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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 narių)
1/10 vidutinė riba (1/10 narių)
1/5 aukšta riba (1/5 narių)
SB slaptas balsavimas
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1. Susitarimo dėl bendradarbiavimo sprendžiant Šiaurės jūros taršos nafta ir kitomis 
kenksmingomis medžiagomis klausimus (Bonos susitarimo) pakeitimų, susijusių su 
jo materialinės ir geografinės taikymo srities išplėtimu, patvirtinimas ***

Rekomendacija: Pascal Canfin (A9-0268/2020)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pritarimo procedūra VB + 689, 1, 2

2. Tam tikriems trečiųjų šalių užsienio valiutos kurso lyginamiesiems indeksams 
taikoma išimtis ir tam tikrų lyginamųjų indeksų, kurių teikimas nutraukiamas, 
pakeičiančių pakaitinių lyginamųjų indeksų nustatymas ***I

Pranešimas: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Preliminarus susitarimas

Preliminarus 
susitarimas

2 komitetas VB + 592, 3, 98

3. Techninės paramos priemonės nustatymas ***I

Pranešimas: Alexandra Geese, Othmar Karas, Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Preliminarus susitarimas

Preliminarus 
susitarimas

2 ECON ir 
BUDG 

komitetai

VB + 540, 75, 77
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4. Europos Sąjungos teisės taikyti tarptautines prekybos taisykles ir užtikrinti šių 
taisyklių vykdymą ***I

Pranešimas: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Preliminarus susitarimas

Preliminarus 
susitarimas

24 komitetas VB + 653, 10, 30

Teisėkūros rezoliucijos projektas

Bendri pareiškimai 25 komitetas VB + 678, 7, 8

Komisijos 
pareiškimai

26 komitetas VB + 660, 6, 27

5. Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarka

Pranešimas: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

5 dalis 2 Verts/ALE VB - 286, 371, 36

7 dalis 3 Verts/ALE VB - 141, 543, 9

8 dalis 4 Verts/ALE VB - 287, 398, 8

11 dalis 5 Verts/ALE VB - 156, 517, 19

6 Verts/ALE VB - 161, 516, 15

dal.

1/VB + 503, 132, 55

2/VB + 479, 197, 15

3/VB + 492, 144, 56

14 dalis

§ originalus 
tekstas

4/VB + 494, 176, 20
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

19 dalis 1 The Left VB - 129, 521, 43

dal.

1/VB + 636, 32, 25

32 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 392, 278, 23

dal.

1/VB + 612, 63, 17

34 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 557, 119, 16

Po 34 dalies 7 Verts/ALE VB - 271, 409, 13

36 dalis § originalus 
tekstas

VB + 534, 144, 15

37 dalis 8 Verts/ALE VB + 369, 311, 13

Po 37 dalies 9 Verts/ALE VB + 369, 299, 25

42 dalis 10 Verts/ALE VB + 412, 259, 22

43 dalis 11 Verts/ALE VB - 135, 536, 22

dal.

1/VB + 537, 145, 11

I konstatuojamoji dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 536, 117, 40

dal.

1/VB + 587, 85, 21

O konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 500, 125, 67

dal.

1/VB + 618, 29, 46

S konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 545, 138, 10

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 444, 139, 106
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Prašymai balsuoti atskirai
The Left: 14 dalis
ID: I konstatuojamoji dalis, 36 dalis
ECR: 36 dalis

Prašymai balsuoti dalimis
The Left:
O konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „kadangi dvigubas baudžiamumas yra tarptautinės ekstradicijos sąvoka ir, nors yra 

sunkiai suderinamas su tarpusavio pripažinimu, tam tikrais atvejais gali būti svarbi 
apsaugos priemonė prašomiems perduoti asmenims; kadangi abipusis 
baudžiamumas tėra neprivalomas Europos arešto orderio atsisakymo pagrindas, ir 
vykdančiosios institucijos retai jį naudoja; kadangi į nusikaltimų, kuriems 
netaikomas dvigubas baudžiamumas, sąrašą jau įtraukta daug įvairių nusikalstamų 
veikų, kurių daugelis valstybėse narėse dar nėra gerai suderintos,“.

2-oji dalis: „ir kadangi šį sąrašą reikėtų dar kartą įvertinti ir galbūt išplėsti pagal Pagrindų 
sprendimo 2002/584/TVR 2 straipsnio 3 dalies procedūrą;“.

ECR:
I konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „kadangi ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo 

sukūrimas turėtų būti itin svarbus didinant tarpusavio pasitikėjimą, nes juo siekiama 
atkreipti dėmesį į sritis, kuriose reikia tobulinti teisinės valstybės principus;“.

2-oji dalis: „kadangi netinkamas ir nenuoseklus Pagrindų sprendimo 2002/584/TVR taikymas 
tam tikrose valstybėse narėse nepadeda stiprinti tarpusavio pasitikėjimo; kadangi ES 
demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmas gali būti 
naudingas siekiant užtikrinti nuoseklaus taikymo aspektus, kai atsisakoma vykdyti 
EAO dėl pagrindinių teisių pažeidimų, todėl padidintų valstybių narių tarpusavio 
pripažinimą;“.

S konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „kadangi 2009 m. ES veiksmų gairėse dėl procesinių teisių baudžiamajame procese 

pripažįstama pernelyg ilgų kardomojo kalinimo laikotarpių problema; kadangi 
kalėjimų sąlygos kelia problemų daugelyje valstybių narių ir turi atitikti ES sutarties 
2 straipsnyje įtvirtintas vertybes;“.

2-oji dalis: „kadangi, kaip matyti iš EŽTT sprendimų, kai kuriose valstybėse narėse yra teisinės 
valstybės problemų;“.

14 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „neapykantos nusikaltimai“, „smurtas dėl lyties“ ir 

„smurtiniai“.
2-oji dalis: „neapykantos nusikaltimai“.
3-oji dalis: „smurtas dėl lyties“.
4-oji dalis: „smurtiniai“.
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34 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „reiškia susirūpinimą dėl kalinimo sąlygų kai kuriose 

valstybėse narėse;“. ir „todėl“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

PPE, ECR:
32 dalis
1-oji dalis: „pažymi, kad nors ES sutarties 7 straipsnio 1 dalyje numatytos procedūros taikymas 

turi poveikio tarpusavio pripažinimui, pagal ESTT praktiką, vykdančioji institucija 
kiekvienu konkrečiu atveju privalo įvertinti, ar yra pagrįstų priežasčių manyti, kad 
perdavus asmenį, kils pavojus, jog bus pažeistos jo pagrindinės teisės; pažymi, kad 
ES sutarties 7 straipsnio 1 ir 2 dalies taikymas nereiškia automatinio atsisakymo 
pripažinti, nes bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose ir visos teisminio 
bendradarbiavimo sistemos veikimas yra itin svarbūs; atkreipia dėmesį į Eurojusto 
vaidmenį padedant valstybėms narėms išduoti ar vykdyti orderius šiais atvejais 
siekiant didinti tarpusavio pasitikėjimą;“.

2-oji dalis: „todėl, siekiant stiprinti garantijas ir valstybių narių pasitikėjimą bei tarpusavio 
pripažinimą, turėtų būti sukurta apsaugos priemonių sistema, įskaitant net ir 
priemonės taikymo sustabdymą;“.

6. Bendrosios rinkos stiprinimas: laisvo paslaugų judėjimo ateitis

Pranešimas: Morten Løkkegaard (A9-0250/2020)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 
(visas tekstas)

VB + 462, 120, 108

7. Ilgalaikio Europos kultūros paveldo metų politinio poveikio užtikrinimas

Pranešimas: Dace Melbārde (A9-0210/2020)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Alternatyvus 
pasiūlymas dėl 

rezoliucijos

1 ID VB - 90, 586, 15

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (CULT komitetas) 
(visas tekstas)

VB + 644, 18, 27
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8. Dirbtinis intelektas: klausimai, susiję su tarptautinės teisės aiškinimu ir taikymu

Pranešimas: Gilles Lebreton (A9-0001/2021)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

dal.

1/VB + 668, 2, 23

22 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 386, 253, 54

dal.

1/VB + 396, 257, 39

28 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 571, 71, 51

33 dalis § originalus 
tekstas

VB + 396, 274, 23

dal.

1/VB + 664, 8, 19

34 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 360, 314, 19

37 dalis § originalus 
tekstas

VB + 362, 301, 30

50 dalis § originalus 
tekstas

VB + 417, 215, 61

dal.

1/VB + 556, 103, 34

56 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 345, 323, 25

72 dalis 1 nariai VB - 223, 454, 16

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 364, 274, 52

Prašymai balsuoti atskirai
Nariai: 33, 37 ir 50 dalys
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Prašymai balsuoti dalimis
Nariai:
22 dalis
1-oji dalis: „atkreipia dėmesį į akivaizdžią riziką, kylančią žmonėms priimant sprendimus, jei 

remiamasi tik mašinų generuojamais duomenimis, profiliais ir rekomendacijomis; 
atkreipia dėmesį į tai, kad į bendrą DI sistemų struktūrą taip pat reikėtų įtraukti 
aiškios žmogaus vykdomos stebėsenos ir priežiūros gaires; ragina nustatyti su DI 
taikomosiomis programomis susijusio skaidrumo ir paaiškinamumo reikalavimus ir 
apibrėžti žmogaus įsikišimo būtinybę, taip pat imtis kitų priemonių,“.

2-oji dalis: „pavyzdžiui, nepriklausomo audito ir specialaus testavimo nepalankiausiomis 
sąlygomis siekiant sudaryti palankesnes sąlygas laikytis reikalavimų ir užtikrinti jų 
vykdymą; pabrėžia, kad, siekiant prižiūrėti, kaip valstybės institucijos arba 
kariuomenė naudojasi didelės rizikos DI taikomosiomis programomis, tokius auditus 
periodiškai turėtų atlikti nepriklausoma institucija;“.

28 dalis
1-oji dalis: „be to, pažymi, kad autonominės ginklų sistemos, kaip specifinė karinėje srityje 

naudojama dirbtinio intelekto kategorija, turėtų būti aptartos ir suderintos 
tarptautiniu mastu, visų pirma JT Konvencijos dėl tam tikrų įprastinių ginklų 
forume; atkreipia dėmesį į vykstančias tarptautines diskusijas dėl autonominių 
mirtinų ginklų sistemų siekiant reglamentuoti besiformuojančias karines 
technologijas, kuriose susitarimas iki šiol nepasiektas; pažymi, kad ES tik neseniai 
susitarė aptarti DI plėtros ir skaitmeninimo poveikį gynybos sektoriui;“.

2-oji dalis: „mano, kad ES gali atlikti esminį vaidmenį padedant valstybėms narėms suderinti 
požiūrį į dirbtinį intelektą kariniame sektoriuje siekiant vadovauti tarptautinėms 
diskusijoms;“.

34 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „autonominės mirtinų ginklų sistemos turėtų būti 

naudojamos tik kaip kraštutinė priemonė ir jos yra teisėtos tik tuo atveju, jei jas 
griežtai kontroliuoja žmogus ir jei žmogus gali bet kuriuo metu perimti valdymą, 
nes“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

56 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „įvertinti veido atpažinimo sistemų naudojimo 

moratoriumo pasekmes ir, priklausomai nuo šio įvertinimo rezultatų,“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

9. Transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) gairių peržiūra

Pranešimas: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

1 nariai VB - 174, 504, 13Po 20 dalies

2 nariai VB - 174, 507, 10
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 657, 8, 25

10. Europos Sąjungos teisės taikymo stebėsena 2017, 2018 ir 2019 m.

Pranešimas: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

1 dalis 5 ID VB - 128, 549, 14

6 ID VB - 107, 545, 39

dal.

