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PRIEDAS
BALSAVIMO REZULTATAI

Santrumpos ir simboliai

+ priimta
- atmesta
↓ atkrito
A atšaukta
VB (..., ..., ...) vardinis balsavimas (už, prieš, susilaikė)
EB (..., ..., ...) elektroninis balsavimas (už, prieš, susilaikė)
dal. balsavimas dalimis
atsk. atskiras balsavimas
pak. pakeitimas
KP kompromisinis pakeitimas
AD atitinkama dalis
NP naikinantis pakeitimas
= tapatūs pakeitimai
§ dalis
str. straipsnis
konst. konstatuojamoji dalis
PR pasiūlymas dėl rezoliucijos
BPR bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
1/20 žema riba (ne mažiau kaip 1/20 Parlamento 

nariai)
1/10 vidutinė riba (ne mažiau kaip 1/10 Parlamento 

nariai)
1/5 aukšta riba (ne mažiau kaip 1/5 Parlamento narys)
SB slaptas balsavimas
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1. Supaprastinimo priemonės transeuropinio transporto tinklo 
įgyvendinimui ***II

Rekomendacija antrajam svarstymui: Dominique Riquet (A9-0223/2021)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pritarimas be balsavimo

2. Duomenų tvarkymo technologijų naudojimas kovojant su 
seksualine prievarta prieš vaikus internete (laikina nuo 
Direktyvos 2002/58/EB nukrypti leidžianti nuostata) ***I

Pranešimas: Birgit Sippel (A9-0258/2020)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Preliminarus susitarimas

Preliminarus 
susitarimas

39 komitetas VB + 537, 133, 24

3. Trečiųjų šalių vidaus vandenų laivybos pažymėjimų 
pripažinimas ***I

Pranešimas: Andris Ameriks (A9-0210/2021)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Vienas balsavimas VB + 646, 24, 25

4. 2021 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 3 
projektas: 2020 finansinių metų perteklius

Pranešimas: Pierre Larrouturou (A9-0218/2021)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Vienas balsavimas VB + 641, 36, 18
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5. Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra ***

Rekomendacija: Lukas Mandl (A9-0227/2021)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pritarimo procedūra VB + 546, 69, 79

6. Interbus susitarimas. Protokolas dėl reguliariųjų ir specialių 
reguliariųjų tarptautinio keleivių vežimo tarpmiestiniais ir 
miesto autobusais paslaugų ***

Rekomendacija: Maria Grapini (A9-0176/2021)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pritarimo procedūra VB + 613, 29, 53

7. Vidaus saugumo fondas ***II

Rekomendacija antrajam svarstymui: Monika Hohlmeier (A9-0221/2021) (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

Pasiūlymas atmesti Tarybos poziciją

Atmesta 1=
2=

The Left,
Verts/ALE

VB - 132, 558, 4

8. Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondas ***II

Rekomendacija antrajam svarstymui: Gabriel Mato (A9-0222/2021) (kad būtų 
pakeista arba atmesta Tarybos pozicija, reikalinga visų Parlamento narių balsų 
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dauguma)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Pasiūlymas atmesti Tarybos poziciją

Atmesta 1 Verts/ALE VB - 143, 516, 35

9. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas 2021–2027 m. 
***II

Rekomendacija antrajam svarstymui: Tanja Fajon (A9-0224/2021)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pritarimas be balsavimo

10. Geležinkelių sauga ir signalizavimas: Europos geležinkelių 
eismo valdymo sistemos (ERTMS) diegimo padėties 
įvertinimas

Pranešimas: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0181/2021)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Vienas balsavimas VB + 667, 11, 14

11. Su prekyba susiję COVID-19 protrūkio aspektai ir pasekmės

Pranešimas: Kathleen Van Brempt (A9-0190/2021)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Vienas balsavimas VB + 509, 63, 120
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12. Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: įgyvendinimo 
įgaliojimų suteikimas Komisijai siekiant nustatyti tam tikrose 
nuostatose vartojamų terminų reikšmę *

Pranešimas: Irene Tinagli (A9-0201/2021)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Komisijos pasiūlymas VB + 561, 43, 88

13. Parlamento Darbo tvarkos taisyklių pakeitimai

Pranešimas: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021) (kad pakeitimai būtų priimti, 
reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Atsakingo komiteto 
pakeitimai. 

Balsavimas už visus 
pakeitimus iš karto

komitetas VB + 669, 14, 12

197 straipsnis 3 komitetas VB + 480, 180, 35

dal.

1/VB + 677, 14, 3

2/VB + 401, 103, 187

213 straipsnio 1 
dalis

4 komitetas

3/VB + 360, 129, 202

Po 213 straipsnio 1 
dalies

19 ID VB - 159, 527, 7

Po 213 straipsnio 3 
pastraipos

5 komitetas VB - 340, 168, 184

223 straipsnio 3 
dalis

14 komitetas VB + 538, 142, 15

Pasiūlymas dėl sprendimo VB + 353, 125, 211

Prašymai balsuoti atskirai
ID: 3 ir 14 pakeitimai.
PPE: 4 ir 5 pakeitimai.
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Prašymai balsuoti dalimis
PPE:
4 pakeitimas
1-oji dalis: „Komiteto pirmininkas ir pirmasis jo pavaduotojas negali būti tos 

pačios lyties.“ ir „Lyčių lygybės principas taikomas ir kitiems Biuro 
nariams.“.

2-oji dalis: „Komiteto pirmininkas ir pirmasis jo pavaduotojas negali būti tos 
pačios lyties.“.

3-oji dalis: „Lyčių lygybės principas taikomas ir kitiems Biuro nariams.“.

14. Europos investicijų banko finansinė veikla – 2020 m. metinis 
pranešimas

Pranešimas: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

dal.

1/VB + 535, 83, 77

2/VB + 604, 44, 47

3/VB + 536, 148, 11

6 dalis § originalus 
tekstas

4/VB + 681, 4, 10

dal.

1/VB + 552, 113, 30

2/VB + 676, 14, 5

8 dalis § originalus 
tekstas

3/VB + 548, 120, 27

9 dalis 3 ID VB - 154, 535, 4

dal.

1/VB + 659, 26, 10

2/VB + 658, 26, 11

17 dalis § originalus 
tekstas

3/VB + 561, 118, 16
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

27 dalis 4 ID VB - 163, 516, 14

66 dalis § originalus 
tekstas

VB + 593, 59, 43

68 dalis § originalus 
tekstas

VB + 582, 60, 53

Po 76 dalies 5 ID VB - 113, 529, 51

dal.

1/VB + 491, 176, 28

85 dalis 1 RENEW

2/VB + 387, 179, 129

dal.

1/VB + 545, 53, 97

86 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 544, 51, 100

96 dalis 6 ID VB - 135, 544, 13

C konstatuojamoji 
dalis

2 ID VB - 143, 531, 18

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas 
tekstas)

VB + 582, 62, 48

Prašymai balsuoti atskirai
ID: 66 ir 68 dalys.

Prašymai balsuoti dalimis
S&D:
1 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „primena, kad Europos 

ombudsmenas nustatė, jog Europos bankininkystės institucijos 
sprendimas neuždrausti jos vykdomajam direktoriui tapti finansų 
sektoriaus lobistinės organizacijos generaliniu direktoriumi yra 
netinkamas administravimas ir kad tokio įsidarbinimo uždraudimas 
būtų buvęs būtina ir proporcinga priemonė;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

86 dalis
1-oji dalis: „išreiškia savo susirūpinimą dėl to, kad, be sektorių atsakomybės, 

aštuoni EIB pirmininko pavaduotojai tikrina projektų pasiūlymus iš 
savo kilmės šalių, sykiu vykdydami pareigas, susijusias su kitomis 
šalimis;“.
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2-oji dalis: „apgailestauja, kad EIB nereagavo į Parlamento raginimą į Valdymo 
komiteto elgesio kodeksą įtraukti nuostatą, kad jo nariai negalėtų 
prižiūrėti skolinimo ar projektų įgyvendinimo savo kilmės šalyse;“.

ID:
8 dalis
1-oji dalis: „pažymi, kad pagal Komisijos 2030 m. klimato tikslų planą ES 

2021–2030 m. laikotarpiu turės kasmet investuoti 350 mlrd. EUR 
daugiau nei 2011–2020 m. laikotarpiu; pabrėžia, kad EIB turi atlikti 
dar svarbesnį vaidmenį, kad būtų pašalintas šis klimato srities 
investicijų trūkumas;“.

