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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



P9_PV(2021)06.23-24(VOT)_LT.docx 2 PE 694.839

TURINYS

PRIEDAS .....................................................................................................1
BALSAVIMO REZULTATAI ........................................................................1
1. Bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo 
+“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo, Europos jūrų reikalų, 
žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, 
migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir 
vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės 2021–2027 m. 
laikotarpiui ***II ...........................................................................................4
2. Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) ir Sanglaudos fondas 2021–
2027 m. ***II................................................................................................4
3. Konkrečios nuostatos, taikomos siekiant Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslo (INTERREG), kuris remiamas Europos regioninės 
plėtros fondo ir išorės finansavimo priemonių lėšomis 2021–2027 m. 
laikotarpiui ***II ...........................................................................................4
4. Išsaugojimo ir vykdymo užtikrinimo priemonių, taikytinų Žvejybos 
šiaurės vakarų Atlante organizacijos (NAFO) reguliuojamame rajone, 
nustatymas ***I ...........................................................................................5
5. Tarptautiniai mokėjimai Sąjungoje (kodifikuota redakcija)***I...............5
6. Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir 
bendrosios sąlygos ......................................................................................5
7. Sąjungos ir Tailando Karalystės susitarimas dėl visoms į ES skirtą 
CLXXV sąrašą įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų pakeitimo, 
susijusio su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos ***............5
8. ES ir Indonezijos susitarimas dėl visoms į ES skirtą CLXXV sąrašą 
įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų pakeitimo, susijusio su 
Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos ***...............................6
9. ES ir Argentinos susitarimas dėl visoms į ES skirtą CLXXV sąrašą 
įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų pakeitimo, susijusio su 
Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos ***...............................6
10. Juodosios jūros žuvininkystės sektoriaus iššūkiai ir galimybės ..............6
11. ES vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos vaidmuo 
šalinant COVID-19 pandemijos padarinius...................................................6
12. Europos klimato teisės aktas ***I...........................................................7
13. Europos našiosios kompiuterijos bendrosios įmonės sukūrimas *..........7
14. Viešojo sektoriaus paskolų priemonė pagal Teisingos pertvarkos 
mechanizmą ***I .........................................................................................7
15. Gyvūnų ir gyvūninių produktų oficialios kontrolės, siekiant užtikrinti, 
kad būtų laikomasi draudimo tam tikrais atvejais naudoti antimikrobines 
medžiagas ***I.............................................................................................8
16. Komisijos 2020 m. teisinės valstybės principo taikymo ataskaita..........8



P9_PV(2021)06.23-24(VOT)_LT.docx 3 PE 694.839

17. Lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių padėtis ES, kiek tai susiję 
su moterų sveikata ......................................................................................8
18. Tarptautinės konferencijos gyventojų ir vystymosi klausimais 25-osios 
metinės (Nairobio aukščiausiojo lygio susitikimas)....................................18
19. Reglamentavimo kokybė, subsidiarumas ir proporcingumas. Ataskaita 
dėl geresnės teisėkūros 2017 m., 2018 m. ir 2019 m. ..............................28
20. 2019–2020 m. ataskaitos dėl Bosnijos ir Hercegovinos .......................31



P9_PV(2021)06.23-24(VOT)_LT.docx 4 PE 694.839

1. Bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio 
fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo, 
Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo 
nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir 
integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir 
vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės 2021–
2027 m. laikotarpiui ***II

Rekomendacija antrajam svarstymui: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A9-
0206/2021)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pritarimas be balsavimo

2. Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) ir Sanglaudos 
fondas 2021–2027 m. ***II

Rekomendacija antrajam svarstymui: Andrea Cozzolino (A9-0204/2021)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pritarimas be balsavimo

3. Konkrečios nuostatos, taikomos siekiant Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslo (INTERREG), kuris remiamas Europos 
regioninės plėtros fondo ir išorės finansavimo priemonių 
lėšomis 2021–2027 m. laikotarpiui ***II

Rekomendacija antrajam svarstymui: Pascal Arimont (A9-0205/2021)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pritarimas be balsavimo



P9_PV(2021)06.23-24(VOT)_LT.docx 5 PE 694.839

4. Išsaugojimo ir vykdymo užtikrinimo priemonių, taikytinų 
Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos (NAFO) 
reguliuojamame rajone, nustatymas ***I

Pranešimas: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Preliminarus susitarimas

Preliminarus 
susitarimas

18 komitetas VB + 674, 2, 17

5. Tarptautiniai mokėjimai Sąjungoje (kodifikuota redakcija)***I

Pranešimas: Karen Melchior (A9-0202/2021)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Vienas balsavimas VB + 670, 1, 22

6. Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos 
ir bendrosios sąlygos

Pranešimas: Paulo Rangel (A9-0174/2021)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl 
rezoliucijos

(visas tekstas)

VB + 623, 9, 61

7. Sąjungos ir Tailando Karalystės susitarimas dėl visoms į ES 
skirtą CLXXV sąrašą įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų 
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nuolaidų pakeitimo, susijusio su Jungtinės Karalystės 
išstojimu iš Europos Sąjungos ***

Pranešimas: Heidi Hautala (A9-0180/2021)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pritarimo procedūra VB + 638, 49, 6

8. ES ir Indonezijos susitarimas dėl visoms į ES skirtą CLXXV 
sąrašą įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų 
pakeitimo, susijusio su Jungtinės Karalystės išstojimu iš 
Europos Sąjungos ***

Rekomendacija: Heidi Hautala (A9-0182/2021)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pritarimo procedūra VB + 685, 3, 5

9. ES ir Argentinos susitarimas dėl visoms į ES skirtą CLXXV 
sąrašą įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų 
pakeitimo, susijusio su Jungtinės Karalystės išstojimu iš 
Europos Sąjungos ***

Rekomendacija: Jordi Cañas (A9-0175/2021)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pritarimo procedūra VB + 604, 52, 37

10. Juodosios jūros žuvininkystės sektoriaus iššūkiai ir galimybės

Pranešimas: Ivo Hristov (A9-0170/2021)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Vienas balsavimas VB + 598, 3, 92
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11. ES vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos 
vaidmuo šalinant COVID-19 pandemijos padarinius

Pranešimas: Hildegard Bentele, Norbert Neuser (A9-0151/2021)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl 
rezoliucijos

(visas tekstas)

VB + 443, 40, 209

12. Europos klimato teisės aktas ***I

Pranešimas: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Pasiūlymas atmesti Komisijos pasiūlymą