1/VB + 680, 4, 8

2 dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 550, 104, 39

7NP ID VB - 94, 559, 38

dal.

1/VB + 660, 14, 18

5 dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 547, 98, 48

8 dalis 8 ID VB - 129, 558, 4

dal.

1/VB + 661, 18, 14

9 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 500, 180, 13

9 ID VB - 153, 534, 3

dal.

1/VB + 554, 101, 38

2/VB + 522, 164, 7

11 dalis

§ originalus 
tekstas

3/VB + 584, 80, 29
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

12 dalis 10 ID VB - 131, 549, 11

Po 12 dalies 11 ID VB - 137, 548, 5

Po 16 dalies 12 ID VB - 164, 511, 15

dal.

1/VB + 656, 20, 16

17 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 533, 143, 17

13NP ID VB - 146, 534, 1118 dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 512, 157, 24

14 ID VB - 116, 531, 4419 dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 539, 126, 28

20 dalis 15 ID VB - 140, 544, 7

21 dalis 16 ID VB + 309, 259, 10

17 ID VB - 122, 552, 1722 dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 533, 135, 25

dal.

1/VB + 614, 36, 43

2/VB + 556, 122, 15

3/VB + 545, 114, 34

24 dalis § originalus 
tekstas

4/VB + 567, 87, 39

25 dalis 18 ID VB - 63, 547, 81

dal.

1/VB + 637, 33, 23

30 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 548, 112, 33
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

G konstatuojamoji 
dalis

1 ID VB - 112, 542, 36

L konstatuojamoji 
dalis

2 ID VB - 98, 588, 4

3 ID VB - 146, 535, 10

dal.

1/VB + 618, 62, 12

2/VB + 556, 114, 21

3/VB + 542, 100, 51

4/VB + 543, 99, 50

M konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

5/VB + 514, 114, 65

4 ID VB - 138, 543, 10

dal.

1/VB + 648, 33, 12

N konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 511, 157, 25

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 504, 123, 61

Prašymai balsuoti atskirai
ID: 22 dalis; N konstatuojamoji dalis
ECR: 18 ir 19 dalys
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Prašymai balsuoti dalimis
ID:
5 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „, kaip vienintelės už sprendimų dėl ES teisės 

galiojimo priėmimą atsakingos ir taip teisingą ES institucijų ir valstybių narių 
aiškinimą ir taikymą užtikrinančios institucijos,“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

ECR:
M konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir veiksmingiau dalytis atsakomybe tarp valstybių 

narių“, „visų pirma susiję su rimtais fizinio ir psichologinio pobūdžio padariniais 
nepilnamečiams“, „ypač nelydimiems nepilnamečiams“ ir „kadangi Komisija 
pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš Čekiją, Lenkiją ir Vengriją dėl to, 
kad jos atsisakė laikytis perkėlimo Europos Sąjungoje sprendimų;“.

2-oji dalis: „ir veiksmingiau dalytis atsakomybe tarp valstybių narių“.
3-oji dalis: „visų pirma susiję su rimtais fizinio ir psichologinio pobūdžio padariniais 

nepilnamečiams“.
4-oji dalis: „ypač nelydimiems nepilnamečiams“.
5-oji dalis: „kadangi Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš Čekiją, Lenkiją 

ir Vengriją dėl to, kad jos atsisakė laikytis perkėlimo Europos Sąjungoje 
sprendimų;“.

N konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kadangi daugelis valstybių narių pažeidė taisykles, 

be tinkamo pagrindo toliau vykdydamos sienų kontrolę;“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

2 dalis
1-oji dalis: „atkreipia dėmesį į didelį skaičių peticijų, kuriose reiškiamas piliečių susirūpinimas 

dėl įtarimų, kad valstybėse narėse pažeidžiamas teisinės valstybės principas, ir 
palankiai vertina tai, kad piliečiai naudojasi savo teisėmis; mano, kad tokia 
stebėsena yra itin svarbi siekiant nustatyti riziką, susijusią su teisinės valstybės 
principo ir ES piliečių teisių ir laisvių nesilaikymu, ir užkirsti jai kelią, prieš tai, kai 
reikalingas oficialus atsakas“.

2-oji dalis: „atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina Komisijos pirmąją teisinės valstybės principo 
taikymo ataskaitą, kuri yra nauja prevencinė priemonė ir naujo metinio Europos 
teisinės valstybės mechanizmo dalis; pakartoja, jog pritaria tam, kad būtų sukurtas 
ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmas, kuris būtų 
reglamentuojamas tarpinstituciniu susitarimu;“.
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9 dalis
1-oji dalis: „vis dėlto susirūpinęs pažymi, kad ES vidutinis perkėlimo į nacionalinę teisę 

laikotarpis pailgėjo – direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpis 2019 m. 
buvo trimis mėnesiais ilgesnis nei 2018 m.; ragina tinkamai nustatyti teisėkūros 
procedūrų tvarkaraštį, kad būtų suteikta pakankamai laiko perkėlimui į nacionalinę 
teisę; pabrėžia, kad ES teisės aktai turi būti suformuluoti aiškiai ir suprantamai, 
laikantis teisinio aiškumo, skaidrumo ir teisinio tikrumo principų; ragina atlikti 
tinkamus ES teisės aktų ex ante ir ex post poveikio vertinimus; primena, kad teisės 
aktai, dėl kurių pradedamos rimčiausios pažeidimo tyrimo procedūros, yra direktyvų 
perkėlimo rezultatas; primena, kad reglamentai turi būti taikomi tiesiogiai ir 
privalomai visose valstybėse narėse;“.

2-oji dalis: „todėl ragina Komisiją ketinant teikti pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų 
aktų, kai tik įmanoma, rengti reglamentus;“.

17 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Komisiją ir“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

24 dalis
1-oji dalis: „visų pirma pažymi, kad dauguma valstybių narių nuolat ir sistemingai pažeidinėjo 

Europos Sąjungos standartus dėl oro teršalų ribinių verčių; pabrėžia, kad 
ekosistemos blogėjimas ir biologinės įvairovės nykimas – didelės problemos visoje 
ES; ragina Komisiją pasiūlyti naują teisės aktą dėl ekosistemų atkūrimo, kuris būtų 
grindžiamas esamais įsipareigojimais, jau nustatytais Buveinių direktyvoje ir kituose 
ES teisės aktuose, ir juos viršytų;“.

2-oji dalis: „ragina Komisiją tvirtai užtikrinti, kad visos ES aplinkos apsaugos direktyvos būtų 
greitai, visiškai ir teisingai perkeltos į nacionalinę teisę visose valstybėse narėse, 
atsižvelgiant į komunikate „ES teisė. Geresnis taikymas – geresni rezultatai“ 
nustatytus prioritetus;“. išskyrus žodžius „tvirtai“ ir „aplinkos apsaugos“.

3-oji dalis: „tvirtai“.
4-oji dalis: „aplinkos apsaugos“.

30 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kad valstybės narės nesinaudotų COVID-19 

pandemija kaip pretekstu neteisingai taikyti ES teisės aktus ir“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

RENEW, ECR:
11 dalis
1-oji dalis: „atkreipia dėmesį į Europos Komisijos atliktą darbą ir tai, kad ji laikosi 

subsidiarumo principo;“.
2-oji dalis: „pabrėžia, kad nacionaliniai parlamentai ir, atitinkamais atvejais, regioniniai 

parlamentai atlieka itin svarbų vaidmenį prieš teisėkūros procedūrą tikrindami ES 
teisės aktų projektus; pažymi, kad būtų galima patobulinti esamas bendradarbiavimo 
su nacionaliniais parlamentais formas; apgailestauja dėl dabartinės subsidiarumo 
kontrolės mechanizmo procedūros struktūros, pagal kurią nacionalinių parlamentų 
ES reikalų komitetai, laikydamiesi trumpų terminų, yra priversti itin daug laiko skirti 
techniniams ir teisiniams vertinimams; siūlo persvarstyti šiuos mechanizmus, kad jie 
taptų veiksmingesni ir efektyvesni ir kad visoje ES būtų galima plėtoti labiau politinį 
požiūrį vykdant subsidiarumo kontrolę;“.

3-oji dalis: „siūlo Europos regionų komitetą, atstovaujantį regionų ir vietos valdžios 
institucijoms, aktyviau įtraukti į subsidiarumo kontrolės veiklą;“.
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11. 2020 m. metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos 
įgyvendinimo

Pranešimas: David McAllister (A9-0266/2020)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

2 dalis 22 ID VB - 61, 577, 39

23 ID VB - 96, 574, 9

dal.

1/VB + 562, 37, 81

2/VB + 429, 238, 14

3 dalis

§ originalus 
tekstas

3/VB + 470, 202, 9

dal.

1/VB + 576, 64, 41

4 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 576, 79, 26

5 dalis 24 ID VB - 88, 581, 9

dal.

1/VB + 622, 43, 15

7 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 344, 324, 13

9 dalis 16 ECR VB - 166, 503, 11

25 ID VB - 154, 497, 2813 dalis

17 ECR VB - 135, 470, 74

11 PPE VB + 337, 298, 4514 dalis

7 S&D VB ↓

26NP ID VB - 81, 539, 58

dal.

1/VB + 422, 235, 24

16 dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 488, 140, 53
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

1 Verts/ALE VB - 210, 390, 8017 dalis

27 ID VB - 90, 572, 16

20 dalis 2 Verts/ALE VB + 377, 254, 50

23 dalis 18 ECR VB + 526, 66, 85

25 dalis 12 PPE VB + 512, 154, 15

Po 25 dalies 19 ECR VB + 541, 87, 49

30 dalis 21 ECR VB + 376, 242, 62

dal.

1/VB + 610, 2, 67

31 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 350, 226, 102

28 ID VB - 106, 549, 2332 dalis

20 ECR VB - 48, 576, 57

13 PPE VB + 510, 34, 13538 dalis

8 S&D VB ↓

dal.

1/VB + 505, 134, 38

41 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 572, 83, 23

Po 41 dalies 9 S&D VB + 523, 90, 65

3 Verts/ALE VB - 297, 303, 8047 dalis

14 PPE VB - 260, 367, 54

52 dalis 10 S&D VB + 591, 54, 33

56 dalis 15 PPE VB + 517, 125, 38

4 Verts/ALE VB - 187, 433, 61

dal.

1/VB + 563, 95, 21

57 dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 406, 243, 30
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Po 59 dalies 6 The Left VB - 75, 562, 44

5 Verts/ALE VB - 223, 414, 44

dal.