2-oji dalis: „ragina Valdytojų tarybą pasinaudoti galimybe sudaryti palankias 
skolinimo sąlygas EIB siekiant padidinti obligacijų emisiją ir 
išpirkimo terminą, sykiu išlaikant savo tvirtą kapitalo poziciją;“, 
išskyrus žodžius „pasinaudoti galimybe sudaryti palankias 
skolinimo sąlygas EIB siekiant padidinti obligacijų emisiją ir 
išpirkimo terminą, sykiu“.

3-oji dalis: šie žodžiai.

17 dalis
1-oji dalis: „ragina EIB prisidėti šalinant sisteminius trūkumus, dėl kurių tam 

tikri regionai ar valstybės negali visapusiškai pasinaudoti EIB 
finansinėmis galimybėmis,“.

2-oji dalis: „be kita ko, jam stiprinant pastangas plėsti paskolų teikimo veiklą, 
teikiant techninę pagalbą ir konsultacinę paramą, visų pirma 
regionuose, kurie pritraukia mažai investicijų ir kurie pandemijos 
krizės metu dėl valstybės finansinių pajėgumų arba veikimo laisvės 
stokos nepasinaudojo nuo valstybės pagalbos taisyklių nukrypti 
leidžiančia nuostata;“, išskyrus žodžius „jam stiprinant pastangas 
plėsti paskolų teikimo veiklą“.

3-oji dalis: šie žodžiai.

Verts/ALE, ID:
6 dalis
1-oji dalis: „pažymi, kad EIB yra didelį finansinį svertą turinti institucija;“.
2-oji dalis: „ragina EIB akcininkus apsvarstyti optimalią nuosavo kapitalo 

struktūrą ir susitarti dėl kapitalo didinimo, tiek grynaisiais, tiek 
pagal pareikalavimą; pabrėžia, kad kapitalo didinimas turėtų būti 
vykdomas kartu užtikrinant didesnį skaidrumą, demokratinę 
atskaitomybę, valdymo struktūros efektyvumą ir aplinkos 
tvarumą;“, išskyrus žodžius „ir susitarti dėl kapitalo didinimo, tiek 
grynaisiais, tiek pagal pareikalavimą; pabrėžia, kad kapitalo 
didinimas turėtų būti vykdomas kartu“ ir „didesnį skaidrumą, 
demokratinę atskaitomybę, valdymo struktūros efektyvumą ir 
aplinkos tvarumą;“.

3-oji dalis: „ir susitarti dėl kapitalo didinimo, tiek grynaisiais, tiek pagal 
pareikalavimą; pabrėžia, kad kapitalo didinimas turėtų būti 
vykdomas kartu“.

4-oji dalis: „didesnį skaidrumą, demokratinę atskaitomybę, valdymo 
struktūros efektyvumą ir aplinkos tvarumą;“.
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15. Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolė – 
2019 m. metinis pranešimas

Pranešimas: Bas Eickhout (A9-0215/2021)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

7 dalis 1 PPE VB - 252, 408, 35

11 dalis 2 PPE VB - 171, 450, 74

Po 23 dalies 3 PPE VB - 319, 347, 29

4NP PPE VB - 281, 377, 3725 dalis

9 ID VB - 146, 387, 157

30 dalis 5 PPE VB - 258, 418, 19

36 dalis 10 ID VB - 84, 605, 4

38 dalis 11 ID VB - 187, 343, 158

41 dalis 6 PPE VB - 197, 493, 4

61 dalis 7 PPE VB - 259, 394, 42

62 dalis 8 PPE VB - 255, 410, 30

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas 
tekstas)

VB + 542, 82, 68

16. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 
ir 3 dalis: Genetiškai modifikuotos sojos DAS-81419-2

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B9-0372/2021

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0372/2021
(ENVI komitetas)

Pasiūlymas dėl 
rezoliucijos

(visas tekstas)

VB + 470, 199, 23
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17. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 
ir 3 dalis: Genetiškai modifikuotos sojos pupelės DAS-81419-2 
× DAS–44406–6

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B9-0373/2021

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0373/2021
(ENVI komitetas)

Pasiūlymas dėl 
rezoliucijos

(visas tekstas)

VB + 470, 199, 23

18. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 
ir 3 dalis: Genetiškai modifikuoti kukurūzai 1507 × MIR162 × 
MON810 × NK603 ir genetiškai modifikuoti kukurūzai, 
sudaryti iš dviejų ar trijų atskirų 1507, MIR162, MON810 ir 
NK603 transformacijos įvykių kombinacijų

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B9-0374/2021

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0374/2021 
(ENVI komitetas)

Pasiūlymas dėl 
rezoliucijos

(visas tekstas)

VB + 470, 200, 22
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19. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 
ir 3 dalis: Genetiškai modifikuoti kukurūzai Bt 11 (SYN-BTØ11-
1)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B9-0375/2021

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0375/2021 
(ENVI komitetas)

Pasiūlymas dėl 
rezoliucijos

(visas tekstas)

VB + 470, 200, 22

20. 2019 m. metinis pranešimas „ES finansinių interesų apsauga. 
Kova su sukčiavimu“

Pranešimas: Caterina Chinnici (A9-0209/2021)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

2 dalis 3 S&D VB + 653, 4, 38

dal.

1/VB + 659, 23, 13

39 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 463, 171, 61

dal.

1/VB + 664, 23, 8

40 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 464, 170, 61

dal.

1/VB + 648, 26, 21

51 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 391, 192, 112

4 S&D VB + 327, 312, 56

dal.

64 dalis

§ originalus 
tekstas

1/VB ↓
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

2/VB ↓

65 dalis § originalus 
tekstas

VB + 427, 146, 120

dal.

1/VB + 576, 31, 88

70 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 401, 201, 93

81 dalis 2 PPE VB + 646, 29, 20

I konstatuojamoji 
dalis

1 PPE VB + 564, 17, 114

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas 
tekstas)

VB + 534, 34, 124

Prašymai balsuoti atskirai
S&D: 65 dalis.

Prašymai balsuoti dalimis
S&D:
64 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „primena, kad Belgijos, Bulgarijos ir 

Portugalijos pasiūlytų kandidatų atveju Taryba nesilaikė atrankos 
komisijos pirmumo tvarkos;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

70 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pvz., Bulgarijoje, Kroatijoje, 

Čekijoje, Vengrijoje, Maltoje ir Slovakijoje,“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

PPE:
39 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodį „visiškas“.
2-oji dalis: šis žodis.

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



P9_PV(2021)07.06-08(VOT)_LT.docx 16 PE 695.753

51 dalis
1-oji dalis: „teigiamai vertina tai, kad 2019 m. balandžio 29 d. priimta nauja 

Komisijos kovos su sukčiavimu strategija; teigiamai vertina visiško 
sukčiavimo netoleravimo politiką; teigiamai vertina tai, kad 
Komisija, suteikdama OLAF svarbesnį patariamąjį ir priežiūros 
vaidmenį, vėl pradėjo vykdyti institucinę sukčiavimo klausimų 
priežiūrą;“.

2-oji dalis: „primena, kad strategijoje numatytas privalomas veiksmų planas, 
skirtas tik Komisijos tarnyboms ir vykdomosioms agentūroms, 
nepaisant to, kad didžiausia atsakomybė tenka valstybėms 
narėms; ragina laikytis vieningos koncepcijos, kuri turėtų apimti ir 
valstybes nares;“.

21. Jūros vėjo elektrinių parkų ir kitų atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos sistemų poveikis žvejybos sektoriui

Pranešimas: Peter van Dalen (A9-0184/2021)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl 
rezoliucijos

(visas tekstas)

VB + 512, 21, 159

22. Europos infrastruktūros tinklų priemonė ***II

Rekomendacija antrajam svarstymui: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, 
Dominique Riquet (A9-0219/2021) (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

Pasiūlymas atmesti Tarybos poziciją

Atmesta 1 Verts/ALE VB - 114, 518, 58

23. Būtinos prie Europos bendrijos steigimo sutarties pridėto 
Protokolo dėl EAPB sutarties galiojimo pabaigos finansinių 
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padarinių ir dėl Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo 
įgyvendinimo priemonės ***

Rekomendacija: Johan Van Overtveldt (A9-0229/2021)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pritarimo procedūra VB + 627, 40, 29

24. Likviduojamos EAPB turto ir Anglių ir plieno mokslinių tyrimų 
fondo turto valdymas *

Pranešimas: Johan Van Overtveldt (A9-0228/2021)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Vienas balsavimas VB + 600, 42, 54

25. Vizų informacinė sistema (VIS): vizų išdavimo procedūros ***II

Rekomendacija antrajam svarstymui: Paulo Rangel (A9-0207/2021) (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

Pasiūlymas atmesti Tarybos poziciją

Atmesta 1 The Left VB - 114, 578, 4
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26. Vizų informacinė sistema (VIS): prieigos prie kitų ES 
informacinių sistemų VIS tikslais sąlygos ***II

Rekomendacija antrajam svarstymui: Paulo Rangel (A9-0208/2021) (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

Pasiūlymas atmesti Tarybos poziciją

Atmesta 1 The Left VB - 113, 577, 6

27. Integruoto sienų valdymo fondas: Sienų valdymo ir vizų 
finansinės paramos priemonė 2021–2027 m. ***II

Rekomendacija antrajam svarstymui: Tanja Fajon (A9-0220/2021) (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

Pasiūlymas atmesti Tarybos poziciją

Atmesta 1 The Left VB - 84, 496, 111

28. Piliečių dialogai ir piliečių dalyvavimas ES sprendimų 
priėmimo procese

Pranešimas: Helmut Scholz (A9-0213/2021)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

3 dalis § originalus 
tekstas

VB + 366, 317, 9

dal.

