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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. Mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta apsaugai nuo 
eurų padirbinėjimo (programa „Pericles IV“) ***II

Rekomendacija antrajam svarstymui: Clare Daly (A9-0164/2021)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Patvirtinimas be balsavimo

2. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) 
vykdomojo direktoriaus skyrimas - Kandidatė: Natasha 
Cazenave

Pranešimas: IIrene Tinagli (A9-0137/2021) (Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos 
taisyklių 191 straipsnio 1 dalis))

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl 
sprendimo

SB + 635, 17, 44

3. Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) 
pirmininko skyrimas - Kandidatė: Petra Hielkema

Pranešimas: IIrene Tinagli (A9-0162/2021) (Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos 
taisyklių 191 straipsnio 1 dalis))

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl 
sprendimo

SB + 643, 6, 47
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4. Teisingos pertvarkos fondas ***I

Pranešimas: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Preliminarus susitarimas

Preliminarus 
susitarimas

105 komitetas VB + 615, 35, 46

5. Europos Sąjungos solidarumo fondo peržiūra

Pranešimas: Younous Omarjee (A9-0052/2021)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Vienas balsavimas VB + 668, 10, 18

6. Mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta apsaugai nuo 
eurų padirbinėjimo (programa „Pericles IV“): taikymo 
išplėtimas nedalyvaujančioms valstybėms narėms***

Rekomendacija: Clare Daly (A9-0165/2021)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pritarimo procedūra VB + 689, 3, 4

7. ES ir Kubos susitarimas: visoms į ES skirtą CLXXV sąrašą 
įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų pakeitimas, 
susijęs su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos 
***

Rekomendacija: Gabriel Mato (A9-0129/2021)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pritarimo procedūra VB + 687, 1, 8
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8. Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių asociacijos 
susitarimo protokolas ES/Tunisas (Kroatijos įstojimas)***

Rekomendacija: Michael Gahler (A9-0150/2021)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pritarimo procedūra VB + 608, 6, 82

9. ES ir Centrinės Amerikos asociacijos susitarimo protokolas 
(Kroatijos įstojimas) ***

Rekomendacija: Karol Karski (A9-0148/2021)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pritarimo procedūra VB + 635, 5, 56

10. ES, JAV, Islandijos ir Norvegijos susitarimas: galiojimo laiko 
apribojimai, taikomi orlaivių su įgula suteikimo sutartims ***

Rekomendacija: Maria Grapini (A9-0125/2021)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pritarimo procedūra VB + 654, 30, 12

11. Doko mokesčio taikymo Prancūzijos atokiausiuose regionuose 
tvarka *

Pranešimas: Younous Omarjee (A9-0138/2021)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Vienas balsavimas VB + 685, 5, 5
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12. Įpareigojimo iškrauti laimikį tikslų užtikrinimas pagal bendros 
žuvininkystės politikos 15 straipsnį

Pranešimas: Søren Gade (A9-0147/2021)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Vienas balsavimas VB + 624, 29, 43

13. Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: importo ir tam 
tikrų prekių tiekimo ir paslaugų teikimo neapmokestinimas 
PVM, kai taikomos Sąjungos viešojo intereso priemonės*

Pranešimas: Irene Tinagli (A9-0155/2021)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Vienas balsavimas VB + 673, 3, 20

14. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų 
mobilizavimas: Estijos paraiška „EGF/2020/002 EE tourism 
sector“

Pranešimas: José Manuel Fernandes (A9-0158/2021) (reikalinga visų Parlamento 
narių balsų dauguma ir 3/5 balsavusių Parlamento narių balsų)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Vienas balsavimas VB + 659, 30, 7
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15. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl 
Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo 
siekiant suteikti pagalbą Graikijai ir Prancūzijai dėl stichinių 
nelaimių ir Airijai, Albanijai, Austrijai, Belgijai, Čekijai, Estijai, 
Graikijai, Ispanijai, Italijai, Juodkalnijai, Kroatijai, Latvijai, 
Lietuvai, Liuksemburgui, Portugalijai, Prancūzijai, Rumunijai, 
Serbijai, Vengrijai ir Vokietijai dėl ekstremaliosios visuomenės 
sveikatos situacijos

Pranešimas: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0157/2021)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Vienas balsavimas VB + 675, 8, 13

16. 2021 m. taisomojo biudžeto Nr. 2 projektas: atsako į COVID-19 
grėsmę finansavimas ir patikslinimų ir atnaujinimų, susijusių 
su galutiniu 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos 
priėmimu, įtraukimas

Pranešimas: Pierre Larrouturou (A9-0160/2021)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl 
rezoliucijos (visas 

tekstas)

VB + 660, 32, 4

17. Europos solidarumo korpuso programa ***II

Rekomendacija antrajam svarstymui: Michaela Šojdrová (A9-0156/2021)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Patvirtinimas be balsavimo
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18. Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa 
„Erasmus+“

Rekomendacija antrajam svarstymui: Milan Zver (A9-0159/2021)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Patvirtinimas be balsavimo

19. Sporto renginių organizatorių iššūkiai skaitmeninėje aplinkoje

Pranešimas: Angel Dzhambazki (A9-0139/2021) (kad pasiūlymas dėl rezoliucijos 
būtų priimtas, reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

1 dalis 5 Verts/ALE VB - 235, 426, 33

Po 2 dalies 2 The Left VB - 166, 515, 14

3 The Left VB - 129, 553, 13

dal.

1/VB - 203, 346, 145

10 dalis

6 Verts/ALE

2/VB - 190, 446, 59

Po 10 dalies 4 The Left VB - 132, 547, 16

12 dalis 7 Verts/ALE VB - 195, 468, 32

8 Verts/ALE VB - 204, 463, 28

dal.

1/VB + 649, 22, 24

2/VB - 226, 446, 23

17 dalis

§ originalus 
tekstas

3/VB + 496, 168, 31

20 dalis 9 Verts/ALE VB - 223, 457, 15

21 dalis 10 Verts/ALE VB + 352, 324, 19

Priedo B dalies 3 § originalus dal.
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

1/VB + 519, 144, 32įtrauka tekstas

2/VB - 61, 608, 26

Po K 
konstatuojamosio

s dalies

1 The Left VB - 121, 565, 9

Pasiūlymas rezoliucija (visas tekstas) VB + 479, 171, 40

Prašymai balsuoti dalimis
The Left:
6 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir nutraukti geografinio blokavimo 

praktiką Sąjungoje;“
2-oji dalis: šie žodžiai.

S&D, RENEW:
17 dalis
1-oji dalis: „primena Parlamento rezoliuciją dėl Skaitmeninių paslaugų akto 

(2020/2019(INL)), kurioje Parlamentas prašo Komisijos užtikrinti, 
kad turinio prieglobos platformos veiktų operatyviai tam, kad 
padarytų nepasiekiamą arba pašalintų turinį“

2-oji dalis: „akivaizdžiai neteisėtą“
3-oji dalis: „mano, kad reikėtų sukurti sertifikuotus patikimus pranešėjus 

įtraukiantį mechanizmą, kuriuo naudojantis nedelsiant šalinamos 
neteisėtos tiesioginės sporto renginių transliacijos ar išjungiama 
prieiga prie tokių transliacijų, nedarant poveikio skundų teikimo ir 
teisių gynimo priemonių mechanizmo įgyvendinimui;“

Priedo B dalies 3 įtrauka
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „teisinę prezumpciją, kad“
2-oji dalis: šie žodžiai.
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20. Anglies ir plieno mokslinių tyrimų fondas *

Pranešimas: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0102/2021)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Atsakingo 
komiteto 

pakeitimai. 
Balsavimas už 

visus pakeitimus 
iš karto

1-2
4-6

9-23
25-26

komitetas VB + 623, 60, 13

dal.

1/VB + 627, 67, 2

2/VB + 595, 96, 5

3 komitetas

3/VB + 593, 93, 10

Atsakingo 
komiteto 

pakeitimas. 
Atskiras 

balsavimas

24 komitetas VB + 554, 130, 12

Sprendimo 2008/376/EB pakeitimai

2 straipsnio 2 
pastraipa

28 Verts/ALE, 
The Left

VB - 150, 538, 8

7 komitetas VB + 558, 130, 84 straipsnio 1 
dalies a punktas

§ originalus 
tekstas

VB ↓

29 Verts/ALE, 
The Left

VB - 160, 521, 154 straipsnio 1 
dalies b punktas

8 komitetas VB + 633, 46, 17

4 straipsnio 1 
dalies d punktas

30 Verts/ALE, 
The Left

VB - 146, 532, 18

6 straipsnio 1 
dalis

31 Verts/ALE, 
The Left

VB - 323, 356, 17

32 Verts/ALE, 
The Left

VB - 134, 546, 16

dal.

1/VB + 618, 73, 5

6 straipsnio 2 
dalies b punktas

§ originalus 
tekstas

2/VB + 563, 92, 41
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Konstatuojamųjų dalių pakeitimai

Po 6 
konstatuojamosio

s dalies

27 Verts/ALE, 
The Left

VB - 330, 359, 7

Komisijos pasiūlymas VB + 529, 148, 14

Prašymai balsuoti atskirai
The Left: 7 pakeitimas
Verts/ALE: 7, 8 ir 24 pakeitimai 4 straipsnio 1 dalies a punktas (Komisijos 

pasiūlymas)

Prašymai balsuoti dalimis
Verts/ALE:
6 straipsnio 2 dalies b punktas (Komisijos pasiūlymas)
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „neišmetimas“ ir „ir kiekio 

sumažinimas“
2-oji dalis: šie žodžiai.

3 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „iš anglių atliekų“ ir „ir chemijos 

pramonėje“
2-oji dalis: „iš anglių atliekų“
3-oji dalis: „ir chemijos pramonėje“

21. Klimato kaitos poveikis pažeidžiamiems besivystančių šalių 
gyventojams

Pranešimas: Mónica Silvana González (A9-0115/2021)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

1 dalis 5 Nariai VB - 201, 453, 37

3 dalis 6 Nariai VB + 420, 194, 78

dal.

1/VB + 619, 30, 43

6 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 358, 315, 19

7 Nariai VB + 355, 315, 2216 dalies 5 
įtrauka

§ originalus dal.
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

1/VB ↓

2/VB ↓

tekstas

3/VB ↓

18 dalis § originalus 
tekstas

VB + 413, 187, 91

19 dalis § originalus 
tekstas

VB + 502, 183, 6

20 dalis § originalus 
tekstas

VB + 453, 200, 38

24 dalis 8 Nariai VB - 236, 410, 44

27 dalis 9 Nariai VB + 572, 76, 43

29 dalis 10 Nariai VB - 297, 360, 34

dal.

1/VB + 593, 76, 21

52 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 352, 164, 174

dal.

1/VB + 563, 119, 9

69 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 349, 303, 39

73 dalies įžanginė 
dalis

11 Nariai VB + 616, 56, 19

73 dalies 1 
įtrauka

12 Nariai VB - 304, 328, 59

13 Nariai VB + 324, 323, 4473 dalies 3 
įtrauka

§ originalus 
tekstas

VB ↓

14 Nariai VB - 295, 342, 54

dal.

1/VB + 511, 165, 15

73 dalies 4 
įtrauka

§ originalus 
tekstas

2/VB - 316, 324, 51



P9_PV(2021)05.18-21(VOT)_LT.docx 15 PE 693.185

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

73 dalies 5 
įtrauka

15 Nariai VB + 539, 110, 42

Po 73 dalies 5 
įtraukos

24 Nariai VB - 338, 342, 11

74 dalies įžanginė 
dalis

16 Nariai VB - 279, 362, 49

74 dalies 1 
įtrauka

17 Nariai VB - 280, 358, 53

74 dalies 3 
įtrauka

18 Nariai VB + 358, 318, 15

Po 74 dalies 3 
įtraukos

25 Nariai VB - 264, 326, 98

74 dalis § originalus 
tekstas

VB ↓

19 Nariai VB - 280, 373, 37

dal.

1/VB + 501, 176, 13

75 dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 375, 292, 23

76 dalis 20 Nariai VB - 277, 363, 50

21 Nariai VB + 357, 254, 79

dal.

1/VB ↓

77 dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB ↓

78 dalis 22 Nariai VB - 262, 378, 49

80 dalis 23 Nariai VB - 233, 417, 40

dal.

1/VB + 603, 30, 57

3 nurodomoji dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 473, 171, 45
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Po 4 
nurodomosios 

dalies

1 Nariai VB + 566, 77, 45

G konstatuojamoji 
dalis

2 Nariai VB + 368, 273, 49

dal.

1/VB + 630, 23, 37

2/VB + 451, 191, 48

J konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

3/VB + 601, 27, 62

V konstatuojamoji 
dalis

3 Nariai VB + 279, 273, 138

CC 
konstatuojamoji 

dalis

4 Nariai VB - 258, 384, 48

Pasiūlymas rezoliucija (visas tekstas) VB - 255, 260, 170

Prašymai balsuoti atskirai
Nariai: 18, 19, 20 ir 73 dalys 3 ir 74 įtraukos

Prašymai balsuoti dalimis
Nariai:
6 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pirmenybę teikiant dotacijomis 

grindžiamam finansavimui,“
2-oji dalis: šie žodžiai.

16 dalies 5 įtrauka
1-oji dalis: „patvirtinti, kad perkėlimas ir migracija šalies viduje ir už jos ribų 

yra vis neišvengiamesni reaguojant į klimato kaitos poveikį, ir 
siekti, kad tai būtų plačiai ir tarptautiniu mastu pripažįstama; siūlyti 
tarptautinius susitarimus ir bendradarbiavimą siekiant numatyti ir 
valdyti su klimato kaita susijusią migraciją, panaikinant apsaugos 
spragas pripažinus su klimatu susijusią migraciją“

2-oji dalis: „taip prieglobsčio suteikimo teisinį pagrindą ir sukuriant saugius ir 
teisėtus migracijos kelius ar humanitarinius koridorius žmonėms, 
kurie priversti bėgti dėl staigios ar iš lėto kylančios nelaimės,“

3-oji dalis: „taip pat nustatant bendruomenes, kurioms gresia ypač didelis 
pavojus priverstinai palikti savo namus, kad būtų galima numatyti 
ir parengti perkėlimo planą, kaip kraštutinę priemonę;“
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52 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „įpareigoti“
2-oji dalis: šie žodžiai.

69 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kad“ ir „bus teikiama pirmenybė“
2-oji dalis: šie žodžiai.