1/VB + 587, 61, 33

63 dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 347, 326, 8

64 dalis 29NP ID VB - 91, 539, 49

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 340, 100, 245

Prašymai balsuoti atskirai
The Left: 57 dalis

Prašymai balsuoti dalimis
S&D:
7 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „trečiosiose šalyse, iš kurių neteisėtai masiškai 

migruojama;“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

The Left:
4 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ragina stiprinti ES ir NATO bendradarbiavimą ir 

koordinavimą, telkti žinias ir išteklius bei vengti dubliavimosi, kad būtų sukurtas 
bendras papildomas požiūris į dabartines ir būsimas regioninio ir pasaulinio 
saugumo problemas, taip pat į konfliktus, sveikatos krizes, asimetriškas ir hibridines 
grėsmes, kibernetinius išpuolius ir dezinformaciją;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.
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41 dalis
1-oji dalis: „mano, kad ši partnerystė gali klestėti tik tuo atveju, jei jos pagrindas – bendromis 

vertybėmis ir interesais paremti santykiai, pagarba tarptautinei teisei ir daugiašalėms 
institucijoms, taip pat pasitikėjimas, kurį, deja, pastaraisiais metais neigiamai 
paveikė pernelyg pertekliniai vienašaliai veiksmai, kurie taip pat susilpnino 
daugiašales sistemas, kuriose dalyvauja ES ir jos valstybės narės; ryšium su tuo 
apgailestauja dėl vienašališkų JAV Prezidento Donaldo Trumpo administracijos 
tendencingų veiksmų; atkreipia dėmesį į tai, kad silpnesni Vakarų valstybių ryšiai 
suteikia galimybę neliberalioms valstybėms užpildyti su lyderės pozicija susijusią 
spragą tarptautinėje arenoje; tikisi, kad JAV pakeis savo pastarųjų metų kryptį 
atsisakyti daugiašalės taisyklėmis pagrįstos pasaulio tvarkos“.

2-oji dalis: „ir sudarys sąlygas atnaujinti glaudžius vieningus transatlantinius veiksmus, 
visapusiškai grindžiamus bendromis ES ir JAV vertybėmis bei principais; pakartoja, 
kad NATO priklausančios Europos šalys turi prisiimti didesnę naštos pasidalijimo 
atsakomybę saugant transatlantinę erdvę ir reaguoti į naujas hibridines grėsmes; 
pabrėžia, kad ateityje vykdant taikos kūrimo veiksmus jėgų sutelkimas su JAV 
užtikrintų didesnę sinergiją ir sudarytų geresnes sąlygas tinkamiau spręsti 
pasaulinius uždavinius;“.

63 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir nekontroliuojamais migracijos srautais“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

ECR:
16 dalis
1-oji dalis: „remia ES masto debatus siekiant apsvarstyti tokius naujus bendradarbiavimo 

formatus kaip Europos saugumo taryba, nes atėjo laikas oficialiai nustatyti 
veiksmingus formatus ir institucijas, kad būtų pagerintas ES užsienio ir saugumo 
politikos nuoseklumas ir įtaka; mano, kad ši idėja turėtų būti aptarta konferencijoje 
dėl Europos ateities“.

2-oji dalis: „taip pat pakartoja savo raginimą įsteigti Gynybos ministrų tarybą;“.
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57 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „bei uždavinius, kaip nustatyta Sutartyse“, „siekiant 

sukurti“, „gynybos sąjungą“ ir „ir taip siekti ES strateginio savarankiškumo“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

PPE:
31 dalis
1-oji dalis: „atkreipia dėmesį į JT žinomų tarptautinių ir regioninių ekspertų grupės kolegijos 

ataskaitą dėl Jemeno, kurioje nurodyta, kad Jemeno vyriausybė, husiai, Pietų 
pereinamoji taryba, taip pat koalicijos, kuriai vadovauja Saudo Arabija ir Jungtiniai 
Arabų Emyratai, nariai, vykdė grubius tarptautinių žmogaus teisių ir tarptautinės 
humanitarinės teisės pažeidimus, kurie prilygsta karo nusikaltimams, kaip antai, 
puolimus be atrankos prieš civilius ir civilinius objektus; ragina ES ir jos valstybes 
nares užtikrinti, kad už sunkiausius nusikaltimus būtų baudžiama, ir inter alia, remti, 
kad padėties Jemene klausimas būtų perduotas nagrinėti Tarptautiniam 
baudžiamajam teismui;“.

2-oji dalis: „ragina ES ir valstybes nares taikyti tikslines sankcijas Saudo Arabijos ir Jungtinių 
Arabų Emyratų pareigūnams, dalyvavusiems įtariamuose karo nusikaltimuose; dar 
kartą pakartoja raginimą valstybėms narėms nutraukti ginklų pardavimą Saudo 
Arabijai ir Jungtiniams Arabų Emyratams, nes taip jos tik prisideda prie konflikto 
kurstymo ir tolesnių Jemeno gyventojų kančių;“.

The Left, ECR:
3 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „nekontroliuojami migracijos srautai“ ir „plėtoti 

strateginę autonomiją tuo pačiu metu“.
2-oji dalis: „nekontroliuojami migracijos srautai“.
3-oji dalis: „plėtoti strateginę autonomiją tuo pačiu metu“.

12. 2020 m. metinis pranešimas dėl bendros saugumo ir gynybos politikos 
įgyvendinimo

Pranešimas: Sven Mikser (A9-0265/2020)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

4 dalis 1 Verts/ALE VB - 128, 477, 76

5 dalis 2 Verts/ALE VB - 128, 509, 44

6 dalis 3 Verts/ALE VB - 132, 474, 75

20 The Left VB - 45, 621, 1411 dalis

33 S&D VB - 279, 387, 15
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

25 dalis 28 ID VB - 90, 582, 7

26 dalis 4 Verts/ALE VB - 180, 410, 89

5 Verts/ALE VB - 94, 529, 5728 dalis

34 S&D VB + 405, 242, 34

6 Verts/ALE VB - 113, 494, 7031 dalis

35 S&D VB - 155, 484, 42

Po 31 dalies 7 Verts/ALE VB - 98, 491, 91

32 dalis 8 Verts/ALE VB + 366, 276, 38

33 dalis 9 Verts/ALE VB + 487, 178, 15

38 dalis 36 S&D VB + 297, 264, 119

39 dalis 21 The Left VB - 67, 585, 28

22NP The Left VB - 79, 493, 108

29 ID VB - 65, 537, 77

41 dalis

10 Verts/ALE VB - 91, 500, 90

44 dalis 11NP=
23NP=

Verts/ALE
The Left

VB - 147, 477, 57

24 The Left VB - 88, 514, 79

12 Verts/ALE VB - 143, 518, 20

45 dalis

37 S&D VB + 421, 162, 98
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

46 dalis 13 Verts/ALE VB - 164, 465, 52

50 dalis 38 S&D VB - 183, 403, 93

54 dalis 39 S&D VB + 561, 7, 113

59 dalis 40 S&D VB - 287, 375, 19

61 dalis 25 The Left VB - 68, 559, 53

62 dalis 14 Verts/ALE VB - 120, 524, 37

15NP Verts/ALE VB - 172, 373, 13564 dalis

41 S&D VB - 225, 400, 55

67 dalis 42 S&D VB - 252, 406, 23

69 dalis 43 S&D VB - 289, 377, 15

71 dalis 30NP ID VB - 88, 537, 54

16NP Verts/ALE VB - 175, 473, 33

31 ID VB - 65, 575, 38

72 dalis

44 S&D VB + 433, 232, 16

32 ID VB - 92, 540, 4773 dalis

17 Verts/ALE VB - 126, 478, 76

79 dalis 26 The Left VB - 123, 520, 37

87 dalis 18 Verts/ALE VB - 188, 472, 20

88 dalis 45 S&D VB - 288, 376, 17

19 Verts/ALE VB - 294, 365, 2289 dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 537, 105, 39

Po 89 dalies 46 S&D VB - 296, 369, 16

92 dalis 27 The Left VB - 47, 625, 9

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 387, 180, 119
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Prašymai balsuoti atskirai
ECR: 89 dalis

13. 2019 m. metinis pranešimas dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje ir 
Europos Sąjungos politikos šioje srityje

Pranešimas: Isabel Santos (A9-0259/2020)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Po 2 dalies 1 The Left VB - 106, 559, 16

6 dalis 2 The Left VB - 281, 338, 63

dal.

1/VB + 617, 12, 52

7 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 499, 68, 113

dal.

1/VB + 668, 4, 9

9 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 530, 109, 42

dal.

1/VB + 594, 14, 73

12 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 340, 323, 17

13 dalis 10 ID VB - 104, 533, 42

dal.

1/VB + 636, 2, 43

14 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 471, 191, 20

16 dalis 20 PPE VB + 355, 314, 12

Po 20 dalies 11 ID VB - 106, 553, 21

22 dalis 12 ID VB - 99, 554, 26

dal.

1/VB + 590, 26, 65

26 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 470, 100, 110
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Po 26 dalies 21 PPE VB + 378, 258, 46

Po 27 dalies 24 nariai VB - 142, 429, 87

28 dalis 13 ID VB - 112, 529, 39

29 dalis 14 ID VB - 118, 515, 47

Po 29 dalies 15 ID VB - 164, 490, 23

16 ID VB - 149, 508, 23

dal.

1/VB + 554, 88, 40

33 dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 451, 215, 16

dal.

1/VB + 653, 3, 26

42 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 363, 263, 56

dal.

1/VB + 589, 49, 43

52 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 538, 85, 59

60 dalis § originalus 
tekstas

VB + 571, 15, 91

5 S&D VB - 269, 367, 46

dal.

1/VB + 564, 75, 43

2/VB + 351, 304, 27

67 dalis

§ originalus 
tekstas

3/VB + 464, 203, 15

3 The Left VB - 137, 506, 39

dal.

1/VB + 584, 62, 36

68 dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 670, 4, 8
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

dal.

1/VB + 609, 20, 52

77 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 490, 105, 84

dal.

1/VB + 492, 88, 98

2/VB + 649, 8, 23

78 dalis § originalus 
tekstas

3/VB + 494, 88, 97

6 S&D VB + 529, 60, 93

dal.

1/VB ↓

79 dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB ↓

dal.

1/VB + 579, 43, 59

80 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 483, 100, 97

dal.

1/VB + 574, 41, 65

84 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 521, 93, 66

87 dalis 22 PPE VB - 328, 342, 11

17 ID VB - 108, 519, 51103 dalis

23 PPE VB + 355, 304, 21

Po 103 dalies 9 ECR VB + 357, 309, 14

dal.

1/VB + 623, 9, 47

104 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 481, 111, 85

dal.124 dalis § originalus 
tekstas

1/VB + 526, 114, 40
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

2/VB + 350, 311, 20

127 dalis § originalus 
tekstas

VB + 359, 283, 39

dal.

1/VB + 609, 7, 65

129 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 380, 246, 54

dal.

1/VB + 587, 60, 34

130 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 518, 104, 59

Po 132 dalies 18 ID VB - 128, 532, 19

41 nurodomoji dalis 4 S&D VB + 528, 53, 100

Po B 
konstatuojamosios 

dalies

8 ECR VB + 346, 313, 21

H konstatuojamoji 
dalis

19 PPE VB + 376, 295, 10

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 459, 62, 163

Prašymai balsuoti atskirai
PPE: 26, 60, 78, 79, 84 ir 127 dalys
The Left: 33 dalis



P9_PV(2021)01.19-21(VOT)_LT.docx 27 PE 665.251

Prašymai balsuoti dalimis
PPE:
14 dalis
1-oji dalis: „reiškia didelį susirūpinimą dėl miškų naikinimo, neteisėtos kasybos ir neteisėtų 

narkotikų gamybos, visų pirma 2019 m. Amazonėje, atsižvelgiant į tai, kad miškai, 
absorbuodami ir kaupdami anglies dioksidą, padeda švelninti klimato kaitą; 
pabrėžia, kad čiabuvių tautos dažnai buvo pirmosios miškų naikinimo aukos, o tai 
kelia grėsmę jų teisėms į žemę, be kitų teisių, ir prieigai prie gyvybiškai svarbių 
išteklių; atsižvelgdamas į tai pabrėžia jų teisę apibrėžti ir nustatyti savo savarankiško 
vystymosi, žemių, teritorijos ir kitų išteklių naudojimo prioritetus ir strategijas; 
pabrėžia, kad nebaudžiamumas už šiuos ir kitus vietos tautų teisių pažeidimus yra 
pagrindinis miškų naikinimo veiksnys, todėl mano, kad atsakomybė už šiuos 
pažeidimus yra itin svarbi; pažymi, kad neteisėtas gamtos išteklių naudojimas gali 
daryti neigiamą poveikį vietos bendruomenių, socialinėms, ekonominėms, 
kultūrinėms, pilietinėms ir politinėms teisėms,“.