1/VB + 661, 6, 25

4 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 394, 277, 21
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

1 nariai VB - 297, 376, 17

dal.

1/VB + 574, 78, 38

5 dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 357, 321, 14

2 nariai VB + 453, 214, 2513 dalis

§ originalus 
tekstas

VB ↓

19 dalis 3 nariai VB - 318, 357, 17

dal.

1/VB + 536, 144, 12

26 dalis § originalus 
tekstas

2/VB - 336, 339, 17

dal.

1/VB + 667, 19, 6

33 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 370, 288, 34

dal.

1/VB + 602, 80, 10

34 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 368, 291, 33

dal.

1/VB + 577, 103, 12

35 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 368, 310, 14

38 dalis 4 nariai VB + 471, 208, 12

dal.

1/VB + 666, 7, 18

49 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 374, 294, 23
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

51 dalis § originalus 
tekstas

VB + 362, 312, 17

dal.

1/VB + 593, 32, 66

54 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 357, 321, 13

55 dalis § originalus 
tekstas

VB + 368, 285, 38

58 dalis § originalus 
tekstas

VB + 357, 314, 20

59 dalis § originalus 
tekstas

VB + 357, 310, 24

62 dalis § originalus 
tekstas

VB + 364, 290, 37

63 dalis 5 nariai VB - 192, 423, 76

dal.

1/VB + 665, 18, 8

B konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 459, 177, 55

J konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 448, 186, 57

dal.

1/VB + 571, 107, 13

R konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 427, 244, 20

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas 
tekstas)

VB + 537, 125, 33

Prašymai balsuoti atskirai
Nariai: 3, 13, 51, 55, 58, 59 ir 62 dalys, J konstatuojamoji dalis.
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Prašymai balsuoti dalimis
Nariai: 
B konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „kadangi, remiantis 2020 m. birželio mėn. „Eurobarometro“ 

apklausos dėl piliečių dalyvavimo duomenimis, 55 proc. 
respondentų manė, kad balsavimas Europos Parlamento 
rinkimuose yra veiksmingiausias būdas užtikrinti, kad jų balsus 
išgirstų ES lygmens sprendimus priimantys asmenys; kadangi, nors 
ir siekiama nuolat gerinti demokratijos veikimą ES, ne viena 
„Eurobarometro“ apklausa rodo, kad piliečiai nėra patenkinti 
demokratijos veikimu; kadangi toks požiūris nustatytas ne tik ES, 
bet ir nacionaliniu lygmeniu;“.

2-oji dalis: „kadangi didelė dalis ES piliečių mano, kad į jų nuomonę 
neatsižvelgiama, ir laiko ES tolimu subjektu;“.

R konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kadangi skaidrumo nebuvimas 

užkerta kelią viešai diskusijai apie bet kurį teisės aktą;“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

4 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir sukurti naujų“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

5 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „primygtinai ragina Komisiją 

įsipareigoti pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo 
akto Parlamentui priėmus tokį savo iniciatyva teikiamą teisėkūros 
pranešimą; atsižvelgdamas į tai, siūlo pakeisti dabartinį Parlamento 
ir Komisijos pagrindų susitarimą;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

26 dalis
1-oji dalis: „siūlo sukurti Europos pilietiškumo ugdymo tinklą, kuriuo būtų 

sudarytos sąlygos platformai keistis geriausia patirtimi ir žiniomis, 
susijusiomis su europinės pakraipos pilietiškumo ugdymo srityje 
plėtojimu; pabrėžia, kad reikalingi nauji pilietiškumo ugdymo 
modeliai ir priemonės,“.

2-oji dalis: „pvz., Europos pilietiškumo ugdymo agentūros įsteigimas;“.

33 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „visapusiškai“ ir „todėl pabrėžia 

nuolatinių dalyvavimo mechanizmų svarbą siekiant dar labiau 
palengvinti ir skatinti piliečių dalyvavimą ES sprendimų priėmimo 
procese, neapsiribojant balsavimo teise ir kitais esamais būdais bei 
priemonėmis; pritaria sąmoningumo ugdymo šių mechanizmų 
klausimais veiklai, siekiant kuo labiau padidinti jų poveikį ir 
veiksmingumą; pabrėžia, kad reikia tokių mechanizmų Europos, 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis ir tinkamo 
horizontalaus ir vertikalaus institucijų įvairias lygmenimis 
koordinavimo;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.
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34 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „daryti įtaką metiniams politiniams 

ar teisėkūros prioritetams“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

35 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „dalyvaujamąjį biudžeto 

sudarymą,“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

49 dalis
1-oji dalis: „mano, kad vykdant piliečiams skirtus dalyvaujamojo pobūdžio 

procesus turi būti užtikrinamas kuo didesnis skaidrumas; pažymi, 
kad skaidrumas ir atvirieji duomenys stiprina pasitikėjimą 
viešosiomis institucijomis, taigi ir jų teisėtumą; pabrėžia, kad norint 
skatinti ES institucijų demokratinį teisėtumą pasitelkiant 
visuomenės dalyvavimą, reikia geriau suprasti ES sprendimų 
priėmimo procesą;“.

2-oji dalis: „ragina ES lygmeniu sukurti ES lygmens atviros vyriausybės 
standartą, kuris būtų pagrindas kitiems valdžios lygmenims;“.

54 dalis
1-oji dalis: „įsipareigoja bendradarbiauti su kitomis ES institucijomis ir 

suinteresuotaisiais subjektais siekiant gerinti papildomus piliečių 
nuomonės pateikimo būdus,“.

2-oji dalis: „be kita ko, plėsti piliečių dialogus ir sukurti nuolatinį piliečių 
dalyvavimo mechanizmą ir oficialiai privalomą tolesnių veiksmų 
procesą;“.

Įvairūs
Loránt Vincze (PPE frakcija) taip pat palaikė 5 pakeitimą ir nepalaikė 4 
pakeitimo.
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29. ES ir NATO bendradarbiavimas palaikant transatlantinius 
santykius

Pranešimas: Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

9 dalis 7 pranešėjas VB + 576, 73, 35

Po 9 dalies 8 pranešėjas VB + 568, 93, 23

10 dalis 9 pranešėjas VB + 565, 79, 40

13 dalis 10 pranešėjas VB + 568, 77, 39

15 dalis 11 pranešėjas VB + 568, 48, 68

16 dalis 12 pranešėjas VB + 584, 83, 17

20 dalis 13 pranešėjas VB + 578, 77, 27

22 dalis 14 pranešėjas VB + 584, 77, 22

33 dalis 15 pranešėjas VB + 567, 80, 36

48 dalis 16 pranešėjas VB + 564, 94, 26

53 dalis 17 pranešėjas VB + 568, 80, 33

1 pranešėjas VB + 591, 42, 51Po 22 
nurodomosios 

dalies 2 pranešėjas VB + 591, 42, 51

3 pranešėjas VB + 591, 42, 51

4 pranešėjas VB + 588, 61, 35

Po 39 
nurodomosios 

dalies

5 pranešėjas VB + 600, 7, 76

B konstatuojamoji 
dalis

6 pranešėjas VB + 592, 46, 46

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas 
tekstas)

VB + 493, 90, 103
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30. Senasis kontinentas sensta. Galimybės ir uždaviniai, susiję su 
senėjimo politika po 2020 m.

Pranešimas: Beata Szydło (A9-0194/2021)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Alternatyvus 
pasiūlymas dėl 

rezoliucijos

1 ECR VB - 137, 539, 15

2 dalis 5 nariai VB - 315, 337, 39

Po 2 dalies 6 nariai VB + 389, 287, 15

Po 8 dalies 7 nariai VB + 428, 176, 87

8 nariai VB + 369, 298, 23

dal.

1/VB ↓

13 dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB ↓

Po 13 dalies 9 nariai VB - 315, 330, 46

17 dalis § originalus 
tekstas

VB + 482, 143, 64

Po 17 dalies 10 nariai VB + 399, 267, 24

dal.