73 dalies 4 įtrauka
1-oji dalis: „ragina ES ir valstybes nares suteikti apsaugą asmenims, 

priverstiems bėgti iš šalies, kuri dėl klimato kaitos iš dalies ar 
visiškai tampa negyvenama,“

2-oji dalis: „visų pirma išduodant humanitarines vizas ir suteikiant laikiną arba 
ilgalaikį leidimą atvykti ir taikant priemones, kad būtų išvengta 
bepilietybės;“

75 dalis
1-oji dalis: „primena, kad klimato kaita yra konfliktų, sausros, bado ir 

migracijos rizikos didėjimo veiksnys; ragina Komisiją vykdant ES 
migracijos ir prieglobsčio politikos reformą spręsti su aplinka 
susijusių migracijos veiksnių klausimą ir visapusiškai įgyvendinti 
Pasaulinį susitarimą dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos ir 
Pasaulinį susitarimą dėl pabėgėlių, siekiant apsaugoti dėl klimato 
kaitos ar nelaimių perkeltus asmenis ir šalinti pagrindines 
priverstinio gyventojų perkėlimo dėl klimato kaitos priežastis; 
pabrėžia, kad Pasauliniame susitarime dėl saugios, tvarkingos ir 
teisėtos migracijos pakartojama, jog reikia šalinti klimato kaitos 
priežastis ir remti prisitaikymo prie klimato kaitos pastangas 
besivystančiose kilmės šalyse tinkamai paskirstant išteklius, 
padedant kurti deramas gyvenimo ir darbo sąlygas, kad žmonės 
nebūtų priversti palikti savo namų dėl su klimato kaita susijusios 
žalos; ragina Komisiją rinkti ir analizuoti patikimus duomenis ir 
gerinti bendrą analizę ir keitimąsi informacija su atitinkamais 
ekspertais ir tarptautinėmis organizacijomis, pvz., IPCC, Perkėlimo 
dėl nelaimės platforma, Tarptautine migracijos organizacija (TMO), 
JT vyriausiuoju pabėgėlių reikalų komisaru (UNHCR) ir kitais;“

2-oji dalis: „parengti komunikatą perkėlimo dėl klimato kaitos klausimu, 
įskaitant aiškias teisines apibrėžtis;“

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

3 nurodomoji dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „2018 m. JT pasaulinį susitarimą dėl 

migracijos“
2-oji dalis: šie žodžiai.
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J konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „kadangi miškai yra labai svarbūs anglies dioksido saugojimui; 

kadangi miške gyvenančių čiabuvių ir vietos bendruomenių teisių ir 
pragyvenimo šaltinių apsauga neatsiejama nuo miškų išsaugojimo; 
kadangi čiabuvių tautos ir vietos bendruomenės gali būti 
gyvybiškai svarbios siekiant tvaraus gamtos išteklių valdymo ir 
biologinės įvairovės išsaugojimo;“

2-oji dalis: „kadangi JT specialiojo pranešėjo čiabuvių tautų teisių klausimais 
ataskaitoje nurodoma, kad biokuro žaliavų, pvz., alyvpalmių 
aliejaus, kultivavimas ir didelių hidroelektrinių užtvankų statyba 
gali pakenkti jų teisių ir pragyvenimo šaltinių apsaugai ir nutraukti 
nuolatinį ir veiksmingą anglies dioksido saugojimą didelės 
biologinės įvairovės miškuose;“

3-oji dalis: „kadangi IPCC mano, kad iki šio amžiaus pabaigos klimato kaita 
sumažins didžiausią žvejybos laimikio potencialą daugiau kaip 
20 proc., o tai kels rimtą grėsmę vietos žvejų bendruomenėms ir 
baltymų šaltiniui nepakankamai besimaitinantiems gyventojams; 
kadangi, esant įprastoms sąlygoms, numatoma, kad dėl klimato 
kaitos iki 2100 m. tam tikruose atogrąžų regionuose žuvų biomasė 
sumažės 30–40 proc.; kadangi šiose vietovėse šalys labai 
priklausomos nuo žuvininkystės, tačiau joms stinga socialinių ir 
finansinių išteklių, kad galėtų prisitaikyti prie ateities ir jai 
pasirengti;“

22. Dirbtinis intelektas švietimo, kultūros ir audiovizualiniame 
sektoriuose

Pranešimas: Sabine Verheyen (A9-0127/2021)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Vienas balsavimas VB + 623, 12, 61

23. Programa „Kūrybiška Europa“ ***II

Rekomendacija antrajam svarstymui: Massimiliano Smeriglio (A9-0161/2021) 
(reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma, kad Tarybos pozicija būtų iš 
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dalies pakeista arba atmesta)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

3 straipsnio 5 
dalies b punktas

§ originalus 
tekstas

VB + 575, 88, 33

16 straipsnio 4 
dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 553, 108, 35

dal.

1/VB + 667, 18, 11

18 straipsnis § originalus 
tekstas

2/VB + 544, 89, 63

dal.

1/VB + 673, 14, 9

I priedo 1 skyrius 
Paprogramė 
KULTŪRA, 

horizontalūs 
veiksmai, f 

punktas

§ originalus 
tekstas

2/VB + 550, 113, 33

I priedo 2 skyrius 
Paprogramė 

MEDIA, n punktas

§ originalus 
tekstas

VB + 585, 76, 35

I priedo 3 skyrius 
TARPSEKTORINĖ 

paprogramė, 
kompleksiniai 
veiksmai, d 

punktas

§ originalus 
tekstas

VB + 586, 73, 37

dal.

1/VB + 648, 4, 44

II priedas, 
rodikliai, 

paprogramė 
KULTŪRA, 2 

įtrauka

§ originalus 
tekstas

2/VB + 590, 102, 4

dal.

1/VB + 674, 4, 18

II priedas, 
rodikliai, 

paprogramė 
MEDIA, 2 įtrauka

§ originalus 
tekstas

2/VB + 590, 101, 5

dal.

1/VB + 674, 6, 16

II priedas, 
rodikliai, 

tarpsektorinė 
paprogramė, 3 

įtrauka

§ originalus 
tekstas

2/VB + 590, 101, 5
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

26 
konstatuojamoji 

dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 547, 100, 49

dal.

1/VB + 675, 4, 16

46 
konstatuojamoji 

dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 546, 115, 35

Prašymai balsuoti atskirai
ECR: 26 konstatuojamoji dalis, 3 straipsnio 5 dalies b punktas 16 

straipsnio 4 dalis, I priedo 2 skyrius Paprogramė MEDIA, n punktas I 
priedo 3 skyrius Tarpsektorinė paprogramė, kompleksiniai 
veiksmai, d punktas

Prašymai balsuoti dalimis
ECR:
46 konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „pagrindiniai vertinimo kriterijai vykdant atitinkamų projektų pagal 

Programą atranką turėtų būti projektų poveikis, kokybė ir 
įgyvendinimo veiksmingumas. Atsižvelgiant į technines ekspertines 
žinias, kurios reikalingos norint įvertinti pasiūlymus pagal 
konkrečius Programos veiksmus, komitetų, paskirtų įvertinti tokius 
pasiūlymus (toliau – vertinimo komitetai), nariai gali būti išorės 
ekspertai. Atrenkant išorės ekspertus turėtų būti deramai 
atsižvelgiama į jų profesinę patirtį“

2-oji dalis: „ir lyčių pusiausvyrą konkrečiame komitete;“

18 straipsnis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „su lyčių pusiausvyra“
2-oji dalis: šie žodžiai.

I priedo 1 skyrius Paprogramė KULTŪRA, horizontalūs veiksmai, f punktas
1-oji dalis: „kultūros srities politikos formavimas, bendradarbiavimas ir 

įgyvendinimas,“
2-oji dalis: „teikiant duomenis ir keičiantis geriausios praktikos pavyzdžiais, 

vykdant bandomuosius projektus ir imantis iniciatyvų siekiant 
skatinti lyčių lygybę.“

II priedas, rodikliai, paprogramė KULTŪRA, 2 įtrauka
1-oji dalis: „Menininkų, kultūros ir kūrybos sektoriaus veiklos vykdytojų 

mobilumas už savo valstybės ribų, gavus paramą pagal Programą, 
nurodant kilmės šalį, nurodant tokių asmenų skaičių.“

2-oji dalis: „ir moterų dalį,“
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II priedas, rodikliai, paprogramė MEDIA, 2 įtrauka
1-oji dalis: „Pagal Programą paremtos mokymosi veiklos dalyvių, nurodžiusių, 

kad patobulino savo gebėjimus ir padidino savo galimybes 
įsidarbinti, skaičius“

2-oji dalis: „įskaitant moterų dalį.“

II priedas, rodikliai, tarpsektorinė paprogramė, 3 įtrauka
1-oji dalis: „Kūrybinių inovacijų laboratorijų ir bendrų veiksmų, kuriais 

remiamas naujienų žiniasklaidos sektorius, veiklos dalyvių 
skaičius,“

2-oji dalis: „įskaitant moterų dalį.“

24. Europos energetikos sistemos integracijos strategija

Pranešimas: Christophe Grudler (A9-0062/2021)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Po 2 dalies 6 ECR VB - 340, 348, 8

3 dalis § originalus 
tekstas

VB + 561, 114, 21

dal.

1/VB + 620, 64, 11

11 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 399, 285, 12

dal.

1/VB + 669, 21, 6

2/VB + 569, 72, 54

3/VB + 568, 74, 54

12 dalis § originalus 
tekstas

4/VB + 596, 96, 4

13 dalis 1 The Left VB - 151, 525, 20

dal.

1/VB + 623, 15, 57

2/VB + 556, 131, 9

14 dalis § originalus 
tekstas

3/VB + 537, 102, 57
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

dal.

1/VB + 617, 43, 35

15 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 549, 83, 64

dal.

1/VB + 645, 42, 8

16 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 550, 131, 14

dal.

1/VB + 648, 42, 6

2/VB + 582, 104, 10

18 dalis § originalus 
tekstas

3/VB + 592, 50, 54

2 The Left VB - 147, 533, 15

dal.

1/VB + 559, 69, 67

2/VB + 512, 65, 118

20 dalis

§ originalus 
tekstas

3/VB + 371, 288, 36

dal.

1/VB + 598, 57, 41

2/VB + 514, 174, 8

21 dalis § originalus 
tekstas

3/VB + 422, 263, 11

dal.

1/VB + 632, 26, 38

2/VB + 443, 187, 66

3/VB + 558, 130, 8

22 dalis § originalus 
tekstas

4/VB + 548, 90, 58
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

24 dalis 7 ECR VB - 271, 384, 40

Po 24 dalies 8 ECR VB - 274, 375, 42

30 dalis § originalus 
tekstas

VB + 671, 18, 7

dal.

1/VB + 606, 46, 44

34 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 604, 52, 40

dal.

1/VB + 608, 21, 67

37 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 545, 57, 94

Po 37 dalies 
paantraštės

9 ECR VB + 370, 248, 78

dal.

1/VB + 568, 30, 98

2/VB + 551, 88, 57

3/VB + 531, 139, 25

4/VB + 494, 196, 6

38 dalis § originalus 
tekstas

5/VB + 398, 280, 18

39 dalis § originalus 
tekstas

VB + 535, 119, 42

Po 41 dalies 10 ECR VB - 323, 352, 21

Po 38 
nurodomosios 

dalies

3 ECR VB - 260, 401, 34

dal.

1/VB + 620, 68, 7

B konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 367, 315, 14
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

4 ECR VB - 257, 405, 31Po D 
konstatuojamosio

s dalies 5 ECR VB - 254, 405, 35

G konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 557, 127, 12

dal.

1/VB + 647, 11, 38

K konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 576, 79, 41

Pasiūlymas rezoliucija (visas tekstas) VB + 542, 111, 42

Prašymai balsuoti atskirai
The Left: 3 dalis
ID: G konstatuojamoji dalis, 30 ir 39 dalys

Prašymai balsuoti dalimis
PPE:
B konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „kadangi Komisija pasiūlė bendrą bent 55 proc. išmetamo šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio mažinimo tikslą iki 2030 m., 
2-oji dalis: tačiau Europos Parlamentas patvirtino tikslą iki 2030 m. išmetamų 

ŠESD kiekį sumažinti 60 proc.;“

The Left:
21 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „atkreipia dėmesį į Komisijos 

pasiūlymą sušaukti kasmetinį Europos CCUS forumą, kuris būtų 
švarios energetikos pramonės forumo dalis, siekiant toliau tirti 
tokių projektų skatinimo galimybes;“ ir „pavyzdžiui, tvaraus miškų 
valdymo užtikrinimui;“

2-oji dalis: „atkreipia dėmesį į Komisijos pasiūlymą sušaukti kasmetinį Europos 
CCUS forumą, kuris būtų švarios energetikos pramonės forumo 
dalis, siekiant toliau tirti tokių projektų skatinimo galimybes;“

3-oji dalis: „pavyzdžiui, tvaraus miškų valdymo užtikrinimui;“

ECR:
16 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pabrėžia, kad išmetamųjų teršalų 

kiekio mažinimo, skaitmeninimo ir energetikos sistemos 
integravimo principai turėtų būti įtvirtinti reglamento tiksluose ir 
dešimties metų tinklo plėtros plane, taip pat turėtų būti nustatytas 
ilgesnis planavimo laikotarpis, atitinkantis poveikio klimatui 
neutralumo tikslą, siekiant, be kita ko, išvengti neatgaunamų 
išlaidų;“

2-oji dalis: šie žodžiai.
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ID:
K konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kartu siekiant užtikrinti, kad 

išlaidos Europos piliečiams, valdžios institucijoms ir įmonėms 
neviršytų priimtinų ribų“

2-oji dalis: šie žodžiai.

15 dalis
1-oji dalis: „palankiai vertina naujai paskelbtą ES jūrų atsinaujinančiųjų išteklių 

energijos strategiją; pabrėžia, kad norint pasiekti atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos pajėgumų plėtimo tikslą iki 2030 m. labai svarbu 
sparčiai plėtoti jūros energijos salas; mano, kad ši strategija yra 
puiki galimybė paspartinti atsinaujinančiosios energijos gamybą, 
padidinti tiesioginį elektros energijos naudojimą ir remti 
netiesioginį elektrifikavimą, pvz., naudojant vandenilį ir sintetinį 
kurą;“

2-oji dalis: „todėl ragina atlikti išsamią ES energetikos infrastruktūros teisės 
aktų peržiūrą ir tikslingai persvarstyti atitinkamas valstybės 
pagalbos gaires siekiant paskatinti visų atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių diegimą; atkreipia dėmesį į tai, kokiu mastu piliečiai, 
pramonės atstovai ir viešasis sektorius gali išnaudoti saulės 
energijos potencialą skirstymo lygmeniu; ragina valstybes nares 
supaprastinti leidimų išdavimo procedūras ir pašalinti 
administracines kliūtis atsinaujinančiosios energijos gamybai;“

18 dalis
1-oji dalis: „palankiai vertina tai, kad buvo priimta strategija „Renovacijos 

banga Europoje“, kuri paspartins energijos vartojimo ir išteklių 
naudojimo efektyvumo priemonių taikymą bei padidins 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimą pastatuose visoje ES; 
ragina Komisiją ir valstybes nares atsižvelgti į energetikos ir 
statybų sektorių sąveiką siekiant poveikio klimatui neutralumo;“ 
visas tekstas, išskyrus žodžius „kuri paspartins energijos vartojimo 
ir išteklių naudojimo efektyvumo priemonių taikymą bei padidins 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimą pastatuose visoje 
ES;“

2-oji dalis: „kuri paspartins energijos vartojimo ir išteklių naudojimo 
efektyvumo priemonių taikymą bei padidins atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių naudojimą pastatuose visoje ES;“

3-oji dalis: „pabrėžia, kad esamo pastatų ūkio renovacija bus papildomas 
veiksnys mažinant energijos gamybos priklausomybę nuo iškastinio 
kuro;“

34 dalis
1-oji dalis: „pabrėžia elektromobilumo vaidmenį, kurį jis galėtų atlikti išmanios 

elektros energijos ir transporto sektorių integracijos srityje 
suteikdamas daugiau lankstumo galimybių; pabrėžia, kad 
transporto sektoriaus elektrifikavimas gali padidinti Sąjungos 
strateginį energetinį savarankiškumą, nes būtų sumažintas 
importuojamo iškastinio kuro poreikis;“
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2-oji dalis: „pabrėžia, kad perdavimo iš transporto priemonės į elektros tinklą 
technologijos turi kaupimo ir lankstumo potencialo ir pažymi, kad 
tam reikalingos sąveikios energetikos sistemos ir elektrinės 
transporto priemonės;“

37 dalis
1-oji dalis: „pakartoja, kad Energetikos reguliavimo institucijų 

bendradarbiavimo agentūra atlieka svarbų vaidmenį integruojant 
energetikos sistemas ir įgyvendinant ES energetikos teisės aktus;“

2-oji dalis: „ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad agentūrai būtų 
suteikta pakankamai lėšų jos uždaviniams vykdyti;“
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Verts/ALE:
11 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „atliekų, visų pirma energijos 

pakartotinio naudojimo;“ ir „atkreipia dėmesį į tvarią energijos iš 
žemės ūkio, maisto ir miškininkystės biologinių atliekų gamybą;“

2-oji dalis: šie žodžiai.