Atmesta 178 ID VB - 93, 559, 41

Preliminarus susitarimas

Preliminarus 
susitarimas

176 komitetas VB + 442, 203, 51

Komisijos 
pareiškimas

177 komitetas VB + 543, 136, 17

13. Europos našiosios kompiuterijos bendrosios įmonės 
sukūrimas *

Pranešimas: Maria da Graça Carvalho (A9-0177/2021)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Vienas balsavimas VB + 643, 9, 44
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14. Viešojo sektoriaus paskolų priemonė pagal Teisingos 
pertvarkos mechanizmą ***I

Pranešimas: Johan Van Overtveldt, Henrike Hahn (A9-0195/2020)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Preliminarus susitarimas

Preliminarus 
susitarimas

2 komitetas VB + 635, 35, 21

Bendras 
pareiškimas

3 komitetas VB + 625, 39, 27

15. Gyvūnų ir gyvūninių produktų oficialios kontrolės, siekiant 
užtikrinti, kad būtų laikomasi draudimo tam tikrais atvejais 
naudoti antimikrobines medžiagas ***I

Pranešimas: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Atsakingo 
komiteto 

pakeitimai. 
Balsavimas už 

visus pakeitimus 
iš karto

1-7 komitetas VB + 683, 3, 6

Po 1 straipsnio 8=
10=
11=

PPE
Nariai

RENEW

VB + 465, 206, 21

Komisijos pasiūlymas VB + 687, 2, 2
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16. Komisijos 2020 m. teisinės valstybės principo taikymo 
ataskaita

Pranešimas: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Bal
savi
ma
s

VB / EB: 
pastabos

Alternatyvus pasiūlymas 
dėl rezoliucijos

1 ID VB - 147, 542, 4

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
(LIBE komitetas)
(visas tekstas)

VB + 509, 152, 28

17. Lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių padėtis ES, kiek 
tai susiję su moterų sveikata

Pranešimas: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Bal
savi
ma
s

VB / EB: 
pastabos

1 ECR VB - 267, 402, 18Alternatyvus pasiūlymas 
dėl rezoliucijos

2 PPE VB - 288, 373, 18

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
(FEMM komitetas)

dal.

1/VB + 463, 131, 83

8 dalis § originalu
s tekstas

2/VB + 418, 175, 85

dal.

1/VB + 476, 119, 92

12 dalis § originalu
s tekstas

2/VB + 443, 191, 53
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Bal
savi
ma
s

VB / EB: 
pastabos

13 dalis § originalu
s tekstas

VB + 542, 86, 60

14 dalis § originalu
s tekstas

VB + 656, 8, 24

15 dalis § originalu
s tekstas

VB + 621, 29, 38

17 dalis § originalu
s tekstas

VB + 558, 76, 53

18 dalis § originalu
s tekstas

VB + 598, 61, 27

19 dalis § originalu
s tekstas

VB + 416, 143, 117

21 dalis § originalu
s tekstas

VB + 433, 69, 180

23 dalis § originalu
s tekstas

VB + 559, 80, 49

24 dalis § originalu
s tekstas

VB + 591, 17, 79

25 dalis § originalu
s tekstas

VB + 581, 40, 66

26 dalis § originalu
s tekstas

VB + 475, 152, 55

dal.

1/VB + 575, 40, 69

28 dalis § originalu
s tekstas

2/VB + 462, 61, 161
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Bal
savi
ma
s

VB / EB: 
pastabos

30 dalis § originalu
s tekstas

VB + 557, 71, 60

31 dalis § originalu
s tekstas

VB + 553, 94, 40

32 dalis § originalu
s tekstas

VB + 494, 93, 100

dal.

1/VB + 496, 111, 80

33 dalis § originalu
s tekstas

2/VB + 424, 222, 41

dal.

1/VB + 419, 220, 48

34 dalis § originalu
s tekstas

2/VB + 488, 148, 52

dal.

1/VB + 415, 242, 31

35 dalis § originalu
s tekstas

2/VB + 518, 104, 66

dal.

1/VB + 577, 54, 56

36 dalis § originalu
s tekstas

2/VB + 412, 207, 69

37 dalis § originalu
s tekstas

VB + 381, 266, 39

dal.

1/VB + 391, 256, 37

38 dalis § originalu
s tekstas

2/VB - 94, 530, 60
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Bal
savi
ma
s

VB / EB: 
pastabos

39 dalis § originalu
s tekstas

VB + 453, 133, 93

40 dalis § originalu
s tekstas

VB + 520, 121, 39

41 dalis § originalu
s tekstas

VB + 653, 24, 11

42 dalis § originalu
s tekstas

VB + 518, 101, 69

dal.

1/VB + 658, 18, 12

43 dalis § originalu
s tekstas

2/VB + 636, 29, 23

45 dalis § originalu
s tekstas

VB + 538, 67, 82

46 dalis § originalu
s tekstas

VB + 543, 57, 87

dal.

1/VB + 439, 129, 120

47 dalis § originalu
s tekstas

2/VB + 400, 253, 30
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Bal
savi
ma
s

VB / EB: 
pastabos

48 dalis § originalu
s tekstas

VB + 659, 7, 22

49 dalis § originalu
s tekstas

VB + 578, 58, 52

53 dalis § originalu
s tekstas

VB + 658, 18, 12

54 dalis § originalu
s tekstas

VB + 632, 19, 36

61 dalis § originalu
s tekstas

VB + 679, 2, 7

63 dalis § originalu
s tekstas

VB + 666, 14, 7

64 dalis § originalu
s tekstas

VB + 548, 87, 51

66 dalis § originalu
s tekstas

VB + 556, 84, 46

73 dalis § originalu
s tekstas

VB + 654, 14, 20

75 dalis § originalu
s tekstas

VB + 495, 144, 49

A konstatuojamoji dalis § originalu
s tekstas

VB + 517, 104, 65

E konstatuojamoji dalis § originalu
s tekstas

VB + 634, 21, 33

dal.

1/VB + 435, 169, 75

I konstatuojamoji dalis § originalu
s tekstas

2/VB + 407, 218, 53

dal.

1/VB + 497, 78, 112

J konstatuojamoji dalis § originalu
s tekstas

2/VB + 444, 125, 119



P9_PV(2021)06.23-24(VOT)_LT.docx 14 PE 694.839

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Bal
savi
ma
s

VB / EB: 
pastabos

dal.