1/VB + 656, 14, 21

2/VB + 510, 93, 88

22 dalis § originalus 
tekstas

3/VB + 431, 150, 109

42 dalis 11 nariai VB - 311, 351, 29

dal.

1/VB + 501, 86, 104

56 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 341, 328, 22
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

58 dalis 12 nariai VB + 362, 232, 97

S konstatuojamoji 
dalis

2 nariai VB + 308, 269, 113

dal.

1/VB + 597, 17, 77

2/VB + 490, 116, 83

AA 
konstatuojamoji 

dalis

§ originalus 
tekstas

3/VB + 505, 127, 58

Po AA 
konstatuojamosio

s dalies

3 nariai VB + 381, 289, 20

dal.

1/VB + 568, 93, 29

AB 
konstatuojamoji 

dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 496, 120, 74

BA 
konstatuojamoji 

dalis

4 nariai VB - 304, 311, 76

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (EMPL 
komitetas)

(visas tekstas)

VB + 479, 103, 113

Prašymai balsuoti atskirai
Nariai: 17 dalis.

Prašymai balsuoti dalimis
Nariai:
13 dalis
1-oji dalis: „ragina Komisiją ir valstybes nares parengti ir priimti vienodą 

priklausomybės nuo kitų asmenų pagalbos apibrėžtį, taip pat 
atsižvelgiant į neformaliųjų slaugytojų poreikius; pabrėžia, jog tam, 
kad būtų sukurtos veiksmingos priklausomų asmenų, visų pirma 
vyresnio amžiaus asmenų, globos sistemos, reikia nustatyti bendrą 
priklausomybės apibrėžtį ir priklausomybės laipsnio vertinimo 
sistemą;“.

2-oji dalis: „pabrėžia, kad reikia skatinti individualizuotos kokybiškos paramos 
priklausomiems asmenims strategijas; pabrėžia, kad reikėtų 
atsižvelgti į konkrečius asmenų, sergančių skirtingomis ligomis, 
įskaitant neurodegeneracines ligas, pvz., Alzheimerio ligą ir 
demenciją, poreikius nuo diagnozės iki gydymo ir ilgalaikės 
priežiūros;“.
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AA konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „kadangi visos politikos sritys, kuriose sprendžiami su 

demografinėmis galimybėmis ir problemomis susiję klausimai, turi 
apimti įtraukų, teisėmis ir įrodymais pagrįstą, į žmones orientuotą 
požiūrį, ir jose turi būti laikomasi lygybės, ypač lyčių lygybės, ir 
nediskriminavimo principų, taip pat užtikrinama moterų teisių 
apsauga,“.

2-oji dalis: „įskaitant jų lytines ir reprodukcines, taip pat ekonomines teises; 
kadangi sprendžiant su demografiniais pokyčiais susijusias 
problemas jokiu būdu neturi būti pakenkta asmens reprodukciniam 
savarankiškumui;“.

3-oji dalis: „kadangi galimybė pasinaudoti lytinės sveikatos ir reprodukcinės 
sveikatos paslaugomis ir prekėmis yra labai svarbi fizinei, psichinei 
ir socialinei gerovei;“.

AB konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: kadangi ES politika ir veiksmai, susiję su senėjimu ir demografiniais 

pokyčiais, turi visapusiškai atitikti 2020–2025 m. ES lyčių lygybės 
strategiją;“.

2-oji dalis: „kadangi yra glaudus ryšys tarp demografinių iššūkių ir lyčių 
aspekto integravimo, ir tai turėtų atsispindėti atitinkamose 
politinėse priemonėse;“.

22 dalis
1-oji dalis: „primena, kad didesniam gimstamumui pasiekti reikia daugiau 

darbo galimybių, stabilaus užimtumo ir būsto, deramų darbo ir 
gyvenimo sąlygų, lanksčių darbo sąlygų, dosnios paramos šeimai ir 
apmokamų vaiko priežiūros atostogų abiem tėvams, kokybiškos 
vaiko priežiūros nuo ankstyvo amžiaus ir vienodo neapmokamos 
globos ir namų pareigų pasiskirstymo tarp vyrų ir moterų; pabrėžia, 
kad, atsižvelgiant į demografinius pokyčius ir numatomą ilgesnę 
tikėtiną gyvenimo trukmę, svarbu užtikrinti visapusišką moterų 
dalyvavimą darbo rinkoje be profesinės veiklos pertrūkių, pertraukų 
ar perėjimo prie darbo ne visą darbo laiką ir laikino darbo, nes tai 
sumažins moterų skurdo senatvėje grėsmę;“.

2-oji dalis: „todėl primygtinai ragina valstybes nares sparčiai ir visiškai į 
nacionalinę teisę perkelti ir įgyvendinti Direktyvą dėl profesinio ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyros“.

3-oji dalis: „ir ragina jas taikyti standartus, kurie būtų aukštesni už Direktyvoje 
nustatytus minimaliuosius standartus;“.

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

Įvairūs
Eider Gardiazabal Rubial (S&D frakcija) taip pat palaikė 2–12 pakeitimus.
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31. Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų bendros tvarkos taikymo 
gairių parengimas

Pranešimas: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

dal.

1/VB + 548, 111, 36

7 dalis § originalus 
tekstas

2/VB - 198, 482, 15

Po 27 dalies 1 nariai VB - 308, 349, 37

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas 
tekstas)

VB + 529, 150, 14

Prašymai balsuoti dalimis
Nariai: 
7 dalis
1-oji dalis: prašo, kad Komisija reguliariai ir iniciatyviai bent du kartus per 

metus praneštų Parlamentui apie naujus ir tebenagrinėjamus 
atvejus ir kuo greičiau pradėtų nuo pirmųjų atvejų;“.

2-oji dalis: „ragina Komisiją ne vėliau kaip iki 2021 m. spalio mėn. pradėti 
teikti Parlamentui pranešimus apie pirmuosius tiriamus atvejus;“.

32. ES visuotinis sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus režimas 
(ES Magnitskio aktas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B9-0371/2021

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0371/2021
(AFET komitetas)

dal.

1/VB + 608, 56, 29

1 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 470, 193, 27

dal.

1/VB + 632, 27, 34

7 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 588, 79, 26
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

dal.

1/VB + 607, 54, 31

15 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 595, 86, 11

dal.

1/VB + 601, 54, 37

18 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 597, 68, 27

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas 
tekstas)

VB + 584, 73, 33

Prašymai balsuoti dalimis
The Left:
7 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „yra įsitikinęs naujosios tvarkos 

veiksmingumu, įskaitant jos atgrasomąjį poveikį;“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

15 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „taip pat bendrą užsienio ir 

saugumo politiką (BUSP) ir bendrą saugumo ir gynybos politiką 
(BSGP);“.

2-oji dalis: šie žodžiai.
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18 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Europos saugumo ir 

bendradarbiavimo organizaciją, NATO“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

ECR, ID:
1 dalis
1-oji dalis: „palankiai vertina tai, kad priimtas ES visuotinis sankcijų už 

žmogaus teisių pažeidimus režimas, kuris yra labai svarbi ES 
žmogaus teisių ir užsienio politikos priemonių sudedamoji dalis ir 
kuriuo sustiprinamas ES, kaip pasaulinio žmogaus teisių subjekto, 
vaidmuo ir sudaromos sąlygos imtis ribojamųjų priemonių prieš 
juridinius ir fizinius asmenis, susijusius su šiurkščiais žmogaus 
teisių pažeidimais visame pasaulyje; pabrėžia, kad naujasis 
režimas turi būti platesnės, nuoseklios ir aiškiai apibrėžtos 
strategijos, kurioje atsižvelgiama į ES užsienio politikos tikslus, 
dalis; pabrėžia, kad strategijoje taip pat turėtų būti siekiama 
nustatyti konkrečius kriterijus, kurie būtų susiję su tikslais, ir 
išsamiai nurodyti, kaip sankcijos gali padėti tuos kriterijus 
pasiekti;“.

2-oji dalis: „vis dėlto apgailestauja, kad Taryba, priimdama naująją tvarką, 
nusprendė taikyti vienbalsiškumo, o ne kvalifikuotos balsų 
daugumos taisyklę, ir pakartoja savo raginimą taikyti balsavimą 
kvalifikuota balsų dauguma nustatant sankcijas pagal ES visuotinį 
sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus režimą;“.

33. Metinė Šengeno erdvės veikimo ataskaita

Pranešimas: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

dal.

1/VB + 668, 4, 23

8 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 483, 196, 16

14 dalis § originalus 
tekstas

VB + 525, 148, 22

dal.

