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PRIEDAS
BALSAVIMO REZULTATAI

Santrumpos ir simboliai

+ priimta
- atmesta
¯ atkrito
A atšaukta
VB (..., ..., ...) vardinis balsavimas (už, prieš, susilaikė)
EB ( ..., ..., ...) elektroninis balsavimas (už, prieš, susilaikė)
dal. balsavimas dalimis
atsk. atskiras balsavimas
pak. pakeitimas
KP kompromisinis pakeitimas
AD atitinkama dalis
NP naikinantis pakeitimas
= tapatūs pakeitimai
§ dalis
str. straipsnis
konst. konstatuojamoji dalis
PR pasiūlymas dėl rezoliucijos
BPR bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
1/20 žema riba (1/20 narių)
1/10 vidutinė riba (1/10 narių)
1/5 aukšta riba (1/5 narių)
SB slaptas balsavimas
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1. Atitinkami ETIAS pakeitimai: policijos ir teisminis 
bendradarbiavimas ***I

Pranešimas: Jeroen Lenaers (A9-0254/2020)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Preliminarus susitarimas

Preliminarus 
susitarimas

42 komitetas VB + 437, 120, 138

2. Atitinkami ETIAS pakeitimai: sienos ir vizos ***I

Pranešimas: Jeroen Lenaers (A9-0255/2020)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Preliminarus susitarimas

Preliminarus 
susitarimas

66 komitetas VB + 435, 119, 141

3. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų 
mobilizavimas: Vokietijos paraiška „EGF/2020/003 DE/GMH 
Guss“

Pranešimas: Jens Geier (A9-0189/2021) (reikalinga visų Parlamento narių balsų 
dauguma ir 3/5 balsavusių Parlamento narių balsų)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Vienas balsavimas VB + 670, 22, 4
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4. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų 
mobilizavimas: Belgijos paraiška „EGF/2020/005 
BE/Swissport“

Pranešimas: Olivier Chastel (A9-0188/2021) (reikalinga visų Parlamento narių 
balsų dauguma ir 3/5 balsavusių Parlamento narių balsų)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Vienas balsavimas VB + 660, 29, 7

5. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų 
mobilizavimas: Nyderlandų paraiška „EGF/2020/004 NL/KLM“

Pranešimas: Monika Vana (A9-0187/2021) (reikalinga visų Parlamento narių balsų 
dauguma ir 3/5 balsavusių Parlamento narių balsų)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Vienas balsavimas VB + 657, 32, 7

6. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų 
mobilizavimas: Suomijos paraiška „EGF/2020/007 FI/Finnair“

Pranešimas: Eero Heinäluoma (A9-0186/2021) (reikalinga visų Parlamento narių 
balsų dauguma ir 3/5 balsavusių Parlamento narių balsų)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Vienas balsavimas VB + 658, 31, 7
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7. Atitinkami ETIAS pakeitimai: ECRIS-TCN ***I

Pranešimas: Jeroen Lenaers (A9-0083/2021)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Atsakingo 
komiteto 

pakeitimas

1 komitetas VB + 431, 120, 144

Komisijos pasiūlymas VB + 441, 119, 136

8. Muitinio tikrinimo įrangos finansinės paramos priemonės 
nustatymas ***II

Rekomendacija antrajam svarstymui: Jiří Pospíšil (A9-0196/2021)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Patvirtinimas be balsavimo

9. 2021–2027 m. „Europos socialinis fondas +“ (ESF+) ***II

Rekomendacija antrajam svarstymui: David Casa (A9-0197/2021)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Patvirtinimas be balsavimo
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10. ES skaitmeninis COVID pažymėjimas. ES piliečiai ***I

Pasiūlymas dėl reglamento: (COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD))

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Preliminarus susitarimas

Preliminarus 
susitarimas

26 LIBE 
komitetas

VB + 546, 93, 51

Komisijos 
pareiškimas

27 LIBE 
komitetas

VB + 575, 72, 43

11. ES skaitmeninis COVID pažymėjimas. Trečiųjų šalių piliečiai 
***I

Pasiūlymas dėl reglamento: (COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD))

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Preliminarus susitarimas

Preliminarus 
susitarimas

2 LIBE 
komitetas

VB + 553, 91, 46

Komisijos 
pareiškimas

3 LIBE 
komitetas

VB + 577, 71, 42
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12. Konkurencijos politika. 2020 m. metinė ataskaita

Pranešimas: Johan Van Overtveldt (A9-0168/2021)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

dal.

1/VB + 626, 10, 61

3 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 369, 291, 37

3 PPE VB + 342, 292, 63

dal.

1/VB ↓

2/VB ↓

12 dalis

§ originalus 
tekstas

3/VB ↓

dal.

1/VB + 642, 16, 39

14 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 362, 294, 41

7 S&D VB - 199, 410, 88

9 PPE VB + 355, 307, 35

15 dalis

§ originalus 
tekstas

VB ↓

8 The Left VB - 173, 512, 11

dal.

1/VB + 636, 23, 38

18 dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 341, 288, 68

dal.

1/VB + 680, 7, 10

26 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 374, 289, 34
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

32 dalis § originalus 
tekstas

VB + 394, 227, 76

37 dalis § originalus 
tekstas

VB + 638, 29, 30

dal.

1/VB + 643, 3, 51

44 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 542, 103, 52

49 dalis 1 ECR VB + 664, 14, 18

dal.

1/VB + 689, 3, 5

50 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 511, 180, 6

5 ID VB - 157, 526, 1264 dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 351, 310, 36

65 dalis § originalus 
tekstas

VB + 381, 293, 23

Po 67 dalies 6 ID VB - 87, 520, 87

78 dalis § originalus 
tekstas

VB + 660, 10, 27

79 dalis § originalus 
tekstas

VB + 686, 3, 8

dal.

1/VB + 654, 27, 16

82 dalis § originalus 
tekstas

2/VB - 202, 401, 94

83 dalis 4 PPE VB - 300, 310, 87

87 dalis § originalus 
tekstas

VB + 549, 99, 49

dal.D konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

1/VB + 652, 42, 3
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

2/VB + 375, 311, 11

2 PPE VB + 374, 254, 69J konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

VB ↓

S konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 375, 309, 13

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas 
tekstas)

VB + 508, 115, 68

Prašymai balsuoti atskirai
PPE: S konstatuojamoji dalis; 15, 32, 64 ir 65 dalys
RENEW: 15 dalis
S&D: J konstatuojamoji dalis
ECR: 15 ir 87 dalys
ID: 32, 37, 64, 78, 79 ir 82 dalys

Prašymai balsuoti dalimis
PPE:
D konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „kadangi visa valstybės pagalba turėtų būti formuojama ir skiriama 

ekonominiu, socialiniu ir aplinkosaugos požiūriais atsakingu būdu;“.
2-oji dalis: „kadangi ilguoju laikotarpiu konkurencijos politikos priemonėmis 

turėtų būti veiksmingai sprendžiamos socialinės, skaitmeninės ir 
aplinkos problemos visapusiškai vadovaujantis Europos žaliajame 
kurse išdėstytais prioritetais ir Paryžiaus susitarimo tikslais;“.

3 dalis
1-oji dalis: „mano, kad Europos įmonėms, veikiančioms vidaus rinkoje ir 

tarptautiniu lygmeniu, ypač MVĮ, labai svarbu, kad ES 
konkurencijos taisyklių įgyvendinimą griežtai ir nešališkai užtikrintų 
nepriklausomos konkurencijos institucijos, ir tai galėtų svariai 
prisidėti prie pagrindinių politinių prioritetų, kaip antai stipresnės ir 
teisingesnės vidaus rinkos, sujungtos bendrosios skaitmeninės 
rinkos, Sąjungos konkurencingumo pasauliniu mastu,“.

2-oji dalis: „kovos su socialine nelygybe ir klimato krize, taip pat prie Europos 
vertybių, susijusių su aplinkos standartais, socialiniais reikalais, 
klimato politika ir vartotojų apsauga; vis dėlto pabrėžia pakankamo 
lankstumo svarbą krizės sąlygomis;“.
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14 dalis
1-oji dalis: „pažymi, kad laikinoji sistema apima tam tikras sąlygas dėl tam 

tikrų valstybės pagalbos priemonių tipų, pvz., rekapitalizavimo; 
šiuo atžvilgiu palankiai vertina tokias sąlygas, kaip draudimas 
paskirstyti dividendus, mokėti premijas ir atpirkti akcijas;“.

2-oji dalis: „tačiau apgailestauja, kad šios sąlygos nebuvo taikomos kitoms 
valstybės pagalbos priemonėms; ragina Komisiją nustatyti tokias 
sąlygas visoms valstybės pagalbos priemonėms pagal laikinąją 
sistemą, įskaitant visų pirma rekapitalizavimo priemones, kurias 
valstybės narės turėtų taikyti tik kraštutiniu atveju, nes jos gali 
daryti didelį iškraipomąjį poveikį vidaus rinkai;“.

18 dalis
1-oji dalis: „ragina Komisiją ir valstybes nares priimti tikslingesnės valstybės 

pagalbos po COVID-19 gaires, siekiant paskatinti konkurencingumą 
ir išsaugoti užimtumą; laikosi nuomonės, kad tose gairėse turėtų 
būti pasiūlytos priemonės, kaip išspręsti rinkos susiskaidymo ir 
iškraipymų, atsirandančių dėl nevienodų sąlygų, problemą, 
valstybės pagalbos poveikio vidaus rinkai analizė ir aiškios gairės, 
kaip galima geriausiai pasinaudoti konkurencijos politikos 
priemonėmis atsigavimui paskatinti;“.

2-oji dalis: „taip pat ragina Komisiją integruoti pramonės, skaitmenines ir 
žaliąsias strategijas nustatant būsimos valstybės pagalbos 
sąlygas;“.

26 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „besilaikančias Europos žaliojo 

kurso“.
2-oji dalis: šie žodžiai.
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50 dalis
1-oji dalis: „pabrėžia skaidrumo registro svarbą siekiant užtikrinti lobizmo 

viešąją kontrolę, kad būtų išvengta konkurencijos iškraipymo;“.
2-oji dalis: „ragina papildyti ES skaidrumo registrą informacija apie įmonių 

arba asociacijų finansavimą, kad suinteresuotieji subjektai negalėtų 
veikti kitų įmonių vardu to nenurodydami;“.

RENEW:
44 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „apgailestauja dėl to, kad šių aktų 

projektuose nenumatyta tinkamų priemonių prieš reklamos 
tarpininkus;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

ID:
12 dalis
1-oji dalis: „palankiai vertina tai, kad patvirtinta laikinoji valstybės pagalbos 

priemonių sistema“.
2-oji dalis: „ir jos pratęstam ir išplėstam taikymui reikalingi pakeitimai,“.
3-oji dalis: „priimti reaguojant į nenumatytus įvykius, susijusius su COVID–19 

krize, kad valstybės narės galėtų remti įmones pandemijos metu; 
pritaria tam, kad išimtinės priemonės būtų naudojamos tol, kol 
vyks ekonomikos atsigavimas, bet pabrėžia, kad ši sistema yra 
laikina priemonė; pabrėžia, kad veiksmingos konkurencijos 
atkūrimas vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu yra labai svarbus siekiant 
užtikrinti, kad ekonomikos atsigavimas būtų greitas ir nuoseklus; 
pabrėžia, kad tarp valstybių narių esama didelių skirtumų jų 
turimos fiskalinės erdvės, reikalingos valstybės pagalbai teikti, 
aspektu;“.

