija ir lytinė tapatybė, 
lyties raiška, lyčių normos, santykiai ir išreikštas sutikimas, seksualinio smurto ir 
smurto dėl lyties bei žalingos praktikos, pvz., vaiko viliojimo ir moterų lyties organų 
žalojimo, prevencija, lytiškai plintančių infekcijų, ŽIV ir neplanuoto nėštumo 
prevencija,“

2-oji dalis: „ir turėtų būti teikiama informacija apie galimybes naudotis lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos priežiūros paslaugomis, įskaitant šeimos planavimą, kontracepcijos 
metodus ir saugų bei teisėtą abortą;“

PPE:
F konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „kadangi visame pasaulyje pastebima organizuota, nerimą kelianti priešiška reakcija 

prieš moterų ir LGBTIQ* teises;“
2-oji dalis: „kadangi ši priešiška reakcija taip pat pastebima valstybėse narėse, kuriose prieš 

lytis nukreiptais judėjimais siekiama apriboti galimybes naudotis lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugomis ir teisėmis, uždrausti lytinį švietimą 
ir lyčių studijas, taip pat skatinti šmeižto kampanijas prieš Stambulo konvenciją; 
kadangi šis moterų teisių ir lyčių lygybės pablogėjimas turi būti prilygintas 
išpuoliams prieš pačią demokratiją;“
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1 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „visus“ (antrą kartą) ir „remiantis esamais 

tarptautiniais pavyzdžiais;“ 

2-oji dalis: ces termes

ECR, PPE:
K konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „kadangi pagal Stambulo konvenciją smurtas prieš moteris suprantamas kaip 

žmogaus teisių pažeidimas ir moterų diskriminacijos forma; kadangi smurtas dėl 
lyties vis dar yra kasdienė milijonų moterų ir mergaičių realybė; kadangi ES bent 
viena iš dviejų moterų patyrė seksualinį priekabiavimą, o viena iš trijų nukentėjo 
nuo fizinio ir (arba) seksualinio smurto; kadangi moterys ir mergaitės sudaro 
daugiau nei du trečdalius nukentėjusiųjų nuo prekybos žmonėmis skaičiaus; kadangi 
tam tikrų grupių moterų patiriama tarpsektorinė ir daugialypė diskriminacija dar 
labiau padidina jų galimybes patirti įvairių formų smurtą dėl lyties; kadangi kova su 
diskriminacija teisės aktuose ir praktikoje, taip pat kova su diskriminaciniu požiūriu 
ir normomis tokiose srityse kaip vaikų santuokos ir kita įprasta praktika stiprina 
moterų teises ir įgalėjimą;“

2-oji dalis: „kadangi atsisakymas teikti lytinės ir reprodukcinės sveikatos ir teisių paslaugas yra 
smurto prieš moteris forma;“

1 dalies m punktas
1-oji dalis: „griežtai pasmerkti visuotinio nutildymo taisyklę, pagal kurią tarptautinės 

organizacijos negali gauti JAV šeimos planavimo finansavimo, jei sudaro galimybę 
pasidaryti abortą, pataria, nukreipia šiuo klausimu arba užsiima su juo susijusia 
lobistine veikla; laikytis nuomonės, kad ši taisyklė – tiesioginis išpuolis prieš 
pažangą ir žingsnis atgal moterų ir mergaičių teisių srityje;“

2-oji dalis: „raginti ES ir valstybes nares nedelsiant imtis veiksmų siekiant šalinti visuotinio 
nutildymo taisyklės poveikį ir iš esmės prisidėti prie lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos bei teisių finansavimo ir panaikinti finansavimo trūkumą;“

1 dalies v punktas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „rodyti pavyzdį ir Europos Vadovų Taryboje 

atblokuoti Direktyvą dėl moterų valdybose, taip pat“
2-oji dalis: šie žodžiai.

1 dalies x punktas
1-oji dalis: „skubiai užbaigti ES vykdomą Stambulo konvencijos ratifikavimą ir prisijungti prie 

jos plačiu mastu be jokių apribojimų bei raginti ją ratifikuoti visas valstybes nares; 
užtikrinti, kad Konvencija būtų tinkamai įgyvendinta ir vykdoma, ir skirti 
pakankamai finansinių ir žmogiškųjų išteklių, siekiant užkirsti kelią smurtui prieš 
moteris ir smurtui dėl lyties, kovoti su juo ir apsaugoti jo aukas; atsižvelgti į Europos 
Tarybos Veiksmų dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje ekspertų grupės 
(GREVIO) rekomendacijas ir patobulinti savo teisės aktus, kad jie labiau atitiktų 
Stambulo konvencijos nuostatas;“ išskyrus žodžius „be jokių apribojimų“

2-oji dalis: šie žodžiai
3-oji dalis: „raginti Komisiją pateikti teisės aktą dėl visų formų smurto prieš moteris ir 

mergaites ir smurto dėl lyties prevencijos ir panaikinimo;“
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1 dalies aa punktas
1-oji dalis: „užtikrinti visuotinę pagarbą lytinei ir reprodukcinei sveikatai bei teisėms ir 

galimybę jomis naudotis, kaip susitarta Tarptautinės konferencijos gyventojų ir 
vystymosi klausimais veiksmų programoje, Pekino veiksmų platformoje ir jų 
peržiūros konferencijų baigiamuosiuose dokumentuose, pripažįstant, kad jas 
užtikrinus padedama siekti visų su sveikata susijusių DVT, pavyzdžiui, nėščiųjų 
priežiūros ir priemonių, kuriomis siekiama išvengti didelės rizikos gimdymo ir 
sumažinti kūdikių bei vaikų mirtingumą srityje;“

2-oji dalis: „pripažinti, kad galimybė planuoti šeimą, naudotis gimdyvių sveikatos priežiūros 
paslaugomis ir saugaus bei teisėto aborto paslaugomis yra svarbūs moterų gyvybės 
gelbėjimo veiksniai;“

Įvairūs:
Udo Bullmann (S&D frakcija) taip pat pasirašė pasiūlymą dėl rezoliucijos B9-0093/2020.
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL frakcija) taip pat pasirašė bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos 
B9-0093/2020.