1/VB + 494, 140, 60

2/VB + 676, 10, 9

17 dalis § originalus 
tekstas

3/VB + 527, 149, 19
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

dal.

1/VB + 368, 312, 15

18 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 553, 130, 12

1 nariai VB + 279, 252, 164

dal.

1/VB ↓

30 dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB ↓

I konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 526, 148, 21

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas 
tekstas)

VB + 505, 134, 54

Prašymai balsuoti atskirai
Nariai: 14 dalis, I konstatuojamoji dalis.

Prašymai balsuoti dalimis
Nariai:
8 dalis
1-oji dalis: „mano, kad labai svarbu, jog ES vizų politika būtų veiksminga, 

patogi naudoti ir saugi, ir šiuo atžvilgiu palankiai vertina Komisijos 
ketinimą iki 2025 m. suskaitmeninti vizų išdavimo procedūrą;“.

2-oji dalis: „mano, kad ne ES piliečių, kurie yra ilgalaikiai valstybių narių 
gyventojai, integracija yra pagrindinis elementas skatinant 
ekonominę ir socialinę sanglaudą, todėl ragina apsvarstyti 
galimybę suderinti minimalias ilgalaikių vizų ir leidimų gyventi 
išdavimo taisykles;“.

17 dalis
1-oji dalis: „yra labai susirūpinęs dėl nuolatinių ir rimtų pranešimų apie smurtą 

ir išsiuntimą prie išorės sienų, be kita ko, iš vienos valstybės narės į 
kitą ir po to į ES nepriklausančią šalį;“.

2-oji dalis: „pakartoja, kad valstybės narės privalo užkirsti kelią neleistinam 
sienos kirtimui, ir primena, kad ši pareiga nedaro poveikio asmenų, 
kurie siekia tarptautinės apsaugos, teisėms;“.

3-oji dalis: „ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti atlikti ir atlikti 
veiksmingus, nepriklausomus ir skubius tyrimus dėl visų įtarimų 
išsiuntus migrantus ir neteisingo elgesio su jais prie sienų, taip pat 
užtikrinti, jog trūkumai būtų nedelsiant ištaisyti;“.
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18 dalis
1-oji dalis: „pažymi, kad trūksta tinkamų stebėsenos mechanizmų, kurie 

padėtų užtikrinti pagarbą pagrindinėms teisėms ir teisinei valstybei 
valdant išorės sienas, ir mano, kad Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių agentūrai (FRA) šiuo požiūriu reikia suteikti aktyvesnį veiklos 
vykdytojos vaidmenį, taip pat ir pasitelkiant Šengeno vertinimo ir 
stebėsenos mechanizmą;“.

2-oji dalis: „ragina valstybes nares užtikrinti, kad jų nacionalinės stebėsenos 
tarnybos būtų iš tiesų įsteigtos ir jos galėtų atlikti savo vaidmenį 
naudodamosi pakankamais ištekliais, turėdamos atitinkamus 
įgaliojimus ir užtikrindamos aukšto lygio nepriklausomumą; ragina 
valstybes nares nuolat investuoti į pasienio institucijų profesinį 
elgesį, įskaitant mokymą prieglobsčio ir pabėgėlių teisės srityje, 
koordinuojant veiksmus su FRONTEX, FRA, Jungtinių Tautų 
vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuru (UNHCR) ir 
atitinkamomis nevyriausybinėmis organizacijomis;“.

30 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir šalinti bet kokius nustatytus 

trūkumus, visų pirma susijusius su darbuotojų mokymu, jų 
skaičiumi ir sausumos sienos stebėjimo pajėgumais;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

34. Europos vaistų agentūra ***I

Pranešimas: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Atsakingo 
komiteto 

pakeitimai.
Balsavimas už 

visus pakeitimus 
iš karto

4–73,
75–96, 

98–
125, 
127–
143, 
145–
152

komitetas VB + 585, 22, 86

dal.

1/VB + 630, 25, 38

9 straipsnio 1 
dalies a punktas

74 komitetas

2/VB + 425, 260, 8

dal.

1/VB + 631, 25, 37

23 straipsnio 1 
dalies a punktas

126 komitetas

2/VB + 424, 262, 7
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Po 29 straipsnio 144 komitetas VB + 560, 121, 12

97 komitetas VB + 434, 202, 57Po 12 straipsnio

154 PPE VB ↓

Po 31 straipsnio 2 
dalies

155 PPE VB - 274, 411, 8

dal.

1/VB + 655, 17, 21

1 komitetas

2/VB + 579, 71, 43

dal.

1/VB + 656, 7, 30

Po 1 
konstatuojamosio

s dalies

2 komitetas

2/VB + 548, 85, 60

dal.

1/VB + 668, 20, 5

2 konstatuojamoji 
dalis

3 komitetas

2/VB + 538, 94, 61

Po 24 
konstatuojamosio

s dalies

153 PPE VB - 302, 371, 20

Komisijos pasiūlymas VB + 587, 28, 81

Prašymai balsuoti atskirai
ECR: 144 pakeitimas.

Prašymai balsuoti dalimis
Verts/ALE:
74 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „rinkodaros leidimų turėtojais ir 

kitais atitinkamais farmacijos produktų tiekimo grandinės dalyviais 
bei“.

2-oji dalis: šie žodžiai.
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126 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „gamintojais ir kitais atitinkamais 

medicinos priemonių tiekimo grandinės dalyviais bei“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

ID:
1 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „COVID-19 pandemija atkreipė 

dėmesį į pavojų žmonių sveikatai, kurį kelia pernelyg didelis 
laukinių gyvūnų ir kitų gamtos išteklių naudojimas ir spartėjantis 
biologinės įvairovės nykimas žemėje.“, „ir COVID-19“, „pavyzdžiui, 
COVID-19 sukeliantis koronavirusas“ ir „Remiantis 
Tarpvyriausybinės mokslinės politinės biologinės įvairovės ir 
ekosisteminių paslaugų platformos (IPBES) duomenimis, manoma, 
kad šiuo metu žinduoliai ir paukščiai yra maždaug 1,7 mln. dar 
neatrastų virusų nešiotojai. Esama tikimybės, kad 631 000–
827 000 iš tų virusų gali užkrėsti žmogų;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

2 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „COVID-19 pandemija yra aiškus 

pavyzdys, kad Sąjungoje reikia tvirčiau“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

3 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „reikia stiprinti Sąjungos vaidmenį 

siekiant“ ir „netinkami jos sveikatos agentūrų įgaliojimai ir 
ištekliai,“.

2-oji dalis: šie žodžiai.
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35. Bendroji Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programa iki 
2030 m. ***I

Pranešimas: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

Dalykas Pak. Nr. Autorius VB ir 
kt.

Balsavi
mas

VB / EB: 
pastabos

Atsakingo 
komiteto 

pakeitimai.
Balsavimas už 

visus pakeitimus 
iš karto

1, 6, 8 
10, 12–
15, 17–
24, 26–
34, 36–
50, 52, 
54–56, 
66–68, 
70–72, 
74–90, 
92–94, 
96–98, 

100–107, 
109–120

komitetas VB + 551, 94, 48

dal.

1/VB + 565, 46, 81

2 komitetas

2/VB + 546, 134, 12

4 komitetas VB + 548, 139, 5

dal.

1/VB + 612, 22, 59

2/VB + 551, 129, 13

3/VB + 541, 68, 83

4/VB + 593, 51, 49

5 komitetas

5/VB + 373, 306, 14

7 komitetas VB + 546, 111, 36

9 komitetas VB + 536, 138, 19

dal.

1/VB + 556, 87, 50

Atsakingo 
komiteto 

pakeitimai.
Atskiras 

balsavimas

11 komitetas

2/VB + 577, 56, 60
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Dalykas Pak. Nr. Autorius VB ir 
kt.

Balsavi
mas

VB / EB: 
pastabos

16 komitetas VB + 515, 162, 15

25 komitetas VB + 540, 101, 51

dal.

1/VB + 608, 49, 36

35 komitetas

2/VB + 548, 140, 5

dal.

1/VB + 614, 72, 7

51 komitetas

2/VB + 525, 140, 28

dal.

1/VB + 555, 56, 82

53 komitetas

2/VB + 378, 287, 28

dal.

1/VB + 551, 87, 55

57 komitetas

2/VB + 602, 79, 12

dal.

1/VB + 663, 26, 4

58 komitetas

2/VB + 533, 127, 32

dal.

1/VB + 500, 139, 53

60 komitetas

2/VB + 345, 327, 20

dal.

1/VB + 610, 30, 53

2/VB + 515, 161, 16

61 komitetas

3/VB + 523, 133, 36

dal.62 komitetas

1/VB + 554, 127, 11
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Dalykas Pak. Nr. Autorius VB ir 
kt.