1/VB + 437, 175, 75

K konstatuojamoji dalis § originalu
s tekstas

2/VB + 630, 44, 13

L konstatuojamoji dalis § originalu
s tekstas

VB + 529, 134, 23

M konstatuojamoji dalis § originalu
s tekstas

VB + 422, 174, 87

N konstatuojamoji dalis § originalu
s tekstas

VB + 418, 153, 104

O konstatuojamoji dalis § originalu
s tekstas

VB + 663, 14, 11

P konstatuojamoji dalis § originalu
s tekstas

VB + 638, 28, 22

S konstatuojamoji dalis § originalu
s tekstas

VB + 598, 26, 63

T konstatuojamoji dalis § originalu
s tekstas

VB + 576, 68, 43

dal.

1/VB + 630, 32, 24

2/VB + 430, 189, 67

3/VB + 419, 194, 73

U konstatuojamoji dalis § originalu
s tekstas

4/VB + 425, 213, 47
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Bal
savi
ma
s

VB / EB: 
pastabos

V konstatuojamoji dalis § originalu
s tekstas

VB + 426, 161, 98

AC konstatuojamoji dalis § originalu
s tekstas

VB + 465, 99, 124

AD konstatuojamoji dalis § originalu
s tekstas

VB + 549, 93, 46

AH konstatuojamoji dalis § originalu
s tekstas

VB + 615, 30, 43

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (FEMM komitetas)
(visas tekstas)

VB + 378, 255, 42

Prašymai balsuoti atskirai
Nariai: 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 37, 39, 40, 41, 

42, 45, 46, 48, 49, 53, 54, 61, 63, 64, 66, 73 ir 75 dalys, A, E, L, M, 
N, O, P, S, T, V, AC, AD ir AH konstatuojamosios dalys

Prašymai balsuoti dalimis
Nariai:
8 dalis
1-oji dalis: „primena, kad Europos Tarybos Ministrų Komitetas pritaria 

nuomonei, pagal kurią rekomenduojama, kad translyčiams 
asmenims būtų prieinamos konkrečiai jiems skirtos sveikatos 
priežiūros paslaugos, pvz., hormoninis gydymas ir operacijos,“.

2-oji dalis: „ir kad jos būtų kompensuojamos pagal valstybinio sveikatos 
draudimo sistemas;“.

12 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodį „visuotinę“.
2-oji dalis: šis žodis.
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28 dalis
1-oji dalis: „primena, kad mūsų visuomenėse vis dar plačiai paplitę stereotipai 

ir tabu, susiję su menstruacijomis, ir dėl to gali būti pavėluotai 
diagnozuojamos ligos, kaip antai endometriozė, kuri, nepaisant to, 
kad ja serga viena iš dešimties reprodukcinio amžiaus moterų, kad 
ji yra pagrindinė moterų nevaisingumo priežastis ir sukelia lėtinį 
dubens skausmą, yra diagnozuojama per vidutiniškai 8 metus ir 
nėra išgydoma; ragina valstybes nares užtikrinti išsamų ir 
moksliškai patikimą švietimą, susijusį su menstruacijomis, didinti 
informuotumą apie endometriozę ir vykdyti didelio masto 
visuomenei, sveikatos priežiūros specialistams ir teisės aktų 
leidėjams skirtas informavimo apie endometriozę kampanijas; 
ragina valstybes nares užtikrinti galimybę visiems vaikams 
dalyvauti ugdyme menstruacijų klausimu, kad menstruuojantys 
asmenys galėtų priimti informacija pagrįstus pasirinkimus dėl 
menstruacijų ir savo kūno;“.

2-oji dalis: „ragina valstybes nares kovoti su menstruacinių priemonių 
nepritekliumi, užtikrinant, kad visi, kam reikia, turėtų galimybę 
gauti nemokamų menstruacinių priemonių;“.

33 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „bei ragina valstybes nares užtikrinti 

visuotines galimybes saugiai ir teisėtai nutraukti nėštumą“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

34 dalis
1-oji dalis: „ragina valstybes nares dekriminalizuoti abortus ir panaikinti kliūtis 

teisėtai nutraukti nėštumą bei su jomis kovoti ir primena, jog jos 
turi pareigą užtikrinti, kad moterys galėtų naudotis teisėmis, kurios 
joms suteiktos pagal įstatymą;“.

2-oji dalis: „primygtinai ragina valstybes nares tobulinti esamus metodus ir 
išnagrinėti naujus su lytine ir reprodukcine sveikata bei teisėmis 
susijusios priežiūros teikimo metodus ir būdus, kaip pašalinti per 
COVID-19 išryškėjusias paslaugų teikimo spragas visiems, ypatingą 
dėmesį skiriant labiausiai marginalizuotoms grupėms; ragina 
Komisiją užtikrinti lytinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūrą bei 
teises kitoje ES sveikatos strategijoje;“.
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35 dalis
1-oji dalis: „ragina valstybes nares peržiūrėti savo nacionalines teisines 

nuostatas dėl nėštumo nutraukimo, suderinti jas su tarptautiniais 
žmogaus teisių standartais ir geriausia regionine praktika bei 
užtikrinti, kad nėštumo nutraukimas savo noru būtų teisėtas 
ankstyvuoju nėštumo etapu, o tais atvejais, kai kyla pavojus 
nėščiojo asmens sveikatai ar gyvybei – net ir vėliau; „primena, kad 
visiškas nėštumo nutraukimo draudimas arba atsisakymas suteikti 
nėštumo nutraukimo priežiūros paslaugas yra smurto dėl lyties 
forma,“.

2-oji dalis: „ir primygtinai ragina valstybes nares skatinti geriausią praktiką 
sveikatos priežiūros srityje sukuriant lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos priežiūros paslaugas, kurios būtų prieinamos kaip 
pirminės priežiūros paslaugos, ir taikant nukreipimo į specialistus 
sistemas visų reikiamų aukštesnio lygio priežiūros paslaugų 
atveju;“.

36 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „tačiau pabrėžia, kad asmens 

vidinių įsitikinimų išlyga negali pakenkti paciento teisei į 
visapusišką sveikatos priežiūrą ir paslaugas;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

38 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodį „vaiką“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

43 dalis
1-oji dalis: „primena, kad, remiantis PSO, Europos regione kūdikiai žindomi 

mažiausiai pasaulyje; pabrėžia, kad reikia didinti sąmoningumą ir 
informuotumą apie žindymo naudą;“.

2-oji dalis: „ragina valstybes nares ir Komisiją pradėti didelio masto 
kampanijas, kuriomis būtų atkreiptas dėmesys į žindymo naudą;“.