2-oji dalis: „be kita ko pagrindinei tautų apsisprendimo teisei ir nuolatinio suverenumo valdant 
gamtinius išteklius principui;“.

42 dalis
1-oji dalis: „ragina ES ypač rūpintis, kad būtų įvertinti bet kokie pažeidimai, susiję su Sąjungos 

politika, projektais ir finansavimu trečiosiose šalyse, ir užkirstas kelias šiems 
pažeidimams,“

2-oji dalis: „be kita ko, sukuriant asmenų ar grupių, kurių teisės būtų pažeistos dėl ES veiklos 
tose šalyse, skundų nagrinėjimo tvarką;“.

124 dalis
1-oji dalis: „ragina sukurti ES privalomą išsamaus patikrinimo žmogaus teisių ir aplinkosaugos 

atžvilgiu priemonę, pagal kurią būtų reikalaujama, kad įmonės aktyviai dalyvautų 
nustatant, vertinant, švelninant bet kokį jų verslo ir tiekimo grandinių neigiamą 
poveikį žmogaus teisėms, užkertant jam kelią ir pranešant apie jį, kuri būtų taikoma 
įmonėms, verslo vadovams ir vykdomiesiems pareigūnams pažeidimo atveju ir 
suteiktų nukentėjusiesiems galimybę kreiptis į teismą ir pasinaudoti teisių gynimo 
priemonėmis; palankiai vertina pranešimą, kad į Komisijos pasiūlymą bus įtraukta 
atsakomybės tvarka;“.

2-oji dalis: „ragina Komisiją apsvarstyti galimybę įtraukti kitų rūšių atsakomybę, įskaitant 
baudžiamąją atsakomybę, taikomą už sunkiausius pažeidimus;“.

The Left:
52 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ar karinėms operacijoms“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

67 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „vadinamąjį ES S. Magnitskio aktą“ ir „taip pat dar 

kartą patvirtinti Europos Sąjungos svarbą veiksmingai imantis veiksmų sankcijų už 
žmogaus teisių pažeidimus srityje, t. y. naudojantis kvalifikuota balsų dauguma;“.

2-oji dalis: „vadinamąjį ES S. Magnitskio aktą“.
3-oji dalis: „taip pat dar kartą patvirtinti Europos Sąjungos svarbą veiksmingai imantis veiksmų 

sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus srityje, t. y. naudojantis kvalifikuota balsų 
dauguma;“.
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68 dalis
1-oji dalis: „laikosi nuomonės, kad pasauliniu COVID-19 protrūkiu neturėtų būti naudojamasi 

kaip sankcijų režimų švelninimo dingstimi;“.
2-oji dalis: „tačiau pabrėžia, kad taikant sankcijas neturėtų būti trukdoma teikti humanitarinę 

pagalbą, įskaitant medicininę pagalbą, laikantis tarptautinės humanitarinės teisės;“.

ECR:
7 dalis
1-oji dalis: „primena, kad valstybės, kovodamos su COVID-19 pandemija, privalo užtikrinti, 

kad joms reaguojant į krizę būtų atsižvelgiama į lyčių aspektą ir laikomasi 
tarpsektorinio požiūrio, siekiant užtikrinti visų moterų ir mergaičių teises gyventi be 
diskriminacijos ir smurto“.

2-oji dalis: „bei užtikrinti joms galimybę naudotis reikalingomis pagrindinėmis lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos paslaugomis;“.

9 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „lytine tapatybe, lyties raiška ir lytinėmis 

ypatybėmis“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

26 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „įskaitant visus mėginimus riboti esamas teises ir 

apsaugą lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių srityje“, „saugias ir teisėtas 
abortų paslaugas“ ir „taip pat prievartinę lytinės ir reprodukcinės sveikatos 
priežiūros praktiką, kuria nepaisoma laisvo ir informuoto moterų sutikimo;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

33 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „taikant kvalifikuotos balsų daugumos taisyklę 

Taryboje“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

77 dalis
1-oji dalis: „ragina Komisiją ir valstybes nares nuosekliai įgyvendinti lyčių lygybės strategiją 

ES ir už jos ribų,“.
2-oji dalis: „taip pat imtis veiksmingų ir konkrečių veiksmų, kad būtų užkirstas kelias 

priešiškumui moterų teisėms, lyčių lygybei ir lytinei ir reprodukcinei sveikatai bei 
teisėms;“.

78 dalis
1-oji dalis: „primena, kad lytinė ir reprodukcinė sveikata bei teisės, taip pat tinkamas lytinis 

švietimas yra žmogaus teisės;“.
2-oji dalis: „ragina ES ir valstybes nares dar kartą patvirtinti neatimamas moterų teises į fizinę 

neliečiamybę, orumą ir savarankišką sprendimų priėmimą, taip pat puoselėti visų 
žmogaus teisių visuotinumą ir nedalomumą visomis aplinkybėmis ir ypač ginti bei 
propaguoti teises, kurioms kyla didžiausias pavojus,“.

3-oji dalis: „pvz., lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei teises;“.

79 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „numatant tvirtus įsipareigojimus ir veiksmus lytinės 

ir reprodukcinės sveikatos bei teisių srityje;“ ir „gerinti moterų lytinę ir reprodukcinę 
sveikatą ir teises“.

2-oji dalis: šie žodžiai.
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80 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei teises“ ir 

„pasitelkiant susijusias lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių ir ŽIV 
intervencines priemones“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

84 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ragina ES ir visas jos valstybes nares (jei jos dar to 

nepadarė) kuo greičiau ratifikuoti ir įgyvendinti Stambulo konvenciją;“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

104 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „įskaitant lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei teises ir 

LGBTI asmenų teises;“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

129 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „dar kartą ragina ES skubiai parengti teisiškai 

privalomą ginkluotų bepiločių orlaivių naudojimo sistemą, kuria būtų užtikrinta, kad 
valstybės narės, laikydamosi savo teisinių įsipareigojimų, nevykdytų neteisėto 
tikslinio žudymo arba nepadėtų trečiosioms šalims jo vykdyti;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

130 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir suteikiant aiškumo tinkamų ir prieinamų teisėtų 

migracijos kelių klausimu;“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

PPE, ECR:
12 dalis
1-oji dalis: „pabrėžia, kad biologinė įvairovė ir žmogaus teisės yra tarpusavyje susiję ir viena 

nuo kitos priklauso, ir primena valstybių įsipareigojimus žmogaus teisių srityje 
saugoti biologinę įvairovę, nuo kurios minėtos teisės priklauso, be kita ko, 
užtikrinant piliečių dalyvavimą priimant su biologine įvairove susijusius sprendimus 
ir užtikrinant veiksmingos teisinės gynybos galimybes biologinės įvairovės nykimo 
ir degradacijos atvejais; reiškia paramą atsirandančioms tarptautinio lygmens 
normatyvinėms pastangoms, susijusioms su nusikaltimais aplinkai;“.

2-oji dalis: „todėl ragina ES ir valstybes nares remti natūralios aplinkos naikinimo pripažinimą 
tarptautiniu nusikaltimu pagal Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą;“.

Įvairūs:
7 pakeitimas buvo panaikintas.
Raffaele Fitto (ECR frakcija) taip pat parėmė 24 pakeitimą.
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14. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas: konkrečios kovos su 
COVID-19 krize priemonės ***I

Pranešimas: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Preliminarus susitarimas

Preliminarus 
susitarimas

14 komitetas VB + 649, 7, 31
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15. Glaudesnės sąsajos ir ES ir Azijos santykiai

Pranešimas: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Po 57 dalies 1 pranešėjas VB + 601, 16, 72

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 526, 43, 119

16. Daugiau nei didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį (MSY) užtikrinančios 
išteklių atsikūrimo skatinimo priemonės

Pranešimas: Caroline Roose (A9-0264/2020)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

8 dalis 4 nariai VB - 262, 371, 55

20 dalis 5 nariai VB + 346, 304, 38

Po 20 dalies 6 nariai VB + 325, 318, 44

21 dalis 7 nariai VB + 443, 230, 16

Po 40 dalies 1 nariai VB - 253, 408, 28

Po 41 dalies 2 nariai VB - 205, 359, 123

Po M konstatuojamosios 
dalies

3 nariai VB + 341, 247, 101

dal.

1/VB + 370, 288, 30

P konstatuojamoji dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 329, 317, 43

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 362, 248, 71
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Prašymai balsuoti dalimis
Nariai:
P konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „kadangi IUCN, be kitų veiksmingų teritorinių išsaugojimo priemonių, ragina ne 

mažiau kaip 30 proc. visų jūros buveinių iki 2020 m. pertvarkyti į itin saugomų jūrų 
teritorijų tinklą, siekiant, kad gavybos veikla nebūtų vykdoma bent 30 proc. 
vandenynų teritorijos,“.

2-oji dalis: „neatsižvelgiant į socialinius ir ekonominius padarinius;“.

17. Aleksejaus Navalno suėmimas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0090/2021, B9-0091/2021, B9-0092/2021, B9-0093/2021, 
B9-0094/2021, B9-0095/2021

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0090/2021 
(PPE, S&D, RENEW, Verts/ALE, ECR, nariai)

dal.

1/VB + 609, 51, 22

2/VB + 564, 58, 59

11 dalis § originalus 
tekstas

3/VB + 449, 136, 95

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 581, 50, 44

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0090/2021 S&D VB ↓

B9-0091/2021 The Left VB ↓

B9-0092/2021 ECR VB ↓

B9-0093/2021 Verts/ALE VB ↓

B9-0094/2021 RENEW VB ↓

B9-0095/2021 PPE VB ↓

Prašymai balsuoti atskirai
S&D: 11 dalis
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Prašymai balsuoti dalimis
PPE, S&D, ID:
11 dalis
1-oji dalis: „ragina ES ir jos valstybes nares parengti naują ES santykių su Rusija strategiją, 

kurioje daugiausia dėmesio būtų skiriama paramai pilietinei visuomenei, kuri 
propaguoja demokratines vertybes, teisinę valstybę, pagrindines laisves ir žmogaus 
teises;“.

2-oji dalis: „ragina ES ir jos valstybes nares kritiškai persvarstyti bendradarbiavimą su Rusija 
įvairiose užsienio politikos platformose“.

3-oji dalis: „ir tokiuose projektuose kaip „Nord Stream 2“ – šio projekto įgyvendinimo 
veiksmus ES turi nedelsiant nutraukti;“.