Balsavi
mas

VB / EB: 
pastabos

2/VB + 359, 311, 22

63 komitetas VB + 549, 132, 12

64 komitetas VB + 579, 94, 20

65 komitetas VB + 539, 99, 54

69 komitetas VB + 547, 109, 37

dal.

1/VB + 643, 36, 14

73 komitetas

2/VB + 361, 315, 16

dal.

1/VB + 538, 149, 6

91 komitetas

2/VB + 417, 246, 30

dal.

1/VB + 606, 58, 29

2/VB + 560, 105, 28

3/VB + 547, 138, 7

4/VB + 532, 141, 20

95 komitetas

5/VB + 594, 87, 12

dal.

1/VB + 562, 18, 113

99 komitetas

2/VB + 550, 137, 6

dal.

1/VB + 619, 20, 54

108 komitetas

2/VB + 547, 137, 8
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Dalykas Pak. Nr. Autorius VB ir 
kt.

Balsavi
mas

VB / EB: 
pastabos

3 straipsnio pakeitimai

Po 1 dalies a 
punkto

121 ECR VB - 334, 349, 9

Po 1 dalies 4 
įtraukos

122 ECR VB - 174, 511, 8

Po 1 dalies d 
punkto

123 ECR VB - 169, 504, 20

dal.

1/VB + 506, 167, 19

59 komitetas

2/VB + 342, 322, 27

1 dalies e punktas

§ originalus 
tekstas

VB ↓

Po 1 dalies h 
punkto

124 ECR VB - 316, 362, 15

1 dalies i punktas 125 ECR VB - 129, 549, 15

4 straipsnio pakeitimai

Po 2 dalies 126 ECR VB - 111, 553, 29

Konstatuojamosios dalys

3 komitetas VB + 550, 68, 75

dal.

1/VB ↓

5 konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB ↓

Komisijos pasiūlymas VB + 518, 130, 47

Prašymai balsuoti atskirai
ID: 4, 7, 16, 25, 59, 60, 64, 65 ir 73 pakeitimai, 3 straipsnio 1 dalies e 

punktas.
ECR: 9, 16, 53, 59, 60, 62, 63 ir 69 pakeitimai.
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Prašymai balsuoti dalimis
PPE:
53 pakeitimas
1-oji dalis: „geresnio reglamentavimo gairėse ir priemonių rinkinyje taikyti 

principą „visų pirma galvokime apie tvarumą“,“.
2-oji dalis: „be kita ko, integruojant ir įgyvendinant reikšmingos žalos 

nedarymo principą, kaip nurodyta Taksonomijos reglamento 
17 straipsnyje;“.

59 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir ne vėliau kaip 2025 m.“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

60 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir ne vėliau kaip 2027 m.“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

62 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „siekiant palaipsniui didinti šiuos 

tikslus pagal“ ir „DFP“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

73 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Sąjungos masto teisinę“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

91 pakeitimas
1-oji dalis: „skatinti tvarų įmonių valdymą ir Sąjungos lygmeniu nustatyti 

privalomus išsamaus patikrinimo reikalavimus,“.
2-oji dalis: „taip pat atsižvelgti į šiuos reikalavimus vykdant Sąjungos 

prekybos politiką, be kita ko, ratifikuojant prekybos ir investicijų 
susitarimus;“.

The Left:
57 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „nedarant poveikio Europos 

semestrui“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

ID:
2 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Tačiau taip pat reikalingos 

sisteminės ilgalaikės politinės programos su privalomais klimato ir 
aplinkos srities tikslais.“.

2-oji dalis: šie žodžiai.
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5 konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „reaguodama į ataskaitoje „SOER 2020“ nustatytas problemas 

Europos Komisija patvirtino Europos žaliąjį kursą – naują 
ekonomikos augimo strategiją, pagal kurią įgyvendinama dvejopa 
žalioji ir skaitmeninė pertvarka padės Sąjungai tapti teisinga ir 
klestinčia visuomene su konkurencinga, neutralizuoto poveikio 
klimatui ir efektyvaus išteklių naudojimo ekonomika.“.

2-oji dalis: „Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) teisėje įtvirtintas 
Sąjungos tikslas iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui;“.

11 pakeitimas
1-oji dalis: „8-ojoje AVP, kaip bendroje Sąjungos aplinkosaugos veiksmų 

programoje, turėtų būti numatyta remti ir skatinti Europos žaliojo 
kurso tikslus, atsižvelgiant į 7-ojoje AVP jau nustatytą ilgalaikį tikslą 
ne vėliau kaip iki 2050 m. „gyventi gerai pagal mūsų planetos 
išgales“. Ji taip pat turėtų būti visapusiškai suderinta su Jungtinių 
Tautų darbotvarke iki 2030 m. ir joje nustatytais darnaus vystymosi 
tikslais, kurie yra integruoti ir nedalomi, ir skatinti juos įgyvendinti 
bei vykdyti, taip pat turėtų būti suderinta su Paryžiaus susitarimo, 
JT Biologinės įvairovės konvencijos ir kitų atitinkamų tarptautinių 
susitarimų tikslais.“.

2-oji dalis: „8-ąja AVP turėtų būti sudarytos sąlygos sistemingai transformuoti 
Sąjungos ekonomiką, kad joje būtų užtikrinama gerovė neviršijant 
planetos galimybių ribų, kurioje augimas būtų atkuriamasis, ir taip 
pat turėtų užtikrinti, kad aplinkos ir su klimato kaita susijusi 
pertvarka būtų vykdoma teisingai ir įtraukiai, kartu prisidedant prie 
nelygybės mažinimo;“.

35 pakeitimas
1-oji dalis: „Šiuo sprendimu nustatoma laikotarpiui iki 2030 m. gruodžio 31 d. 

skirta aplinkos srities bendroji veiksmų programa (toliau – 8-oji 
aplinkosaugos veiksmų programa arba 8-oji AVP). Jame apibrėžiami 
tos programos prioritetiniai tikslai, tiems tikslams pasiekti būtinos 
sąlygos ir toms būtinoms sąlygoms sukurti reikalingi veiksmai. 
Jame numatyta stebėsenos sistema, skirta tų prioritetinių tikslų 
vykdymo srityje padarytai Sąjungos ir jos valstybių narių pažangai 
vertinti.“.

2-oji dalis: „Juo taip pat sukuriamas valdymo mechanizmas, skirtas užtikrinti, 
kad būtų visiškai pasiekti prioritetiniai tikslai.“.

99 pakeitimas
1-oji dalis: „Rodikliai, stebėsenos sistema“.
2-oji dalis: „ir valdymas“.

ECR:
51 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „be kita ko, laikantis Taksonomijos 

reglamento 17 straipsnio nuostatų;“.
2-oji dalis: šie žodžiai.
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58 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „laikantis Sąjungos tvaraus 

finansavimo strategijos, įskaitant Taksonomijos reglamente 
nustatytas priemones ir jo reikšmingos žalos nedarymo principo,“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

108 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „be kita ko, spragos, susijusios su 

sisteminių pokyčių matavimu;“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

PPE, ID:
5 pakeitimas
1-oji dalis: „tiek Sąjungoje, tiek pasaulyje žemė ir dirvožemis ir toliau blogėja 

dėl įvairios žmogaus veiklos, pvz., prasto žemės valdymo, 
keičiamos žemės naudojimo paskirties, netvarios žemės ūkio 
praktikos, žemės užleidimo, taršos, netvarios miškininkystės 
praktikos ir dirvožemio sandarinimo, biologinės įvairovės nykimo ir 
klimato kaitos, kurią dažnai papildo kiti veiksniai, todėl mažėja jų 
pajėgumas užtikrinti ekosistemines paslaugas ir funkcijas. 
Nepaisant to, Sąjunga ir valstybės narės šiuo metu nevykdo savo 
tarptautinių ir europinių įsipareigojimų, susijusių su dirvožemiu ir 
žeme, įskaitant Jungtinių Tautų konvencijoje dėl kovos su 
dykumėjimu nustatytus įpareigojimus kovoti su dykumėjimu, 
atkurti nualintą žemę ir dirvožemį“, išskyrus žodžius „netvarios 
žemės ūkio praktikos,“.