ECR, ID:
12 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „palankiai vertina tai, kad 

centralizuoto šildymo ir vėsinimo tinklai galės būti finansuojami 
pagal persvarstytą Reglamentą dėl Europos infrastruktūros tinklų 
priemonės, ir ragina įtraukti juos kaip galimus bendro intereso 
projektus pagal TEN-E reglamentą;“ „be to, ragina Komisiją 
rengiant dešimties metų tinklo plėtros planus tiek Europos elektros 
energijos perdavimo sistemos operatorių tinklo (ENTSO-E), tiek 
Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo (ENTSO-G) 
atveju atsižvelgti į šilumos infrastruktūrą ir šiluminės energijos 
saugojimą;“ ir „susirūpinęs atkreipia dėmesį į lėtai vykstantį senų ir 
neveiksmingų šildymo sistemų keitimą;“

2-oji dalis: „palankiai vertina tai, kad centralizuoto šildymo ir vėsinimo tinklai 
galės būti finansuojami pagal persvarstytą Reglamentą dėl Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės, ir ragina įtraukti juos kaip galimus 
bendro intereso projektus pagal TEN-E reglamentą;“

3-oji dalis: „be to, ragina Komisiją rengiant dešimties metų tinklo plėtros 
planus tiek Europos elektros energijos perdavimo sistemos 
operatorių tinklo (ENTSO-E), tiek Europos dujų perdavimo sistemos 
operatorių tinklo (ENTSO-G) atveju atsižvelgti į šilumos 
infrastruktūrą ir šiluminės energijos saugojimą;“

4-oji dalis: „susirūpinęs atkreipia dėmesį į lėtai vykstantį senų ir neveiksmingų 
šildymo sistemų keitimą;“
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38 dalis
1-oji dalis: „primena, kad pagrindinis ES veiksmų energetikos srityje tikslas – 

užtikrinti tinkamą rinkos veikimą, atsižvelgiant į poreikį išsaugoti ir 
gerinti aplinką; ragina Komisiją imtis būtinų priemonių, kad būtų 
užtikrintas tinkamas energetikos rinkų veikimas, visiškas energijos 
vidaus rinkos acquis įgyvendinimas, įskaitant švarios energijos 
dokumentų rinkinį, suvienodintos dujų ir centralizuoto šilumos 
tiekimo sektorių vartotojų teisės su elektros energijos vartotojų 
teisėmis ir padedama jiems prisidėti mažinant ekonomikos 
priklausomybę nuo iškastinio kuro; pabrėžia, kaip svarbu skatinti 
vartotojus rinktis energiją taupančią ir ekonomiškai efektyvią 
priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo galimybę, remiantis 
kainomis, kurios tinkamai atspindi visas naudojamo energijos 
nešiklio sąnaudas; palankiai vertina iniciatyvą persvarstyti 
Energijos mokesčių direktyvą 2003/96/EB ir paversti ją priemone, 
kuria vadovaujantis mokesčių politika būtų suderinta su 2030 ir 
2050 m. energetikos ir klimato tikslais; ragina Komisiją ir valstybes 
nares į šią direktyvą įtraukti klimato tikslus; pabrėžia, kad reikia 
persvarstyti jos taikymo sritį ir atskirti iškastines dujas nuo mažo 
anglies dioksido kiekio ir atsinaujinančiųjų dujų, siekiant paskatinti 
kurti tvarias alternatyvas; ragina valstybes nares panaikinti 
nepagrįstus mokesčius ir rinkliavas, siekiant užtikrinti suderintą 
apmokestinimą, skatinti švarias novatoriškas technologijas ir 
užtikrinti konkurencingas energijos kainas Europoje;“ visas tekstas, 
išskyrus žodžius „pabrėžia, kaip svarbu skatinti vartotojus rinktis 
energiją taupančią ir ekonomiškai efektyvią priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimo galimybę, remiantis kainomis, kurios 
tinkamai atspindi visas naudojamo energijos nešiklio sąnaudas;“ 
„palankiai vertina iniciatyvą persvarstyti Energijos mokesčių 
direktyvą 2003/96/EB ir paversti ją priemone, kuria vadovaujantis 
mokesčių politika būtų suderinta su 2030 ir 2050 m. energetikos ir 
klimato tikslais; ragina Komisiją ir valstybes nares į šią direktyvą 
įtraukti klimato tikslus;“ ir „siekiant užtikrinti suderintą 
apmokestinimą, skatinti švarias novatoriškas technologijas ir “

2-oji dalis: „pabrėžia, kaip svarbu skatinti vartotojus rinktis energiją taupančią 
ir ekonomiškai efektyvią priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo galimybę, remiantis kainomis, kurios tinkamai atspindi 
visas naudojamo energijos nešiklio sąnaudas;“

3-oji dalis: „palankiai vertina iniciatyvą persvarstyti Energijos mokesčių 
direktyvą 2003/96/EB ir paversti ją priemone, kuria vadovaujantis 
mokesčių politika būtų suderinta su 2030 ir 2050 m. energetikos ir 
klimato tikslais; ragina Komisiją ir valstybes nares į šią direktyvą 
įtraukti klimato tikslus;“

4-oji dalis: ir „siekiant užtikrinti suderintą apmokestinimą, skatinti švarias 
novatoriškas technologijas ir “

5-oji dalis: „ragina valstybes nares laipsniškai panaikinti tiesiogines ir 
netiesiogines iškastinio kuro subsidijas;“

The Left, ID:
14 dalis
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1-oji dalis: „pažymi, kad svarbu iš anksto įvertinti ir numatyti naujų energijos 
vartojimo efektyvumo priemonių, sistemos integracijos arba naujos 
energijos gamybos, tinklų sujungimo, perdavimo, paskirstymo, 
saugojimo ir konversijos infrastruktūros poreikį, kad būtų galima 
optimizuoti esamos energetikos infrastruktūros naudojimą 
neutralaus poveikio klimatui ekonomikoje ir užtikrinti jos 
gyvybingumą ekonominiu, aplinkos ir socialiniu aspektais, sykiu 
vengiant susaistymo efekto ir neišnaudojamo turto;“

2-oji dalis: „pabrėžia, kad diegiant technologijas, būtinas klimato neutralumui 
pasiekti, svarbu laikytis technologinio neutralumo principo, nes 
plėtojant kai kurias technologijas, kurios bus reikalingos 
artimiausioje ateityje, vis tiek reikės investuoti į mokslinius tyrimus 
ir plėtrą;“

3-oji dalis: „reikalauja, kad prieš pradedant objektų statybas į kiekvieną 
infrastruktūros projektą būtų įtrauktas alternatyvus scenarijus, 
pagrįstas paklausos mažinimu ir (arba) sektoriaus integracija;“

22 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius grindžiamus technologijų, kurios yra 

būtinos siekiant neutralaus poveikio klimatui, technologinio 
neutralumo principu,“, „visų pirma elektrifikavimo būdu,“ ir 
„naudojant tvariai pagamintą kurą“

2-oji dalis: grindžiamus technologijų, kurios yra būtinos siekiant neutralaus 
poveikio klimatui, technologinio neutralumo principu,“

3-oji dalis: „visų pirma elektrifikavimo būdu“
4-oji dalis: „naudojant tvariai pagamintą kurą“

PPE, ID:
20 dalis
1-oji dalis: „palankiai vertina tai, kad priimta Europos vandenilio strategija;“
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2-oji dalis: „pabrėžia, kad pirmenybė turėtų būti teikiama atsinaujinančiojo 
vandenilio tiekimo grandinės sukūrimui Europoje, kad būtų 
pasinaudota pradininkės pranašumais, skatinamas pramonės 
konkurencingumas ir energijos tiekimo saugumas; yra įsitikinęs, 
kad atsinaujinantis ir mažataršis vandenilis gali padėti sumažinti 
nuolatinį išmetamą teršalų kiekį, pvz., pramoninių procesų ir 
sunkiojo transporto išmetamą ŠESD kiekį, kai tiesioginis 
elektrifikavimas gali būti netinkamas dėl žemo išlaidų 
veiksmingumo ar techninių, socialinių ir aplinkosaugos priežasčių; 
primena, kad reikia paspartinti esamos vandenilio gamybos 
priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą; remia pradėtus 
bendriems Europos interesams svarbius projektus vandenilio 
srityje; ragina Komisiją sukurti išsamią dujinių energijos nešiklių 
klasifikavimo ir sertifikavimo sistemą, paremtą viso gyvavimo ciklo 
metu išmetamo ŠESD kiekio mažinimo ir tvarumo kriterijais, 
laikantis Direktyvoje (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją nustatyto požiūrio; pabrėžia, kad 
toks klasifikavimas yra nepaprastai svarbus rinkos dalyviams, 
valdžios institucijoms ir vartotojams; pabrėžia, kad reikia sukurti 
tvirtą sistemą ir nustatyti tinkamą pamatinę vertę siekiant 
užtikrinti, kad būtų diegiami pakankami papildomi atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos gamybos pajėgumai, proporcingi vandenilio iš 
atsinaujinančiųjų išteklių poreikiui; ragina Komisiją būsimuose 
pasiūlymuose dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų atsižvelgti į 
šią poreikių įvairovę; ragina Komisiją užtikrinti sąžiningą ir 
veiksmingą vandenilio, importuojamo iš tarptautinių partnerių, ir 
vandenilio, kuris gaminamas ES, konkurenciją;“ visas tekstas, 
išskyrus žodžius „ir nustatyti tinkamą pamatinę vertę“

3-oji dalis: šie žodžiai.

25. Europos vandenilio strategija

Pranešimas: Jens Geier (A9-0116/2021)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

11 ID VB - 307, 376, 101 dalis

29 ECR VB - 267, 358, 69

dal.

1/VB + 657, 26, 12

3 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 540, 139, 16

30 ECR VB - 264, 389, 424 dalis

23 PPE VB - 290, 387, 18
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

12 ID VB - 310, 376, 7

8 Verts/ALE VB - 151, 530, 13

28 Nariai VB - 286, 341, 65

dal.

1/VB + 680, 9, 6

5 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 369, 316, 10

6 dalis 13 ID VB - 292, 381, 20

8 dalis 1 RENEW VB - 228, 443, 23

9 dalis 14=
31=

ID
ECR

VB - 308, 371, 16

10 dalis 24=
32=

PPE
ECR

VB - 343, 343, 9

15 ID VB - 307, 374, 12

33 ECR VB - 268, 362, 65

dal.

1/VB + 634, 10, 50

2/VB - 302, 381, 12

3/VB + 392, 295, 8

11 dalis

§ originalus 
tekstas

4/VB + 377, 302, 16

25 PPE VB - 291, 345, 59

16 ID VB - 311, 374, 8

dal.

1/VB + 679, 7, 9

12 dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 361, 309, 25

34 ECR VB - 329, 357, 915 dalis

17=
26=

ID
PPE

VB - 335, 349, 11
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

6 Verts/ALE VB - 144, 530, 20

4 The Left VB - 58, 624, 12

18 ID VB - 310, 375, 8

35 ECR VB - 312, 373, 10

dal.

1/VB + 609, 28, 58

2/VB + 514, 171, 10

3/VB + 471, 203, 21

18 dalis

§ originalus 
tekstas

4/VB + 426, 259, 10

dal.

1/VB - 338, 347, 10

36 ECR

2/VB + 409, 266, 20

19 dalis

19 ID VB ↓

20 dalis 37 ECR VB - 312, 369, 14

dal.

1/VB + 626, 61, 8

21 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 552, 83, 60

dal.

1/VB + 593, 78, 24

23 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 394, 236, 65

20 ID VB - 302, 383, 8

38 ECR VB - 322, 365, 8

dal.

1/VB + 626, 59, 10

36 dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 435, 248, 12
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

2 RENEW VB - 61, 561, 72

5 The Left VB - 145, 540, 10

39 ECR VB - 310, 374, 10

dal.

1/VB + 604, 82, 9

40 dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 528, 155, 12

dal.

1/VB + 664, 23, 8

42 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 480, 205, 10

7 Verts/ALE VB - 119, 522, 53

dal.

1/VB + 607, 79, 8

2/VB + 526, 157, 12

44 dalis

§ originalus 
tekstas

3/VB + 535, 134, 26

40 ECR VB - 281, 355, 5951 dalis

21 ID VB - 248, 373, 72

22 ID VB - 311, 374, 7

dal.

1/VB + 635, 16, 44

2/VB + 434, 253, 8

52 dalis

§ originalus 
tekstas

3/VB + 422, 264, 9

dal.

1/VB + 616, 27, 52

2/VB + 385, 302, 8

3/VB + 376, 310, 9

53 dalis § originalus 
tekstas

4/VB + 371, 306, 18
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

63 dalis 27 PPE VB - 321, 361, 13

Po 21 
nurodomosios 

dalies

9 ID VB - 298, 371, 23

10 ID VB - 285, 386, 21

dal.

1/VB + 612, 77, 6

B konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 364, 317, 14

C konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 452, 223, 20

dal.

1/VB + 611, 22, 62

E konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 382, 247, 66

F konstatuojamoji 
dalis

3 The Left VB - 62, 615, 18

dal.