PPE, RENEW:
82 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „apgailestauja, kad Komisija toliau 

visomis išgalėmis derasi dėl laisvosios prekybos susitarimų;“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

13. Sanglaudos politikos lyčių aspektas

Pranešimas: Monika Vana (A9-0154/2021)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

dal.

1/VB + 604, 32, 59

2/VB + 479, 119, 71

1 dalis § originalus 
tekstas

3/VB + 573, 52, 70
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

dal.

1/VB + 581, 33, 81

2/VB + 451, 160, 82

9 dalis § originalus 
tekstas

3/VB + 670, 7, 18

dal.

1/VB + 633, 25, 37

2/VB + 476, 119, 76

3/VB + 652, 15, 28

20 dalis § originalus 
tekstas

4/VB + 480, 103, 86

dal.

1/VB + 615, 44, 36

J konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 376, 280, 39

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas 
tekstas)

VB + 390, 82, 212

Prašymai balsuoti dalimis
Nariai:
J konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „kadangi ES ekonomikos gaivinimo fondas remia nuo krizės labai 

nukentėjusius sektorius; kadangi dėl šios priežasties poveikis visai 
Europos visuomenei turės ilgalaikių padarinių visų piliečių 
švietimui, galimybėms įsidarbinti ir ateičiai, todėl reikėtų gerbti 
spartų ES institucijų atsaką ir jų pasirengimą remti Europos 
visuomenę;“.

2-oji dalis: „kadangi per bendruosius ES ekonomikos gaivinimo fondo 
prioritetus daugiausia dėmesio skiriama sektoriams, kuriuose 
daugiausia dirba vyrai, todėl gali kilti vyrų ir moterų nelygybės 
užimtumo srityje padidėjimo rizika;“.



P9_PV(2021)06-07(VOT)_LT.docx 14 PE 694.358

1 dalis
1-oji dalis: „pabrėžia, kad sanglaudos politika yra svarbi skatinant žmonių ir 

regionų lygybę, įskaitant lyčių lygybę, taip pat įgyvendinant ES 
lyčių lygybės strategiją“.

2-oji dalis: „ir jos su lytimi susijusius sveikatos prioritetus, pvz., lytinę ir 
reprodukcinę sveikatą bei teises;“.

3-oji dalis: „primena, kad visiems politikos tikslams įgyvendinti reikia skirti 
pakankamai tvarių išteklių; rekomenduoja valstybėms narėms 
rengiant ir tvirtinant programas atsižvelgti į lyčių lygybės 
priemones;“.

9 dalis
1-oji dalis: „mano, kad programos suinteresuotiesiems subjektams ir 

stebėsenos komitetams turėtų būti suteikiami aiškesni programų 
rezultatyvumo ir veiksmingumo rodikliai, ypač susiję su lyčių 
aspekto integravimu į konkrečius projektus, visų pirma vykdant 
ERPF veiksmus; mano, kad vis dar trūksta gairių, mokymo 
programų ir konkrečių gerosios patirties pavyzdžių šiai problemai 
spręsti; atsižvelgdamas į tai, atkreipia dėmesį į ERPF (Sanglaudos 
fondo) potencialą panaikinti moterų vis dar patiriamą atotrūkį, 
ypatingą dėmesį skiriant moterų verslumui ir skaitmeniniam 
sektoriui, nes moterys sudaro tik 34,4 proc. savarankiškai dirbančių 
asmenų ir 30 proc. startuolių verslininkų Europos Sąjungoje;“.

2-oji dalis: „primygtinai ragina Tarybą susitarti dėl pasiūlymo dėl direktyvos 
dėl biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių 
asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo (Direktyva dėl moterų 
valdybose), nes šis dokumentas – labai svarbi priemonė siekiant 
didesnės lyčių pusiausvyros priimant aukščiausiojo lygmens 
ekonominius sprendimus;“.

3-oji dalis: „ragina dalį sanglaudos politikos lėšų skirti skurstančioms 
moterims, moterims, kurioms kyla skurdo grėsmė, vienišoms 
moterims, neįgalioms moterims ir smurto aukomis tapusioms 
moterims remti; ragina valstybes nares ir atitinkamas jų valdžios 
institucijas vykdyti tokias programas;“.
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20 dalis
1-oji dalis: „ragina valstybes nares naudoti sanglaudos politikos lėšas siekiant 

toliau mažinti regioninius ekonominius ir socialinius skirtumus, 
ypatingą dėmesį skiriant kovai su skurdo feminizacija, moterų 
nedarbu ir jų atskirtimi nuo daugelio ekonominių galimybių, visų 
formų smurto dėl lyties ir diskriminacijos prevencijai ir kovai su juo, 
moterų įgalėjimo skatinimui ir siekimui gerinant moterų galimybes 
patekti į darbo rinką ir reintegruotis į ją, taip pat su sveikata 
susijusiems prioritetams, kaip apibrėžta 2020–2025 m. lyčių 
lygybės strategijoje,“.

2-oji dalis: „visų pirma lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių, kaip 
pagrindinės žmogaus teisės ir esminio žmogaus gerovės aspekto, ir 
lyčių lygybės skatinimo įgyvendinimui;“.

3-oji dalis: „taip pat ragina tobulinti sanglaudos, ekonomikos atkūrimo fondų ir 
kitų esamų programų sąveiką siekiant pagerinti moterų darbo 
sąlygas, be kita ko, kovojant su vyrų ir moterų darbo užmokesčio 
skirtumu, mažų garantijų darbu ir neoficialiu darbu, investuojant į 
priežiūros įstaigas, kovojant su smurtu dėl lyties ir užkertant jam 
kelią“.

4-oji dalis: „ir užtikrinant galimybę naudotis su lytine ir reprodukcine sveikata 
bei teisėmis susijusias paslaugas;“.

14. 2030 m. ES biologinės įvairovės strategija. Gamtos grąžinimas 
į savo gyvenimą

Pranešimas: César Luena (A9-0179/2021)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

dal.

1/VB + 616, 30, 52

3 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 351, 338, 9

5 dalis 10 Nariai VB + 372, 309, 17

Po 6 dalies 1 AGRI 
komitetas

VB + 385, 289, 24

dal.

1/VB + 622, 47, 29

2/VB + 397, 297, 4

10 dalis § originalus 
tekstas

3/VB + 393, 300, 5
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

dal.

1/VB + 595, 31, 72

2/VB + 390, 277, 31

3/VB + 386, 279, 33

4/VB + 403, 287, 8

5/VB + 402, 280, 16

14 dalis § originalus 
tekstas

6/VB + 369, 306, 23

17 dalis 12 Nariai VB + 387, 295, 16

Po 17 dalies 25 Nariai VB - 310, 361, 25

2 AGRI 
komitetas

VB + 365, 324, 9Po 20 dalies

3 AGRI 
komitetas

VB + 355, 301, 42

13 Nariai VB - 315, 369, 13

dal.

1/VB + 609, 37, 52

2/VB + 399, 238, 61

3/VB + 402, 259, 37

30 dalis

§ originalus 
tekstas

4/VB + 407, 243, 48

Po 30 dalies 4 AGRI 
komitetas

VB + 352, 328, 18

dal.

1/VB + 670, 15, 12

2/VB + 355, 312, 30

31 dalis § originalus 
tekstas

3/VB + 360, 288, 49

dal.32 dalis § originalus 
tekstas

1/VB + 639, 21, 37
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

2/VB + 367, 314, 16

3/VB + 361, 311, 25

dal.

1/VB + 580, 60, 57

2/VB + 406, 255, 36

33 dalis § originalus 
tekstas

3/VB + 383, 258, 56

dal.

1/VB + 624, 41, 32

35 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 380, 304, 13

dal.

1/VB + 652, 44, 1

40 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 402, 287, 8

21 Nariai VB - 327, 332, 38

dal.

1/VB + 542, 77, 78

48 dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 345, 338, 14

Po 49 dalies 11 Nariai VB + 374, 277, 46

18 Nariai VB + 375, 294, 27

dal.

1/VB ↓

61 dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB ↓

22 Nariai VB - 325, 357, 15

dal.

1/VB + 647, 31, 19

73 dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 383, 303, 11
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

dal.

1/VB + 650, 37, 10

2/VB + 352, 313, 31

3/VB + 362, 315, 20

74 dalis § originalus 
tekstas

4/VB + 363, 292, 41

dal.

1/VB + 635, 30, 29

75 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 352, 336, 8

76 dalis § originalus 
tekstas

VB + 422, 227, 48

14 Nariai VB - 269, 384, 44

dal.

1/VB + 577, 65, 54

2/VB + 355, 332, 10

3/VB + 362, 328, 7

86 dalis

§ originalus 
tekstas

4/VB + 375, 306, 16

15 Nariai VB + 341, 333, 23

dal.

1/VB ↓

87 dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB ↓

89 dalis 16 Nariai VB + 348, 339, 10

dal.

1/VB + 648, 35, 14

90 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 388, 298, 11
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

5 AGRI 
komitetas

VB + 315, 305, 77

6 AGRI 
komitetas

VB + 495, 192, 10

7 AGRI 
komitetas

VB + 379, 299, 19

Po 90 dalies

8 AGRI 
komitetas

VB + 345, 328, 24

17 Nariai VB - 308, 357, 32

dal.

1/VB + 572, 90, 35

2/VB + 361, 296, 40

91 dalis

§ originalus 
tekstas

3/VB + 356, 310, 31

dal.

1/VB + 682, 13, 2

92 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 383, 310, 4

dal.

1/VB + 646, 47, 4

96 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 404, 287, 6

dal.

1/VB + 602, 36, 59

99 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 530, 161, 6

19 Nariai VB - 341, 346, 9

dal.

1/VB + 620, 49, 27

2/VB + 358, 328, 10

3/VB + 358, 329, 9

105 dalis

§ originalus 
tekstas

4/VB + 362, 325, 9
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

107 dalis § originalus 
tekstas

VB + 371, 261, 64

dal.

1/VB + 669, 18, 10

108 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 418, 221, 58

20 Nariai VB - 312, 357, 27

dal.

1/VB + 628, 60, 9

2/VB + 373, 290, 33

109 dalis

§ originalus 
tekstas

3/VB + 432, 229, 35

dal.

1/VB + 678, 13, 6

111 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 396, 261, 39

114 dalis § originalus 
tekstas

VB + 399, 219, 79

Po 115 dalies 9 AGRI 
komitetas

VB + 379, 301, 17

dal.

1/VB + 574, 114, 8

126 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 347, 328, 20

dal.

1/VB + 600, 65, 31

2/VB + 361, 325, 11

3/VB + 353, 330, 14

131 dalis § originalus 
tekstas

4/VB + 354, 328, 15
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

132 dalis § originalus 
tekstas

VB + 367, 274, 56

148 dalis § originalus 
tekstas

VB + 398, 174, 124

157 dalis § originalus 
tekstas

VB + 358, 316, 23

167 dalis 24 Nariai VB + 336, 323, 38

dal.

1/VB + 644, 19, 34

174 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 362, 313, 21

177 dalis § originalus 
tekstas

VB + 623, 25, 49

dal.