2-oji dalis: šie žodžiai.
3-oji dalis: „dirvožemį ir iki 2030 m. pasiekti, kad pasaulyje neblogėtų 

dirvožemio būklė.“.
4-oji dalis: „Atsižvelgiant į 2021 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento 

rezoliuciją dėl dirvožemio apsaugos, reikia Sąjungos masto bendros 
teisinės sistemos, skirtos dirvožemio apsaugai ir tausiam 
naudojimui, kuria būtų visapusiškai laikomasi subsidiarumo 
principo ir atsakyta į visas rimtas grėsmes dirvožemiui. Ta sistema 
turėtų apimti, inter alia, bendrą dirvožemio apibrėžtį ir jo funkcijas 
bei kriterijus, kuriais remiantis būtų pasiekta gera būklė ir tausus 
naudojimas, taip pat tarpinius ir galutinius tikslus, kuriuos papildytų 
suderinti rodikliai ir stebėsenos bei ataskaitų teikimo metodika;“, 
išskyrus žodžius „Sąjungos masto bendros teisinės“.

5-oji dalis: šie žodžiai.

The Left, ECR:
61 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „aplinkos mokesčiais ir rinkos 

priemonėmis, taip pat žaliojo biudžeto sudarymo ir“.
2-oji dalis: „aplinkos mokesčiais ir rinkos priemonėmis“.
3-oji dalis: „žaliojo biudžeto sudarymo“

95 pakeitimas
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1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „a) iki 2022 m. birželio 30 d. 
patobulina ir išplečia, o vėliau nuolat atnaujina esamą viešą 
sprendimų dėl pažeidimų duomenų bazę, kad valstybių narių ir 
Komisijos veiksmai, kurių jos imasi pagal visas pažeidimų 
nagrinėjimo procedūras aplinkos ir klimato srityje, būtų aiškiai, 
suprantamai ir prieinamai stebimi;“. „b) reguliariai vertina 
Sąjungos priemonių ir politikos suderinamumą su 2 straipsnio 1 ir 
2 dalyse nustatytais prioritetiniais tikslais ir atlieka tokius Sąjungos 
priemonių ir politikos projektų bei esamų Sąjungos priemonių ir 
politikos vertinimus; tai atvejais, kai nustatoma neatitikimų, 
priemonės ar politikos projektas suderinamas su šiais prioritetiniais 
tikslais prieš jį paskelbiant arba, esamų Sąjungos priemonių ir 
politikos priemonių atveju, pasiūlomos būtinos taisomosios 
priemonės;“. „kiekvieno valstybių narių nacionalinio biudžeto 
struktūros ir su Paryžiaus susitarimu suderinto scenarijaus 
neatitiktis, taip sudarant sąlygas teikti valstybėms narėms 
rekomendacijas“ ir „nedarant poveikio Europos semestrui;“

2-oji dalis: „a) iki 2022 m. birželio 30 d. patobulina ir išplečia, o vėliau nuolat 
atnaujina esamą viešą sprendimų dėl pažeidimų duomenų bazę, 
kad valstybių narių ir Komisijos veiksmai, kurių jos imasi pagal 
visas pažeidimų nagrinėjimo procedūras aplinkos ir klimato srityje, 
būtų aiškiai, suprantamai ir prieinamai stebimi;“.

3-oji dalis: „b) reguliariai vertina Sąjungos priemonių ir politikos 
suderinamumą su 2 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais 
prioritetiniais tikslais ir atlieka tokius Sąjungos priemonių ir 
politikos projektų bei esamų Sąjungos priemonių ir politikos 
vertinimus; tai atvejais, kai nustatoma neatitikimų, priemonės ar 
politikos projektas suderinamas su šiais prioritetiniais tikslais prieš 
jį paskelbiant arba, esamų Sąjungos priemonių ir politikos 
priemonių atveju, pasiūlomos būtinos taisomosios priemonės;“.

4-oji dalis: „kiekvieno valstybių narių nacionalinio biudžeto struktūros ir su 
Paryžiaus susitarimu suderinto scenarijaus neatitiktis, taip sudarant 
sąlygas teikti valstybėms narėms rekomendacijas“.

5-oji dalis: „nedarant poveikio Europos semestrui“.

36. Nauja Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų erdvė (EMTE)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B9-0370/2021

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0370/2021
(ITRE komitetas)

Po 2 dalies 1 The Left VB - 167, 467, 58

2 The Left VB - 154, 531, 7Po 13 dalies

3 The Left VB - 144, 466, 82
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas 
tekstas)

VB + 634, 5, 57

37. Specialiųjų komitetų ir tyrimo komiteto narių skaičius

Pasiūlymas dėl sprendimo B9-0414/2021

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl sprendimo B9-0414/2021
(Pirmininkų sueiga)

Pasiūlymas dėl 
sprendimo

(visas tekstas)

VB + 680, 3, 5
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38. Ahmadreza Djalali atvejis Irane

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0381/2021, B9-0382/2021, B9-0383/2021, B9-
0386/2021, 
B9-0387/2021, B9-0395/2021, B9-0399/2021

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0382/2021
(PPE, S&D, RENEW, Verts/ALE, ECR, The Left, nariai)

1 dalis 1 The Left VB - 336, 353, 7

5 dalis § originalus 
tekstas

VB + 622, 27, 47

8 dalis 3 ECR VB - 305, 345, 46

9 dalis 2 ID VB - 176, 496, 21

4 ECR VB + 336, 271, 89Po 9 dalies

5 ECR VB - 326, 329, 41

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas 
tekstas)

VB + 666, 5, 16

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0381/2021 ID VB ↓

B9-0382/2021 The Left VB ↓

B9-0383/2021 Verts/ALE VB ↓

B9-0386/2021 RENEW VB ↓

B9-0387/2021 S&D VB ↓

B9-0395/2021 ECR VB ↓

B9-0399/2021 PPE VB ↓

Prašymai balsuoti atskirai
The Left: 5 dalis.
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39. Honkongas, ypač laikraščio „Apple Daily“ atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0384/2021, B9-0385/2021, B9-0388/2021, B9-
0389/2021, 
B9-0390/2021, B9-0391/2021

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0385/2021
(PPE, S&D, RENEW, Verts/ALE, ECR, nariai)

1 The Left VB - 22, 616, 53Po 1 dalies

2 The Left VB - 27, 616, 47

13 dalis 3 The Left VB - 139, 453, 99

Po 16 dalies 4 The Left VB - 102, 505, 84

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas 
tekstas)

VB + 578, 29, 73

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0384/2021 The Left VB ↓

B9-0385/2021 Verts/ALE VB ↓

B9-0388/2021 RENEW VB ↓

B9-0389/2021 S&D VB ↓

B9-0390/2021 ECR VB ↓

B9-0391/2021 PPE VB ↓

Įvairūs
Yannick Jadot (Verts/ALE frakcija) ir Moritz Körner (RENEW frakcija) taip pat 
palaikė bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-0385/2021.



P9_PV(2021)07.06-08(VOT)_LT.docx 45 PE 695.753

40. Mirties bausmė Saudo Arabijoje, ypač Mustafa Hashem al-
Darwish ir Abdullah al-Howaiti atvejai

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0392/2021, B9-0393/2021, B9-0394/2021, B9-
0396/2021, 
B9-0397/2021, B9-0398/2021

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0392/2021
(PPE, S&D, RENEW, Verts/ALE, ECR, The Left, nariai)

dal.

1/VB + 422, 217, 56

8 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 623, 36, 36

dal.

1/VB + 593, 12, 88

17 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 620, 2, 71

dal.

1/VB + 673, 2, 20

20 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 619, 41, 35

dal.

1/VB + 638, 26, 31

21 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 416, 260, 19

dal.

1/VB + 616, 7, 72

22 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 384, 285, 26

dal.

1/VB + 638, 45, 12

23 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 547, 63, 83
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

G konstatuojamoji 
dalis

1 ECR VB - 285, 398, 12

dal.

1/VB + 639, 3, 51

P konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 387, 293, 13

Po S 
konstatuojamosio

s dalies

2 ECR VB - 293, 394, 8

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas 
tekstas)

VB + 661, 3, 23

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0392/2021 The Left VB ↓

B9-0393/2021 Verts/ALE VB ↓

B9-0394/2021 RENEW VB ↓

B9-0396/2021 S&D VB ↓

B9-0397/2021 ECR VB ↓

B9-0398/2021 PPE VB ↓

Prašymai balsuoti dalimis
The Left:
20 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „tvirtai pritaria tam, kad asmenims, 

atsakingiems už sunkius žmogaus teisių pažeidimus Saudo 
Arabijoje, įskaitant žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymą, būtų 
taikomas visuotinis sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus 
mechanizmas;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

ECR:
P konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „kadangi 2017 m. Kovos su terorizmo nusikaltimais ir jų 

finansavimu įstatyme terorizmas apibrėžiamas neaiškiai“.
2-oji dalis: „ir pagal jį nebūtina naudoti smurto, kad veiksmas būtų 

priskiriamas teroristinio akto kategorijai;“.
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8 dalis
1-oji dalis: „primygtinai ragina Tarybą sustabdyti visą ES masinio sekimo 

technologijų ir kitų dvejopo naudojimo prekių eksportą į Saudo 
Arabiją, kuris gali būti naudojamas vidaus represijoms palengvinti 
ir pilietinei visuomenei nutildyti;“.