1/VB + 666, 21, 8

P konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 610, 78, 7

V konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 631, 7, 56

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas 
tekstas)

VB + 411, 135, 149

Prašymai balsuoti atskirai
ID: C, V konstatuojamosios dalys

Prašymai balsuoti dalimis
PPE:
36 dalis
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1-oji dalis: „Ragina Komisiją ir valstybes nares atlikti moksliškai pagrįstą 
esamų dujų vamzdynų, skirtų grynam vandeniliui transportuoti ir 
požeminiam vandenilio saugojimui, paskirties pakeitimo vertinimą, 
atsižvelgiant į įvairius veiksnius, pvz., sąnaudų ir naudos analizę 
tiek techniniu, ekonominiu, tiek reguliavimo požiūriu, bendrą 
sistemos integravimą ir ilgalaikį išlaidų efektyvumą; pažymi, kad 
tinkamai įrengtos dujų infrastruktūros, kuri jau egzistuoja arba 
kuriama, paskirties pakeitimas galėtų padėti kuo labiau padidinti 
išlaidų efektyvumą, sumažinti žemės ir išteklių naudojimo bei 
investicijų sąnaudas ir kuo labiau sumažinti socialinį poveikį; 
pabrėžia, kad dujų infrastruktūros paskirties pakeitimas gali būti 
svarbus vandenilio naudojimui prioritetiniuose daug teršalų 
išmetančių pramonės šakų sektoriuose, įskaitant pramoninių 
vietovių ir daugiarūšio transporto centrų jungtis, atsižvelgiant į 
būtinybę vandenilį transportuoti veiksmingiausiomis priemonėmis; 
ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad bet kokia galima 
būsima dujų infrastruktūra būtų pritaikyta grynajam vandeniliui; 
ragina Komisiją įvertinti, kur šiuo metu naudojamas vandenilio 
maišymas, ir moksliškai įvertinti jo būsimą poreikį patenkinti 
įrodytus pramoninio vandenilio poreikius,“

2-oji dalis: „taip pat jo pranašumus ir trūkumus, kad būtų galima nustatyti 
infrastruktūros poreikius ir išvengti neišnaudojamo turto;“

53 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „sutelkti dėmesį į vandenilio iš 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių plėtojimą ir“, 
„atsinaujinančiosios“ (antras paminėjimas), „ir jį turėtų remti 
nepriklausoma mokslo ekspertų įstaiga. Juo turėtų būti siekiama 
apibrėžti pereinamuosius kelius ir teikti rekomendacijas dėl 
vandenilio poreikių;“

2-oji dalis: „sutelkti dėmesį į vandenilio iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
plėtojimą ir“

3-oji dalis: „atsinaujinančių“ (antras paminėjimas)
4-oji dalis: „ir jį turėtų remti nepriklausoma mokslo ekspertų įstaiga. Juo turėtų 

būti siekiama apibrėžti pereinamuosius kelius ir teikti 
rekomendacijas dėl vandenilio poreikių;“

The Left:
3 dalis
1-oji dalis: „pabrėžia, kokia svarbi atspari ir neutralizuoto poveikio klimatui 

energetikos sistema, pagrįsta energijos vartojimo efektyvumo, 
išlaidų veiksmingumo, prieinamumo ir tiekimo saugumo principais; 
pabrėžia, kad pirmenybė turėtų būti teikiama energijos taupymui ir 
principui „svarbiausia – energijos vartojimo efektyvumas“, 
neužkertant kelio novatoriškų bandomųjų ir parodomųjų projektų 
rengimui; pažymi, kad tiesioginė elektrifikacija iš atsinaujinančiųjų 
išteklių yra ekonomiškesnė ir taupesnė išteklių naudojimo ir 
energijos vartojimo požiūriu nei vandenilis, tačiau taip pat pažymi, 
kad nustatant, kaip sektorius turėtų mažinti priklausomybę nuo 
iškastinio kuro, reikėtų atsižvelgti į tokius veiksnius kaip tiekimo 
saugumas, techninis įgyvendinamumas ir energetikos sistemos 
aspektai;“

2-oji dalis: „atsižvelgdamas į tai pabrėžia technologinio neutralumo principo 
svarbą siekiant neutralaus poveikio klimatui ES;“
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ECR:
5 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodį „atsinaujinančiųjų“
2-oji dalis: šis žodis.

12 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pastebi, kad atsinaujinančiųjų 

išteklių elektros energijos kilmės garantijų sistema iki šiol 
nepritraukė į papildomus pajėgumus pakankamai investicijų;“

2-oji dalis: šie žodžiai.

42 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ragina Komisiją įvertinti galimybę 

pripažinti, kad plienas, pagamintas naudojant vandenilį iš 
atsinaujinančių energijos išteklių yra teigiamas indėlis siekiant 
visam transporto priemonių parkui taikomų išmetamo CO2 kiekio 
mažinimo tikslų;“

2-oji dalis: šie žodžiai.

52 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodį „atsinaujinančiųjų“, „atsinaujinančių“ 

(abu paminėjimai)
2-oji dalis: „atsinaujinančiųjų“ (pirmas paminėjimas)
3-oji dalis: „atsinaujinančių“ (antras paminėjimas)

ID:
E konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kuo greičiau palaipsniui atsisakyti 

iškastinio kuro ir užtikrinti ES pramonės konkurencingumą“
2-oji dalis: šie žodžiai.

P konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „kadangi bateriniai elektromobiliai gali perimti didelę asmeninių 

transporto priemonių dalį;“
2-oji dalis: „kadangi sudėtinga panaikinti sunkiojo transporto sektoriaus 

priklausomybę nuo iškastinio kuro, nes tiesioginės elektrifikacijos 
galimybės yra ribotos dėl nedidelio išlaidų veiksmingumo ir 
techninių priežasčių; kadangi baterijos kelia praktinių problemų ja 
pritaikant sunkiosiose transporto priemonėse, neelektrifikuotų linijų 
traukiniams, krovininiams laivams arba lėktuvams, ir kadangi tai 
sudarys galimybių kitiems energijos šaltiniams, pvz., vandeniliui, 
nes dideli jo kiekiai gali būti laikomi transporto priemonėje arba 
laive, prireikus galima greitai pripildyti degalų, o į aplinką 
išskiriamas tik vanduo;“
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21 dalis
1-oji dalis: „pabrėžia, kad vandenilio ekonomikai reikia didelių papildomų 

įperkamos atsinaujinančiosios energijos kiekių ir atitinkamos 
infrastruktūros atsinaujinančios energijos gamybai ir jos 
transportavimui į vandenilio gamybos vietas, o taip pat pagaminto 
vandenilio transportavimui galutiniams vartotojams;“

2-oji dalis: „ragina Komisiją ir valstybes nares pradėti diegti pakankamus 
papildomus atsinaujinančiosios energijos pajėgumus, kad būtų 
galima užtikrinti elektrifikacijos procesą ir vandenilio gamybą iš 
atsinaujinančiųjų energijos šaltinių, be kita ko, supaprastinant 
leidimų išdavimo tvarką, ir plėtoti tarpvalstybines partnerystes, 
grindžiamas įvairių regionų galimybėmis gaminti atsinaujinančiąją 
energiją ir vandenilį iš atsinaujinančiųjų energijos šaltinių;“
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23 dalis
1-oji dalis: „ragina peržiūrėti Energijos mokesčių direktyvą; ragina valstybes 

nares apsvarstyti galimybę atitinkamai visoje ES sumažinti 
mokesčius ir rinkliavas atsinaujinančiajai energijai, kad būtų 
panaikinti dvigubi mokesčiai ir rinkliavos už elektros energiją, 
pagamintą naudojant vandenilio įrenginius, nes tai trukdo toliau 
naudoti vandenilį, ir stiprinti finansines paskatas atsinaujinančiajai 
energijai gaminti,“

2-oji dalis: „tuo pat metu toliau siekiant palaipsniui panaikinti subsidijas 
iškastiniam kurui, mokesčius ir mokesčių lengvatas;“

Verts/ALE:
36 pakeitimas
1-oji dalis: „pabrėžia, kad svarbu dekarbonizuoti vandenilio iš iškastinio kuro 

gamybą ir daugiausia dėmesio skirti švariausioms technologijoms 
tvarumo ir ŠESD kiekio požiūriu; primygtinai ragina Komisiją ir 
valstybes nares atidžiai planuoti šį perėjimą, kad vandenilio iš 
iškastinio kuro gamyba pradėtų sparčiai ir nuspėjamai mažėti ir 
būtų išvengta iškastiniu kuru grindžiamų gamybos įrenginių 
eksploatavimo trukmės pratęsimo;“

2-oji dalis: „pažymi, kad nemažai vandenilio iš iškastinio kuro gamybos vietų 
yra teisingos pertvarkos teritorijose, ir pabrėžia, kad veiksmingos 
paramos priemonės turėtų būti nukreiptos į esamos vandenilio iš 
iškastinio kuro gamybos dekarbonizacijai; primygtinai ragina 
užtikrinti, kad taikant priemones, kuriomis siekiama plėtoti Europos 
vandenilio ekonomiką, nebūtų skatinama uždaryti šių gamybos 
vietų, o jas modernizuoti ir toliau plėtoti, nes tai būtų naudinga 
regionams užtikrinant vietoje gaminamos tvarios energijos nešiklį, 
sudarant palankesnes sąlygas išmetamo ŠESD kiekio mažinimui ir 
prisidedant prie vietos darbuotojų perkvalifikavimo ir tolesnių jų 
galimybių įsidarbinti;“

PPE, ECR:
B konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „kadangi Komisija pasiūlė padidinti ES tikslą iki 2030 m. išmetamą 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti bent iki 55 proc., 
palyginti su 1990 m. lygiu,“

2-oji dalis: „ir kadangi Parlamentas pritarė tikslui iki 2030 m. išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti 60 proc., palyginti 
su 1990 m. lygiu;“

PPE, Verts/ALE:
11 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „persvarstant Atsinaujinančiųjų 

išteklių energijos direktyvą“, „patikimi ir skaidrūs kriterijai“, „taip 
pat siekiant paskatinti investicijas į pakankamą papildomą elektros 
energijos gamybą iš atsinaujinančiųjų išteklių;“ 

2-oji dalis: „persvarstant Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvą“
3-oji dalis:  „patikimi ir skaidrūs kriterijai“
4-oji dalis: „taip pat siekiant paskatinti investicijas į pakankamą papildomą 

elektros energijos gamybą iš atsinaujinančiųjų išteklių;“

The Left, Verts/ALE:
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18 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kartu pripažįstant, kad mažo 

anglies dioksido kiekio vandenilis yra tarpinė technologija 
trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiu;“ visas tekstas, išskyrus 
žodžius „ir vidutinės trukmės“; „mažo anglies dioksido kiekio 
vandenilio“, „kol vandenilis iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
galės atlikti šį vaidmenį“ ir „ir ekonomines“

2-oji dalis: „kartu pripažįstant, kad mažo anglies dioksido kiekio vandenilis yra 
tarpinė technologija trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiu;“ 
visas tekstas, išskyrus žodžius „ir vidutinės trukmės“;

3-oji dalis: „ir vidutinės trukmės“;
4-oji dalis: „mažo anglies dioksido kiekio vandenilio“, „kol vandenilis iš 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių galės atlikti šį vaidmenį“ ir „ir 
ekonomines“

40 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „arba mažo anglies dioksido kiekio 

vandenilis“
2-oji dalis: šie žodžiai.

44 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kai tik jos bus visiškai prieinamos, 

galbūt pradėti“ ir „sunkiosiose transporto priemonėse ir“;“
2-oji dalis: „kai tik jos bus visiškai prieinamos, galbūt pradėti“
3-oji dalis: „sunkiosiose transporto priemonėse ir“

26. Žmogaus teisių apsauga ir ES išorės migracijos politika

Pranešimas: Tineke Strik (A9-0060/2021)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Alternatyvus 
pasiūlymas dėl 

rezoliucijos

6 ID VB - 86, 593, 8

Alternatyvus 
pasiūlymas dėl 

rezoliucijos

7 ECR VB - 110, 522, 55

13 dalis 2 Nariai VB - 322, 347, 18

15 dalis 3 Nariai VB + 344, 336, 7

20 dalis 4 Nariai VB - 285, 346, 56

dal.25 dalis § originalus 
tekstas

1/VB + 682, 0, 5
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

2/VB + 401, 249, 37

3/VB + 541, 42, 104

27 dalis 5 Nariai VB - 303, 356, 28

dal.

1/VB + 510, 163, 11

2/VB + 344, 321, 19

3/VB + 503, 164, 17

28 dalis § originalus 
tekstas

4/VB + 503, 171, 9

Po 40 
nurodomosios 

dalies

1 Nariai VB + 295, 286, 106

dal.

1/VB + 534, 100, 53

E konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 363, 308, 16

Pasiūlymas rezoliucijos (AFET 
komitetas) (visas tekstas)

VB + 358, 309, 26

Prašymai balsuoti dalimis
Nariai:
E konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „be kita ko, prie ES išorės sienų“
2-oji dalis: šie žodžiai.

25 dalis
1-oji dalis: „ragina Komisiją reguliariai ir viešai teikti Parlamentui, įskaitant 

Užsienio reikalų komiteto išorės finansinių priemonių darbo grupę, 
ataskaitas dėl su migracija susijusių bendradarbiavimo programų 
finansavimo trečiosiose valstybėse ir jų poveikio žmogaus teisėms, 
taip pat dėl šio finansavimo panaudojimo šalyse partnerėse būdų“

2-oji dalis: „apgailestauja dėl to, kad Parlamentas nedalyvauja tikrinant 
skubiosios pagalbos fondus, įskaitant ES patikos fondus“

3-oji dalis: „ragina Parlamentui skirti didesnį vaidmenį stebint ES finansinių 
įnašų naudojimo poveikį žmogaus teisėms atitinkamose trečiosiose 
valstybėse“
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28 dalis
1-oji dalis: „primena ES ir jos valstybių narių įsipareigojimą pagal Pasaulinį 

susitarimą dėl pabėgėlių dalytis atsakomybe už veiksmingą ir 
visapusišką pabėgėlių apsaugą ir mažinti spaudimą 
priimančiosioms šalims; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad ES ir jos 
valstybės narės turėtų padidinti perkėlimo įsipareigojimus,“ 

2-oji dalis: užtikrindamos, kad perkėlimas nepriklausytų nuo tranzito šalies 
bendradarbiavimo readmisijos ar sienų kontrolės srityje,“

3-oji dalis: taip pat turėtų užtikrinti daugiau saugių bei teisėtų kelių ir užkirsti 
kelią priverstiniam pabėgėlių grąžinimui iš priimančiųjų šalių; 
ragina ES ir jos valstybes nares prisidėti prie struktūriškesnio ir 
didesnio finansavimo bendruomenėms ir šalims, priimančioms 
daugiausia pabėgėlių;“

4-oji dalis: „pakartoja, kad svarbu visapusiškai įgyvendinti Pasaulinio 
susitarimo dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos 23 tikslus; 
mano, kad Parlamentas privalo vykdyti tinkamą abiejų susitarimų 
įgyvendinimo ES kontrolę;“

Įvairūs:
Isabel Wiseler-Lima (PPE frakcija) atsiėmė savo palaikymą 1, 2, 3 ir 5 pakeitimui.

Tom Vandenkendelaere (PPE frakcija) atsiėmė savo palaikymą 1, 2, 3, 4 ir 5 pakeitimui..