47 dalis
1-oji dalis: „pabrėžia, kad COVID-19 pandemijos metu galimybė atlikti saugų ir 

teisėtą nėštumo nutraukimą tebėra ribota ir esama pavyzdžių, kai 
stengiamasi jį visiškai uždrausti, prisidengiant tuo, kad ši paslauga 
yra mažiau svarbi;“.

2-oji dalis: „primygtinai ragina valstybes nares papildomai užtikrinti saugaus, 
nemokamo ir prie poreikių pritaikyto nėštumo nutraukimo galimybę 
COVID-19 pandemijos metu ir jai pasibaigus, pvz., vartojant 
nėštumo nutraukimo tabletę, ir pripažinti, kad nėštumo 
nutraukimas yra skubi medicininė procedūra, taigi ir atmesti visus 
šios paslaugos prieinamumo apribojimus;“.

I konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „atsisakymą teikti medicininės 

priežiūros paslaugas dėl asmeninių įsitikinimų, teisinius apribojimus 
ir praktines kliūtis naudotis abortų paslaugomis, atsisakymą teikti 
abortų paslaugas,“.

2-oji dalis: šie žodžiai.
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J konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „saugaus ir teisėto aborto paslaugas 

ir priežiūrą, įskaitant nesaugaus aborto sukeltų komplikacijų 
gydymą,“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

K konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „kadangi lytinė ir reprodukcinė sveikata bei teisės yra žmogaus 

teisės ir ES valstybės narės, vadovaudamosi tarptautiniais 
žmogaus teisių standartais, turi jų paisyti;“.

2-oji dalis: „kadangi pagarba žmogaus teisėms būtina demokratijos veikimui; 
kadangi žmogaus teisės, demokratija ir teisinė valstybė yra 
tarpusavyje susiję aspektai; kadangi visos ES valstybės narės turi 
visapusiškai gerbti visas ES vertybes;“.

U konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „kadangi nėštumo nutraukimo įstatymų pagrindas yra nacionalinės 

teisės aktai;“.
2-oji dalis: „kadangi net ir esant galimybių nėštumą nutraukti teisėtai, neretai 

sudaromos įvairios teisinės, kvaziteisinės ir neformalios kliūtys 
jomis pasinaudoti,“.

3-oji dalis: „įskaitant ribotą laikotarpį ir pagrindus, kuriais remiantis galima 
nutraukti nėštumą,“.

4-oji dalis: „mediciniškai nepagrįstus laukimo laikotarpius, kvalifikuotų ir 
norinčių teikti šias paslaugas sveikatos priežiūros specialistų 
trūkumą, atsisakymą suteikti medicininę priežiūrą dėl asmeninių 
įsitikinimų, šališkas ir privalomas konsultacijas, sąmoningą 
dezinformaciją ar trečiosios šalies teikiamus leidimus, medicininiu 
požiūriu nereikalingus tyrimus, reikalavimus kilus sunkumams, 
susijusias išlaidas ir jų nekompensavimą;“.

18. Tarptautinės konferencijos gyventojų ir vystymosi klausimais 
25-osios metinės (Nairobio aukščiausiojo lygio susitikimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0365/2021, B9-0366/2021

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0365/2021  (FEMM komitetas)

dal.

1/VB + 659, 12, 24

1 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 560, 96, 37

dal.2 dalis § originalus 
tekstas

1/VB + 572, 66, 55
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

2/VB + 464, 157, 72

dal.

1/VB + 587, 37, 70

3 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 492, 140, 61

dal.

1/VB + 485, 141, 68

2/VB + 569, 73, 50

3/VB + 454, 163, 75

5 dalis § originalus 
tekstas

4/VB + 444, 175, 74

9 dalis § originalus 
tekstas

VB + 572, 49, 74

11 dalis § originalus 
tekstas

VB + 488, 112, 94

13 dalis § originalus 
tekstas

VB + 504, 129, 62

7 The Left VB - 278, 390, 24

8 The Left VB - 257, 407, 30

9 The Left VB - 258, 404, 32

14 dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 463, 131, 99

dal.

1/VB + 633, 21, 41

2/VB + 583, 48, 64

16 dalis § originalus 
tekstas

3/VB + 458, 152, 83

17 dalis 10 The Left VB + 497, 63, 132

dal.

1/VB + 661, 9, 23

19 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 510, 119, 64
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

3/VB + 506, 105, 82

11 The Left VB - 265, 406, 2320 dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 431, 190, 72

dal.

1/VB + 664, 12, 19

2/VB + 498, 98, 97

21 dalis § originalus 
tekstas

3/VB + 521, 98, 74

dal.

1/VB + 558, 69, 67

22 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 518, 96, 78

dal.

1/VB + 686, 4, 5

24 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 451, 146, 97

25 dalis 12 The Left VB + 473, 166, 54

dal.

1/VB + 607, 18, 67

2/VB + 486, 152, 53

26 dalis § originalus 
tekstas

3/VB + 495, 127, 70

dal.

1/VB + 544, 103, 46

2/VB + 609, 26, 60

3/VB + 515, 120, 59

33 dalis § originalus 
tekstas

4/VB + 493, 130, 70

dal.36 dalis § originalus 
tekstas

1/VB + 565, 60, 70
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

2/VB + 489, 122, 83

dal.

1/VB + 608, 21, 66

37 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 499, 133, 63

38 dalis § originalus 
tekstas

VB + 484, 106, 104

dal.

1/VB + 576, 77, 42

40 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 491, 142, 61

4 PPE VB - 188, 441, 65

dal.

1/VB + 415, 149, 130

42 dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 436, 154, 104

43 dalis 3 RENEW VB + 468, 142, 85

5 PPE VB - 164, 398, 132

dal.

1/VB + 579, 91, 25

2/VB + 494, 143, 56

44 dalis

§ originalus 
tekstas

3/VB + 483, 139, 71

dal.

1/VB + 548, 126, 19

2/VB + 412, 209, 71

45 dalis § originalus 
tekstas

3/VB + 483, 159, 50
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Po 13 
nurodomosios 

dalies

1 RENEW VB + 547, 130, 17

16 nurodomoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 539, 71, 85

20 nurodomoji 
dalis

2 RENEW VB + 555, 57, 83

dal.

1/VB + 588, 90, 16

A konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 492, 151, 50

B konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 485, 100, 109

dal.

1/VB + 638, 35, 22

D konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 478, 113, 103

dal.

1/VB + 484, 93, 117

E konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 546, 45, 104

dal.