2-oji dalis: „atkreipia dėmesį į specialią Europos Sąjungoje veikiančių IT 
saugumo bendrovių, taip pat nacionalinių žvalgybos tarnybų 
atsakomybę ir jų moralinę bei teisinę pareigą neatsidurti tokioje 
padėtyje, kai dabartiniai ar buvę jų darbuotojai padėtų Saudo 
Arabijai vykdyti represijas prieš savo gyventojus, nes jie 
netiesiogiai ar tiesiogiai dirbtų Saudo Arabijos valdžios institucijoms 
ir padėtų slopinti vidaus pasipriešinimą bei žodžio laisvę;“.

17 dalis
1-oji dalis: „yra labai susirūpinęs dėl neaiškios terorizmo apibrėžties šalies 

kovos su terorizmu įstatyme;“.
2-oji dalis: „smerkia, kad specializuotas baudžiamasis teismas, sukurtas 

siekiant spręsti terorizmo klausimus, naudojamas kaip priemonė 
žmogaus teisių gynėjams bausti;“.

21 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „apgailestauja dėl nedrąsaus ES 

požiūrio į viešąją diplomatiją žmogaus teisių klausimais Saudo 
Arabijos atžvilgiu;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

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

23 dalis
1-oji dalis: „ragina ES delegaciją ir valstybių narių atstovybes šalyje stiprinti 

savo paramą pilietinei visuomenei, kai jos palaiko ryšius su Saudo 
Arabijos valdžios institucijomis, ir pasinaudoti visomis turimomis 
priemonėmis siekiant padidinti paramą žmogaus teisių gynėjų 
darbui,“.

2-oji dalis: „prireikus palengvinti vizų išdavimą skubos tvarka ir suteikti laikiną 
prieglobstį ES valstybėse narėse;“.
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41. Makroekonominės teisės aktų sistemos peržiūra

Pranešimas: Margarida Marques (A9-0212/2021)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

45 dalis 1 nariai VB - 133, 419, 142

50 dalis 2 nariai VB - 128, 505, 62

Po 73 dalies 3 nariai VB - 148, 477, 70

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas 
tekstas)

VB + 461, 94, 133

Įvairūs
Klaidų ištaisymas: EN
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42. Padėtis Nikaragvoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0400/2021, B9-0401/2021, B9-0402/2021, B9-
0403/2021, 
B9-0404/2021, B9-0405/2021

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0400/2021/REV
(PPE, S&D, RENEW, Verts/ALE, ECR, nariai)

2 dalis 2 The Left VB - 56, 603, 37

4 dalis 3 The Left VB - 120, 559, 17

dal.

1/VB + 624, 52, 20

2/VB + 618, 39, 39

3/VB + 616, 41, 39

5 dalis § originalus 
tekstas

4/VB + 618, 39, 39

15 dalis 1 ID VB - 129, 555, 10

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas 
tekstas)

VB + 629, 19, 40

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0400/2021 PPE VB ↓

B9-0401/2021 S&D VB ↓

B9-0402/2021 The Left VB ↓

B9-0403/2021 ECR VB ↓

B9-0404/2021 Verts/ALE VB ↓

B9-0405/2021 RENEW VB ↓

Prašymai balsuoti dalimis
The Left:
5 dalis
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1-oji dalis: „primygtinai ragina Nikaragvos valdžios institucijas pakeisti 
Rinkimų įstatymą pagal tarptautinius kriterijus, kaip reikalavo 
Amerikos valstybių organizacija (OAS) savo 2020 m. spalio 21 d. 
rezoliucijoje, į įvairias rinkimų struktūras paskirti nešališkus 
asmenis, atkurti teisinį statusą partijų, kurioms jis buvo 
panaikintas, gerbti Nikaragvos gyventojų teisę rinkti ir būti 
išrinktiems, taip pat užtikrinti neribotą nacionalinių ir tarptautinių 
rinkimų stebėjimo organų dalyvavimą, kartu įsipareigojant siekti 
politinio sambūvio po rinkimų;“, išskyrus žodžius „kaip reikalavo 
Amerikos valstybių organizacija (OAS) savo 2020 m. spalio 21 d. 
rezoliucijoje“.

2-oji dalis: šie žodžiai.
3-oji dalis: „pabrėžia, kad, siekiant pripažinti rinkimus ir per juos išrinktą 

vyriausybę, būtina įgyvendinti OAS ir tarptautinių organizacijų 
prašomus pakeitimus, visų pirma atkurti teises ir laisves, kurios 
sudarytų sąlygas laisvam, patikimam ir teisingam rinkimų 
procesui;“, išskyrus žodžius „OAS ir“.

4-oji dalis: šie žodžiai.

43. Represijos prieš opoziciją Turkijoje, ypač prieš Liaudies 
demokratinę partiją (HDP)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0406/2021, B9-0407/2021, B9-0408/2021, B9-
0409/2021, 
B9-0410/2021, B9-0411/2021

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0406/2021
(PPE, S&D, RENEW, Verts/ALE, The Left, nariai)

3 ID VB - 177, 489, 11Po 15 dalies

2 ID VB - 100, 558, 21

Po O 
konstatuojamosio

s dalies

1 ID VB - 134, 534, 10

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas 
tekstas)

VB + 603, 2, 67
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0406/2021 S&D VB ↓

B9-0407/2021 The Left VB ↓

B9-0408/2021 ECR VB ↓

B9-0409/2021 Verts/ALE VB ↓

B9-0410/2021 RENEW VB ↓

B9-0411/2021 PPE VB ↓
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44. Antarkties saugomų jūrų teritorijų nustatymas ir Pietų 
vandenyno biologinės įvairovės išsaugojimas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B9-0369/2021

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0369/2021
(PPE, S&D, RENEW, Verts/ALE, The Left)

3 dalis 2 ECR VB - 309, 370, 16

3 ECR VB - 136, 540, 19

dal.

1/VB + 619, 15, 62

4 dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 548, 75, 72

12 dalis 4 ECR VB - 108, 568, 19

K konstatuojamoji 
dalis

1 ECR VB - 150, 530, 15

dal.

1/VB + 626, 12, 58

O konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 584, 50, 62

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas 
tekstas)

VB + 588, 21, 79

Prašymai balsuoti dalimis
ID:
O konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „už nacionalinių jurisdikcijų ribų“ ir 

„kitoje Tarpvyriausybinės konvencijos dėl už nacionalinės 
jurisdikcijos ribų esančios biologinės įvairovės sesijoje“ ir „už 
nacionalinės jurisdikcijos ribų esančiose viso pasaulio teritorijose;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

4 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „įskaitant teisiškai privalomus 

visuotinius tikslus iki 2030 m. atkurti ir apsaugoti ne mažiau kaip 
30 proc. biologinės įvairovės;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.
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45. ES teisės ir LGBTIQ piliečių teisių pažeidimai Vengrijoje dėl 
Vengrijos Nacionalinėje Asamblėjoje priimtų teisės aktų 
pakeitimų

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0412/2021, B9-0413/2021

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir 
kt.

Balsavima
s

VB / EB: 
pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0412/2021
(PPE, S&D, RENEW, Verts/ALE, The Left)

8 dalis 1 RENEW VB - 261, 304, 121

21 dalis § originalus 
tekstas

VB + 460, 152, 72

dal.

1/VB + 515, 140, 27

27 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 478, 164, 35

16 nurodomoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 364, 297, 19

Po C 
konstatuojamosio

s dalies

2 The Left, 
Verts/ALE

VB + 357, 311, 15

D konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 518, 142, 20

Po E 
konstatuojamosio

s dalies

3 The Left, 
Verts/ALE

VB + 364, 306, 14

O konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 481, 152, 44

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas 
tekstas)

VB + 459, 147, 58

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0413/2021
(ECR)

B9-0413/2021 ECR VB ↓

Prašymai balsuoti atskirai
ECR: D konstatuojamoji dalis.
PPE: 21 dalis, 16 nurodomoji dalis, O konstatuojamoji dalis.

Prašymai balsuoti dalimis
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PPE:
27 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir užtikrinti galimybę naudotis 

visapusišku lytiniu švietimu ir švietimu santykių klausimais, kuris 
būtų moksliškai tikslus, pagrįstas įrodymais, tinkamas pagal amžių 
ir nešališkas;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

Įvairūs
Hermann Tertsch (ECR frakcija) taip pat palaikė pasiūlymą dėl rezoliucijos B9-
0413/2021.