1/VB + 634, 7, 56

182 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 384, 285, 28

31 nurodomoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 391, 275, 31

dal.

1/VB + 636, 54, 7

A konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 417, 240, 40

Po AM 
konstatuojamosio

s dalies

23 Nariai VB + 338, 336, 23

dal.

1/VB + 640, 49, 8

AN 
konstatuojamoji 

dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 423, 237, 37

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas 
tekstas)

VB + 515, 90, 86

Prašymai balsuoti atskirai
Nariai: 31 nurodomoji dalis; 67, 107, 114, 132, 148, 157 ir 177 dalys.
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Prašymai balsuoti dalimis
Nariai:
A konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „paskelbė, kad susidarė kritinė 

klimato ir aplinkos padėtis, ir“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

AN konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „sengirių mažėjimas ir tam tikrų 

miškotvarkos metodų, pvz., plyno kirtimo, taikymas;“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

3 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „sustiprina kitus du aspektus ir“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

10 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „skubiai“, „pergalvoti“ ir 

„nedelsiant“.
2-oji dalis: „skubiai“.
3-oji dalis: „pergalvoti“ ir „nedelsiant“.

14 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kaip antai miškus, šlapynes, 

durpynus, pievas ir pakrančių ekosistemas“, „visus“, „likusius“, 
„sengires“. „ir kitas gausiaangles ekosistemas“, „būti privalomi ir“.

2-oji dalis: „kaip antai miškus, šlapynes, durpynus, pievas ir pakrančių 
ekosistemas“.

3-oji dalis: „visus“.
4-oji dalis: „likusius“, „sengires“.
5-oji dalis: „ir kitas gausiaangles ekosistemas“.
6-oji dalis: „„būti privalomi ir“.

30 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „visų“, „likusių“, „sengirių“ ir 

„pabrėžia, kad miškų saugojimo būdas, kai natūraliems miškams 
leidžiama senti, yra pagrindinis sengirių ploto didėjimą užtikrinantis 
veiksnys“.

2-oji dalis: „visų“.
3-oji dalis: „likusių“, „sengirių“.
4-oji dalis: „pabrėžia, kad miškų saugojimo būdas, kai natūraliems miškams 

leidžiama senti, yra pagrindinis sengirių ploto didėjimą užtikrinantis 
veiksnys“.
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31 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „galimų“ ir „ir nustatyti laikiną visų 

atitinkamų vietovių medienos ruošos moratoriumą, siekiant užkirsti 
kelią sąmoningam jų kirtimui ir nedelsiant teisėtai užtikrinti 
patvirtintų vietovių neintervencinį statusą;“.

2-oji dalis: „galimų“.
3-oji dalis: „ir nustatyti laikiną visų atitinkamų vietovių medienos ruošos 

moratoriumą, siekiant užkirsti kelią sąmoningam jų kirtimui ir 
nedelsiant teisėtai užtikrinti patvirtintų vietovių neintervencinį 
statusą;“.

32 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „privalomus“, „tiek saugomose 

vietovėse, tiek už jų ribų,“.
2-oji dalis: „privalomus“.
3-oji dalis: „tiek saugomose vietovėse, tiek už jų ribų,“.

33 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „miškai“ ir „pabrėžia, kad užbaigus 

atkūrimo etapą neturėtų likti sąlygų jokiam ekosistemų būklės 
blogėjimui;“.

2-oji dalis: „miškai“.
3-oji dalis: „pabrėžia, kad užbaigus atkūrimo etapą neturėtų likti sąlygų 

jokiam ekosistemų būklės blogėjimui;“.

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

40 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „dėl teisėkūros procedūra priimamo 

akto“.
2-oji dalis: šis žodis.

48 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir kad ši dalis vidutinės trukmės ir 

ilguoju laikotarpiu būtų didinama;“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

61 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „įskaitant augalinę mitybą, ypač prie 

šviežių vaisių ir daržovių“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

73 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „palaipsniui atsisakyti ir“.
2-oji dalis: šie žodžiai.
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74 dalis
1-oji dalis: „susirūpinęs pažymi, kad ES vandenų pakrančių jūros dugnui ir 

toliau daroma didelio masto fizinė žala, visų pirma dėl žvejybos 
dugniniais tralais, kurią FAO įvertino kaip labiausiai prisidedančią 
prie metinio į jūrą išmetamo priegaudos kiekio ir kad ji gali daryti 
labai žalingą poveikį jūros dugnui, priklausomai nuo žvejybos 
metodo ir žvejybos teritorijų ypatumų; primena, kad žvejyba 
dugniniais tralais yra vienas iš labiausiai paplitusių žvejybos įrankių 
ES; primena galiojantį reikalavimą nutraukti žvejybą su dugną 
liečiančiais įrankiais giliau nei 400 m teritorijose, kuriose yra arba 
gali būti pažeidžiamų jūrų ekosistemų; todėl ragina Komisiją ir 
valstybes nares užtikrinti visišką ir veiksmingą Reglamento (ES) 
2016/2336 įgyvendinimą, įskaitant tai, kiek jis susijęs su 
povandeniniais kalnais;“. išskyrus žodžius „visų pirma dėl žvejybos 
dugniniais tralais, kurią FAO įvertino kaip labiausiai prisidedančią 
prie metinio į jūrą išmetamo priegaudos kiekio ir kad ji gali daryti 
labai žalingą poveikį jūros dugnui, priklausomai nuo žvejybos 
metodo ir žvejybos teritorijų ypatumų; primena, kad žvejyba 
dugniniais tralais yra vienas iš labiausiai paplitusių žvejybos įrankių 
ES;“. ir „arba gali būti“.

2-oji dalis: „visų pirma dėl žvejybos dugniniais tralais, kurią FAO įvertino kaip 
labiausiai prisidedančią prie metinio į jūrą išmetamo priegaudos 
kiekio ir kad ji gali daryti labai žalingą poveikį jūros dugnui, 
priklausomai nuo žvejybos metodo ir žvejybos teritorijų ypatumų; 
primena, kad žvejyba dugniniais tralais yra vienas iš labiausiai 
paplitusių žvejybos įrankių ES;“.

3-oji dalis: „arba gali būti“.
4-oji dalis: „taip pat ragina Komisiją, vadovaujantis laimikio ribojimo 

Viduržemio jūroje taisykle, apriboti, kai tai būtina siekiant 
apsaugoti pakrančių ekosistemas, dugninių tralų naudojimą ir 
kitose pakrančių teritorijose, be kita ko, būsimame žvejybos išteklių 
išsaugojimo ir jūrų ekosistemų apsaugos veiksmų plane, kad būtų 
užtikrinta tvariausia ir mažiausiai kenkianti praktika;“.

75 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „sustabdyta arba“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

86 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „aiškiai teikti pirmenybę“ ir 

„privalomus“.
2-oji dalis: -
3-oji dalis: „aiškiai teikti pirmenybę“.
4-oji dalis: „privalomus“.

87 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „įskaitant miškus,“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

90 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „žiediniam ir pakopiniam“.
2-oji dalis: šie žodžiai.
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91 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „2030 m. biologinės įvairovės“, „ir“ 

ir „visų pirma įtrauktas į Atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
direktyvą ir deleguotuosius aktus pagal Taksonomijos 
reglamentą;“.

2-oji dalis: „2030 m. biologinės įvairovės“, „ir“.
3-oji dalis: „visų pirma įtrauktas į Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvą 

ir deleguotuosius aktus pagal Taksonomijos reglamentą;“.

92 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „sąmoningu esamų miškų 

saugojimu“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

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

99 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „plataus užmojo“.
2-oji dalis: šis žodis.

105 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kurie“, „nustatyti teisės aktuose ir“ 

ir „prisiimti ilgalaikius įsipareigojimus“.
2-oji dalis: „kurie“.
3-oji dalis: „nustatyti teisės aktuose ir“.
4-oji dalis: „prisiimti ilgalaikius įsipareigojimus“.

108 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pabrėžia, jog, kai EFSA nustato, kad 

yra daromas nepriimtinas poveikis aplinkai, neturėtų būti 
priimamas sprendimas dėl patvirtinimo;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

109 dalis
1-oji dalis: „mano, kad Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 53 straipsnio 1 dalyje 

numatytą nukrypti leidžiančią nuostatą reikėtų patikslinti“.
2-oji dalis: „ir taikyti tik sveikatos ir aplinkos apsaugos tikslais;“.
3-oji dalis: „apgailestauja dėl to, kad šia nukrypti leidžiančia nuostata 

naudojamasi siekiant išvengti draudimo visoms reikmėms lauke 
naudoti tris neonikotinoidus;“.

111 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „plačiai naudojant pesticidus“ ir „o 

tai“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

126 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir ne vėliau kaip iki 2025 m.“.
2-oji dalis: šie žodžiai.
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131 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „teisiškai privalomą“, „ – biologinės 

įvairovės teisės aktą,“ ir „tiek saugomose teritorijose, tiek už jų 
ribų“.

2-oji dalis: „teisiškai privalomą“.
3-oji dalis: „ – biologinės įvairovės teisės aktą,“.
4-oji dalis: „tiek saugomose teritorijose, tiek už jų ribų“.

174 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pabrėžia, kad Komisija turi 

nutraukti jūros dugno kasybos technologijų kūrimui skiriamą 
finansavimą,“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

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

15. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 75-oji ir 76-oji sesijos

Pranešimas: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0173/2021)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

dal.

1/VB + 600, 35, 55

1 dalies b punktas § originalus 
tekstas

2/VB + 598, 57, 35

dal.

1/VB + 564, 100, 25

2/VB + 537, 100, 52

3/VB + 452, 197, 40

1 dalies c punktas § originalus 
tekstas

4/VB + 553, 75, 61

dal.

1/VB + 606, 50, 33

2/VB + 476, 189, 23

1 dalies h punktas § originalus 
tekstas

3/VB + 518, 51, 120
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

1 dalies m 
punktas

§ originalus 
tekstas

VB + 467, 138, 79

dal.

1/VB + 624, 18, 45

2/VB + 488, 122, 77

3/VB + 401, 266, 19

1 dalies v punktas § originalus 
tekstas

4/VB + 601, 22, 63

dal.

1/VB + 595, 36, 56

1 dalies w 
punktas

§ originalus 
tekstas

2/VB + 364, 275, 47

dal.

1/VB + 603, 51, 36

2/VB + 410, 210, 70

3/VB + 601, 25, 64

4/VB + 543, 96, 51

5/VB + 651, 7, 32

6/VB + 383, 271, 36

7/VB + 371, 302, 15

1 dalies ae 
punktas

§ originalus 
tekstas

8/VB + 593, 47, 49

dal.

1/VB + 673, 9, 7

2/VB + 544, 118, 27

3/VB + 494, 169, 26

4/VB + 606, 68, 15

5/VB + 546, 46, 97

1 dalies aj 
punktas

§ originalus 
tekstas

6/VB + 519, 127, 43
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

7/VB + 545, 35, 109

dal.

1/VB + 666, 6, 18

1 dalies al 
punktas

§ originalus 
tekstas

2/VB + 552, 64, 70

dal.

1/VB + 623, 38, 28

E konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 541, 81, 66

Rekomendacija (visas tekstas) VB + 477, 89, 127

Prašymai balsuoti atskirai
PPE, ECR, ID: 1 dalies m punktas.
ID: 1 dalies c punktas.