1/VB + 610, 69, 14

G konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 494, 135, 64

I konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 567, 58, 69

6 The Left VB + 486, 163, 46J konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

VB ↓
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

M konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 507, 129, 58

N konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 471, 110, 113

O konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 490, 93, 111

R konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 501, 130, 63

dal.

1/VB + 643, 24, 27

S konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 446, 151, 96

V konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 454, 159, 80

Z konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 508, 69, 115

AB 
konstatuojamoji 

dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 444, 103, 147

dal.

1/VB + 632, 11, 51

AC 
konstatuojamoji 

dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 472, 161, 60

dal.

1/VB + 659, 13, 22

AG 
konstatuojamoji 

dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 496, 113, 85

AH 
konstatuojamoji 

dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 487, 161, 46

dal.

1/VB + 576, 72, 47

AI 
konstatuojamoji 

dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 494, 135, 65
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas 
tekstas)

VB + 444, 182, 57

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0366/2021
(ID)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
(visas tekstas)

VB ↓

Prašymai balsuoti atskirai
PPE: 9, 11, 13, 14, 20, 38 ir 42 dalys, 16 nuorodomoji dalis, B, I, J, M, N, 

O, R, V, Z, AB ir AH konstatuojamosios dalys

Prašymai balsuoti dalimis
ECR:
42 dalis
1-oji dalis: „labai apgailestauja dėl 2019 m. lapkričio 14 d. Nairobio 

aukščiausiojo lygio susitikime Jungtinių Amerikos Valstijų, Brazilijos, 
Baltarusijos, Egipto, Haičio, Vengrijos, Libijos, Lenkijos, Senegalo, 
Sent Lusijos ir Ugandos paskelbto bendro pareiškimo, kuriuo 
siekiama pakenkti nusistovėjusiam bendram sutarimui ir neigiamai 
paveikti atitinkamus jų įsipareigojimus dėl moterų lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos bei teisių, dėl kurių susitarta Tarptautinės 
konferencijos gyventojų ir vystymosi klausimais veiksmų 
programoje ir Pekino veiksmų platformoje, taip pat dokumentuose 
dėl jų peržiūros konferencijų rezultatų;“.

2-oji dalis: „palankiai vertina tai, kad neseniai panaikinta visuotinė nutildymo 
taisyklė ir jos poveikis pasaulinei moterų ir mergaičių sveikatos 
priežiūrai ir teisėms; pakartoja savo raginimą ES ir jos valstybėms 
narėms spręsti finansinės spragos klausimą naudojant nacionalinį 
finansavimą ir ES finansavimą vystymuisi;“.

PPE:
1 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „didesnis kontraceptinių priemonių 

prieinamumas, dėl kurio moterys gali labiau kontroliuoti 
vaisingumą, arba“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

2 dalis
1-oji dalis: „palankiai vertina Nairobio pareiškimą „Greitesnis pažadų 

įgyvendinimas“ dėl 25-osios Tarptautinės konferencijos gyventojų 
ir vystymosi klausimais, jame nurodytą raginimą sustiprinti 
pastangas siekiant visapusiško, veiksmingo ir paspartinto 
Tarptautinės konferencijos gyventojų ir vystymosi klausimais 
veiksmų programos įgyvendinimo“.

2-oji dalis: „bei jo tikslą užtikrinti galimybę naudotis lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos priežiūros paslaugomis bei teisėmis kaip visiems 
prieinamos sveikatos apsaugos dalį, ir jiems pritaria;“.
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3 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „bei teises“ ir „bei teisėms“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

5 dalis
1-oji dalis: „kadangi lytinė ir reprodukcinė sveikata bei teisės yra pagrįstos 

žmogaus teisėmis ir yra esminiai žmogaus orumo elementai, kurie 
išlieka labai svarbūs ginant lyčių lygybę;“.

2-oji dalis: „ragina ES ir valstybes nares pripažinti moterų ir mergaičių teises į 
kūno neliečiamybę ir savarankišką sprendimų priėmimą;“.

3-oji dalis: „smerkia dažnus moterų lytinių ir reprodukcinių teisių pažeidimus, 
įskaitant atsisakymą suteikti galimybę naudotis išsamaus lytinio 
švietimo, šeimos planavimo paslaugomis, kontraceptinėmis 
priemonėmis ir gimdyvių sveikatos priežiūros paslaugomis, taip pat 
saugaus ir teisėto nėštumo nutraukimo paslaugomis;“

4-oji dalis: „ragina skirti tinkamą biudžetą minėtiems tikslams įgyvendinti;“.

16 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kontracepcijos“ ir „neštumo 

nutraukimo“.
2-oji dalis: „kontracepcijos“.
3-oji dalis: „neštumo nutraukimo“.

19 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir lytiniam švietimui“ ir „pripažįsta, 

kad išsamus lytinis švietimas, orientuotas į gyvenimo įgūdžius ir 
atžvalgus lyčiai bei nuosekliai atspindintis kintančius gebėjimus, 
yra būtinas tam, kad paaugliai ir jauni žmonės galėtų apsisaugoti 
nuo neplanuoto nėštumo ir lytiškai plintančių infekcijų, įskaitant 
ŽIV ir AIDS, puoselėti santykiuose vertybes, susijusias su 
tolerancija, abipuse pagarba, sutikimu ir nesmurtiniu bendravimu, 
ir planuoti savo gyvenimą;“.

2-oji dalis: „ir lytiniam švietimui“.
3-oji dalis: „pripažįsta, kad išsamus lytinis švietimas, orientuotas į gyvenimo 

įgūdžius ir atžvalgus lyčiai bei nuosekliai atspindintis kintančius 
gebėjimus, yra būtinas tam, kad paaugliai ir jauni žmonės galėtų 
apsisaugoti nuo neplanuoto nėštumo ir lytiškai plintančių infekcijų, 
įskaitant ŽIV ir AIDS, puoselėti santykiuose vertybes, susijusias su 
tolerancija, abipuse pagarba, sutikimu ir nesmurtiniu bendravimu, 
ir planuoti savo gyvenimą;“.

21 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir užkirsti kelią nesaugiam nėštumo 

nutraukimu“ ir „bei priežiūros po nėštumo nutraukimo“.
2-oji dalis: „ir užkirsti kelią nesaugiam nėštumo nutraukimu“.
3-oji dalis: „bei priežiūros po nėštumo nutraukimo“.

22 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „įskaitant nesaugaus nėštumo 

nutraukimo prevencijos ir jų išvengimo bei priežiūros po nėštumo 
nutraukimo priemones,“.