18. Pastarojo meto įvykiai Venesuelos Nacionalinėje Asamblėjoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0056/2021, B9-0060/2021, B9-0062/2021, B9-0064/2021, 
B9-0065/2021

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0056/2021 
(PPE, RENEW, ECR)

1 dalis § originalus 
tekstas

VB + 367, 269, 51

1 The Left VB - 38, 598, 51

2 The Left VB - 152, 491, 43

3 The Left VB - 110, 527, 49

4 The Left VB - 70, 595, 22

Po 1 dalies

7 The Left VB - 39, 555, 93

2 dalis § originalus 
tekstas

VB + 511, 47, 128

Po 2 dalies 8 The Left VB - 40, 605, 42

3 dalis § originalus 
tekstas

VB + 609, 34, 44

Po 3 dalies 9 The Left VB - 286, 367, 33

4 dalis § originalus 
tekstas

VB + 650, 15, 22

Po 4 dalies 10 The Left VB - 40, 524, 122

Po 5 dalies 11 The Left VB - 44, 527, 116



P9_PV(2021)01.19-21(VOT)_LT.docx 34 PE 665.251

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

11 dalis § originalus 
tekstas

VB + 612, 25, 50

Po A 
konstatuojamosios 

dalies

5 The Left VB - 41, 605, 41

Po B 
konstatuojamosios 

dalies

6 The Left VB - 174, 398, 115

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 391, 114, 177

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0056/2021 PPE VB ↓

B9-0060/2021 The Left VB ↓

B9-0062/2021 S&D VB ↓

B9-0064/2021 ECR VB ↓

B9-0065/2021 RENEW VB ↓

Prašymai balsuoti atskirai
S&D: 1, 2, 3, 4 ir 11 dalys

19. Galimybė visiems turėti prieigą prie deramo būsto už prieinamą kainą

Pranešimas: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Alternatyvus 
pasiūlymas dėl 

rezoliucijos

1 ID VB - 87, 587, 11

dal.

1/VB + 397, 274, 15

1 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 554, 109, 24
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

dal.

1/VB + 556, 79, 52

2 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 418, 180, 89

dal.

1/VB + 596, 24, 67

6 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 367, 200, 120

dal.

1/VB + 544, 25, 118

8 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 355, 286, 46

dal.

1/VB + 523, 126, 38

29 dalis § originalus 
tekstas

2/VB - 263, 382, 42

dal.

1/VB + 523, 150, 14

2/VB + 420, 204, 63

34 dalis § originalus 
tekstas

3/VB - 302, 375, 9

35 dalis 2 nariai VB - 273, 393, 19

dal.

1/VB + 569, 29, 89

40 dalis § originalus 
tekstas

2/VB - 316, 358, 13

Po 43 dalies 3 nariai VB - 214, 392, 81

dal.

1/VB + 368, 290, 29

2/VB - 260, 413, 14

3/VB + 647, 27, 13

45 dalis § originalus 
tekstas

4/VB + 419, 257, 11
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

dal.

1/VB + 565, 73, 49

47 dalis § originalus 
tekstas

2/VB - 271, 347, 69

dal.

1/VB + 583, 28, 76

51 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 316, 305, 66

dal.

1/VB + 591, 57, 37

53 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 439, 225, 22

dal.

1/VB + 559, 33, 95

AW konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB - 287, 358, 42

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (EMPL komitetas)
(visas tekstas)

VB + 352, 179, 152

Prašymai balsuoti dalimis
Nariai:
1 dalis
1-oji dalis: „ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad teisė į tinkamą būstą visose 

galiojančiose Europos ir nacionalinėse teisės aktų nuostatose būtų pripažįstama ir 
įgyvendinama kaip pagrindinė žmogaus teisė;“.

2-oji dalis: „ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti vienodą galimybę gauti deramą būstą, 
įskaitant švarų ir kokybišką geriamąjį vandenį, tinkamas ir lygiavertes sanitarijos, 
higienos ir patalpų aplinkos kokybės sąlygas, įperkamą, patikimą ir tvarią energiją 
visiems, taip prisidedant prie visų formų skurdo panaikinimo, apsaugant 
pažeidžiamų namų ūkių žmogaus teises ir remiant labiausiai pažeidžiamas grupes 
siekiant apsaugoti jų sveikatą ir gerovę;“.

2 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „smerkia tai, kad moratoriumas apeinamas 

neprijungiant prie šildymo sistemos rudens laikotarpiu, nes tokiu atveju 
moratoriumas netenka prasmės;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

6 dalis
1-oji dalis: „palankiai vertina Komisijos paramą, kad vykdant pastatų renovacijos bangą būtų 

siūloma finansavimo sprendimų mažas pajamas gaunantiems namų ūkiams; 
palankiai vertina būsto kainos neutralumo modelį (apimantį nuomą, energijos 
sąnaudas ir vietinius mokesčius),“.
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2-oji dalis: „nes juo apjungiami socialiniai ir klimato tikslai ir užkertamas kelias iškeldinimams 
dėl to, kad pastatui reikalinga didelio masto renovacija, taip užtikrinant, kad nuomos 
padidėjimą visapusiškai atsvertų sutaupyta energija; pažymi, kad būtina apsaugoti 
nuomininkus nuo iškeldinimo atliekant būstų renovacijos darbus;“.

8 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ragina valstybes nares savo ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo planuose pirmenybę teikti renovacijai, siekiant tikslo kasmet iš 
esmės renovuoti ne mažiau kaip 3 proc. Europos pastatų ūkio;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

29 dalis
1-oji dalis: „įspėja, jog siekiant, kad iškeldinimas atitiktų tarptautinius žmogaus teisių 

standartus, reikia laikytis keleto kriterijų, įskaitant prasmingą iškeldinamų žmonių 
dalyvavimą, visų galimų alternatyvų įvertinimą, perkėlimą į tinkamą būstą turint 
paveiktų namų ūkių sutikimą, kad nė vienas asmuo netaptų benamiu, taip pat 
užtikrinti teisę kreiptis į teismą siekiant procesinio teisingumo ir visų žmogaus teisių 
laikymąsi; ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad nesilaikant šių kriterijų 
vykdomi iškeldinimai būtų laikomi priverstiniais ir vertinami kaip teisės į būstą 
pažeidimas; reikalauja, kad toks priverstinis iškeldinimas, apibrėžtas tarptautinėje 
žmogaus teisių teisėje, būtų draudžiamas bet kokiomis aplinkybėmis,“.

2-oji dalis: „nepaisant paveiktų asmenų nuosavybės ar būsto valdos statuso, o nuo priverstinio 
iškeldinimo nukentėję žmonės atitinkamai gautų tinkamą kompensaciją, nuostolių 
atlyginimą ir galimybę gauti būstą arba, tam tikrais atvejais, dirbamosios žemės;“.

34 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „primygtinai ragina Komisiją užtikrinti, kad visos 

konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos suteiktų teigiamą postūmį įgyvendinant 
Europos socialinių teisių ramsčio principus, taip pat Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus ir žaliajame kurse nustatytus su klimato kaita susijusius tikslus;“ ir 
„finansinio aspekto sustiprėjimas“.

2-oji dalis: „primygtinai ragina Komisiją užtikrinti, kad visos konkrečioms šalims skirtos 
rekomendacijos suteiktų teigiamą postūmį įgyvendinant Europos socialinių teisių 
ramsčio principus, taip pat Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus ir žaliajame 
kurse nustatytus su klimato kaita susijusius tikslus;“.

3-oji dalis: „finansinio aspekto sustiprėjimas“.

40 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „būsto valdos saugumą, pirmenybę teikiant 

ilgalaikėms nuomos sutartims kaip numatytajai galimybei, taip pat“ ir „nuomos 
kontrolės priemonėms ir prireikus nuomos kainos reguliavimui, kad visi turėtų 
prieigą prie įperkamo būsto“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

45 dalis
1-oji dalis: „susirūpinęs atkreipia dėmesį į būsto rinkos finansinės veiklos suaktyvėjimą, ypač 

miestuose, kai investuotojai vertina būstą kaip turtą, kuriuo galima prekiauti, o ne 
kaip žmogaus teisę; ragina Komisiją įvertinti ES politikos ir teisės aktų indėlį į būsto 
rinkos finansinio aspekto sustiprėjimą ir nacionalinių bei vietos valdžios institucijų 
gebėjimą užtikrinti teisę į būstą“.

2-oji dalis: „ir prireikus iki 2021 m. vidurio pateikti pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų, kuriais būtų stabdomas būsto rinkos finansinio aspekto stiprėjimas;“.
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3-oji dalis: „ragina valstybes nares ir vietos valdžios institucijas nustatyti tinkamas 
spekuliacinių investicijų stabdymo priemones, taikyti ilgalaikėms investicijoms į 
būsto rinką palankią politiką ir parengti miesto ir kaimo planavimo politiką, 
skatinančią įperkamo būsto pasiūlą, socialinę įvairovę ir socialinę sanglaudą;“, 
išskyrus žodžius „nustatyti tinkamas spekuliacinių investicijų stabdymo priemones“.

4-oji dalis: šie žodžiai.

47 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir uždrausti iškeldinti nuomininkus ir būste 

gyvenančius savininkus nesuteikiant jiems kito būsto;“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

51 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „atsižvelgdamas į tai ragina reformuoti ekonomikos 

valdymo sistemą, suteikiant valstybėms narėms galimybes vykdyti reikiamas 
žaliąsias ir socialines viešąsias investicijas, įskaitant investicijas, susijusias su 
socialinio, valstybinio, įperkamo ir efektyviai energiją vartojančio būsto plėtojimu ir 
gerinimu;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

53 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „atsižvelgdamas į tai ragina vykdyti investicijas 

pasitelkiant Europos regioninės plėtros fondą, Teisingos pertvarkos fondą, 
„InvestEU“, ESF+, programą „Europos horizontas“ ir priemonę „Next Generation 
EU“, o ypač Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę, Atsako į 
koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyvą (CRII) ir Išplėstinę atsako į koronaviruso 
grėsmę investicijų iniciatyvą (CRII+); ragina užtikrinti didesnę šių priemonių 
sąveiką;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

AW konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kurį lėmė socialinė gyventojų kaita, perteklinis 

turizmas ir vis didesnė finansų įtaka būsto rinkoje“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

20. Teisė atsijungti

Pranešimas: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020) (kad pasiūlymas dėl rezoliucijos būtų priimtas, 
reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

2 S&D VB + 453, 169, 61

dal.

1/VB ↓

13 dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB ↓
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

14 dalis § originalus 
tekstas

VB + 492, 151, 43

15 dalis § originalus 
tekstas

VB + 503, 136, 48

dal.

1/VB + 672, 7, 8

19 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 568, 108, 11

26 dalis § originalus 
tekstas

VB + 485, 145, 57

dal.

1/VB + 668, 10, 9

2/VB + 511, 99, 77

H konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

3/VB + 514, 168, 5

Po K 
konstatuojamosios 

dalies

1 ID VB - 161, 518, 6

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 472, 126, 83

Prašymai balsuoti atskirai
ID: 14, 15 ir 26 dalys

Prašymai balsuoti dalimis
ID:
H konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pagrindinė teisė ir“ ir „Sąjungos lygmens“.
2-oji dalis: „pagrindinė teisė ir“.
3-oji dalis: „Sąjungos lygmens“.