Prašymai balsuoti dalimis
PPE:
1 dalies w punktas
1-oji dalis: „skatinti JT veiksmų nuoseklumą okupacijos ar teritorijos aneksijos 

atvejais; primena, kad tarptautinė humanitarinė turėtų būti 
pagrindas, kuriuo vadovaujamasi vykdant tarptautinius veiksmus 
visais tokiais atvejais, įskaitant užsitęsusios okupacijos ir daugybės 
įšaldytų konfliktų Rytų partnerystės šalyse atvejus; Parlamentas 
remia vis didesnį JT skiriamą dėmesį verslo veiklai, susijusiai su 
tarptautinį susirūpinimą keliančiomis situacijomis,“.

2-oji dalis: „ir ragina Tarybą atidžiai stebėti ES įsisteigusias įmones, įtrauktas į 
tokias JT ataskaitas ar duomenų bazes;‘.

1 dalies al punktas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „laikantis Pekino deklaracijos ir jos 

veiksmų platformos;“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

ID:
E konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kadangi, siekiant išspręsti 

pagrindinius neišspręstus klausimus, visų pirma JT Saugumo 
Tarybos struktūros reformos klausimą, reikia imtis tolesnių drąsių 
priemonių ir parodyti politinį ryžtą;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.
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1 dalies b punktas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodį „besąlygišką“.
2-oji dalis: šis žodis.

PPE, ECR:
1 dalies c punktas
1-oji dalis: „toliau dėti pastangas siekiant, kad ES ir jos valstybės narės 

laikytųsi vieningos pozicijos Jungtinėse Tautose ir kituose 
daugiašaliuose forumuose,“.

2-oji dalis: „ir užtikrinti, kad ES užsienio ir saugumo politika būtų 
veiksmingesnė ir iniciatyvesnė, taikant kvalifikuotos balsų 
daugumos taisyklę Taryboje, kad būtų sustiprintas 
bendradarbiavimas ES pagrindinio strateginio intereso klausimais 
arba atspindimos jos pagrindinės vertybės“ išskyrus žodžius 
„taikant kvalifikuotos balsų daugumos taisyklę Taryboje“.

3-oji dalis: „taikant kvalifikuotos balsų daugumos taisyklę Taryboje“.
4-oji dalis: „nes tai vienintelis būdas, kuriuo vadovaudamasi Sąjunga gali 

atlikti pagrindinį vaidmenį tarptautinėje arenoje ir pasinaudoti savo 
įtaka, kad užtikrintų teigiamus pokyčius ir geriau reaguotų į 
pasaulinius iššūkius, visų pirma JT Saugumo Taryboje (JT ST), ir 
pasiektų gerų rezultatų bendradarbiaudama su nuolatinėmis ir 
rotacijos tvarka besikeičiančiomis JT ST narėmis, kurios yra ir ES 
valstybės narės, JT Generaline Asamblėja (JT GA) ir Žmogaus teisių 
taryba (JT ŽTT); Parlamentas giria EIVT ir jos delegacijų, taip pat ES 
valstybių narių delegacijų atliekamą puikų darbą sudarant 
palankesnes sąlygas tokiam dialogui ir bendradarbiavimui; mano, 
kad ES, siekdama laikytis savo tikslų ir interesų, koordinuodama 
veiksmus Taryboje ir ES institucijose, turėtų siekti nustatyti 
bendras pozicijas įvairiais klausimais, teikiamas Saugumo Taryboje, 
laikantis ES sutarties 34 straipsnio, kad būtų pagerintas ES 
nuoseklumas ir patikimumas JT lygmeniu; primena, kad Jungtinėse 
Tautose ES atstovauja įvairūs subjektai;“.

1 dalies h punktas
1-oji dalis: „toliau teikti vertingą paramą JT generaliniam sekretoriui siekiant 

pažangos įgyvendinant JT reformų programą, kad būtų sustiprinti JT 
gebėjimai skatinti darnų vystymąsi, taiką ir saugumą, racionalizuoti 
savo vidaus valdymo sistemą, kad JT būtų veiksmingos, skaidrios, 
finansiškai tvarios ir atskaitingos, galinčios vėl užmegzti ryšį su 
savo piliečiais, įskaitant vietos bendruomenes ir kitus 
visuomeninius veikėjus bei pilietinę visuomenę, ir būtų labiau 
suderintos su sudėtinga pasauline darbotvarke; imtis 
vadovaujamojo vaidmens sprendžiant klausimą dėl savavališko kai 
kurių pilietinės visuomenės organizacijų prašymų suteikti JT 
konsultacinį statusą atidėjimo; Parlamentas pabrėžia, kad vykdant 
JT reformų procesą didelė pažanga padaryta administracinėje ir 
biurokratinėje srityje, tačiau pagrindinės politinės reformos dar 
nebaigtos įgyvendinti ir turėtų apimti JT Generalinės Asamblėjos 
atgaivinimą bei konkrečius veiksmus siekiant paspartinti vystymosi 
sistemos suderinimą su Darbotvarke iki 2030 m.; „laikosi 
nuomonės, kad ES ir jos valstybės narės turėtų pasiekti plataus 
masto bendrą sutarimą dėl JT ST reformos, be kita ko“.

2-oji dalis: „dėl nuolatinės Europos Sąjungos vietos greta jau esamų valstybių 
narių užimamų vietų ir“.
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3-oji dalis: „veto teisės naudojimo apribojimo, ypač karo nusikaltimų ir 
nusikaltimų žmoniškumui atvejais, taip pat jos narių sudėties 
pakeitimo, kad būtų geriau atspindėtas šiandienos pasaulis; mano, 
kad ES turėtų remti generalinį sekretorių ir paprašyti jo dėti 
daugiau pastangų įgyvendinant JT lyčių lygybės strategiją, kad 
būtų užtikrintas vienodas moterų atstovavimas JT sistemoje visais 
hierarchijos lygmenimis; laikosi nuomonės, kad ES turėtų priminti 
JT, kad nuo JT įsteigimo 1945 m. nė viena moteris nebuvo paskirta 
Jungtinių Tautų generaline sekretore;“.

1 dalies v punktas
1-oji dalis: „toliau vykdyti nuoseklų dialogą visuose JT forumuose, visų pirma 

JT Generalinėje Asamblėjoje, dėl poreikio apsaugoti LGBTI asmenų 
žmogaus teises, laikantis ES gairių, kuriomis siekiama skatinti 
LGBTI asmenis naudotis visomis žmogaus teisėmis daugiašaliuose 
forumuose ir užtikrinti tų teisių apsaugą, taip pat ES gairių dėl 
mirties bausmės“.

2-oji dalis: „ir atsižvelgiant į tarptautiniu mastu pripažintus Džokjakartos 
principus;“.

3-oji dalis: „skatinti JT organus ir nares, vertinant žmogaus teisių pažeidimus, 
įskaitant translyčius ir interseksualius asmenis, taip pat žmogaus 
teisių pažeidimus, kurių aukomis jie yra, įtraukti „lytinę tapatybę ir 
raišką“ bei „lytinius požymius“;“.

4-oji dalis: „naudoti visas turimas diplomatines priemones siekiant pasauliniu 
mastu remti tos pačios lyties asmenų bendru sutarimu vykdomų 
veiksmų dekriminalizavimą, panaikinti mirties bausmę kaip 
sankciją už tos pačios lyties bendru sutarimu vykdomus veiksmus, 
priimti teisės aktus, pagal kuriuos būtų galima teisiškai pripažinti 
lytinę tapatybę ir uždrausti interseksualių asmenų lyties organų 
žalojimą ir vadinamąją atvertimo terapijos praktiką visame 
pasaulyje;“.

PPE, ID:
1 dalies ae punktas
1-oji dalis: „atlikti aktyvų, tvirtą ir plataus užmojo vadovaujamąjį vaidmenį 

rengiantis 26-ajai JT klimato kaitos konferencijai (COP 26), be kita 
ko, žmogaus teisių požiūriu,“.

2-oji dalis: „visų pirma skatinant visuotinį teisės į saugią, švarią, sveiką ir 
tvarią aplinką pripažinimą“.

3-oji dalis: „ir remiant JT specialiojo pranešėjo žmogaus teisių ir aplinkos 
klausimais įgaliojimus; Parlamentas pažymi, kad klimato kaita ir 
biologinės įvairovės nykimas yra vieni didžiausių dabartinių iššūkių; 
remia JT aplinkosaugos teisių iniciatyvą, kurioje pripažįstama, kad 
aplinkos apsaugos teisių pažeidimai daro didelį poveikį įvairioms 
žmogaus teisėms;“.

4-oji dalis: „pabrėžia, kad biologinė įvairovė ir žmogaus teisės yra tarpusavyje 
susijusios ir priklausomos vienos nuo kitų;“.

5-oji dalis: „primina valstybių įsipareigojimus žmogaus teisių srityje saugoti 
biologinę įvairovę, be kita ko, suteikiant galimybę naudotis 
veiksmingomis teisių gynimo priemonėmis biologinės įvairovės 
nykimo ir naikinimo atvejais;“. išskyrus žodžius „žmogaus teisių 
srityje“.

6-oji dalis: „žmogaus teisių srityje“.
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7-oji dalis: „todėl Parlamentas ragina ES ir valstybes nares skatinti pripažinti 
natūralios aplinkos naikinimą tarptautiniu nusikaltimu pagal 
Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą;“.

8-oji dalis: „laikosi nuomonės, kad ES, bendradarbiaudama su JT, turėtų 
įgyvendinti konkrečias priemones, kad atsparumas taptų 
ekonomikos atkūrimo pastangų pagrindu ir nelaimių rizikos 
mažinimą integruoti į visas ES politikos sritis, laikantis Sendajaus 
nelaimių rizikos mažinimo programoje 2015–2030 m. nustatytų 
tikslų; mano, kad ES turėtų sustiprinti partnerystę su dabartine JAV 
administracija, remdama pasaulinės anglies dioksido poveikio 
neutralumo koalicijos sukūrimą su šalimis, kurios jau įsipareigojo iki 
2050 m. pasiekti nulinį išmetamųjų teršalų kiekį, bendradarbiauti 
su kitomis šalimis rengiant išmetamo anglies dioksido kiekio 
mažinimo planus ir technologijas ir skatinti naują tarptautinę 
biologinės įvairovės apsaugos strategiją;“.

1 dalies aj punktas
1-oji dalis: „spręsti migracijos ir priverstinio perkėlimo, įskaitant jų pagrindines 

priežastis, klausimus ir“.
2-oji dalis: „bendradarbiauti įgyvendinant Pasaulinį susitarimą dėl migracijos ir 

Pasaulinį susitarimą dėl pabėgėlių;“. išskyrus žodžius „Pasaulinį 
susitarimą dėl migracijos ir“.

3-oji dalis: „Pasaulinį susitarimą dėl migracijos ir“.
4-oji dalis: „primena, kad žmogaus teisės turėtų išlikti Pasaulinio susitarimo 

pagrindu, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamiems migrantams, 
pvz., vaikams, nepilnamečiams ir moterims; toliau stiprinti bendrą 
įsipareigojimą išsaugoti humanitarinę erdvę ir gerinti 
humanitarinės pagalbos sistemą ir pabrėžti teisės į prieglobstį 
užtikrinimo visame pasaulyje svarbą; remti ir stiprinti atitinkamų JT 
organų, pavyzdžiui, Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų 
komisaro biuro (UNHCR) ir Jungtinių Tautų pagalbos ir darbų 
agentūros Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose 
(UNRWA), darbą;“.