2-oji dalis: šie žodžiai.
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24 dalis
1-oji dalis: „pažymi, kad smurtas dėl lyties Europoje išlieka plačiai paplitusiu 

uždaviniu, reikalaujančiu koordinuotų sveikatos, švietimo, socialinio 
ir teisinio sektorių reagavimo veiksmų pasitelkiant teisėmis 
pagrįstas, visą gyvenimą trunkančias prevencines ir reagavimo 
priemones; pažymi, kad smurtas dėl lyties Europoje išlieka plačiai 
paplitusiu uždaviniu, reikalaujančiu koordinuotų sveikatos, 
švietimo, socialinio ir teisinio sektorių reagavimo veiksmų 
pasitelkiant teisėmis pagrįstas, visą gyvenimą trunkančias 
prevencines ir reagavimo priemones;“.

2-oji dalis: „be to, reiškia susirūpinimą dėl tebevykstančių išpuolių prieš 
moterų teises ir lytinę bei reprodukcinę sveikatą ir teises, įskaitant 
atsisakymą suteikti galimybę naudotis šeimos planavimo 
paslaugomis, kontraceptinėmis priemonėmis ir saugiomis bei 
teisėtomis nėštumo nutraukimo paslaugomis, taip pat dėl teisės 
aktų, kuriais ribojamos šios teisės, galiojančių daugelyje pasaulio 
šalių, įskaitant ES; pabrėžia, kad atsisakymas užtikrinti lytinės bei 
reprodukcinės sveikatos ir teisių paslaugas, įskaitant saugų ir 
teisėtą nėštumo nutraukimą, yra smurto prieš moteris ir mergaites 
forma;“.

26 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir norint dar labiau pasistūmėti 

įgyvendinant lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių 
darbotvarkę;“ ir „todėl pabrėžia, kad visapusiškas švietimas 
santykių kūrimo ir lytiškumo temomis yra pagrindinė priemonė 
ugdant vaikų ir jaunimo gebėjimus užmegzti sveikus, lygiaverčius, 
darnius ir saugius santykius, kurie būtų be diskriminacijos, 
prievartos ir smurto, ir vykdyti seksualinio išnaudojimo, smurto dėl 
lyties ir artimo partnerio smurto prevenciją; todėl ragina visas 
valstybes nares mokyklose įvesti visapusiškas, amžių atitinkančias 
lytiškumo ir santykių kūrimo švietimo pamokas moksleiviams;“.

2-oji dalis: „ir norint dar labiau pasistūmėti įgyvendinant lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos bei teisių darbotvarkę;“.

3-oji dalis: „todėl pabrėžia, kad visapusiškas švietimas santykių kūrimo ir 
lytiškumo temomis yra pagrindinė priemonė ugdant vaikų ir 
jaunimo gebėjimus užmegzti sveikus, lygiaverčius, darnius ir 
saugius santykius, kurie būtų be diskriminacijos, prievartos ir 
smurto, ir vykdyti seksualinio išnaudojimo, smurto dėl lyties ir 
artimo partnerio smurto prevenciją;“ „todėl ragina visas valstybes 
nares mokyklose įvesti visapusiškas, amžių atitinkančias lytiškumo 
ir santykių kūrimo švietimo pamokas moksleiviams;“.
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33 dalis
1-oji dalis: „pripažįsta, kad dėl humanitarinių krizių daugėja problemų, 

susijusių su lytine ir reprodukcine sveikata bei teisėmis, ir tai visų 
pirma daro poveikį pažeidžiamiausiems Pietų pusrutulio šalių 
gyventojams;“.

2-oji dalis: „primena, kad krizės apimtose zonose moterims ir mergaitėms kyla 
labai didelė seksualinio smurto, išžaginimo, lytiškai plintančių ligų, 
seksualinio išnaudojimo ir nepageidaujamo nėštumo grėsmė; 
pabrėžia, kad tokiais atvejais svarbu suteikti galimybę naudotis 
lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių paslaugomis ir dėl to 
reikia atitinkamai pritaikyti humanitarinę pagalbą; ragina Komisiją 
ir valstybes nares teikiant humanitarinę pagalbą daugiau dėmesio 
skirti lyčių lygybės aspektui ir lytinei ir reprodukcinei sveikatai bei 
teisėms, taip pat kalbant apie humanitarinės pagalbos teikėjų 
rengimą ir finansavimo skyrimą, , nes galimybė naudotis lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugomis yra pamatinis 
žmogaus poreikis vietovėse, kurioms reikia humanitarinės 
pagalbos;“ išskyrus žodžius „pabrėžia, kad tokiais atvejais svarbu 
suteikti galimybę naudotis lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei 
teisių paslaugomis ir dėl to reikia atitinkamai pritaikyti 
humanitarinę pagalbą;“ ir „bei teisėms“.

3-oji dalis: „pabrėžia, kad tokiais atvejais svarbu suteikti galimybę naudotis 
lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių paslaugomis ir dėl to 
reikia atitinkamai pritaikyti humanitarinę pagalbą;“.

4-oji dalis: „bei teisėms“.

36 dalis
1-oji dalis: „ragina ES imtis ryžtingo vadovaujamo vaidmens siekiant užtikrinti 

mergaičių ir moterų teises bei lyčių lygybę, įskaitant dalyvavimą 
išorės veiksmuose, įgyvendinant plataus užmojo III LLVP, skirtą 
laikotarpiui po 2020 m.;“.

2-oji dalis: „be to, ragina ES įgyvendinant savo vystomojo bendradarbiavimo 
politiką, visų pirma naująją Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio 
bendradarbiavimo priemonę (KVTBP), užtikrinti deramą 
finansavimą lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių, taip pat 
šeimos planavimo klausimams spręsti ir parengti strategijas, pagal 
kurias būtų užtikrinamas stabilus ir nenutrūkstamas visų reikiamų 
paslaugų teikimas;“.

37 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „išsamų lytinį švietimą“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

40 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „bei teisių“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

44 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „bei teisių“ ir „taip pat ir lytinės ir 

reprodukcinės sveikatos bei teisių požiūriu“.
2-oji dalis: „bei teisių“.
3-oji dalis: „taip pat ir lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių požiūriu“.
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45 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „privalomų“ ir „bei teisėms“.
2-oji dalis: „privalomų“.
3-oji dalis: „bei teisėms“.