13 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ragina Komisiją, remiantis išsamiu ir tinkamu 

vertinimu ir konsultacijomis su valstybėmis narėmis bei socialiniais partneriais, 
pateikti pasiūlymą dėl direktyvos dėl būtiniausių standartų ir sąlygų siekiant 
užtikrinti, kad darbuotojai galėtų veiksmingai pasinaudoti savo teise atsijungti, ir 
reglamentuoti esamų ir naujų skaitmeninių priemonių naudojimą darbo tikslais, 
kartu atsižvelgiant į Europos socialinių partnerių pagrindų susitarimą dėl 
skaitmeninimo, kuris apima prisijungimo ir atsijungimo tvarką;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.
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19 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Komisija“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

21. ES mokesčių rojų sąrašo pertvarkymas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B9-0052/2021

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0052/2021 
(ECON komitetas, FISC pakomitetis)

2 dalis 9 The Left VB - 197, 482, 8

1 S&D, 
Verts/ALE

VB + 443, 184, 593 dalis

10 The Left VB - 175, 476, 35

4 dalis 11 The Left VB - 211, 466, 10

8 dalis 12 The Left VB - 124, 554, 9

13 The Left VB - 304, 343, 40

dal.

1/VB + 616, 26, 45

9 dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 425, 216, 46

10 dalis § originalus 
tekstas

VB + 376, 260, 51

2 S&D, 
Verts/ALE

VB + 366, 265, 56

dal.

1/VB ↓

13 dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB ↓

14 dalis 14 The Left VB - 199, 414, 74

15 The Left VB - 243, 349, 95

dal.

15 dalis

§ originalus 
tekstas

1/VB + 671, 8, 8
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

2/VB + 639, 40, 8

20 dalis 16 The Left VB + 354, 268, 65

21 dalis 3 S&D, 
Verts/ALE

VB + 371, 284, 32

dal.

1/VB + 677, 2, 8

24 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 634, 35, 18

27 dalis 17 The Left VB - 231, 340, 116

15 nurodomoji dalis § originalus 
tekstas

VB + 594, 37, 56

4 The Left VB + 393, 245, 49A konstatuojamoji 
dalis

5 The Left VB - 304, 341, 42

Po A 
konstatuojamosios 

dalies

6 The Left VB - 146, 471, 70

Po C 
konstatuojamosios 

dalies

7 The Left VB + 336, 334, 17

Po G 
konstatuojamosios 

dalies

8 The Left VB - 307, 338, 42

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 587, 50, 46

Prašymai balsuoti atskirai
RENEW, PPE, 
ID:

10 dalis

ECR: 15 nurodomoji dalis; 9 ir 10 dalys

Prašymai balsuoti dalimis
ECR:
15 dalis



P9_PV(2021)01.19-21(VOT)_LT.docx 42 PE 665.251

1-oji dalis: „pažymi, kad kai kurie žalingiausi trečiųjų šalių jurisdikciją turintys subjektai, 
įskaitant Kaimanų salas ir Bermudus, buvo išbraukti iš sąrašo nustačius labai 
minimalius turinio kriterijus ir silpnas vykdymo užtikrinimo priemones; pabrėžia, 
kad dėl tokių sprendimų gali kilti klausimų dėl konkrečios veiklos autentiškumo ir 
sprendimų priėmimo nešališkumo bei pakenkta visuomenės pasitikėjimui; ragina 
sugriežtinti atrankos kriterijus, įskaitant turinio reikalavimus, pagrįstus standartiniu 
požiūriu, taip pat proporcingumo reikalavimus ir jų stebėseną, siekiant padidinti 
sąrašo veiksmingumą ir užtikrinti, kad jis padėtų spręsti naujus ekonomikos 
skaitmeninimo keliamus uždavinius; ragina Tarybą kaip atskirą kriterijų nustatyti 
automatinį trečiųjų šalių jurisdikciją turinčių subjektų, kuriuose taikoma 0 proc. 
pelno mokesčio norma arba įmonių pelnas nėra apmokestinamas, įtraukimą į sąrašą; 
susirūpinęs pažymi, kad trečiosios šalys gali panaikinti reikalavimų neatitinkančias 
mokesčio sistemas, tačiau pakeisti jas naujomis sistemomis, galinčiomis pakenkti 
ES;“.

2-oji dalis: „primena viešųjų ataskaitų pagal šalis teikimo svarbą siekiant stebėti turinio 
reikalavimus;“.

24 dalis
1-oji dalis: „ragina užtikrinti, kad pagal valstybės pagalbos taisykles ir valstybių narių 

nacionalines paramos programas įmonės, turinčios ekonominių ryšių su 
nebendradarbiaujančiais jurisdikciją turinčiais subjektais, pvz., įmonės, įsisteigusios 
tokiose jurisdikcijose mokesčių tikslais, negalėtų gauti paramos; pabrėžia, kad tai 
itin svarbu atsižvelgiant į Europos vidaus solidarumą ir valstybių narių pasitikėjimo 
kūrimą;“.

2-oji dalis: „primena, kad siekiant tai užtikrinti, reikalingas skaidrumas teikiant viešąsias 
ataskaitas pagal šalis visuose sektoriuose; ragina Tarybą skubiai užbaigti diskusijas 
ir priimti savo bendrą požiūrį į pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto;“.

PPE:
9 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „tačiau bent kol kas laikyti tas valstybes nares ES 

mokesčių rojais;“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

13 dalis
1-oji dalis: „mano, kad sąžiningo apmokestinimo kriterijus neturėtų apsiriboti vien lengvatiniu 

mokesčių priemonių pobūdžiu, bet turėtų būti atsižvelgiama į plačias mokesčių 
lengvatas ir sandorių kainodaros neatitikimus; primena, kad dabartiniame trečiųjų 
šalių įtraukimo į sąrašą procese nėra numatytas atskiras 0 proc. arba labai žemų 
mokesčių tarifų kriterijus;“.

2-oji dalis: „ragina Komisiją ir Elgesio kodekso grupę į vertinimą įtraukti mokesčių priemones, 
dėl kurių sumažėja apmokestinimas, atsižvelgiant į vykstančias derybas dėl 
EBPO / G 20 įtraukiosios sistemos II ramsčio, visų pirma minimalaus 
apmokestinimo klausimu; ragina Komisiją ir Tarybą pasiūlyti minimalų faktinį 
apmokestinimo lygį, kuris būtų atskiras įtraukimo į ES sąrašą kriterijus;“.

22. Žemės drebėjimų Kroatijoje padarinių švelninimas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0057/2021, B9-0058/2021, B9-0059/2021, B9-0061/2021, 
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B9-0063/2021

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0057/2021 
(PPE, S&D, RENEW, Verts/ALE, ECR, The Left)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 
(visas tekstas)

VB + 677, 5, 1

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0057/2021 S&D VB ↓

B9-0058/2021 PPE VB ↓

B9-0059/2021 The Left VB ↓

B9-0061/2021 Verts/ALE VB ↓

B9-0063/2021 RENEW, 
nariai

VB ↓

Įvairūs:
Mislav Kolakušić ir Ivan Vilibor Sinčić taip pat parėmė bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-
0057/2021.

23. Lyčių aspektu grindžiamas požiūris COVID-19 krizės metu ir pokriziniu 
laikotarpiu

Pranešimas: Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

dal.

1/VB + 526, 105, 56

6 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 475, 174, 38

7 dalis 4 pranešėja VB + 444, 189, 55

8 dalis 5 pranešėja VB + 627, 48, 13

10 dalis § originalus 
tekstas

VB + 484, 139, 63

6 pranešėja VB + 530, 76, 8012 dalis

§ originalus dal.
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

1/VB ↓

2/VB ↓

tekstas

3/VB ↓

15 dalis 11 nariai VB + 529, 82, 75

7 pranešėja VB + 483, 84, 118

dal.

1/VB ↓

20 dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB ↓

31 dalis 8 pranešėja VB + 532, 50, 106

37 dalis 9 pranešėja VB + 646, 26, 16

43 dalis 10 pranešėja VB + 668, 6, 14

dal.

1/VB + 554, 52, 82

47 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 490, 146, 51

dal.

1/VB + 664, 8, 16

49 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 497, 128, 62

dal.

1/VB + 574, 37, 77

50 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 494, 132, 61

dal.

1/VB + 539, 75, 72

53 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 482, 151, 54
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

C konstatuojamoji 
dalis

1 pranešėja VB + 631, 39, 17

dal.

1/VB + 616, 16, 54

2/VB + 463, 128, 93

D konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

3/VB + 461, 139, 84

J konstatuojamoji dalis 2 pranešėja VB + 615, 58, 14

K konstatuojamoji 
dalis

3 pranešėja VB + 666, 6, 15

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 485, 86, 108

Prašymai balsuoti atskirai
Nariai: 10 dalis

Prašymai balsuoti dalimis
Nariai:
D konstatuojamoji dalis.
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir tam tikrose valstybėse narėse buvo teisinių 

mėginimų riboti teisę į saugų ir teisėtą abortą“ ir „kontracepcijos priemonių 
prieinamumą, saugų abortą ir dirbtinio apvaisinimo in vitro paslaugas,“.

2-oji dalis: „ir tam tikrose valstybėse narėse buvo teisinių mėginimų riboti teisę į saugų ir teisėtą 
abortą“.

3-oji dalis: „kontracepcijos priemonių prieinamumą, saugų abortą ir dirbtinio apvaisinimo 
in vitro paslaugas,“.

6 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „palankiai vertina Komisijos ketinimą skatinti priimti 

2012 m. lapkričio 14 d. pasiūlymą dėl Direktyvos dėl biržinių bendrovių 
nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo ir 
atitinkamų priemonių (Direktyva dėl moterų įmonių valdybose) ir primygtinai ragina 
Tarybą nebeblokuoti šio dokumento ir jį priimti;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

12 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pavyzdžiui, lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei 

teises,“ ir „pavyzdžiui, lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei teises kaip neatsiejamą 
sveikatos dalį ir žmonių gerovei bei lyčių lygybės skatinimui būtiną veiksnį;“.

2-oji dalis: „pavyzdžiui, lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei teises,“.
3-oji dalis: „pavyzdžiui, lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei teises kaip neatsiejamą sveikatos 

dalį ir žmonių gerovei bei lyčių lygybės skatinimui būtiną veiksnį;“.
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20 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių 

srityje,“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

47 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „patvirtinti ir įgyvendinti kovos su diskriminacija 

direktyvą ir“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

49 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „įskaitant lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei teises,“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

50 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius žodžiai „y compris la santé et les droits en matière de 

sexualité et de procréation“ versijoje prancūzų k.
2-oji dalis: šie žodžiai.

53 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

24. ES lyčių lygybės strategija

Pranešimas: Maria Noichl (A9-0234/2020)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

1 ID VB - 130, 535, 16Alternatyvus 
pasiūlymas dėl 

rezoliucijos 10 ECR VB - 119, 547, 18

2 pranešėja VB + 486, 134, 64

dal.

1/VB ↓

6 dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB ↓

7 dalis § originalus 
tekstas

VB + 482, 112, 88

dal.

1/VB + 652, 18, 14

11 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 390, 113, 181
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

3/VB + 372, 277, 34

dal.

1/VB + 533, 38, 113

17 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 465, 155, 64

dal.

1/VB + 667, 6, 11

21 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 504, 103, 76

dal.

1/VB + 646, 23, 15

22 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 520, 99, 63

29 dalis 3 pranešėja VB + 544, 116, 23

33 dalis 4NP pranešėja VB + 380, 278, 26

dal.

1/VB + 546, 80, 57

35 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 374, 262, 47

dal.