5-oji dalis: „dar kartą patvirtinti svarbų UNRWA vaidmenį teikiant 
humanitarinę pagalbą ir paramą vystymuisi Palestinos 
pabėgėliams;“.

6-oji dalis: raginti JT valstybes nares išlaikyti ir padidinti įnašus į UNRWA ir“.
7-oji dalis: „paremti UNRWA generalinio komisaro pasiūlymą surengti 

konferenciją, kurios metu būtų sukurta nuspėjamesnė, tvaresnė ir 
atskaitingesnė JTPDO finansavimo srautų ir išlaidų sistema ateičiai 
ir kad daugiau JT valstybių narių ir tarptautinių paramos teikėjų 
įsipareigotų tai daryti;“.

Įvairūs:
Erratum 1 dalies i punktas.
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16. 2021–2027 m. Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio 
bendradarbiavimo priemonė „Globali Europa“ ***II

Rekomendacija antrajam svarstymui: Michael Gahler, Charles Goerens, Maria 
Arena, Rasa Juknevičienė (A9-0198/2021) (kad būtų pakeista arba atmesta 
Tarybos pozicija, reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Teisės akto projektas

9 straipsnis 1NP The Left VB - 65, 521, 108

17. Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos 
ir bendrosios sąlygos

Pranešimas: Paulo Rangel (A9-0174/2021)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Priedas 
(reglamento projektas)

VB + 602, 9, 81

18. Pereinamojo laikotarpio nuostatos siekiant atsižvelgti į 
COVID-19 krizės poveikį (Reglamento (ES) 2016/1628 dalinis 
pakeitimas) ***I

Pasiūlymas dėl reglamento (COM(2021)0254 - C9-0185/2021 - 2021/0129(COD))

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Komisijos 
pasiūlymas

VB + 647, 28, 17
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19. Čekijos Ministro Pirmininko interesų konfliktas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B9-0303/2021

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0303/2021
(CONT komitetas)

Po 4 dalies 1 PPE VB + 537, 47, 108

Po 5 dalies 2 PPE VB + 513, 101, 79

dal.

1/VB + 543, 18, 132

Po 23 dalies 3 PPE

2/VB + 492, 65, 136

35 dalis § originalus 
tekstas

VB + 472, 101, 119

dal.

1/VB + 492, 120, 80

36 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 450, 156, 87

37 dalis § originalus 
tekstas

VB + 534, 76, 82

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas 
tekstas)

VB + 505, 30, 155

Prašymai balsuoti atskirai
RENEW: 35, 36 ir 37 dalys

Prašymai balsuoti dalimis
ECR:
36 dalis
1-oji dalis: „ragina Komisiją įvertinti pirmiau aprašytą situaciją, taip pat 

ministro pirmininko A. Babiš įtaką Čekijos žiniasklaidai ir teismų 
sistemai,“.

2-oji dalis: „siekiant nustatyti teisinės valstybės principo pažeidimus ir, jei 
nustatytais faktais tai būtų patvirtinta, laiku aktyvuoti sąlygų 
mechanizmą Sąjungos biudžetui apsaugoti;“.
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3 pakeitimas
1-oji dalis: „atkreipia dėmesį į tai, kad Čekijos policija antrą kartą 

rekomendavo Ministrui Pirmininkui A. Babišui pareikšti kaltinimus 
dėl įtariamo sukčiavimo, siekiančio apie 2 mln. EUR, susijusio su 
„Stork Nest“ tyrimais;“.

2-oji dalis: „pažymi, kad prižiūrintis prokuroras Jaroslav Šaroch, kuris 2019 m. 
rugsėjo mėn. nusprendė iš pradžių nutraukti bylą, yra atsakingas 
už sprendimo dėl prašymo pateikti kaltinimus priėmimą;“. 
„primena, kad dabar jau atsistatydinęs generalinis prokuroras 
Pavel Zeman 2019 m. gruodžio 4 d. liepė atnaujinti bylą, 
nurodydamas prokuroro J. Šarocho teisinio vertinimo trūkumus;“.

20. Kaip įveikti pasaulinės COVID-19 pandemijos keliamus 
iššūkius: PPO TRIPS sutarties netaikymo poveikis COVID-19 
vakcinoms, gydymui, įrangai ir gamybos bei paruošimo 
pajėgumų didinimui besivystančiose šalyse (diskusija)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0306/2021, B9-0307/2021, B9-0308/2021, B9-
0309/2021, 
B9-0310/2021, B9-0311/2021

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0306/2021
(PPE, S&D, RENEW, Verts/ALE, députés)

33 The Left VB - 322, 347, 25

9 Verts/ALE VB + 325, 324, 45

19 S&D VB ↓

dal.

1/VB ↓

4 PPE

2/VB ↓

1 dalis

1 ECR VB ↓

10 Verts/ALE VB + 356, 284, 54

14 Verts/ALE VB - 302, 356, 36

15 Verts/ALE VB - 279, 392, 23

dal.

Po 1 dalies

16 Verts/ALE

1/VB - 293, 360, 41
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

2/VB ↓

3 dalis 20 S&D VB + 490, 176, 28

34 The Left VB - 212, 358, 123

11=
21=

Verts/ALE
S&D

VB - 285, 332, 77

dal.

1/VB + 344, 325, 25

4 dalis

2 ECR

2/VB - 92, 553, 49

12 Verts/ALE VB - 142, 393, 159

dal.

1/VB + 375, 300, 19

5 PPE

2/VB + 339, 315, 40

13 Verts/ALE VB - 259, 370, 65

dal.

1/VB + 402, 255, 37

2/VB + 396, 283, 15

3/VB + 381, 275, 38

Po 4 dalies

6 PPE

4/VB + 386, 275, 33

5 dalis 22 S&D VB + 427, 187, 80

6 dalis 23 S&D VB + 372, 201, 121

3 ECR VB - 138, 529, 27

7 PPE VB - 296, 389, 9

8 dalis

35 The Left VB - 135, 410, 149
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Po 12 
nurodomosios 

dalies

24 The Left VB - 292, 325, 76

B konstatuojamoji 
dalis

17 S&D VB + 373, 271, 50

8 Verts/ALE VB + 341, 338, 15

25 The Left VB + 451, 181, 62

Po B 
konstatuojamosio

s dalies

26 The Left VB - 293, 334, 67

F konstatuojamoji 
dalis

27 The Left VB - 138, 401, 155

H konstatuojamoji 
dalis

28 The Left VB - 241, 258, 195

18 S&D VB + 334, 315, 45I konstatuojamoji 
dalis

29 The Left VB - 132, 427, 135
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Po I 
konstatuojamosio

s dalies

30 The Left VB - 294, 338, 62

Po J 
konstatuojamosio

s dalies

31 The Left VB + 287, 272, 135

Po M 
konstatuojamosio

s dalies

32 The Left VB - 298, 328, 68

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas 
tekstas)

VB + 355, 263, 71

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0306/2021 S&D VB ↓

B9-0307/2021 Verts/ALE VB ↓

B9-0308/2021 The Left VB ↓

B9-0309/2021 PPE VB ↓

B9-0310/2021 ECR VB ↓

B9-0311/2021 RENEW VB ↓

Prašymai balsuoti dalimis
PPE:
2 pakeitimas
1-oji dalis: „pabrėžia, kad ilgalaikėje perspektyvoje pasaulinė vakcinų gamyba 

turi būti skubiai išplėsta siekiant patenkinti pasaulinę paklausą, 
todėl reikia investuoti į besivystančių šalių gamybos pajėgumus 
padedant joms didesniu mastu apsirūpinti savarankiškai; atkreipia 
dėmesį į tai, kad šiuo tikslu būtina veiksmingai perduoti 
technologijas ir praktinę patirtį; pripažįsta, kad savanoriškų 
licencijavimo susitarimų ir savanoriško technologijų bei praktinės 
patirties perdavimo šalims, kuriose jau veikia vakcinų gamybos 
pramonė, skatinimas turėtų būti svarbiausias būdas tai pasiekti; vis 
dėlto yra pasirengęs svarstyti visus veiksmingus ir pragmatiškus 
sprendimus, kaip toliau skatinti pasaulinę vakcinų gamybą, ir ypač 
ragina Komisiją šiuo klausimu bendradarbiauti su JAV ir kitomis 
panašiai mąstančiomis šalimis;“.

2-oji dalis: „vis dėlto mano, kad šiomis aplinkybėmis Komisija konkrečius 
pasiūlymus, susijusius su laiko atžvilgiu ribotu ir tikslingu nuostatų 
netaikymu, gali nagrinėti tik kaip kraštutinę priemonę ir tik tada, 
kai bus užtikrinta, kad tokią tikslinę, nepaprastą ir laikiną priemonę 
plačiu mastu palaiko ES valstybės narės;“.
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Verts/ALE:
4 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „aptarti visas alternatyvas, kurios 

padėtų kuo greičiau užbaigti pandemiją; vis dėlto nėra įsitikinęs, 
kad daugelio PPO narių pasiūlytas plataus masto TRIPS sutarties 
įsipareigojimų atidėjimas būtų geriausias neatidėliotinas atsakas 
siekiant kuo platesnio ir savalaikio COVID-19 vakcinų platinimo 
tikslo, nes trumpuoju laikotarpiu nepagerintų pasaulinių gamybos 
pajėgumų; mano, kad pasaulinėse diskusijose ES turėtų tvirtai 
remti inovacijas ir intelektinės nuosavybės teises; palaiko neseniai 
paskelbtus Komisijos ir Europos Vadovų Tarybos pareiškimus ir jų 
pasirengimą“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

S&D:
6 pakeitimas
1-oji dalis: „atkreipia dėmesį į Komisijos pranešimą, kad ji pasirengusi 

prireikus palengvinti naudojimąsi privalomu licencijavimu siekiant 
užtikrinti greitą visuotinę prieigą prie vakcinų gamybos;“.

2-oji dalis: „ragina Komisiją pateikti objektyvius kriterijus, kuriais remiantis 
būtų nustatoma, ar, kada ir kokiais atvejais ji pasinaudos privalomo 
licencijavimo priemone; pabrėžia, kad TRIPS sutartyje nenurodytos 
priežastys, kuriomis galima pasinaudoti privalomam licencijavimui 
pagrįsti;“.

3-oji dalis: „pabrėžia, kad Dohos deklaracijoje dėl TRIPS sutarties ir 
visuomenės sveikatos patvirtinta, kad šalys gali laisvai nustatyti 
privalomų licencijų suteikimo pagrindus ir apibrėžti, kas yra 
nacionalinė ekstremalioji situacija; pabrėžia, kad, norint 
pasinaudoti privalomu licencijavimu, reikalinga veiksminga teisinė 
sistema ir kad dėl to besivystančiose šalyse gali kilti teisinių 
sunkumų; ragina Komisiją išsiaiškinti, ar ir kaip ji teiks teisinę 
paramą privalomam licencijavimui mažiausiai išsivysčiusiose 
šalyse;“.

4-oji dalis: „palankiai vertina Komisijos nuomonę, kad bendradarbiavimas ir 
savanoriškas licencijavimas yra veiksmingiausios priemonės, 
padedančios plėsti gamybą;“.