27. 2019–2020 m. ataskaitos dėl Turkijos

Pranešimas: Nacho Sánchez Amor (A9-0153/2021)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

2 dalis 8 ID VB - 115, 562, 10

dal.

1/VB + 520, 72, 97

6 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 485, 89, 115

7 dalis § originalus 
tekstas

VB + 557, 101, 31

9 dalis 9 ID VB - 98, 561, 28

21 dalis 4 S&D VB + 597, 53, 39

Po 21 dalies 1 RENEW VB + 429, 168, 89

30 dalis 10 ID VB - 325, 345, 15

dal.45 dalis 2 RENEW

1/VB - 299, 351, 37
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

2/VB + 598, 53, 35

Po 60 dalies 3 RENEW VB + 453, 193, 38

dal.

1/VB + 518, 153, 17

2/VB + 673, 9, 7

3/VB + 515, 136, 38

62 dalis § originalus 
tekstas

4/VB + 602, 50, 37

63 dalis § originalus 
tekstas

VB + 511, 149, 28

64 dalis § originalus 
tekstas

VB + 542, 88, 59

Po 66 dalies 6 PPE VB + 438, 123, 128

5 S&D VB + 642, 15, 3269 dalis

§ originalus 
tekstas

VB ↓

Po A 
konstatuojamosio

s dalies

7 ID VB - 118, 558, 11

dal.

1/VB + 594, 23, 72

D konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB - 223, 397, 69

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas 
tekstas)

VB + 480, 64, 150

Prašymai balsuoti atskirai
The Left: 7, 64 ir 69 dalys
RENEW: 63 dalis
ID: 62 dalis

Prašymai balsuoti dalimis
The Left:
D konstatuojamoji dalis
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1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kadangi ankstesnėje metinėje 
ataskaitoje Parlamentas pabrėžė savo susirūpinimą dėl įvykių 
Turkijoje ir didelio padėties blogėjimo ir paprašė Turkijos susilaikyti 
nuo bet kokių veiksmų, kuriais būtų pažeistas ES valstybių narių 
suverenitetas ir suverenios teisės, taip pat provokacijų, kurios 
pakenktų konstruktyvaus ir nuoširdaus dialogo perspektyvai, ir 
paragino Komisiją bei valstybes nares oficialiai sustabdyti stojimo 
derybas su Turkija pagal derybų programą; kadangi Parlamentas 
tebėra įsipareigojęs vykdyti demokratinį ir politinį dialogą su 
Turkija; kadangi tuo metu, kai Turkijos vyriausybė įsipareigojo 
vykdyti svarbias reformas, Parlamentas ne kartą ragino pradėti 
derybas dėl 23 skyriaus (Teisminės institucijos ir pagrindinės 
teisės) ir 24 skyriaus (Teisingumas, laisvė ir saugumas); kadangi 
labai gaila, kad dėl nuolatinio Tarybos blokavimo nebuvo galima 
visapusiškai išnaudoti stojimo priemonių;“

2-oji dalis: šie žodžiai.

62 dalis
1-oji dalis: „pabrėžia, kad muitų sąjungos modernizavimas būtų naudingas 

abiem šalims ir padėtų Turkijai išlaikyti ekonominį ir norminį ryšį su 
ES, be to, būtų sukurta atnaujinta pozityvaus dialogo ir 
bendradarbiavimo galimybė, palanki geresnei ES investicijų 
Turkijoje reglamentavimo sistemai, įskaitant ginčų sprendimo 
mechanizmą, ir darbo vietų tiek ES, tiek Turkijoje kūrimui bei 
Europos žaliojo kurso bendradarbiavimo projektų įgyvendinimui;“

2-oji dalis: „pabrėžia, kad dabartinėmis aplinkybėmis, įskaitant vis didėjantį 
Turkijos nukrypimų nuo dabartinių įsipareigojimų sąrašą, tai, kad 
tarp ES ir Turkija šiuo metu vyksta ginčas Pasaulio prekybos 
organizacijoje arba pasigirsta nepriimtini raginimai boikotuoti ES 
valstybes nares, atrodo, kad modernizuoti muitų sąjungą būtų ypač 
sunku,“

3-oji dalis: „tačiau mano, kad reikėtų palikti galimybę sukurti palankesnes 
sąlygas konstruktyvioms pastangoms ir atnaujintam dialogui visais 
neišspręstais klausimais ir išnagrinėti muitų sąjungos 
modernizavimo aplinkybes;“

4-oji dalis: „pakartoja, kad toks modernizavimas turėtų būti grindžiamas 
griežtomis sąlygomis, susijusiomis su žmogaus teisėmis ir 
pagrindinėmis laisvėmis, kaip nustatyta Kopenhagos kriterijuose, 
gerais kaimyniniais santykiais su ES ir visomis jos valstybėmis 
narėmis ir įgyvendinamas nediskriminuojant; šiuo atžvilgiu 
primena, kad dabartinės muitų sąjungos teikiamos galimybės 
nebus panaudojamos visapusiškai tol, kol Turkija visiškai 
neįgyvendins papildomo protokolo dėl Ankaros susitarimo taikymo 
be išlygų ir diskriminavimo visoms valstybėms narėms ir nebus 
nepašalintos visos esamos kliūtys prekybai;“

RENEW:
6 dalis
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1-oji dalis: „apgailestauja, kad nuo paskutinio Parlamento pranešimo padėtis 
toli gražu nepagerėjo, bet dar labiau pablogėjo, atsižvelgiant į 
vidaus, institucinę ir užsienio politiką; todėl primygtinai ragina, jei 
dabartinė neigiama tendencija skubiai ir nuosekliai nepasikeis, kad 
Komisija, atsižvelgdama į 2005 m. spalio mėn. derybų programą, 
rekomenduotų oficialiai sustabdyti stojimo derybas su Turkija, kad 
abi šalys galėtų realistiškai bei vykdydamos struktūrizuotą ir 
išsamų aukšto lygio dialogą peržiūrėti dabartinės sistemos 
tinkamumą ir jos pajėgumą veikti arba prireikus išnagrinėti galimus 
naujus būsimų santykių modelius;“

2-oji dalis: „pripažįsta, kad bet kuriuo atveju derybos turėtų būti vedamos 
sąžiningai ir jos neturėtų būti sužlugdytos ar sustabdytos vien dėl 
kultūrinių ar religinių motyvų;“

S&D:
2 pakeitimas
1-oji dalis: „smerkia neseniai Ankaroje įvykusį incidentą, vadinamąjį sofageitą, 

dėl kurio kyla rimtų abejonių, ar dabartinė Turkijos vadovybė 
gerbia ES, taip pat ar ji gerbia moteris ir paiso lyčių lygybės;“

2-oji dalis: „ragina, kad bet kurie nauji santykiai su Turkija būtų grindžiami 
pagrindinėmis demokratinėmis vertybėmis, įskaitant moterų teisių 
paisymą;“

28. 2019–2020 m. ataskaitos dėl Juodkalnijos

Pranešimas: Tonino Picula (A9-0131/2021)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

3 dalis 6 S&D, PPE VB + 565, 39, 86

9 dalis 7 S&D, PPE VB + 657, 2, 32

16 dalis 8 S&D, PPE VB + 633, 30, 28

dal.

1/VB + 578, 50, 62

21 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 583, 2, 105

22 dalis 10 S&D, PPE VB + 648, 4, 39

Po 22 dalies 1 Verts/ALE VB + 418, 264, 7

11 S&D, PPE VB + 625, 28, 3831 dalis

2 Verts/ALE VB ↓
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

3 Verts/ALE VB + 408, 226, 5734 dalis

12 S&D, PPE VB + 543, 87, 61

38 dalis 13 S&D, PPE VB + 547, 54, 89

39 dalis 14 S&D, PPE VB + 636, 21, 34

dal.

1/VB + 654, 32, 4

40 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 549, 63, 77

dal.

1/VB + 629, 11, 49

41 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 582, 41, 66

dal.

1/VB + 538, 98, 52

2/VB + 525, 105, 58

43 dalis § originalus 
tekstas

3/VB + 586, 27, 75

45 dalis § originalus 
tekstas

VB + 565, 37, 88

47 dalis 15 S&D, PPE VB + 649, 24, 18

Po 47 dalies 4 Verts/ALE VB + 622, 19, 43

49 dalis 16 S&D, PPE VB + 651, 5, 30

57 dalis § originalus 
tekstas

VB + 636, 44, 10

dal.

1/VB + 658, 28, 4

65 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 560, 79, 51

71 dalis 5 Verts/ALE VB + 509, 62, 118

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas 
tekstas)

VB + 595, 66, 34
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Prašymai balsuoti atskirai
ECR: 45 ir 57 dalys

Prašymai balsuoti dalimis
ECR:
21 dalis
1-oji dalis: „reiškia didelį susirūpinimą dėl Teisėjų tarybos pateikto 

konstitucijos aiškinimo, kuriuo toleruojamas neteisėtas teismo 
pirmininkų paskyrimas daugiau nei dviem kadencijoms;“

2-oji dalis: „pažymi, kad Aukščiausiojo Teismo pirmininkas ir Baro, Kotoro ir 
Plavo pagrindinių teismų pirmininkai atsistatydino po to, kai 
teisėjai, einantys ne vienas pareigas, buvo paraginti atsistatydinti, 
ir taip buvo laikomasi geros Europos praktikos bei demokratijos 
standartų;“

40 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „užtikrinti visapusišką Europos 

Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje 
prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija) standartų 
įgyvendinimą, be kita ko, didinant tinkamai parengtų ir lyčiai 
atžvalgių teisėsaugos pareigūnų ir teisėjų skaičių, kad būtų 
užtikrintas tinkamas smurto šeimoje nusikaltimų tyrimas ir 
patraukimas baudžiamojon atsakomybėn už juos ir"

2-oji dalis: šie žodžiai.

41 dalis
1-oji dalis: „yra susirūpinęs dėl ribotų dabartinės politikos ir projektų, kuriais 

siekiama skatinti moterų dalyvavimą darbo rinkoje, formuojant 
politiką bei politikoje ir šalinti pažeidžiamumą užimtumo ir 
socialinės politikos srityje, rezultatų; atsižvelgdamas į tai, 
apgailestauja dėl mažėjančio parlamento narių moterų skaičiaus ir 
nepakankamos politinio atstovavimo rinkimuose ir naujoje 
Skupštinoje bei vyriausybėje lyčių pusiausvyros;“

2-oji dalis: „ragina numatyti teisines ir politines priemones, kurių reikia 
siekiant skatinti moterų dalyvavimą politikoje;“

65 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „moterims, nepilnoms šeimoms ir 

pažeidžiamoms grupėms, kaip antai romams, egiptiečiams, LGBTI 
asmenims, neįgaliesiems ir kitoms mažumoms“

2-oji dalis: šie žodžiai.
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PPE, ECR:
43 dalis
1-oji dalis: „palankiai vertina pažangą LGBTI asmenų teisių apsaugos srityje ir 

tai, kad Juodkalnija yra pirmoji regiono šalis, priėmusi įstatymą dėl 
tos pačios lyties asmenų partnerystės; ragina valdžios institucijas 
užtikrinti visas reikiamas sąlygas, kad jis būtų tinkamai 
įgyvendintas; pabrėžia, kad reikia gerinti translyčių ir nebinarinio 
lytiškumo asmenų padėtį; palankiai vertina tai, kad 2019 m. buvo 
taikiai surengtos LGBTI asmenų eitynės;“ visas tekstas, išskyrus 
žodžius „kad Juodkalnija yra pirmoji regiono šalis, priėmusi 
įstatymą dėl tos pačios lyties asmenų partnerystės“

2-oji dalis: „kad Juodkalnija yra pirmoji regiono šalis, priėmusi įstatymą dėl tos 
pačios lyties asmenų partnerystės“

3-oji dalis: ragina Juodkalnijos valdžios institucijas toliau gerinti visuomeninės 
įtraukties ir tolerancijos atmosferą ir rinkti išskaidytus duomenis, 
susijusius su neapykantos retorika ir nusikaltimais dėl seksualinės 
orientacijos bei lytinės tapatybės;

Įvairūs:
9 pakeitimas buvo atšauktas.

29. Klimato kaitos poveikis žmogaus teisėms ir aplinkos gynėjų 
vaidmuo šioje srityje

Pranešimas: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0039/2021)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

5 dalis 2 Nariai VB - 264, 358, 65

8 dalis 3 Nariai VB - 287, 353, 47

dal.

1/VB + 583, 22, 82

9 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 359, 272, 56

dal.

1/VB + 585, 53, 49

10 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 373, 275, 38

dal.

1/VB + 592, 84, 11

11 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 344, 316, 26
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

3/VB + 538, 140, 9

dal.

1/VB + 477, 147, 60

13 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 360, 282, 43

15 dalis 4 Nariai VB - 258, 365, 64

dal.

1/VB + 628, 9, 50

2/VB + 457, 178, 52

3/VB + 616, 10, 61

4/VB + 446, 171, 70

28 dalis § originalus 
tekstas

5/VB + 570, 34, 83

dal.

1/VB + 607, 43, 37

34 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 461, 168, 58

dal.

1/VB + 590, 31, 64

36 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 406, 222, 57

40 dalis § originalus 
tekstas

VB + 370, 254, 63

dal.

1/VB + 602, 9, 76

43 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 422, 188, 77
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

51 dalis § originalus 
tekstas

VB + 368, 304, 15

60 dalis 5 Nariai VB - 309, 345, 33

63 dalis 6 Nariai VB - 258, 345, 84

dal.

1/VB + 609, 51, 27

I konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 399, 234, 54

L konstatuojamoji 
dalis

1 Nariai VB - 258, 360, 69

dal.

1/VB + 641, 2, 44

AA 
konstatuojamoji 

dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 472, 172, 43

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas 
tekstas)

VB + 518, 97, 77

Prašymai balsuoti atskirai
Nariai: 40 ir 51 dalys

Prašymai balsuoti dalimis
Nariai:
I konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „teisės į sveiką aplinką“
2-oji dalis: šie žodžiai.

AA konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „kadangi iš 2020 m. organizacijos „Global Witness“ ataskaitos 

matyti, kad 2019 m. žuvo 212 žemės ir aplinkos apsaugos 
aktyvistų, t. y. 30 proc. daugiau nei 2018 m.;“ „kadangi apie 
40 proc. šių aukų buvo čiabuviai ir tradiciniai žemės savininkai,“

2-oji dalis: „o daugiau kaip du trečdaliai nužudymų įvykdyta Lotynų 
Amerikoje;“

9 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodį „pagrindinė“
2-oji dalis: šis žodis.

10 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kad žmogaus teisės į“
2-oji dalis: šie žodžiai.
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11 dalis
1-oji dalis: „ragina ES ir jos valstybes nares imtis drąsios iniciatyvos, aktyviai 

remiant ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, 
siekiant pasauliniu lygiu kovoti su nusikaltimų aplinkai vykdytojų 
nebaudžiamumu“ ir sudaryti sąlygas Tarptautiniame 
baudžiamajame teisme (TBT),“

2-oji dalis: „ir sudaryti sąlygas Tarptautiniame baudžiamajame teisme (TBT), 
kad prasidėtų naujos šalių derybos siekiant pripažinti „ekocidą“ 
tarptautiniu nusikaltimu pagal Romos statutą;“

3-oji dalis: „ragina Komisiją ir Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos 
vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai parengti 
programą, pagal kurią būtų stiprinami nacionalinių valstybių narių 
jurisdikcijų pajėgumai šiose srityse;“

13 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir su klimato kaita susijęs 

teisingumas“
2-oji dalis: šie žodžiai.