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

D konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „kadangi pagal DVT taip pat reikalaujama teikti visiems prieinamas 

sveikatos priežiūros paslaugas, visų pirma užtikrinant galimybę 
visiems naudotis kokybiškomis pagrindinėmis sveikatos priežiūros 
paslaugomis ir visuotinę prieigą prie saugių, veiksmingų ir 
įperkamų vaistų bei vakcinų;“.

2-oji dalis: „kadangi lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių, taip pat 
moterų teisių bei laisvės apsispręsti dėl savo kūno ir gyvenimo 
užtikrinimas yra pagrindinė išankstinė sąlyga siekiant kitų DVT;“.

E konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „kadangi 25-osios metinės – tai proga vyriausybėms ir kitiems 

subjektams visame pasaulyje atnaujinti savo įsipareigojimą 
įgyvendinti lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių 
darbotvarkę, nes daugelyje šalių lytinė ir reprodukcinė sveikata bei 
teisės ir toliau neužtikrinamos;“.

2-oji dalis: „kadangi Tarptautinės konferencijos gyventojų ir vystymosi 
klausimais veiksmų programa yra universalus dokumentas, kuris 
turi būti įgyvendintas Europos Sąjungoje ir už jos ribų;“.

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

S konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „kadangi 1994 m. veiksmų programoje šalys buvo primygtinai 

raginamos iki 2000 m. perpus sumažinti gimdyvių mirtingumą, 
palyginti su paskutiniojo dešimtmečio lygiu, o iki 2015 m. – dar 
perpus jį sumažinti; tai reiškia, kad gimdyvių mirtingumas 
sumažėtų 75 proc.; kadangi, nors nuo 1995 m. gimdyvių 
mirtingumo rodiklis visame pasaulyje sumažėjo maždaug 44 proc., 
o pažanga matoma kiekviename regione, paauglių nėštumas vis 
dar yra pagrindinė gimdyvių mirtingumo ir sergamumo priežastis – 
kasmet dėl priežasčių, susijusių su nėštumu ar gimdymu, miršta 
apie 70 000 paauglių mergaičių, o didžioji dauguma gimdyvių 
miršta aplinkoje, kurioje trūksta išteklių, arba dėl tarpsektorinės 
diskriminacijos;“.

2-oji dalis: „kadangi gimdyvių mirtingumas dėl nesaugaus nėštumo 
nutraukimo ir bendras gimdyvių mirtingumo lygis sumažėja 
panaikinus teisinius apribojimus nėštumui nutraukti;“.
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AC konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „kadangi nuo 2015 m. Pasauline finansavimo priemone siekiama 

paskatinti nacionalines vyriausybes didinti savo išlaidas laikantis 
darnaus vystymosi tikslų sveikatos priežiūros srityje;“.

2-oji dalis: „kadangi visuotinio nutildymo taisyklės sugrąžinimas ir jos taikymo 
srities išplėtimas neigiamai veikia moterų ir mergaičių galimybes 
užsitikrinti visapusišką sveikatos priežiūrą, įskaitant lytinę ir 
reprodukcinę sveikatą bei teises;“.

AG konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „kadangi Europos konsensusas dėl vystymosi apima lyčių lygybę, 

taip pat moterų ir mergaičių žmogaus teises bei jų įgalėjimą ir 
apsaugą, kaip kertinius ES išorės veiksmų visose srityse principus ir 
prioritetus;“.

2-oji dalis: „kadangi jame taip pat pabrėžiamas visuotinės prieigos prie 
kokybiškos ir prieinamos visapusiškos informacijos ir švietimo apie 
lytinę ir reprodukcinę sveikatą, įskaitant išsamų lytinį švietimą ir 
sveikatos priežiūros paslaugas, poreikis, ir pakartotas 
įsipareigojimas bent 20 proc. ES pagalbos panaudoti socialinei 
įtraukčiai ir žmogaus socialinei raidai;“.

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

19. Reglamentavimo kokybė, subsidiarumas ir proporcingumas. 
Ataskaita dėl geresnės teisėkūros 2017 m., 2018 m. ir 2019 
m.

Pranešimas: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

3 dalis 1 ID VB - 148, 542, 5

Po 4 dalies 2 ID VB - 147, 541, 7

5 dalis § originalus 
tekstas

VB + 513, 136, 47

dal.

1/VB + 662, 15, 20

9 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 553, 131, 13
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

10 dalis 3 ID VB - 124, 555, 16

7 PPE VB + 551, 115, 31

dal.

1/VB ↓

13 dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB ↓

18 dalis 4 ID VB - 83, 541, 71

19 dalis § originalus 
tekstas

VB + 411, 232, 54

Po 26 dalies 6 RENEW VB + 393, 276, 28

33 dalis 5 ID VB - 161, 529, 5

dal.

1/VB + 632, 49, 16

2/VB + 608, 54, 35

34 dalis § originalus 
tekstas

3/VB + 680, 5, 12

J konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 447, 219, 31

N konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 403, 283, 10

dal.

1/VB + 614, 75, 6

P konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB - 216, 470, 10

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas 
tekstas)

VB + 620, 20, 51

Prašymai balsuoti atskirai
PPE: 19 dalis
S&D: J, N ir P konstatuojamosios dalys
ID: 5 dalis
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Prašymai balsuoti dalimis
PPE:
13 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ragina Komisiją įvertinti galimybę 

sukurti neformalią „žaliosios kortelės“ procedūrą; atkreipia dėmesį 
į Komisijos įsipareigojimą ateityje teikti apibendrintus atsakymus 
tais atvejais, kai bent keturi parlamentai pateikia pagrįstas 
nuomones, ir užtikrinti techninį lankstumą kiekvienu konkrečiu 
atveju, suteikiant lankstumo galimybių dėl aštuonių savaičių 
termino, per kurį nacionaliniai parlamentai turi pateikti 
nuomones;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

RENEW:
P konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „kadangi Parlamentas, Komisija ir Taryba, kaip teisėkūros 

institucijos, turi gerbti kompetencijos suteikimo, subsidiarumo ir 
proporcingumo principus;“.

2-oji dalis: „kadangi šių principų laikymasis turi būti grindžiamas tvirta 
pagarba nacionalinėms kompetencijoms ir ES teisės aktai turi būti 
pritaikyti prie piliečių poreikių, perkeliant ir įgyvendinant juos taip, 
kad būtų visada užtikrinamas suderinamumas su nacionaline teise, 
tokiu būdu siekiant užtikrinti vienodas sąlygas ES piliečiams;“.