16 pakeitimas
1-oji dalis: „be to, atkreipia dėmesį į tai, kad, tikėtina, jog ateityje naujos 

COVID-19 ir kitų zoonozių atmainos gali tapti įprastu reiškiniu, todėl 
labai svarbu skubiai parengti finansavimo modelį, kad būtų galima 
kurti ir platinti visuotines viešąsias gėrybes, tokias kaip vakcinos ir 
kitos būtinos sveikatos technologijos; pabrėžia, kad pagal šį modelį 
ruošiantis ateities pandemijoms turėtų peržiūrėta pasaulinė 
intelektinės nuosavybės teisių strategija“.

2-oji dalis: „ir pereita nuo modelio, pagrįsto išimtinėmis teisėmis, prie 
novatoriškų metodų, tokių kaip prizų modeliai, grindžiami serijinės 
prekių gamybos atsiejimu nuo išlaidų, susijusių su moksliniais 
tyrimais ir plėtra;“.

Verts/ALE, S&D:
5 pakeitimas
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1-oji dalis: „pabrėžia, kad intelektinės nuosavybės apsauga yra pagrindinė 
paskata inovacijoms ir moksliniams tyrimams visame pasaulyje; 
pažymi, kad ši apsauga yra savanoriškų licencijavimo sutarčių ir 
praktinės patirties perdavimo pagrindas ir todėl ji sudaro sąlygas 
vakcinos prieinamumui, o ne kliudo jam;“.

2-oji dalis: „įspėja, kad, laikantis patentų įgyvendinimo neužtikrinimo 
paradigmos, bendrovėms reikėtų laikytis slaptumo ir išimtinių 
teisių užtikrinimo politikos, kad apsaugotų savo kuriamas naujoves; 
pabrėžia grėsmę, visų pirma mokslininkų, investuotojų, kūrėjų ir 
klinikinių tyrimų atžvilgiu, kurią neapibrėžtas TRIPS sutarties 
taikymo atsisakymas keltų mokslinių tyrimų finansavimui; pažymi, 
kad nuosavybės teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, 
apsauga yra Europos Sąjungos ir jos valstybių narių konstitucinė 
pareiga;“.

21. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 
ir 3 dalis: didžiausia leidžiamoji imidakloprido liekanų 
koncentracija

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B9-0313/2021

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0313/2021
(ENVI komitetas)

Pasiūlymas dėl 
rezoliucijos (visas 

tekstas)

VB + 441, 232, 18

22. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 
ir 3 dalis: veikliosios medžiagos, įskaitant flumioksaziną

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B9-0312/2021

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0312/2021
(ENVI komitetas)

Pasiūlymas dėl 
rezoliucijos (visas 

tekstas)

VB + 434, 230, 27
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23. ES skaitmeninio dešimtmečio kibernetinio saugumo strategija

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B9-0305/2021

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0305/2021
(ITRE komitetas)

Po D 
konstatuojamosio

s dalies

1 PPE, 
RENEW

VB + 685, 1, 6

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas 
tekstas)

VB + 670, 4, 12

24. Teisinės valstybės padėtis Europos Sąjungoje ir Sąlygų 
reglamento 2020/2092 taikymas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0317/2021, B9-0319/2021, B9-0320/2021

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0319/2021 PPE, S&D, 
RENEW, 

Verts/ALE, 
The Left

VB + 506, 150, 28

B9-0317/2021 ID VB ↓

B9-0320/2021 ECR VB ↓

Įvairūs:
Lefteris Christoforou (PPE frakcija) taip pat parėmė pasiūlymą dėl rezoliucijos B9-
0319/2021.
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25. Europos Parlamento atliekamas nacionalinių ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo planų vertinimo, kurį atlieka 
Komisija ir Taryba, tikrinimas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0331/2021, B9-0333/2021, B9-0334/2021, B9-
0335/2021, 
B9-0337/2021, B9-0338/2021

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0331/2021
(PPE, Verts/ALE, RENEW, S&D)

1 dalis 1 The Left VB - 107, 532, 53

Po 1 dalies 9 The Left VB - 96, 566, 30

5 dalis 2 The Left VB - 136, 545, 11

11 dalis 3NP The Left VB - 108, 577, 7

26 dalis 4 The Left VB - 107, 570, 15

28 dalis 5NP The Left VB - 121, 550, 21

29 dalis 6NP The Left VB - 131, 538, 23

30 dalis 7 The Left VB + 368, 275, 48

42 dalis 8 The Left VB - 106, 571, 15

Po 50 dalies 10 The Left VB - 194, 494, 4

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas 
tekstas)

VB + 514, 163, 9

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0331/2021 PPE VB ↓

B9-0333/2021 Verts/ALE VB ↓

B9-0334/2021 The Left VB ↓

B9-0335/2021 ECR VB ↓

B9-0337/2021 RENEW VB ↓

B9-0338/2021 S&D VB ↓
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26. Maroko valdžios institucijų įvykdytas JT vaiko teisių 
konvencijos pažeidimas ir naudojimasis nepilnamečiais per 
migracijos krizę Seutoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0323/2021, B9-0349/2021, B9-0350/2021, B9-
0353/2021, 
B9-0359/2021, B9-0362/2021

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0349/2021
(PPE, S&D, RENEW, Verts/ALE)

10 ECR VB - 34, 598, 51

dal.

1/VB + 607, 12, 63

1 dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 595, 20, 68

Po 1 dalies 11 ECR VB - 133, 533, 17

Po 2 dalies 1 The Left VB - 142, 510, 31

dal.

1/VB + 663, 8, 10

2/VB + 592, 49, 42

3/VB + 628, 42, 13

3 dalis § originalus 
tekstas

4/VB + 581, 66, 36

Po 3 dalies 7 ID VB - 151, 518, 12

2 The Left VB - 175, 392, 116

dal.

1/VB + 672, 4, 7

2/VB + 490, 108, 85

3/VB + 523, 106, 54

4/VB + 616, 43, 24

4 dalis

§ originalus 
tekstas

5/VB + 561, 63, 59
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Po 4 dalies 3 The Left VB - 163, 394, 124

Po 5 dalies 6 ID VB - 91, 518, 71

Po 6 dalies 9 ID VB - 159, 508, 14

4 The Left VB - 144, 517, 22

5 The Left VB - 65, 523, 94

8 ID VB - 130, 517, 34

Po 7 dalies

12 ECR VB - 176, 494, 13

dal.

1/VB + 621, 9, 53

2/VB + 483, 123, 77

3/VB + 548, 84, 51

B konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

4/VB + 534, 105, 44

dal.

1/VB + 637, 8, 38

C konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 516, 107, 60

dal.

1/VB + 641, 32, 9

D konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 528, 92, 62

E konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 489, 105, 89

dal.

1/VB + 628, 40, 15

2/VB + 574, 42, 67

F konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

3/VB + 606, 30, 47

dal.G konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

1/VB + 635, 9, 39
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

2/VB + 512, 115, 55

K konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 607, 49, 25

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas 
tekstas)

VB + 397, 85, 196

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0323/2021 The Left VB ↓

B9-0349/2021 Verts/ALE VB ↓

B9-0350/2021 S&D VB ↓

B9-0353/2021 ECR VB ↓

B9-0359/2021 PPE VB ↓

B9-0362/2021 RENEW VB ↓

Prašymai balsuoti atskirai
RENEW: E ir K konstatuojamosios dalys.

Prašymai balsuoti dalimis
ECR:
C konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodį „NVO“.
2-oji dalis: šis žodis.

D konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir persekiojimo bei nepataisomos 

žalos riziką“.
2-oji dalis: šie žodžiai.
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F konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „kadangi imantis bet kokių veiksmų ir priimant sprendimus, 

susijusius su nelydimais nepilnamečiais ir jų fizine bei psichine 
gerove, pirmiausia turi būti atsižvelgiama į vaiko interesus; kadangi 
dėl to būtina, pripažįstant ir padedant visoms susijusioms 
institucijoms, atpažinti šiuos vaikus ir tinkamai bei glaudžiau 
bendradarbiaujant, surasti jų tėvus ar artimus šeimos narius ir 
grąžinti juos į savo šeimas saugiai, kaip reikalaujama pagal 
tarptautinę teisę, nes jie sąmoningai nepaliko savo šeimos;“.

2-oji dalis: „kadangi ES vaiko teisių strategijoje Komisija rekomendavo 
valstybėms narėms stiprinti savo nelydimų nepilnamečių globos 
sistemas, visų pirma dalyvaujant Europos globos tinklo veikloje;“.

3-oji dalis: „kadangi pagal JT Vaiko teisių konvenciją priimančiosios šalys turi 
užtikrinti visas migrantų vaikų teises, įskaitant teises, susijusias su 
sienų kontrole ir grąžinimu;“.

1 dalis
1-oji dalis: „nepritaria tam, kad Marokas naudotųsi sienų kontrole ir migracija, 

ypač nelydimais nepilnamečiais, kaip politiniu spaudimu ES 
valstybei narei; ypač apgailestauja dėl vaikų, nelydimų 
nepilnamečių ir šeimų dalyvavimo masiniame sienos kirtime iš 
Maroko į Ispanijos Seutos miestą, kas kelia pavojų jų gyvybei ir 
saugumui; apgailestauja dėl didėjančios politinės ir diplomatinės 
krizės , kuriai negalima leisti pakenkti nei strateginiams, 
daugialypiams ir privilegijuotiems Maroko Karalystės ir Europos 
Sąjungos bei jos valstybių narių kaimyniniams santykiams, nei 
ilgalaikiam pasitikėjimu grindžiamam bendradarbiavimui kovos su 
terorizmu,prekybos žmonėmis ir narkotikais, migracijos ir prekybos 
politikos srityse; mano, kad dvišaliai artimų partnerių nesutarimai 
turėtų būti sprendžiami palaikant diplomatinį dialogą; ragina 
sumažinti pastarojo meto įtampą ir grįžti prie konstruktyvios bei 
patikimos ES ir Maroko partnerystės; pakartoja savo paramą tam, 
kad būtų toliau plėtojami tarpusavio pasitikėjimu ir pagarba 
grindžiami santykiai; atsižvelgdamas į tai, primygtinai ragina 
Maroką laikytis savo ilgalaikio įsipareigojimo tvirčiau 
bendradarbiauti sienų valdymo ir migracijos judumo srityje“.

2-oji dalis: „laikantis bendradarbiavimo bei dialogo dvasios; pabrėžia, kad 
svarbu stiprinti ES ir Maroko partnerystę, kurioje turėtų būti 
subalansuotai ir vienodomis sąlygomis atsižvelgiama į abiejų 
partnerių poreikius;“.

RENEW:
B konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „precedento neturinčią“, „bei ES“ ir 

„nepateisinamas“.
2-oji dalis: „precedento neturinčią“.
3-oji dalis: „bei ES“.
4-oji dalis: „nepateisinamas“.

G konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „sukėlė Marokas“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

The Left, ECR:
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3 dalis
1-oji dalis: „primena, kad Seuta yra ES išorės siena, kurios apsauga ir 

saugumas yra susijęs su visa Europos Sąjunga;“.
2-oji dalis: „palankiai vertina tai, kad Europos sienų ir pakrančių apsaugos 

agentūra skubiai reagavo siekdama pasiūlyti išteklių Ispanijos 
vyriausybei paremti ir padėti jai spręsti migracijos problemas, 
kilusias dėl šios krizės;“.