28 dalis
1-oji dalis: „pabrėžia, kad su išpuoliais ir grėsmėmis susiduriama visame 

pasaulyje, tačiau, JT specialiojo pranešėjo žmogaus teisių gynėjų 
padėties klausimais teigimu,“

2-oji dalis: „situacija ypač dramatiška Lotynų Amerikoje ir Azijoje, kur“
3-oji dalis: „kai kurie tarptautiniai investuotojai, bendrovės ir vietos valdžios 

institucijos ignoruoja teisėtus gyventojams rūpimus klausimus;“ 
pažymi, kad daugeliu atvejų konfliktai ir pažeidimai vyksta 
ekonominės nelygybės ir socialinės atskirties kontekste; smerkia 
aplinkos aktyvistų teisminį persekiojimą ir kriminalizavimą 
Amazonės regione, kur daugėja išpuolių prieš aplinkos aktyvistus, 
jų žudymo ir persekiojimo atvejų;“

4-oji dalis: „smerkia Hondūre išaugusį išpuolių prieš aplinkos aktyvistus ir jų 
persekiojimo mastą bei neseniai įvykdytą Guapinolio aplinkos 
aktyvisto žmogžudystę;“ „pažymi, kad per pastaruosius trejus 
metus užregistruoti 578 aplinkos, žemės ir čiabuvių bendruomenių 
teisių gynėjų nužudymo atvejai;“ pažymi, kad šalių, kuriose 
pavojingiausia būti su aplinka susijusių teisių gynėju, sąraše nuolat 
„pirmauja“ Filipinai;“

5-oji dalis: „atsižvelgdamas į tai, kad šalyje vykdomi sunkūs žmogaus teisių 
pažeidimai ir kad Filipinų valdžios institucijos nedaro nieko, kad 
padėtis iš esmės pasitaisytų, bei nerodo noro bendradarbiauti, dar 
kartą ragina Komisiją pradėti procedūrą, kurios pagrindu galėtų 
būti laikinai atšauktos lengvatos, taikomos pagal bendrųjų muitų 
tarifų lengvatų sistemą (BLS +);“

34 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „žodžio laisvės ir teisės į informaciją 

aspektas“
2-oji dalis: šie žodžiai.
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36 dalis
1-oji dalis: ragina Komisiją ypatingą dėmesį atkreipti į skirtingus žmogaus 

teisių gynėjų moterų apsaugos poreikius pripažįstant, kad moterys 
yra galinga permainų varomoji jėga, ypač klimato politikos srityje; 
šiuo požiūriu akcentuoja būtinybę remti pajėgumų ugdymą ir 
moterų, kaip švietėjų ir permainų rėmėjų, vaidmenį bei užtikrinti 
tinkamą šių organizacijų finansavimą; primena, kad moterys, 
tapusios bendruomenių lyderėmis ir aplinkos apsaugos 
aktyvistėmis, dažnai tampa represijų ir netgi žmogžudysčių 
aukomis: tai iliustruoja ir bebaimių aktyvisčių, nominuotų Europos 
Parlamento Sacharovo premijai už minties laisvę ir įtrauktų į 
galutinį kandidatų sąrašą pavyzdžiai;

2-oji dalis: "Marielle‘ės Franco iš Brazilijos (nužudytos 2018 m.) ir Bertos 
Cáceres iš Hondūro (nužudytos 2016 m.),“

43 dalis
1-oji dalis: „primena, kad, remiantis JT deklaracija dėl žmogaus teisių gynėjų, 

valstybės turi apsaugoti biologinės įvairovės gynėjus kaip žmogaus 
teisių gynėjus; „teigiamai vertina tai, kaip rengiamos tarptautinės 
sutartys, pvz., Eskasu susitarimas,“

2-oji dalis: „kuris yra pagrindinė priemonė Lotynų Amerikoje ir Karibų jūros 
regione – regione, kuriame užregistruojama daugiausia žmogaus 
teisių, susijusių su aplinka, gynėjų nužudymo atvejų;“

30. Europos kibernetinio saugumo kompetencijos centras ***II

Rekomendacija antrajam svarstymui: Rasmus Andresen (A9-0166/2021)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Patvirtinimas be balsavimo

31. Bendradarbiavimo mokesčių klausimais programa „Fiscalis“ 
2021-2027 m.

Rekomendacija antrajam svarstymui: Sven Giegold (A9-0167/2021)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Patvirtinimas be balsavimo
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32. Demografinių tendencijų pakeitimas ES regionuose naudojant 
sanglaudos politikos priemones

Pranešimas: Daniel Buda (A9-0061/2021)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl 
rezoliucijos (visas 

tekstas)

VB 633, 16, 45

33. ES taisyklių poveikis laisvam darbuotojų ir paslaugų 
judėjimui: darbo jėgos judumas ES viduje kaip priemonė darbo 
rinkos poreikiams ir įgūdžiams suderinti

Pranešimas: Radan Kanev (A9-0066/2021)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Alternatyvus 
pasiūlymas dėl 

rezoliucijos

1 ID VB - 83, 598, 13

dal.

1/VB + 628, 50, 18

16 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 401, 196, 99

dal.

1/VB + 554, 99, 43

27 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 615, 24, 56

dal.

1/VB + 539, 83, 73

41 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 353, 328, 15

dal.

1/VB + 550, 72, 74

D konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 423, 157, 114
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas 
tekstas)

VB + 516, 79, 99

Prašymai balsuoti dalimis
Nariai:
16 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „prašo Komisijos nustatyti aiškius 

kiekybinius ir kokybinius rodiklius, skirtus Europos semestrui 
įgyvendinti ir konkrečioms šalims skirtoms rekomendacijoms 
skelbti, kad būtų galima stebėti, kaip įgyvendinamos su laisvu 
darbuotojų judėjimu susijusios taisyklės ir kaip jų laikomasi;“

2-oji dalis: šie žodžiai.

27 dalis
1-oji dalis: „ragina Komisiją kuo greičiau pristatyti naują Darbuotojų saugos ir 

sveikatos strateginę programą po 2020 m. ir įsipareigoti užtikrinti, 
kad iki 2030 m. nebeliktų su darbu susijusių mirčių atvejų;“ 
„primygtinai ragina Komisiją pateikti pasiūlymus dėl direktyvos dėl 
su darbu susijusio streso ir raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų ir 
dėl direktyvos dėl psichinės gerovės darbo vietoje, taip pat ES 
psichinės sveikatos strategiją, siekiant apsaugoti visus darbuotojus 
darbo vietoje;“

2-oji dalis: „be to, ragina Komisiją atlikti platesnio užmojo Kancerogenų ir 
mutagenų direktyvos peržiūrą ir į direktyvą dėl kancerogenų ir 
mutagenų poveikio darbe įtraukti ne mažiau kaip 50 medžiagų 
ribines vertes;“ „ragina į direktyvą įtraukti medžiagas, darančias 
žalingą poveikį reprodukcinei sistemai;“

41 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodį „teisės“
2-oji dalis: šis žodis.

D konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „kadangi laisvas darbuotojų ir paslaugų judėjimas turėtų atitikti 

Europos socialinių teisių ramstyje įtvirtintus principus;“
2-oji dalis: „kadangi Sąjungos įsipareigojimas įgyvendinti JT darbotvarkę iki 

2030 m. ir darnaus vystymosi tikslus, Europos žaliąjį kursą ir lyčių 
lygybės strategiją, įskaitant teisingo darbo užmokesčio apsaugą ir 
skatinimą, lyčių lygybę ir deramas darbo bei užimtumo sąlygas, 
turi būti integruotas į visas vidaus rinkos politikos sritis, tuo pat 
metu tinkamai atsižvelgiant į socialinius ir aplinkos aspektus;“
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34. Pažangos spartinimas ir kova su nelygybe siekiant iki 2030 m. 
užtikrinti, kad AIDS nebekeltų grėsmės visuomenės sveikatai

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B9-0263/2021

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0263/2021 (DEVE komitetas)

dal.

1/VB + 580, 24, 91

2/VB + 516, 94, 62

3/VB + 652, 25, 19

4/VB + 527, 68, 79

7 dalis § originalus 
tekstas

5/VB + 560, 22, 92

dal.

1/VB + 668, 13, 14

2/VB + 504, 85, 106

8 dalis § originalus 
tekstas

3/VB + 668, 14, 12

dal.

1/VB + 629, 25, 42

2/VB + 591, 58, 25

3/VB + 533, 98, 62

4/VB + 650, 27, 19

5/VB + 581, 26, 89

6/VB + 515, 95, 61

7/VB + 617, 16, 63

8/VB + 541, 68, 87

9 dalis § originalus 
tekstas

9/VB + 655, 16, 25
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

14 dalis 2 The Left VB + 293, 284, 119

dal.

1/VB + 672, 15, 9

17 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 530, 102, 42

dal.

1/VB + 623, 14, 59

2/VB + 585, 5, 106

21 dalis § originalus 
tekstas

3/VB + 644, 29, 22

22 dalis 1 PPE VB - 312, 349, 35

dal.

1/VB + 624, 57, 15

G konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 524, 107, 65

dal.

1/VB + 629, 39, 27

J konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 499, 112, 84

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas 
tekstas)

VB + 468, 63, 162

Prašymai balsuoti atskirai
ECR: 7 dalis

Prašymai balsuoti dalimis
PPE:
7 dalis
1-oji dalis: „prašo Europos išorės veiksmų tarnybos, Komisijos ir valstybių 

narių įgyvendinti ES žmogaus teisių veiksmų planą ir Trečiąjį ES 
lyčių lygybės veiksmų planą, siekiant spręsti ŽIV / AIDS 
skatinančias su žmogaus teisėmis ir lyčių nelygybe susijusias 
priežastis, pirmenybę teikiant kovai su stigma ir diskriminacija, 
seksualiniam smurtui ir smurtui dėl lyties, tos pačios lyties santykių 
kriminalizavimui bei kitiems baudžiamojo ir diskriminacinio 
pobūdžio teisės aktams ir politikai, siekiant prisidėti prie lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos paslaugų prieinamumo visiems,“ išskyrus 
žodžius:
 „bei teisėmis“

2-oji dalis: „bei teisėmis“
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3-oji dalis: „kokybiškas švietimo paslaugas“
4-oji dalis: „įskaitant“ ir „visapusį“
5-oji dalis: „lytinį švietimą“ ir „galimybės gauti teisingas ir įperkamas 

sveikatos priežiūros paslaugas, galimybės įsidarbinti, taip pat 
prisidėti prie nukentėjusių bendruomenių dalyvavimo visose 
visuomeninio gyvenimo srityse;“

8 dalis
1-oji dalis: „ragina Komisiją ir valstybes nares bendradarbiauti su šalimis 

partnerėmis“
2-oji dalis: „siekiant į jų nacionalinius švietimo planus įtraukti privalomą 

visapusį lytinį švietimą“
3-oji dalis: „kad būtų užkertamas kelias AIDS ir kitų lytiškai plintančių ligų 

plitimui, ypač šalyse, kuriose fiksuojamas didžiausi infekcijos 
rodikliai;“

21 dalis
1-oji dalis: „ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti investicijas į tikralaikių 

duomenų rinkimą ir į naujus galimus įperkamus bei prieinamus, 
lyčiai atžvalgius ŽIV bei kitų su skurdu susijusių ir užleistų 
infekcinių ligų diagnostikos ir gydymo metodus ir vakcinas, taip pat 
ragina stiprinti regioninius ir tarpregioninius pajėgumus bei 
bendradarbiavimą mokslo, mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse; 
primygtinai ragina ES teikti išskirtinę paramą besivystančioms 
šalims, ypač mažiausiai išsivysčiusioms šalims,“

2-oji dalis: „siekiant užtikrinti veiksmingą TRIPS sutartyje dėl visuomenės 
sveikatos apsaugos numatytų lankstumo nuostatų įgyvendinimą, 
ypač kalbant apie privalomą licencijų suteikimą ir“

3-oji dalis: „ragina optimizuoti naudojimąsi savanoriška licencijavimo sistema 
ir dalijimosi technologijomis mechanizmus, kad būtų įgyvendinti 
visuomenės sveikatos tikslai, reikalaujant tarptautinių farmacijos 
įmonių į tokius mechanizmus įtraukti vidutines pajamas gaunančias 
besivystančias šalis ir šiose šalyse teikti prieinamą ŽIV gydymą; 
platesniu mastu skatina atsieti moksliniams tyrimams ir plėtrai 
skirtas išlaidas nuo vaistų kainos, pavyzdžiui, pasitelkiant patentų 
suvienijimą, mokslinius tyrimus, atliekamus naudojantis viešai 
prieinamais šaltiniais, dotacijas ir subsidijas, siekiant užtikrinti, kad 
gydymas būtų prieinamas, įperkamas ir pasiekiamas visiems, 
kuriems jo reikia;“

G konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „paslaugomis“
2-oji dalis: šie žodžiai.
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J konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „privalomą visapusį“
2-oji dalis: šie žodžiai.