1/VB + 395, 247, 42

2/VB + 554, 74, 56

41 dalis § originalus 
tekstas

3/VB + 512, 94, 76

44 dalis § originalus 
tekstas

VB + 470, 62, 149

dal.

1/VB + 620, 15, 49

2/VB + 391, 77, 216

45 dalis § originalus 
tekstas

3/VB + 388, 78, 218
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

dal.

1/VB + 650, 28, 6

2/VB + 338, 266, 80

50 dalis § originalus 
tekstas

3/VB + 429, 214, 41

5 pranešėja VB + 359, 270, 55

dal.

1/VB ↓

2/VB ↓

53 dalis

§ originalus 
tekstas

3/VB ↓

dal.

1/VB + 577, 46, 61

55 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 375, 242, 67

dal.

1/VB + 613, 55, 16

2/VB + 324, 305, 55

57 dalis § originalus 
tekstas

3/VB + 381, 197, 106

59 dalis § originalus 
tekstas

VB + 369, 119, 195

dal.

1/VB + 640, 29, 15

60 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 453, 42, 189

dal.

1/VB + 654, 21, 9

67 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 323, 184, 177

dal.79 dalis § originalus 
tekstas

1/VB + 505, 120, 57
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

2/VB + 343, 293, 46

3/VB + 338, 291, 53

dal.

1/VB + 648, 23, 13

80 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 601, 19, 64

97 dalis 6 pranešėja VB + 599, 68, 17

7 pranešėja VB + 359, 283, 41

dal.

1/VB ↓

100 dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB ↓

111 dalis § originalus 
tekstas

VB + 481, 156, 45

dal.

1/VB + 462, 162, 56

2/VB + 449, 165, 66

114 dalis § originalus 
tekstas

3/VB + 463, 166, 53

117 dalis 8 pranešėja VB + 540, 86, 57

118 dalis § originalus 
tekstas

VB + 277, 151, 254

9 pranešėja VB + 362, 94, 227

dal.

1/VB ↓

122 dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB ↓

dal.

1/VB + 537, 124, 21

E konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 480, 145, 57
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

dal.

1/VB + 654, 12, 18

F konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 498, 123, 61

dal.

1/VB + 647, 10, 27

J konstatuojamoji dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 601, 18, 65

dal.

1/VB + 603, 46, 35

K konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 418, 100, 166

dal.

1/VB + 538, 73, 73

N konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 466, 137, 80

dal.

1/VB + 668, 11, 5

R konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 415, 182, 86

dal.

1/VB + 582, 67, 34

2/VB + 571, 63, 49

3/VB + 506, 113, 62

4/VB + 473, 132, 76

5/VB + 464, 146, 71

6/VB + 510, 90, 83

W konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

7/VB + 421, 194, 68

dal.

1/VB + 596, 35, 53

X konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 495, 99, 89
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

dal.

1/VB + 650, 16, 18

AD konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 540, 93, 51

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (FEMM komitetas) 
(visas tekstas)

VB + 464, 119, 93

Prašymai balsuoti atskirai
Nariai: 7, 44, 59, 111 ir 118 dalys

Prašymai balsuoti dalimis
Nariai:
6 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodį „privalomų“
2-oji dalis: šis žodis.

11 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir derinimą“ ir „į savo atitinkamus teisės aktus 

įtraukiant plačiausių užmojų šiuo metu ES valstybėse narėse galiojančias 
nacionalines priemones ir praktiką;“.

2-oji dalis: „ir derinimą“.
3-oji dalis: „į savo atitinkamus teisės aktus įtraukiant plačiausių užmojų šiuo metu ES 

valstybėse narėse galiojančias nacionalines priemones ir praktiką;“.

17 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „o Vengrijos vyriausybė neseniai nusprendė 

konvencijos apskritai neratifikuoti;“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

21 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „lytines ir reprodukcines“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

22 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „todėl ragina valstybes nares priimti TDO konvenciją 

Nr. 189, taip siekiant stiprinti darbuotojų, ypač moterų, teises neoficialioje 
ekonomikoje, ir užtikrinti, kad skundų nagrinėjimo mechanizmai būtų 
nepriklausomi, konfidencialūs ir prieinami visoms moterims be diskriminavimo ir 
kad būtų numatytos konkrečios priemonės skundo pateikėjoms apsaugoti nuo 
darbdavio atsakomųjų veiksmų ir pakartotinės viktimizacijos;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

35 dalis
1-oji dalis: „palankiai vertina ES mastu vykdomą informavimo kampaniją dėl kovos su lyčių 

stereotipais, taip pat dėl smurto prevencijos priemonių, kuriose didžiausias dėmesys 
skiriamas vyrams, berniukams ir vyriškumui;“.

2-oji dalis: „ragina imtis aiškesnių priemonių kovojant su žalingomis vyriškumo normomis, nes 
lyčių stereotipai yra pagrindinė lyčių nelygybės priežastis ir daro poveikį visoms 
visuomenės sritims;“.
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41 dalis
1-oji dalis: „ragina Komisiją pateikti Europos susitarimą dėl priežiūros, kuriame būtų 

vadovaujamasi visapusišku požiūriu į visus priežiūros poreikius bei paslaugas ir 
nustatyti minimalūs priežiūros per visą gyvenimo ciklą standartai ir kokybės gairės – 
taip pat taikytinos ir vaikams, vyresnio amžiaus asmenims bei ilgalaikių poreikių 
turintiems asmenims;“.

2-oji dalis: „ragina Komisiją ir valstybes nares rinkti suskirstytus priežiūros paslaugų teikimo 
duomenis; primygtinai ragina valstybes nares nedelsiant į nacionalinę teisę visiškai 
perkelti ir įgyvendinti Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros direktyvą, kad 
būtų užtikrintas sąžiningas profesinio ir šeiminio gyvenimo atskyrimas, ir kviečia jas 
siekti daugiau negu reikalaujama minimaliais direktyvos standartais: taikyti tokias 
priemones, kaip visiškai apmokamos atostogos, skatinti vyrus imtis lygiaverčio 
vaidmens priežiūros srityje ir taip kovoti su lyčių stereotipais sprendžiant, ar eiti 
tėvystės ir (arba) motinystės atostogų, pripažinti neformaliųjų slaugytojų vaidmenį, 
užtikrinant jiems galimybes naudotis socialinės apsaugos priemonėmis ir teisę į 
pensijų išmokas, remti paslaugas, pritaikytas konkretiems tėvų ir (arba) šeimos 
narių, kurie rūpinasi neįgaliais, lėtinėmis ligomis sergančiais ar vyresnio amžiaus 
asmenimis, iššūkiams ir poreikiams, ir lanksčias darbo sąlygas, dėl kurių 
nenukentėtų darbuotojo atlyginimas ir kurios nebūtų užtikrinamos jo sąskaita, 
sudaryti galimybes naudotis socialinėmis ir darbuotojų teisėmis ir išmokomis bei 
gerbti darbuotojo teisę atsijungti; ragina Komisiją kasmet atidžiai ir sistemingai 
stebėti, kaip valstybės narės įgyvendina Profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyros direktyvą;“, išskyrus žodžius „ir kviečia jas siekti daugiau negu 
reikalaujama minimaliais direktyvos standartais: taikyti tokias priemones, kaip 
visiškai apmokamos atostogos, skatinti vyrus imtis lygiaverčio vaidmens priežiūros 
srityje“.

3-oji dalis: šie žodžiai.

45 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „padidinant pensijas ir socialines išmokas;“ ir „todėl 

reikia padidinti pensijas, remti ir išplėsti valstybines, visuotines ir solidarumu 
pagrįstas socialinės apsaugos sistemas, kad jos būtų perskirstomojo pobūdžio ir 
užtikrintų teisingas ir pakankamas pajamas po visą gyvenimą atlikto darbo, 
apsaugant valstybinių socialinės apsaugos sistemų tvarumą kuriant darbo vietas, 
kuriose būtų gerbiamos teisės ir mokamas didesnis darbo užmokestis;“.

2-oji dalis: „padidinant pensijas ir socialines išmokas;“.
3-oji dalis: „todėl reikia padidinti pensijas, remti ir išplėsti valstybines, visuotines ir solidarumu 

pagrįstas socialinės apsaugos sistemas, kad jos būtų perskirstomojo pobūdžio ir 
užtikrintų teisingas ir pakankamas pajamas po visą gyvenimą atlikto darbo, 
apsaugant valstybinių socialinės apsaugos sistemų tvarumą kuriant darbo vietas, 
kuriose būtų gerbiamos teisės ir mokamas didesnis darbo užmokestis;“.

50 dalis
1-oji dalis: „palankiai vertina Tarybos sprendimą aktyvuoti bendrąją nukrypti leidžiančią išlygą 

ir ragina valstybes nares investuoti į viešąsias paslaugas, įskaitant nemokamą vaikų 
ir sveikatos priežiūrą, kad būtų kuriamos naujos kokybiškos darbo vietos ir 
švelninamas krizės socioekonominis poveikis;“, išskyrus žodį „nemokamą“.

2-oji dalis: šis žodis.
3-oji dalis: „mano, kad griežto taupymo priemonės sukelia ilgalaikes neigiamas pasekmes, visų 

pirma moterims, todėl po COVID-19 krizės jos neturi būti taikomos;“.

53 dalis
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1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „privalomąsias“ ir „kurį būtų galima apibrėžti taip: 
„vienodos vertės darbu laikomas darbas, jei lyginant dvi darbuotojų grupes, kurios 
nebuvo sudarytos atsitiktinai, atliktą darbą galima palyginti vadovaujantis tokiais 
kriterijais, kaip darbo sąlygos, darbuotojams priskirtos atsakomybės laipsnis ir 
fiziniai ar psichiniai darbui atlikti reikalingi reikalavimai“;“.

2-oji dalis: „privalomąsias“.
3-oji dalis: „kurį būtų galima apibrėžti taip: „vienodos vertės darbu laikomas darbas, jei lyginant 

dvi darbuotojų grupes, kurios nebuvo sudarytos atsitiktinai, atliktą darbą galima 
palyginti vadovaujantis tokiais kriterijais, kaip darbo sąlygos, darbuotojams 
priskirtos atsakomybės laipsnis ir fiziniai ar psichiniai darbui atlikti reikalingi 
reikalavimai“;“.

55 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „vienodos vertės darbo apibrėžtis, kuri būtų taikoma 

visuose profesiniuose sektoriuose ir apimtų lyčių aspektu grindžiamą požiūrį, taip 
pat“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

57 dalis
1-oji dalis: „pažymi, kad mokesčių politika daro skirtingą poveikį skirtingo pobūdžio namų 

ūkiams;“.
2-oji dalis: „pabrėžia, kad asmenų apmokestinimas gali būti naudojamas kaip priemonė siekiant 

užtikrinti mokesčių sistemos teisingumą moterims; pabrėžia, kad kai kurių formų 
apmokestinimas daro neigiamą poveikį moterų užimtumo lygiui ir jų ekonominei 
nepriklausomybei, ir pažymi, kad mokesčių politika turėtų būti optimizuota siekiant 
sustiprinti paskatas moterims dalyvauti darbo rinkoje; atkreipia dėmesį į tai, kad 
bendras apmokestinimas gali turėti neigiamą poveikį vyrų ir moterų pensijų 
skirtumui; pabrėžia, jog mokesčių sistemos neturėtų būti grindžiamos prielaida, kad 
namų ūkiai vienodai kaupia lėšas ir jomis dalijasi;“.