3-oji dalis: „ragina Komisiją skubiai skirti finansavimą, kad būtų galima 
reaguoti į padėtį Seutoje,“.

4-oji dalis: „įskaitant papildomų nelydimų vaikų prieglaudų finansavimą;“.

ECR, RENEW:
4 dalis
1-oji dalis: „reiškia visapusišką solidarumą su Seutos piliečiais“.
2-oji dalis: „ir džiaugiasi veiksmingu ir profesionaliu Ispanijos saugumo įstaigų 

ir armijos autonominiame mieste, o taip pat“.
3-oji dalis: „NVO ir“.
4-oji dalis: „Seutos piliečių atsaku į krizę bei padedant išgelbėti daug 

gyvybių;“.
5-oji dalis: „palankiai vertina Ispanijos valdžios institucijų pagal ES teisę ir JT 

vaiko teisių konvenciją teikiamą nelydimų vaikų apsaugą;“.

Įvairūs:
Tomáš Zdechovský ir Michael Gahler (PPE frakcija), Moritz Körner (RENEW 
frakcija) nebepalaiko bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos RC-B9-0349/2021.

27. Padėtis Šri Lankoje, visų pirma sulaikymai pagal Terorizmo 
prevencijos įstatymą

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0354/2021, B9-0355/2021, B9-0356/2021, B9-
0357/2021, 
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B9-0358/2021, B9-0361/2021, B9-0363/2021

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0355/2021
(PPE, S&D, RENEW, Verts/ALE, ECR, The Left, nariai)

10 dalis 1 ID VB - 159, 520, 6

Po 16 dalies 3 The Left VB - 194, 447, 45

Po 17 dalies 4 PPE VB + 319, 274, 94

Po K 
konstatuojamosio

s dalies

2 The Left VB - 221, 450, 16

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas 
tekstas)

VB + 628, 15, 40

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0354/2021 ID VB ↓

B9-0355/2021 The Left VB ↓

B9-0356/2021 Verts/ALE VB ↓

B9-0357/2021 RENEW VB ↓

B9-0358/2021 S&D VB ↓

B9-0361/2021 PPE VB ↓

B9-0363/2021 ECR VB ↓

28. Vokietijos NVO įtraukimas į Rusijos nepageidaujamų 
organizacijų sąrašą ir Andrejaus Pivovarovo sulaikymas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0322/2021, B9-0347/2021, B9-0348/2021, B9-
0351/2021, 
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B9-0352/2021, B9-0360/2021

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0347/2021
(PPE, S&D, RENEW, Verts/ALE, ECR, nariai)

1 dalies c punktas 15 PPE VB + 507, 129, 29

2 dalies a punktas § originalus 
tekstas

VB + 567, 70, 28

dal.

1/VB + 605, 50, 10

2/VB + 582, 57, 26

3/VB + 542, 82, 40

4/VB + 517, 111, 36

5/VB + 481, 111, 71

2 dalies b punktas § originalus 
tekstas

6/VB + 570, 80, 15

dal.

1/VB + 603, 48, 14

2/VB + 582, 60, 23

3/VB + 577, 68, 19

2 dalies c punktas § originalus 
tekstas

4/VB + 595, 55, 13

2 dalies d punktas § originalus 
tekstas

VB + 559, 80, 26

Po 2 dalies j 
punkto

13 ECR VB + 442, 215, 8

16 PPE VB + 364, 162, 1392 dalies l punktas

§ originalus 
tekstas

VB ↓

6 The Left VB - 80, 537, 49

7 The Left VB - 76, 575, 14

Po 3 dalies

8 The Left VB - 93, 525, 48
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

9 The Left VB - 55, 527, 84

dal.

1/VB + 482, 172, 11

2/VB - 272, 358, 35

14 ECR

3/VB + 400, 240, 25

Po E 
konstatuojamosio

s dalies

11 ECR VB + 292, 236, 137

I konstatuojamoji 
dalis

10 ECR VB + 436, 200, 29

L konstatuojamoji 
dalis

1 The Left VB - 69, 570, 27

M konstatuojamoji 
dalis

12 ECR VB + 480, 136, 48

2 The Left VB - 133, 484, 47R konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 566, 77, 21

3 The Left VB - 87, 568, 11

4 The Left VB - 83, 539, 44

Po S 
konstatuojamosio

s dalies

5 The Left VB - 65, 549, 51

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas 
tekstas)

VB + 564, 61, 37

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0322/2021 The Left VB ↓

B9-0347/2021 Verts/ALE VB ↓

B9-0348/2021 RENEW VB ↓

B9-0351/2021 S&D VB ↓

B9-0352/2021 ECR VB ↓

B9-0360/2021 PPE VB ↓
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Prašymai balsuoti atskirai
The Left: R konstatuojamoji dalis; 2 dalies a, d ir l punktai.

Prašymai balsuoti dalimis
The Left:
2 dalies c punktas
1-oji dalis: „imtis koordinuotų veiksmų“.
2-oji dalis: „siekiant sustabdyti ir apriboti neigiamą neseniai Rusijoje priimtų 

ribojamųjų įstatymų poveikį“.
3-oji dalis: „ir teikti pirmenybę strateginiam bendradarbiavimui su Rusijos 

demokratijos ir žmogaus teisių aktyvistais,“.
4-oji dalis: „visų pirma integruojant žmogaus teises, įskaitant lyčių lygybę, ir 

konsultacijas su pilietine visuomene į visus dialogus bei ES ir 
Rusijos bendradarbiavimo sritis, be kita ko, bendradarbiaujant 
skaitmeninimo ir klimato kaitos klausimais, taip pat vykdant bet 
kokias švietimo ir kultūrinio bendradarbiavimo programas, kartu 
reguliariai atliekant poveikio žmogaus teisėms vertinimus siekiant 
peržiūrėti šį bendradarbiavimą;“.

The Left, PPE, S&D:
2 dalies b punktas
1-oji dalis: „imtis veiksmų ES ir Rusijos santykių ir bet kokio dialogo su Rusija 

srityje“.
2-oji dalis: „siekiant spręsti žmogaus teisių klausimus, kad būtų tiksliai 

atspindėtas Rusijoje taikomų griežtų priemonių žmogaus teisių 
srityje mastas, visų pirma laikotarpiu nuo 2021 m. sausio mėn.; 
toliau rodyti solidarumą ir veiksmų vieningumą, siekiant suderinti 
savo pozicijas dėl Rusijos, kad būtų apribotas neigiamas neseniai 
Rusijoje priimtų ribojamųjų įstatymų poveikis,“.

3-oji dalis: „ir apsvarstyti idėją sąžiningai pasidalyti ekonominių sankcijų 
Rusijos režimui naštą tarp valstybių narių,“.

4-oji dalis: „sustabdyti strateginių projektų,“ ir „ tęstinumą“.
5-oji dalis: „pavyzdžiui, „Nord Stream 2“,“.
6-oji dalis: „ir papildyti dabartinį ES visuotinį sankcijų žmogaus teisių srityje 

režimą panašiu režimu, susijusiu su korupcija;“.

RENEW, Verts/ALE:
14 pakeitimas
1-oji dalis: „primena visoms Rusijoje veikiančioms ES įmonėms, kad jos elgtųsi 

ypač stropiai ir laikytųsi savo pareigos užtikrinti žmogaus teises, 
laikantis JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinių principų;“.

2-oji dalis: „be to, prašo jų susilaikyti nuo naujų investicijų Rusijoje;“.
3-oji dalis: „yra susirūpinęs dėl to, kad aukšto rango Europos politikai sudaro 

pelningas sutartis su Kremliaus valdomomis arba Kremliumi 
susijusiomis įmonėmis, pvz., „Gazprom“ ar „Rosneft“;“.

Įvairūs:
Loucas Fourlas (PPE frakcija) nebepalaiko bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos 
RC-B9-0347/2021.
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29. Žmogaus teisės ir politinė padėtis Kuboje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0341/2021, B9-0342/2021, B9-0343/2021, B9-
0345/2021, 
B9-0346/2021/REV

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0341/2021
(PPE, RENEW, ECR)

1 dalis § originalus 
tekstas

VB + 613, 31, 39

Pasiūlymai dėl rezoliucijų (visas tekstas) + 386, 236, 59

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0341/2021 PPE VB ↓

B9-0342/2021 The Left VB ↓

B9-0343/2021 RENEW VB ↓

B9-0345/2021 S&D VB ↓

B9-
0346/2021/REV

ECR VB ↓

Prašymai balsuoti atskirai
S&D: 1 dalis

30. Baltarusijoje vykdomos sistemingos represijos ir jų pasekmės 
Europos saugumui po asmenų pagrobimo iš Baltarusijos 
valdžios institucijų perimto ES civilinio lėktuvo

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0328/2021, B9-0330/2021, B9-0332/2021, B9-
0339/2021, 
B9-0340/2021, B9-0344/2021

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0328/2021 
(PPE, S&D, RENEW, Verts/ALE, ECR, nariai)

dal.1 dalis § originalus 
tekstas

1/VB + 665, 5, 9
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

2/VB + 616, 26, 37

Prieš 1 dalį 2 The Left VB - 58, 565, 58

Po 1 dalies 3 The Left VB - 61, 569, 52

Po 3 dalies 4 The Left VB - 28, 597, 57

dal.

1/VB + 582, 67, 29

5 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 506, 146, 29

5 The Left VB - 44, 616, 22Po 5 dalies

6 The Left VB - 66, 536, 80

12 dalis 8 The Left VB - 46, 609, 27

dal.

1/VB + 600, 41, 39

14 dalis 7 S&D

2/VB + 572, 85, 23

dal.

1/VB + 601, 63, 16

15 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 600, 47, 33

9 The Left VB - 56, 581, 45

dal.

1/VB + 572, 69, 39

17 dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 356, 252, 72

19 dalis § originalus 
tekstas

VB + 594, 64, 22

dal.

1/VB + 591, 78, 11

21 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 575, 95, 10
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

13 The Left VB - 53, 586, 4322 dalis

10 The Left VB - 51, 596, 35

11 The Left VB - 48, 591, 4323 dalis

12 The Left VB - 54, 611, 17

28 dalis § originalus 
tekstas

VB + 614, 48, 18

dal.

1/VB + 632, 35, 13

34 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 600, 60, 20

dal.

1/VB + 636, 5, 37

2/VB + 599, 66, 15

E konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

3/VB + 613, 34, 33

Po P 
konstatuojamosio

s dalies

1 The Left VB - 32, 607, 43

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas 
tekstas)

VB + 626, 16, 36

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0328/2021 PPE VB ↓

B9-0330/2021 The Left VB ↓

B9-0332/2021 Verts/ALE VB ↓

B9-0339/2021 S&D VB ↓

B9-0340/2021 RENEW VB ↓

B9-0344/2021 ECR VB ↓

Prašymai balsuoti atskirai
The Left: 19 ir 28 dalys.
ID: 1 dalis.
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Prašymai balsuoti dalimis
PPE:
17 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „visų pirma „Siemens AG““.
2-oji dalis: šie žodžiai.