ECR, PPE:
9 dalis
1-oji dalis: „primena, kad sveikata yra būtina žmogaus vystymosi sąlyga; 

ragina Komisiją teikti pirmumą sveikatai, kaip daliai ES ir Afrikos 
strategijos, kuria numatoma sutelkti papildomas viešąsias lėšas, 
siekiant užtikrinti visuotinę sveikatos priežiūrą, įskaitant lėšas,“

2-oji dalis: „skiriamas lytinei ir reprodukcinei sveikatai„ išskyrus žodžius: „bei 
teisėms“

3-oji dalis: šie žodžiai.
4-oji dalis: „ŽIV, tuberkuliozei ir maliarijai, taip pat sutelkti dėmesį į 

tarptautinius sveikatos tyrimus ir plėtrą, stiprinti ES ir Afrikos 
bendradarbiavimą sveikatos srities mokslinių tyrimų ir inovacijų 
srityje ir kartu didinti Afrikos ir Europos sveikatos produktų, įrangos 
ir vaistų gamybos pajėgumus; pabrėžia, kad parama vystymuisi 
visų pirma turėtų būti skiriama siekiant užtikrinti horizontalią 
visuotinę sveikatos priežiūros sistemą, pasitelkiant holistinį ir 
teisėmis grindžiamą požiūrį, į kurį, laikantis „vienos sveikatos“ 
principo, turi būti visapusiškai įtrauktas daugiamatis sveikatos 
pobūdis“

5-oji dalis: „(atsižvelgiant į glaudžias sąsajas su lytimi, maisto saugumu ir 
maistingumu, vandeniu ir sanitarija, švietimu ir skurdu); ypač 
ragina skatinti investicijas į integruotas su ŽIV susijusias teises, 
taip pat į lytinę ir reprodukcinę sveikatą“, išskyrus žodžius: „ir 
teises“

6-oji dalis: šie žodžiai.
7-oji dalis: „didelį dėmesį skiriant moterims ir mergaitėms, seksualinių 

paslaugų teikėjams,“
8-oji dalis: „translyčiams asmenims“
9-oji dalis: „žmonėms, vartojantiems intraveninius narkotikus, kaliniams ir 

kitoms pažeidžiamoms grupėms;“

17 dalis
1-oji dalis: „ragina Komisiją bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir 

partnerėmis, remiant paslaugas, kurios atlieptų pagrindinių 
visuomenės grupių ir kitų prioritetinių grupių, susiduriančių su 
specifinėmis problemomis siekiant gauti su ŽIV susijusias 
paslaugas,“

2-oji dalis: „įskaitant jaunimui pritaikytų lytinės ir reprodukcinės sveikatos 
paslaugų teikimą, poreikius;“

35. Karo belaisviai po naujausio Armėnijos ir Azerbaidžano 
konflikto

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0277/2021, B9-0278/2021, B9-0279/2021, B9-
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0280/2021, B9-0281/2021, B9-0288/2021

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0277/2021
(PPE, S&D, RENEW, Verts/ALE, The Left, nariai)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas 
tekstas)

VB + 607, 27, 54

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0277/2021 The Left VB ↓

B9-0278/2021 Verts/ALE VB ↓

B9-0279/2021 S&D VB ↓

B9-0280/2021 ECR VB ↓

B9-0281/2021 RENEW VB ↓

B9-0288/2021 PPE VB ↓

Įvairūs:
François-Xavier Bellamy ir Ivan Štefanec (PPE frakcija) taip pat palaikė 
pasiūlymą dėl rezoliucijos B9-0288/2021 ir bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos 
RC-B9-0277/2021.
Charlie Weimers (ECR frakcija) taip pat palaikė pasiūlymą dėl rezoliucijos B9-
0280/2021.

36. Padėtis Haityje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0282/2021, B9-0283/2021, B9-0284/2021, B9-
0285/2021, 
B9-0286/2021, B9-0287/2021

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0282/2021
(PPE, S&D, RENEW, Verts/ALE, ECR, The Left, nariai)

16 dalis § originalus 
tekstas

VB + 538, 99, 56

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas 
tekstas)

VB + 639, 23, 31

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

B9-0282/2021 The Left VB ↓

B9-0283/2021 Verts/ALE VB ↓

B9-0284/2021 S&D VB ↓

B9-0285/2021 RENEW VB ↓

B9-0286/2021 ECR VB ↓

B9-0287/2021 PPE VB ↓

Prašymai balsuoti atskirai
The Left: 16 dalis

Įvairūs:
Ivan Štefanec (PPE frakcija) taip pat palaikė pasiūlymą dėl rezoliucijos B9-
0287/2021 ir bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-0282/2021.

37. Padėtis Čade

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0289/2021, B9-0290/2021, B9-0291/2021, B9-
0292/2021, 
B9-0293/2021, B9-0294/2021, B9-0295/2021

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0290/2021
(PPE, S&D, RENEW, Verts/ALE, ECR, nariai)

1 dalis 8 ID VB - 81, 591, 17

1 The Left VB - 127, 547, 192 dalis

9 ID VB - 105, 532, 53
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

6 dalis 2 The Left VB - 61, 627, 5

8 dalis 3 The Left VB - 119, 557, 17

9 dalis 4 The Left VB - 124, 543, 26

Po 9 dalies 5 The Left VB - 118, 550, 25

10 dalis 10 ID VB - 92, 550, 49

Po 11 dalies 11 ID VB - 302, 366, 10

12 dalis 7 PPE VB + 423, 260, 10

14 dalis 6 The Left VB - 164, 489, 40

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas 
tekstas)

VB + 635, 27, 31

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0289/2021 The Left VB ↓

B9-0290/2021 Verts/ALE VB ↓

B9-0291/2021 ID VB ↓

B9-0292/2021 S&D VB ↓

B9-0293/2021 RENEW VB ↓

B9-0294/2021 ECR VB ↓

B9-0295/2021 PPE VB ↓

Įvairūs:
Ivan Štefanec (PPE frakcija) taip pat palaikė pasiūlymą dėl rezoliucijos B9-
0295/2021 ir bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-0290/2021. György 
Hölvényi (PPE frakcija) taip pat palaikė bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-
B9-0290/2021.
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38. Aplinkosauga: Orhuso reglamentas ***I

Pranešimas: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Atsakingo 
komiteto 

pakeitimai. 
Balsavimas už 

visus pakeitimus 
iš karto

1-4
6-9

11-22
25-26
28-30
32-35

komitetas VB + 554, 105, 34

dal.

1/VB + 552, 126, 14

Atsakingo 
komiteto 

pakeitimai. 
Atskiras 

balsavimas

24 komitetas

2/VB + 505, 174, 13

Reglamento (EB) Nr. 1367/2006 pakeitimai

23 komitetas VB + 567, 92, 332 straipsnio 1 
dalies g punktas

40 ECR VB ↓

Po 4 straipsnio 2 
dalies a punkto

46 Verts/ALE VB - 145, 521, 27

4 straipsnio 2 
dalies b punktas

45 Verts/ALE VB - 160, 503, 30

38S ID VB - 130, 557, 410 straipsnio 1 
dalies 2 pastraipa

27 komitetas VB + 551, 132, 10

10 straipsnio 2 
dalis

42 ECR VB - 153, 536, 4

11 straipsnio 1 
dalis

39 ID VB - 143, 545, 3

41 ECR VB - 154, 536, 3Po 11 straipsnio

31 komitetas VB + 628, 61, 4

Konstatuojamųjų dalių pakeitimai

43 Verts/ALE VB - 138, 509, 46Po 4 
konstatuojamosio

s dalies 5 komitetas VB + 561, 127, 5
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

8 konstatuojamoji 
dalis

36S ID VB - 130, 557, 4

37 ID VB - 131, 552, 810 
konstatuojamoji 

dalis 10 komitetas VB + 633, 50, 10

Po 12 
konstatuojamosio

s dalies

47 Verts/ALE VB - 152, 485, 56

Komisijos pasiūlymas VB + 553, 62, 78

Prašymai balsuoti dalimis
ECR:
24 pakeitimas
1-oji dalis: 2 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip: „2. Administraciniai 

aktai ir administracinis neveikimas neapima priemonių, kurių imasi 
Bendrijos institucija arba organas, vykdantis administracinės 
peržiūros organo funkcijas, arba jo neveikimo pagal: a) Sutarties 81 
ir 82 straipsnius [SESV 101 ir 102 straipsniai] (įskaitant susijungimų 
taisykles); b) Sutarties 226 ir 228 straipsnius [SESV 258 ir 260 
straipsniai] (pažeidimo procedūra); c) Sutarties 195 straipsnį [SESV 
228 straipsnis] (Ombudsmeno vykdomas nagrinėjimas); d) 
Sutarties 280 straipsnį [SESV 325 straipsnis] (OLAF vykdomas 
nagrinėjimas); da) SESV 86 ir 87 straipsnius [SESV 106 ir 107 
straipsniai] (konkurencijos taisyklės)

2-oji dalis: "iki ... [18 mėnesių po šio reglamento priėmimo dienos]; db) ne 
vėliau kaip ..., [18 mėnesių po šio reglamento priėmimo dienos] 
Komisija priima gaires, kuriomis siekiama palengvinti valstybės 
pagalbos suderinamumo su atitinkamomis Sąjungos teisės 
nuostatomis, susijusiomis su aplinka, vertinimą, įskaitant gaires dėl 
informacijos, kurią valstybės narės turi pateikti pranešdamos 
Komisijai apie valstybės pagalbą.“

Įvairūs:
44 pakeitimas buvo panaikintas.

39. Kinijos atsakomosios sankcijos, taikomos ES subjektams ir 
Europos Parlamento nariams bei nacionalinių parlamentų 
nariams

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0269/2021, B9-0270/2021, B9-0271/2021, B9-
0273/2021, 
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B9-0274/2021, B9-0275/2021

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0269/2021
(PPE, S&D, RENEW, Verts/ALE, ECR, nariai)

Prieš 1 dalį 4 The Left VB - 65, 612, 13

1 dalis 15 The Left VB - 31, 621, 37

5 The Left VB - 27, 613, 50

6 The Left VB - 27, 632, 31

7 The Left VB - 26, 625, 39

Po 1 dalies

8 The Left VB - 69, 608, 13

9 The Left VB - 42, 635, 13

16 The Left VB - 32, 628, 30

Po 2 dalies

17 The Left VB - 34, 612, 44

Po 4 dalies 18 The Left VB - 69, 606, 15

11 dalis 19 The Left VB - 35, 621, 34

Po 11 dalies 10 The Left VB - 107, 494, 89

12 dalis 20 The Left VB - 37, 626, 27

16 dalis 21S The Left VB - 80, 606, 4

17 dalis 22 The Left VB - 34, 614, 42

Po B 
konstatuojamosio

s dalies

1 The Left VB - 23, 623, 44

2 The Left VB - 15, 629, 45Po C 
konstatuojamosio

s dalies 3 The Left VB - 27, 619, 44

G konstatuojamoji 
dalis

11 The Left VB - 38, 608, 44

Po G 
konstatuojamosio

s dalies

12 The Left VB - 23, 644, 23

H konstatuojamoji 13 The Left VB - 24, 626, 40
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

dalis 14 The Left VB - 33, 619, 38

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas 
tekstas)

VB + 599, 30, 58

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0269/2021 S&D VB ↓

B9-0270/2021 The Left VB ↓

B9-0271/2021 Verts/ALE VB ↓

B9-0273/2021 RENEW VB ↓

B9-0274/2021 ECR VB ↓

B9-0275/2021 PPE VB ↓

Įvairūs:
Marco Campomenosi, Anna Cinzia Bonfrisco, Susanna Ceccardi ir Marco Zanni 
(ID frakcija) taip pat palaikė bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-
0269/2021.

40. Data Protection Commissioner / Facebook Ireland Limited, 
Maximillian Schrems („Schrems II”), byla C-311/18

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0267/2021

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0267/2021 (LIBE komitetas)

1 PPE VB - 291, 383, 19

dal.

1/VB + 559, 24, 110

4 dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 382, 299, 12

dal.

1/VB + 587, 52, 54

19 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 378, 270, 45
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

3/VB + 667, 1, 25

20 dalis § originalus 
tekstas

VB + 387, 293, 13

30 dalis § originalus 
tekstas

VB + 589, 45, 59

dal.

1/VB + 556, 36, 101

31 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 562, 45, 86

A konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 624, 52, 17

E konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 480, 183, 30

L konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 600, 46, 47

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas 
tekstas)

VB + 541, 1, 151

Prašymai balsuoti atskirai
PPE: 20 dalis
The Left: 30 dalis A, E ir L konstatuojamosios dalys
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Prašymai balsuoti dalimis
PPE:
4 dalis
1-oji dalis: „yra nusivylęs tuo, kad Airijos duomenų apsaugos pareigūnas 

pareiškė ieškinį Maximilianui Schremsui ir „Facebook“ Airijos 
aukščiausiajam teismui, užuot priėmęs sprendimą pagal savo 
įgaliojimus, nustatytus Sprendimo 2010/87/ES 4 straipsnyje ir 
BDAR 58 straipsnyje; tačiau primena, kad duomenų apsaugos 
pareigūnas pasinaudojo teisine priemone, kurią taikant abejonių 
turinčios duomenų apsaugos institucijos (DAI) dėl Komisijos 
įgyvendinimo sprendimo galiojimo gali kreiptis į nacionalinį teisėją, 
kad ESTT būtų pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą; 
reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad duomenų apsaugos 
pareigūnas, kurio institucija atlieka svarbiausią vaidmenį 
nagrinėjant tokius atvejus, dar nepriėmė sprendimo dėl 2018 m. 
gegužės 25 d., kai pradėtas taikyti BDAR, pateiktų kelių skundų, 
taip pat dėl kitų skundų, kuriuos pateikė privatumo organizacijos ir 
vartotojų grupės, dėl BDAR pažeidimų; yra susirūpinęs tuo, kad 
duomenų apsaugos pareigūnas BDAR 60 straipsnio 3 dalyje 
vartojamą sąvoką „nedelsdama“, priešingai, nei norėta teisės aktų 
leidėjų, aiškina kaip ilgesnį nei kelių mėnesių laikotarpį; nerimauja 
dėl to, kad priežiūros institucijos nesiėmė aktyvių veiksmų pagal 
BDAR 61 ir 66 straipsnius, kad priverstų duomenų apsaugos 
pareigūną vykdyti savo prievoles pagal BDAR;“

2-oji dalis: „taip pat yra susirūpinęs dėl to, kad duomenų apsaugos pareigūno 
institucijoje dirba per mažai technologijų specialistų ir naudojamos 
pasenusios sistemos; apgailestauja dėl nesėkmingo duomenų 
apsaugos pareigūno bandymo perkelti teismo proceso išlaidas 
atsakovui poveikio, nes taip jis būtų sukėlęs didžiulio masto 
atgrasomąjį poveikį; ragina Komisiją pradėti pažeidimo nagrinėjimo 
procedūras prieš Airiją dėl netinkamo Bendrojo duomenų apsaugos 
reglamento vykdymo užtikrinimo;“



P9_PV(2021)05.18-21(VOT)_LT.docx 67 PE 693.185

19 dalis
1-oji dalis: „apgailestauja dėl to, kad, nepaisant daugelio Parlamento raginimų 

jo 2016 m., 2017 m. ir 2018 m. rezoliucijose Komisijai imtis visų 
būtinų priemonių užtikrinti, kad privatumo skydas visiškai atitiktų 
BDAR ir ES chartiją, Komisija nesiėmė veiksmų pagal BDAR 45 
straipsnio 5 dalį;“

2-oji dalis: „apgailestauja dėl to, kad Komisija ignoravo Parlamento raginimus 
sustabdyti privatumo skydo taikymą, kol JAV valdžios institucijos 
nepradės laikytis jo sąlygų, ir dėl to iškilo pavojus, kad ESTT 
paskelbs privatumo skydą negaliojančiu;“

3-oji dalis: „primena, kad 29 straipsnio darbo grupė ir EDAV ne kartą atkreipė 
dėmesį į su privatumo skydo veikimu susijusias problemas;“

The Left:
31 dalis
1-oji dalis: „ragina Komisiją JAV atžvilgiu nepriimti jokio naujo sprendimo dėl 

tinkamumo, nebent būtų įgyvendintos reikšmingos reformos, visų 
pirma nacionalinio saugumo ir žvalgybos tikslais, kurias galima 
užtikrinti skaidriai, teisiškai tvariai, patikimai ir be diskriminacijos 
reformuojant JAV įstatymus ir praktiką; „šiuo požiūriu dar kartą 
pabrėžia patikimų apsaugos priemonių svarbą valdžios institucijų 
prieigos prie asmens duomenų srityje;“

2-oji dalis: „ragina Komisiją praktiškai įgyvendinti savo „geopolitinius siekius“ 
siekiant JAV ir kitose trečiosiose šalyse užtikrinti duomenų apsaugą, 
kuri būtų iš esmės lygiavertė jų apsaugai ES;“

41. Parlamento teisė į informaciją, kiek tai susiję su tebevykdomu 
nacionalinių ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 
planų vertinimu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B9-0276/2021

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0276/2021
(PPE, S&D, RENEW, Verts/ALE, ECR, The Left)

Pasiūlymas dėl 
rezoliucijos (visas 

tekstas)

VB + 602, 35, 56
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Įvairūs:
Alexandra Geese (ALDE frakcija) taip pat palaikė bendrą pasiūlymą dėl 
rezoliucijos B9-0276/2021.

42. Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra: preliminarus 
pranešimas

Preliminarus pranešimas: Lukas Mandl (A9-0058/2021)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

3 dalis 4 ECR VB - 152, 528, 14

4 dalies iii 
punktas

1 ir 
2NP

The Left VB - 49, 635, 9

po 4 dalies iii 
punkto 2 įtraukos

5 ECR VB - 109, 560, 25

A konstatuojamoji 
dalis

3 ECR VB - 149, 532, 13

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas 
tekstas)

VB + 529,145,17

43. Bendrovių atsakomybė už žalą aplinkai

Pranešimas: Antonius Manders (A9-0112/2021)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl 
rezoliucijos (visas 

tekstas)

VB + 536, 121, 36
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44. Nauji teisėtos darbuotojų migracijos keliai

Pranešimas: Sylvie Guillaume (A9-0143/2021)

Dalykas Pa
k. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Alternatyvus 
pasiūlymas dėl 

rezoliucijos

1 ID VB - 141, 534, 15

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
(LIBE komitetas)
(visas tekstas)

VB + 495, 163, 32

45. Europos skaitmeninė ateitis: bendroji skaitmeninė rinka ir 
dirbtinio intelekto (DI) naudojimas siekiant naudos 
vartotojams ES

Pranešimas: Deirdre Clune (A9-0149/2021)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

dal.

1/VB + 674, 16, 4

9 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 546, 120, 28

dal.

1/VB + 676, 10, 8

11 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 544, 144, 6

dal.

1/VB + 667, 21, 6

12 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 381, 309, 4

dal.

1/VB + 677, 8, 9

26 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 512, 176, 6
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

dal.

1/VB + 673, 14, 7

35 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 638, 50, 5

39 dalis 2 The Left VB - 317, 367, 10

Po 52 dalies 3 The Left VB - 226, 409, 59

dal.

1/VB + 676, 7, 11

54 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 388, 276, 30

62 dalis 4 The Left VB - 87, 559, 48

dal.

1/VB + 665, 19, 10

70 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 487, 118, 89

Po 31 
nurodomosios 

dalies

1 The Left VB - 283, 334, 77

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas 
tekstas)

VB + 571, 17, 105

Prašymai balsuoti dalimis
Verts/ALE:
9 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodį „konkurencinį“
2-oji dalis: šis žodis.

11 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „atitinkamais atvejais“ ir 

„priklausomai nuo skirtingų situacijų ar aplinkybių“
2-oji dalis: šie žodžiai.
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70 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius "taip pat turėtų būti skyrius, skirtas 

duomenų saugumui ir naudotojų bei vartotojų duomenų apsaugai, 
siekiant;“

2-oji dalis: šie žodžiai.

The Left:
12 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pašalinti visas esamas nepagrįstas 

kliūtis ir nereikalingus administracinius reikalavimus,“
2-oji dalis: šie žodžiai.

26 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „atitinkamais atvejais“
2-oji dalis: šie žodžiai.

35 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „saugumui ir apsaugai“
2-oji dalis: šie žodžiai.

54 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „atitinkamais atvejais“
2-oji dalis: šie žodžiai.

Įvairūs:
Emmanuel Maurel (The Left frakcija) taip pat palaikė 3 pakeitimą.
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46. Tinkama asmens duomenų apsauga Jungtinėje Karalystėje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0268/2021, B9-0272/2021

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0268/2021
(PPE, ECR)

Pasiūlymas dėl 
rezoliucijos (visas 

tekstas)

PPE, ECR VB - 335, 350, 8

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0272/2021 (LIBE komitetas)

1 dalis 10 PPE VB - 334, 353, 7

2 dalis 11 PPE VB - 322, 369, 3

Po 2 dalies 12 PPE VB - 338, 351, 5

3 dalis 13 PPE VB - 339, 345, 10

14 PPE VB - 335, 349, 105 dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 355, 326, 13

15 PPE VB - 327, 360, 76 dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 363, 322, 9

7 dalis 16 PPE VB - 326, 358, 10

9 dalis 17 PPE VB + 330, 324, 40

10 dalis 18 PPE VB - 332, 348, 14

dal.

1/VB + 541, 93, 60

2/VB + 353, 331, 10

11 dalis § originalus 
tekstas

3/VB + 603, 85, 6
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

12 dalis 19 PPE VB - 300, 357, 37

14 dalis 20 PPE VB + 337, 320, 37

16 dalis § originalus 
tekstas

VB + 365, 286, 43

dal.

1/VB + 584, 102, 8

2/VB + 355, 263, 76

18 dalis § originalus 
tekstas

3/VB + 679, 7, 8

21 PPE VB - 338, 349, 719 dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 355, 321, 18

22 PPE VB - 321, 355, 18

dal.

1/VB + 535, 122, 37

20 dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 355, 295, 44

dal.

1/VB + 586, 72, 36

21 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 364, 317, 13

22 dalis § originalus 
tekstas

VB + 359, 316, 19

23 PPE VB - 331, 352, 1123 dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 353, 329, 12

25 dalis 24 PPE VB - 327, 350, 17

25 PPE VB + 336, 320, 38

dal.

1/VB ↓

29 dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB ↓
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

3/VB ↓

31 dalis 26 PPE VB + 332, 327, 35

32 dalis 27 PPE VB - 328, 330, 36

33 dalis 28 PPE VB - 309, 352, 33

29 PPE VB - 323, 350, 20Po 33 dalies

30 PPE VB + 318, 314, 61

31 PPE VB - 335, 348, 1034 dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 344, 337, 12

32 PPE VB - 336, 342, 1535 dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 349, 334, 10

36 dalis § originalus 
tekstas

VB + 338, 335, 20

37 dalis § originalus 
tekstas

VB + 355, 327, 11

40 dalis 33 PPE VB - 315, 363, 15

1 nurodomoji dalis 1 PPE VB + 549, 135, 9

21 nurodomoji dalis 2 PPE VB + 662, 22, 8

22 nurodomoji dalis § originalus 
tekstas

VB + 367, 315, 10

A konstatuojamoji 
dalis

3 PPE VB + 407, 279, 6

4 PPE VB + 556, 90, 46

5 PPE VB + 388, 297, 7

Po B 
konstatuojamosios 

dalies

6 PPE VB + 599, 88, 5

7 PPE VB - 335, 346, 11C konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 349, 333, 10
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

dal.

1/VB + 349, 326, 17

D konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 608, 8, 76

G konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 355, 321, 16

8 PPE VB + 458, 195, 39Po G 
konstatuojamosios 

dalies 9 PPE VB + 346, 334, 12

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas 
tekstas)

VB + 344, 311, 28

Prašymai balsuoti atskirai
ECR: 5, 16, 22, 23, 34, 35 ir 36 dalys G konstatuojamoji dalis
PPE: 6, 16, 19, 34, 36 ir 37 dalys 22 nurodomoji dalis, C konstatuojamoji 

dalis

Prašymai balsuoti dalimis
PPE:
11 dalis
1-oji dalis: „pakartoja, kad yra labai susirūpinęs dėl JK imigracijos politikoje 

taikomos duomenų subjektų teisių išimties;“
2-oji dalis: „pakartoja savo poziciją, ne kartą išreikštą, be kita ko, 2020 m. 

vasario 12 d. rezoliucijoje dėl siūlomų derybų dėl naujos 
partnerystės su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos 
Karalyste įgaliojimų ir 2021 m. vasario 5 d. Piliečių laisvių, 
teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonėje, kad prieš 
priimant galiojantį sprendimą dėl tinkamumo reikia iš dalies 
pakeisti JK duomenų apsaugos akte numatytą išimtį dėl asmens 
duomenų tvarkymo imigracijos tikslais;“

3-oji dalis: „ragina Komisiją siekti panaikinti imigracijos išimtį arba užtikrinti, 
kad ji būtų pertvarkyta taip, kad šia išimtimi ir jos taikymo būdais 
duomenų subjektams būtų suteikiama pakankamai apsaugos 
priemonių ir nebūtų pažeidžiami standartai, kurių turėtų laikytis 
trečioji šalis;“
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18 dalis
1-oji dalis: „griežtai pabrėžia tai, kad 2018 m. (išstojimo iš) Europos Sąjungos 

akte nustatyta, kad iki pereinamojo laikotarpio pabaigos ESTT 
sukurta praktika taps „palikta galioti ES teise“ ir todėl yra teisiškai 
privaloma JK; atkreipia dėmesį į tai, kad JK, vertindama kitų ES 
nepriklausančių šalių tinkamumą, privalo laikytis ESTT sprendimų 
bylose „Schrems I“ ir „Schrems II“ nustatytų principų ir sąlygų;“

2-oji dalis: „yra susirūpinęs dėl to, kad JK teismai vis tiek nebetaikys 
Chartijos;“

3-oji dalis: „atkreipia dėmesį į tai, kad JK nebepriklauso ESTT – aukščiausios 
instancijos aiškinant Chartiją – jurisdikcijai;“

20 dalis
1-oji dalis: „yra susirūpinęs dėl to, kad JK sau suteikė teisę paskelbti, kad kitos 

trečiosios šalys ar teritorijos užtikrina tinkamą duomenų apsaugą 
neatsižvelgiant į tai, ar ES laikosi nuomonės, kad atitinkamoje 
trečiojoje šalyje ar teritorijoje užtikrinama tokia apsauga;“ 
„primena, kad JK jau paskelbė, kad Gibraltaras užtikrina tokią 
apsaugą, nors ES to nėra padariusi;“

2-oji dalis: „yra labai susirūpinęs tuo, kad dėl JK tinkamumo statuso nebus 
paisoma ES taisyklių dėl duomenų perdavimo šalims ar 
teritorijoms, kurios pagal ES teisę laikomos netinkamomis;“
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21 dalis
1-oji dalis: „atkreipia dėmesį į tai, kad 2021 m. vasario 1 d. JK pateikė 

prašymą prisijungti prie Visapusiško ir pažangaus Ramiojo 
vandenyno šalių partnerystės susitarimo, visų pirma siekdama 
„pasinaudoti šiuolaikinėmis skaitmeninės prekybos taisyklėmis, 
kuriomis sudaromos sąlygos laisvam duomenų judėjimui tarp 
valstybių narių, pašalinamos nereikalingos kliūtys įmonėms ir 
pan.“; „susirūpinęs pažymi, kad prie Visapusiško ir pažangaus 
Ramiojo vandenyno šalių partnerystės susitarimo yra prisijungę 11 
narių – aštuoni iš jų dar negavo ES sprendimo dėl tinkamumo;“

2-oji dalis: „yra labai susirūpinęs dėl galimo tolesnio ES piliečių ir gyventojų 
asmens duomenų perdavimo šioms šalims, jei JK bus suteiktas 
sprendimas dėl tinkamumo;“

ECR, PPE:
29 dalis
1-oji dalis: „primena, kad savo 2020 m. vasario 12 d. rezoliucijoje Europos 

Parlamentas pabrėžė, kad Jungtinė Karalystė negali turėti 
tiesioginės prieigos prie ES informacinių sistemų duomenų ar 
dalyvauti ES agentūrų valdymo struktūrose laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvėje, o bet kokiam keitimuisi informacija, įskaitant 
asmens duomenis, su Jungtine Karalyste turėtų būti taikomos 
griežtos apsaugos priemonės, audito ir priežiūros sąlygos, įskaitant 
asmens duomenų apsaugą, lygiavertę taikomai pagal ES teisę;“ 
„yra susirūpinęs dėl nustatytų trūkumų ir pažeidimų, susijusių su 
tuo, kaip JK įgyvendino duomenų apsaugos teisės aktus, kol ji buvo 
ES narė;“

2-oji dalis: „primena, kad JK registravo ir neteisėtai kopijavo Šengeno 
informacinės sistemos duomenis; pažymi, kad, nepaisant to, jog JK 
nebeturi prieigos prie Šengeno informacinės sistemos, iš šių 
pažeidimų matyti, kad JK valdžios institucijoms, kol JK dar buvo 
valstybė narė, nebuvo galima patikėti ES piliečių duomenų;“

3-oji dalis: „todėl apgailestauja, kad Komisija nevykdė savo, kaip Sutarčių 
sergėtojos, užduoties ir nedarė pakankamo spaudimo JK, kad ji 
skubiai, tinkamai ir laiku spręstų šias problemas ir parodytų, kad jai 
galima patikėti tvarkyti asmens duomenis nusikalstamų veikų 
prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas 
arba bausmių vykdymo tikslais; yra susirūpinęs dėl keitimosi 
duomenimis su JK teisėsaugos institucijomis ir dėl to, kad JK vis dar 
turi prieigą prie ES teisėsaugos duomenų bazių;“
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D konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „kadangi Komisija neatsižvelgė į tam tikrus JK teisės ir (arba) 

praktikos aspektus, todėl buvo parengti ES teisės neatitinkantys 
įgyvendinimo sprendimų projektai;“

2-oji dalis: „kadangi BDAR 45 straipsnyje teigiama, kad vertindama apsaugos 
lygio tinkamumą Komisija visų pirma atsižvelgia į „<...> 
atitinkamus bendruosius ir atskiriems sektoriams skirtus teisės 
aktus, įskaitant susijusius su visuomenės saugumu, gynyba, 
nacionaliniu saugumu, baudžiamąja teise ir valdžios institucijų 
prieiga prie asmens duomenų, taip pat tokių teisės aktų 
įgyvendinimą, duomenų apsaugos taisykles, profesines taisykles ir 
saugumo priemones, įskaitant taisykles dėl tolesnio asmens 
duomenų perdavimo į kitą trečiąją valstybę ar kitai tarptautinei 
organizacijai, kurių laikomasi toje valstybėje arba kurių laikosi ta 
tarptautinė organizacija, teismų praktikos precedentus <...>“ ir 
„<...> atitinkamos trečiosios valstybės arba tarptautinės 
organizacijos prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus ar kitus 
įsipareigojimus, atsirandančius dėl teisiškai privalomų konvencijų 
ar priemonių, taip pat dėl jų dalyvavimo daugiašalėse ar 
regioninėse sistemose, visų pirma kiek tai susiję su asmens 
duomenų apsauga“, kurie apima tarptautinius susitarimus kitose 
srityse, susijusiose su prieiga prie duomenų ar keitimusi 
informacija, todėl reikalingas tokių tarptautinių susitarimų 
vertinimas;“