ID:
9 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „palankiai vertina darbo grupės 

ataskaitoje pateikiamus rezultatus ir rekomendacijas, kuriuose 
teigiama, kad visose esamose veiklos srityse yra ES pridėtinės 
vertės, ir tai, kad darbo grupė atitinkamai nenustatė jokių 
kompetencijų pagal Sutartis ar politikos sričių, kurias reikėtų visam 
laikui, visiškai ar iš dalies perduoti valstybėms narėms;“ ir 
„įgyvendinti šias išvadas,“.

2-oji dalis: šie žodžiai.
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34 dalis
1-oji dalis: „atkreipia dėmesį į principą „kiek plius, tiek minus“, kuris 

grindžiamas suinteresuotųjų subjektų dalyvavimu ir pagal kurį 
Komisija siekia kompensuoti naujai nustatytą naštą, ypač labai 
mažoms įmonėms ir MVĮ, mažindama asmenims ir įmonėms 
tenkančią lygiavertę naštą ES lygmeniu toje pačioje politikos 
srityje; pabrėžia, kad šio požiūrio įgyvendinimas neturėtų 
prieštarauti geresnio reglamentavimo tikslams ir kad dėl jo 
neturėtų būti priimami mechaniniai sprendimai panaikinti teisės 
aktus ar taikomi žemesni standartai, taip pat tai, kad jo tikslas 
turėtų būti modernizuoti ir reformuoti ES teisės aktus siekiant 
spręsti naujus visuomenės uždavinius;“.

2-oji dalis: „pabrėžia, kad, rengiant, į nacionalinę teisę perkeliant ir 
įgyvendinant ES teisės aktus, reikėtų vengti nereikalingos 
papildomos administracinės naštos, tačiau tai neturėtų tapti nei 
reguliavimo panaikinimo ar reguliavimo nebuvimo priežastimi,“.

3-oji dalis: „nei kliūtimi valstybių narių parlamentams toliau taikyti platesnio 
užmojo priemones ar jų imtis ir užtikrinti aukštesnius socialinės, 
aplinkos ir vartotojų apsaugos standartus tais atvejais, kai 
Sąjungos teisėje apibrėžti tik būtiniausi standartai;“.

20. 2019–2020 m. ataskaitos dėl Bosnijos ir Hercegovinos

Pranešimas: Paulo Rangel (A9-0185/2021)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

6 dalis 20 ECR VB - 142, 519, 34

Po 6 dalies 5 Verts/ALE VB - 167, 444, 85

11 dalis 21 ECR VB - 137, 526, 32

12 ECR VB - 132, 554, 1018 dalis

17 PPE VB - 220, 405, 71

6 Verts/ALE VB - 288, 398, 8

13 ECR VB - 170, 507, 19

18 PPE VB - 290, 379, 27

dal.

1/VB + 639, 54, 2

21 dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 511, 180, 5
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

37 dalis 10 ID VB - 167, 515, 11

38 dalis § originalus 
tekstas

VB + 593, 3, 100

dal.

1/VB + 542, 98, 54

43 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 604, 40, 50

46 dalis 7 Verts/ALE VB - 233, 404, 58

19 PPE VB - 281, 360, 54

dal.

1/VB + 638, 52, 5

2/VB + 543, 80, 72

47 dalis

§ originalus 
tekstas

3/VB + 505, 124, 66

8 Verts/ALE VB - 177, 513, 456 dalis

14 S&D VB - 278, 410, 6

9 Verts/ALE VB - 182, 504, 9

dal.

1/VB + 559, 130, 5

15 S&D

2/VB - 290, 398, 6

dal.

1/VB ↓

57 dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB ↓

1NP The Left VB - 111, 574, 1058 dalis

16 S&D VB - 270, 418, 7

dal.

1/VB + 646, 20, 29

81 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 548, 49, 98
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

87 dalis 2NP The Left VB - 83, 597, 15

89 dalis 3NP The Left VB - 97, 580, 18

90 dalis 11 ID VB - 108, 520, 64

91 dalis 4NP The Left VB - 81, 597, 17

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas 
tekstas)

VB + 483, 73, 133

Prašymai balsuoti atskirai
ECR: 38 dalis

Prašymai balsuoti dalimis
ECR:
43 dalis
1-oji dalis: „teigiamai vertina 2019 m. rugsėjo 9 d. surengtas pirmąsias 

LGBTIQ+ asmenų eitynes ir tikisi, kad naujausi su pandemija susiję 
apribojimai nesutrukdys artimiausiu metu surengti jas vėl;“.

2-oji dalis: „primena, kad reikia gerinti LGBTIQ+ asmenų padėtį, patraukti 
baudžiamojon atsakomybėn už smurtą ir neapykantos nusikaltimus 
prieš juos, taip pat skatinti jų socialinę įtrauktį ir priimti atitinkamą 
veiksmų planą;“.

57 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pvz., kaip pranešama, apie 

išsiuntimą prie Bosnijos ir Hercegovinos sienų; ragina Komisiją 
įdiegti nepriklausomą stebėsenos ir tyrimo mechanizmą;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

81 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „primena, kad dėl pernelyg didelio 

kliovimosi anglimi vėluoja jau ir taip vėluojantis perėjimas prie 
atsinaujinančiosios energijos; primygtinai ragina valdžios 
institucijas imtis veiksmų siekiant laipsniškai panaikinti 
neefektyvias ir taršias anglimi kūrenamas elektrines“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

Verts/ALE:
21 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir įsipareigojimo iki 2022 m. 

visuotinių rinkimų“.
2-oji dalis: šie žodžiai.
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47 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pabrėžia, kad buvo įmanoma 

susitarti dėl Mostaro rinkimų, parodant politinę valią pasiekti 
kompromisą, ir“ ir „pageidautina įgyvendinti iki 2022 m. visuotinių 
rinkimų“.

2-oji dalis: „pabrėžia, kad buvo įmanoma susitarti dėl Mostaro rinkimų, 
parodant politinę valią pasiekti kompromisą, ir“.

3-oji dalis: „pageidautina įgyvendinti iki 2022 m. visuotinių rinkimų“.

PPE:
15 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „priverstinius“, „pažeidžiant 

tarptautinius susitarimus“ ir „susijusiam su jos atliekamais tariamo 
Agentūros dalyvavimo vykdant žmogaus teisių pažeidimus 
tyrimais; tikisi, kad grupės ataskaitoje bus visapusiškai atsižvelgta į 
pilietinės visuomenės organizacijų ataskaitas ir smurto prie ES 
sienų aukų parodymus;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.