3-oji dalis: „pabrėžia ciklo nepritekliaus (angl. period poverty) poveikį daugeliui Europos 
moterų dėl brangių menstruacinių higienos priemonių ir didelio jų apmokestinimo 
daugelyje valstybių narių, todėl primygtinai ragina valstybes nares imtis priemonių 
prieš tokios formos netiesioginę diskriminaciją mokesčių srityje ir ciklo 
nepriteklių;“.

60 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „padidinti darbo užmokestį ir“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

67 dalis
1-oji dalis: „pažymi, kad moterys mažiau dalyvauja darbo rinkoje negu vyrai;“.
2-oji dalis: „pabrėžia, kad, norint skatinti dalyvavimą rinkoje, svarbu mažinti pajamų mokestį;“.

79 dalis
1-oji dalis: „palankiai vertina paramą lyčių lygybei išrinktose organizacijose, pvz., Europos 

Parlamente; ragina nustatyti tokias privalomas priemones, kaip kvotos, ir pabrėžia, 
kad šiuo atveju Parlamentas turi būti pavyzdys; be to, palankiai vertina tai, kad 
Komisija paskelbė apie savo ketinimą rodyti pavyzdį vadovaujamųjų pareigų srityje, 
ir ragina įgyvendinti strategijas, kuriomis užtikrinamas didesnis įvairios socialinės 
padėties moterų dalyvavimas priimant sprendimus Komisijoje; atkreipia dėmesį į 
pastangas, kurios buvo įdėtos sudarant esamą Komisiją, ir pabrėžia, kad Parlamentas 
turi nustatyti panašaus užmojo tikslą.“, išskyrus žodį „privalomas“.

2-oji dalis: šis žodis.
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3-oji dalis: „ragina valstybes nares rinkimų sistemose nustatyti privalomas kvotas ir taip 
užtikrinti vienodą vyrų ir moterų skaičių tiek Europos, tiek nacionaliniuose 
parlamentuose;“.

80 dalis
1-oji dalis: „teigiamai vertina Komisijos įsipareigojimą skatinti moterų rinkėjų ir kandidačių 

dalyvavimą 2024 m. Europos Parlamento rinkimuose;“.
2-oji dalis: „šiuo požiūriu pabrėžia, jog būtina peržiūrėti Rinkimų aktą, siekiant numatyti 

galimybę laikinai pavaduoti Europos Parlamento narius, nusprendusius pasinaudoti 
savo teise išeiti motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros atostogų; ragina Komisiją 
atitinkamai peržiūrėti Rinkimų aktą, o Tarybą – pritarti peržiūrėtam aktui;“.

100 dalis
1-oji dalis: „pabrėžia, kad kitoje DFP reikia padidinti ES programoms, skirtoms lyčių lygybei ir 

moterų teisėms skatinti, skirtus išteklius, visų pirma pagal ekonomikos gaivinimo 
priemonę „Next Generation EU“, ir prašo Komisijos užtikrinti, kad į persvarstytą 
pasiūlymą dėl kitos DFP būtų įtraukta nuostata dėl lyčių aspekto integravimo; ragina 
Komisiją labiau stengtis įgyvendinti biudžeto sudarymą atsižvelgiant į lyčių aspektą 
kaip neatskiriamą biudžeto procedūros dalį visais jos etapais ir visose biudžeto 
eilutėse bei nustatyti tiksliniams veiksmams skirtas atskiras biudžeto eilutes; 
pabrėžia, kad turėtų būti atliekamas kiekvienos naujos priemonės, mechanizmo ar 
strategijos poveikio lyčių lygybei vertinimas;“.

2-oji dalis: „šiame kontekste ragina Komisiją ir Tarybą investuoti į priežiūros ekonomiką ir 
priimti susitarimą dėl priežiūros Europai, kuriuo būtų papildytas Europos žaliasis 
kursas;“

114 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „o ypač dėl mėginimų toliau kriminalizuoti abortų 

paslaugas ir pakenkti jaunų žmonių galimybei įgyti visapusišką lytinį švietimą 
Lenkijoje“. ir „ir dėl Vengrijoje patvirtintos reformos, kuria pažeidžiamos translyčių 
ir interseksualių asmenų teisės;“.

2-oji dalis: „o ypač dėl mėginimų toliau kriminalizuoti abortų paslaugas ir pakenkti jaunų 
žmonių galimybei įgyti visapusišką lytinį švietimą Lenkijoje“.

3-oji dalis: „ir dėl Vengrijoje patvirtintos reformos, kuria pažeidžiamos translyčių ir 
interseksualių asmenų teisės;“.

122 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „20 proc.“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

E konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „seksualinei ir reprodukcinei“ ir „ir teisėms (angl. 

SRHR)“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

F konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ypač lytinės ir reprodukcinės sveikatos“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

J konstatuojamoji dalis
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1-oji dalis: „kadangi prekyba žmonėmis yra vienas iš ryškiausių pagrindinių teisių ir žmogaus 
orumo pažeidimų; kadangi moterys ir mergaitės sudaro 80 proc. registruotų 
prekybos žmonėmis aukų ir 95 proc. registruotų prekybos žmonėmis aukų 
seksualinio išnaudojimo tikslais; kadangi prekyba žmonėmis yra vis didėjanti 
organizuoto nusikalstamumo atšaka, tam tikra vergijos forma ir žmogaus teisių 
pažeidimas ir jos aukomis daugiausia tampa moterys ir vaikais, ypač vykdant 
prekybą seksualinio išnaudojimo tikslu; kadangi prostitucijos rinka skatina prekybą 
moterimis ir vaikais ir sustiprina smurtą prieš juos;“.

2-oji dalis: kadangi valstybės narės turi formuoti savo socialinę ir ekonominę politiką taip, kad 
būtų padedama pažeidžiamoms moterims ir mergaitėms atsisakyti prostitucijos, be 
kita ko, nustatant konkrečias socialinės ir ekonominės politikos priemones joms 
padėti;“.

K konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodį „prostitucija“.
2-oji dalis: šis žodis.

N konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „bei papildyti priemonėmis“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

R konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir kadangi turėtų būti realiai padidinti motinystės 

atostogų laikotarpiai, kurių metu išlaikomos visos teisės ir mokamas visas 
(100 proc.) darbo užmokestis;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

W konstatuojamoji dalis.
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „informacijos“, „ir teisių“, „ir saugų bei teisėtą 

abortą“, „bei teisių“, „įskaitant atsisakymą užtikrinti saugias ir teisėtas abortų 
paslaugas“, „visapusiškas švietimas lytiniais ir santykių klausimais“ ir „savo kūno 
ir“.

2-oji dalis: „informacijos“.
3-oji dalis: „ir teisių“.
4-oji dalis: „ir saugų bei teisėtą abortą“.
5-oji dalis: „bei teisių“ ir „įskaitant atsisakymą užtikrinti saugias ir teisėtas abortų paslaugas“.
6-oji dalis: „visapusiškas švietimas lytiniais ir santykių klausimais“.
7-oji dalis: „savo kūno ir“.

X konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „bei teisėmis“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

AD konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „(įskaitant lytinio švietimo)“.
2-oji dalis: šie žodžiai.
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25. Skaitmeninio lyčių atotrūkio panaikinimas: moterų dalyvavimas skaitmeninėje 
ekonomikoje

Pranešimas: Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 
(visas tekstas)

VB + 598, 45, 40

26. Represijos prieš demokratinę opoziciją Honkonge

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0066/2021, B9-0067/2021, B9-0068/2021, B9-0069/2021, 
B9-0070/2021, B9-0071/2021, B9-0087/2021

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0068/2021
(PPE, S&D, RENEW, Verts/ALE, ECR, nariai)

1 The Left VB - 53, 607, 18

2 The Left VB - 58, 560, 59

3 The Left VB - 22, 616, 40

Po 1 dalies

6 The Left VB - 29, 600, 49
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Po 2 dalies 7 The Left VB - 66, 595, 17

Po 3 dalies 8 The Left VB - 70, 557, 50

Po 4 dalies 9 The Left VB - 98, 464, 116

Po 5 dalies 10 The Left VB - 110, 540, 28

Po A 
konstatuojamosios 

dalies

4 The Left VB - 32, 595, 51

Po B 
konstatuojamosios 

dalies

5 The Left VB - 24, 606, 48

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 597, 17, 61

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0066/2021 ID VB ↓

B9-0067/2021 The Left VB ↓

B9-0068/2021 RENEW VB ↓

B9-0069/2021 ECR VB ↓

B9-0070/2021 S&D VB ↓

B9-0071/2021 Verts/ALE VB ↓

B9-0087/2021 PPE VB ↓

27. Žmogaus teisių padėtis Turkijoje, ypač Selahattino Demirtaso ir kitų sąžinės 
kalinių atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0072/2021, B9-0073/2021, B9-0074/2021, B9-0080/2021, 
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B9-0083/2021, B9-0084/2021, B9-0086/2021

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0072/2021 
(PPE, S&D, RENEW, Verts/ALE, ECR, The Left, nariai)

3 PPE VB + 379, 205, 102Po 9 dalies

4 ID VB - 325, 343, 15

10 dalis 1 RENEW VB + 477, 132, 76

11 dalis 5 ID VB - 116, 553, 15

Po 3 nurodomosios 
dalies

2 PPE VB + 392, 207, 87

dal.

1/VB + 672, 5, 9

F konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB - 68, 555, 63

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 590, 16, 75

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0072/2021 The Left VB ↓

B9-0073/2021 ID VB ↓

B9-0074/2021 Verts/ALE VB ↓

B9-0080/2021 ECR VB ↓

B9-0083/2021 RENEW VB ↓

B9-0084/2021 S&D VB ↓

B9-0086/2021 PPE VB ↓

Prašymai balsuoti dalimis
The Left, S&D:
F konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „sulaikymo, suėmimo ir teismo teisėtumo principus 

(šios konvencijos 5 straipsnio 4 dalis)“.
2-oji dalis: šie žodžiai.
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28. Žmogaus teisių padėtis Vietname, ypač žmogaus teisių žurnalistų Pham Chi 
Dung'o, Nguyen Tuong Thuy ir Le Huu Minh Tuan'o atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0075/2021, B9-0076/2021, B9-0077/2021, B9-0078/2021, 
B9-0079/2021, B9-0081/2021, B9-0082/2021

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB / EB: pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0077/2021 
(PPE, S&D, RENEW, Verts/ALE, ECR, nariai)

3 The Left VB - 94, 568, 23

10 The Left VB - 32, 606, 47

11 The Left VB - 61, 562, 62

Po 1 dalies

12 The Left VB - 31, 630, 24

Po 3 dalies 4 The Left VB - 69, 594, 22

Po 4 dalies 6 The Left VB - 26, 608, 50

7 dalis 2 ID VB - 302, 370, 9

7 The Left VB - 51, 614, 20Po 11 dalies

5 The Left VB - 54, 553, 78

8 dalis 8 The Left VB - 94, 534, 55

Po 8 dalies 9 The Left VB - 94, 538, 52

Po J 
konstatuojamosios 

dalies

1 ID VB - 317, 363, 3

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 592, 32, 58

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0075/2021 ID VB ↓

B9-0076/2021 The Left VB ↓

B9-0077/2021 Verts/ALE VB ↓

B9-0078/2021 ECR VB ↓

B9-0079/2021 S&D VB ↓

B9-0081/2021 RENEW VB ↓

B9-0082/2021 PPE VB ↓
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