The Left:
1 dalis
1-oji dalis: „griežtai smerkia gegužės 23 d. Baltarusijos valdžios institucijų 

įvykdytą „Ryanair“ lėktuvo, skridusio reisu FR4978, užgrobimą ir 
priverstinį nutupdymą Minske bei žurnalisto Ramano Pratasevičiaus 
ir Sofijos Sapegos sulaikymą;“.

2-oji dalis: „mano, kad tai yra siaubingas tarptautinės teisės pažeidimas, kuris 
laikytinas valstybinio terorizmo aktu;“.

5 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „(ES Magnitskio aktas)“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

15 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ragina Komisiją priimti priemones, 

kuriomis būtų užkertamas Europos finansų įstaigoms įsigyti 
obligacijų ar kitų finansinių priemonių, kurias išduoda Baltarusijos 
vyriausybė ir jos kontroliuojamos viešosios institucijos;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

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

34 dalis
1-oji dalis: „ragina Komisiją, valstybes nares ir EIVT bendradarbiauti su 

tarptautiniais partneriais, pvz., ESBO Maskvos mechanizmu ir 
Jungtinių Tautų žmogaus teisių taryba, taip pat remti žmogaus 
teisių gynėjus ir pilietinę visuomenę vietoje, kad būtų užtikrinama, 
kad žmogaus teisių pažeidimai būtų stebimi, fiksuojami 
dokumentais ir apie šiuos pažeidimus būtų pranešama, o vėliau 
reikalaujama atsakomybės už juos ir užtikrinamas teisingumas 
nukentėjusiems; palankiai vertina tai, kad sukurta Baltarusijai 
skirta Tarptautinė atskaitomybės platforma, ir ragina ES institucijas 
ir valstybes nares remti jos veikimą;“.

2-oji dalis: „įsipareigoja veiksmingai vykdyti Europos Parlamento kovai su 
nebaudžiamumu Baltarusijoje skirtos platformos veiklą ir 
koordinuoti laiku vykdomą tarptautinį atsaką į įvykius 
Baltarusijoje;“.
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E konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir neginčytinai įrodo, kad režimas 

kelia grėsmę tarptautinei taikai ir saugumui;“. ir „kaip valstybės 
remiamo terorizmo veiksmas,“.

2-oji dalis: „ir neginčytinai įrodo, kad režimas kelia grėsmę tarptautinei taikai 
ir saugumui;“.

3-oji dalis: „kaip valstybės remiamo terorizmo veiksmas,“.

7 pakeitimas
1-oji dalis: „ragina Tarybą kuo skubiau priimti ketvirtąjį paketą sankcijų, 

taikomų asmenims ir subjektams, dalyvavusiems arba 
prisidėjusiems vykdant rinkimų klastojimą, represijas, kankinimus 
netinkamą elgesį ir žmogaus teisių pažeidimus Baltarusijoje, 
įskaitant nepriklausomų žurnalistų ir tinklaraštininkų persekiojimą, 
ir pradėti darbą dėl tolesnio sankcijų paketo; ragina taikyti 
sankcijas gerokai didesniam skaičiui Baltarusijos pareigūnų, 
pavyzdžiui, prokurorams, teisėjams ir teisėsaugos darbuotojams, 
kurie dalyvauja vykdant represijas ir neteisingai nuteisiant režimo 
kritikus, taip pat policijos ir kalėjimų darbuotojams, parlamento ir 
vyriausybės nariams, taip pat samdomiems darbuotojams, 
dirbantiems režimui propagandos, žiniasklaidos, dezinformacijos ir 
neapykantą kurstančios kalbos srityse, asmenims ir subjektams, 
remiantiems A. Lukašenką ir jo režimą, pvz., Maratui Markovui, 
kuris birželio 2 d. valstybiniame televizijos kanale ONT iš Ramano 
Pratasevičiaus ėmė interviu, ir asmenims bei subjektams, kurie 
dalyvavo gegužės 23 d. aviacijos incidente, pvz., žvalgybos 
pareigūnams ir aviacijos institucijoms;“.

2-oji dalis: „šiuo klausimu primena, kad reikia išnaudoti visas ribojamųjų 
priemonių galimybes pagal ES visuotinį sankcijų už žmogaus teisių 
pažeidimus režimą (ES Magnitskio aktą);“.

31. Padėtis Afganistane

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0321/2021, B9-0324/2021, B9-0325/2021, B9-
0326/2021, 
B9-0327/2021, B9-0329/2021

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0324/2021 
(PPE, S&D, RENEW, Verts/ALE, ECR, nariai)

Po 1 dalies 5 The Left VB - 35, 636, 16

9 dalis 7 PPE VB - 273, 403, 11

Po 26 dalies 6 The Left VB - 72, 600, 15
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Po A 
konstatuojamosio

s dalies

1 The Left VB - 61, 607, 19

Po B 
konstatuojamosio

s dalies

2 The Left VB - 56, 550, 79

Po C 
konstatuojamosio

s dalies

3 The Left VB - 62, 607, 18

Po D 
konstatuojamosio

s dalies

4 The Left VB - 51, 607, 29

Pasiūlymai dėl rezoliucijų (visas tekstas) VB + 610, 34, 39

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0321/2021 The Left VB ↓

B9-0324/2021 S&D VB ↓

B9-0325/2021 Verts/ALE VB ↓

B9-0326/2021 PPE VB ↓

B9-0327/2021 RENEW VB ↓

B9-0329/2021 ECR VB ↓
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32. Europos piliečių iniciatyva dėl gyvūnų veisimo narvuose 
uždraudimo (angl. „End the Cage Age“)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0296/2021, B9-0302/2021

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0296/2021
(AGRI komitetas)

1 dalis 9 The Left,
Verts/ALE

VB - 324, 324, 38

Po 1 dalies 10 The Left,
Verts/ALE

VB - 189, 467, 30

11 The Left VB - 170, 463, 512 dalis

26 Verts/ALE VB - 190, 481, 13

4 dalis 27 Verts/ALE VB - 228, 334, 124

Po 6 dalies 28 Verts/ALE VB - 262, 371, 50

dal.

1/VB + 584, 84, 17

10 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 471, 173, 40

Po 12 dalies 12 The Left,
Verts/ALE

VB - 280, 357, 48

dal.

1/VB + 627, 7, 52

14 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 588, 79, 18

15 dalis 29 Verts/ALE VB - 193, 474, 18

16 dalis 30 Verts/ALE VB - 322, 339, 25

Po 17 dalies 13 The Left VB - 279, 329, 77

14 The Left,
Verts/ALE

VB - 181, 471, 33Po 18 dalies

15 The Left,
Verts/ALE

VB + 319, 251, 108
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

20 dalis 16 The Left,
Verts/ALE

VB - 224, 435, 27

21 dalis 31 Verts/ALE VB - 297, 316, 73

dal.

1/VB + 603, 55, 28

25 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 533, 146, 7

26 dalis 17 The Left,
Verts/ALE

VB - 186, 492, 7

32 Verts/ALE VB - 186, 478, 22

dal.

1/VB + 547, 123, 16

27 dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 644, 10, 32

28 dalis § originalus 
tekstas

VB + 522, 134, 30

29 dalis 18 The Left,
Verts/ALE

VB - 240, 435, 11

30 dalis 19 The Left VB - 181, 462, 42

32 dalis 33 Verts/ALE VB - 290, 382, 13

Po 33 dalies 20 The Left VB - 147, 501, 37

3 nurodomoji dalis 21 Verts/ALE VB + 365, 287, 34

D konstatuojamoji 
dalis

1 The Left VB - 200, 477, 8

G konstatuojamoji 
dalis

2 The Left,
Verts/ALE

VB - 215, 356, 114

I konstatuojamoji 
dalis

3 The Left,
Verts/ALE

VB - 222, 357, 107

dal.

1/VB + 492, 153, 40

J konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 520, 155, 10
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

M konstatuojamoji 
dalis

22 Verts/ALE VB - 187, 451, 47

Po O 
konstatuojamosio

s dalies

4 The Left,
Verts/ALE

VB - 229, 399, 53

R konstatuojamoji 
dalis

5 The Left,
Verts/ALE

VB - 157, 515, 14

T konstatuojamoji 
dalis

23 Verts/ALE VB - 285, 374, 27

U konstatuojamoji 
dalis

6 The Left,
Verts/ALE

VB - 166, 508, 11

7 The Left,
Verts/ALE

VB - 197, 469, 20V konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 465, 173, 48

W 
konstatuojamoji 

dalis

24 Verts/ALE VB - 279, 380, 26

8 The Left,
Verts/ALE

VB - 188, 392, 103Y konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 500, 168, 17

AB 
konstatuojamoji 

dalis

25 Verts/ALE VB - 199, 472, 15

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas 
tekstas)

VB + 558, 37, 85

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0302/2021 Verts/ALE VB ↓

Prašymai balsuoti atskirai
Verts/ALE: V ir Y konstatuojamosios dalys.
The Left: 28 dalis; J konstatuojamoji dalis.
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Prašymai balsuoti dalimis
ID:
14 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kurie neatitinka gerovės 

standartų“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

Verts/ALE:
J konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „higienos sąlygų pagerėjimui“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

The Left:
25 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „konkurencingumą ir“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

27 dalis
1-oji dalis: „kartoja, kad Komisija turi padėti ūkininkams šviesti vartotojus ir 

informuoti juos apie dabartinius aukštus gyvūnų gerovės 
standartus,“.

2-oji dalis: „todėl ragina Komisiją ir valstybes nares teikti tinkamą finansinę 
paramą ir gaires siekiant užtikrinti atitinkamiems Europos 
ūkininkams sklandų perėjimą;“.

Verts/ALE, The Left:
10 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „įvertinant galimybę palaipsniui jų 

atsisakyti“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

33. Lyčių lygybės skatinimas įgyjant išsilavinimą ir dirbant 
gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos 
(STEM) srityse

Pranešimas: Susana Solís Pérez (A9-0163/2021)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

dal.

1/VB + 643, 28, 14

1 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 498, 111, 76

dal.

1/VB + 645, 25, 15

2 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 430, 139, 115
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

dal.

1/VB + 642, 31, 12

10 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 387, 244, 54

dal.

1/VB + 605, 34, 46

20 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 450, 145, 90

dal.

1/VB + 536, 65, 82

21 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 369, 258, 55

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas 
tekstas)

VB + 546, 35, 100

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

2 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „privalomos darbo užmokesčio 

skaidrumo politikos nustatymui“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

10 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „siūlo, kad švietimo įstaigos 

parengtų lygybės planus, kuriais būtų skatinama mokytojų lyčių 
lygybė;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

20 dalis
1-oji dalis: „apgailestauja dėl to, kad vyrų ir moterų darbo užmokesčio 

skirtumas tebėra tikrovė ir yra didesnis sektoriuose, kuriuose 
dominuoja vyrai, pvz., IRT ir technologijų įmonėse;“.

2-oji dalis: „primygtinai ragina Tarybą nebeblokuoti pasiūlytos direktyvos, 
kuria įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų 
religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės 
orientacijos, principas, kuria siekiama plačiau užtikrinti apsaugą 
nuo diskriminacijos taikant horizontalųjį požiūrį;“.
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21 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir nustatyti kvotas“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

34. Būsimas radijo tinklo „Euranet Plus“ finansavimas ES lėšomis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B9-0316/2021

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0316/2021
(CULT komitetas)

Pasiūlymas dėl 
rezoliucijos (visas 

tekstas)

VB + 584, 92, 7


