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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 (viena dvidešimtoji Parlamento narių)
1/10 vidutinė riba (viena dešimtoji Parlamento narių)
1/5 aukšta riba (viena penktoji Parlamento narių)
SB slaptas balsavimas
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1. Pabėgėliai Europoje: CARE ***I

Pasiūlymas dėl reglamento (COM(2022)0109 - C9-0057/2022 - 2022/0075(COD))

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Komisijos pasiūlymas VB + 562, 2, 3

2. Lankstesnis Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (PMIF) 
panaudojimas atsižvelgiant į karą Ukrainoje ***I

Pasiūlymas dėl reglamento (COM(2022)0112 - C9-0056/2022 - 2022/0077(COD))

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

2 straipsnio 1 punktas 3 Verts/ALE
The Left

VB - 125, 442, 7

2 straipsnio 2 punktas 4 Verts/ALE
The Left

VB - 115, 424, 5

5 Verts/ALE
The Left

VB - 118, 460, 2

dal.

1 +

3 straipsnio 1 punktas

§ originalus 
tekstas

2 +

18 konstatuojamoji 
dalis

1 Verts/ALE
The Left

VB - 118, 455, 6

Po 19 
konstatuojamosios 

dalies

2 Verts/ALE
The Left

VB - 119, 431, 8

Komisijos pasiūlymas VB + 575, 4, 3

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
The Left: 1, 2, 3, 4 ir 5 pakeitimai.

Prašymai balsuoti dalimis
ID:
3 straipsnio 1 punktas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir kitų viešųjų ar privačiųjų paramos teikėjų“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

3. Europos Sąjungos ir Moldovos Respublikos susitarimas dėl Europos sienų 
ir pakrančių apsaugos agentūros Moldovos Respublikoje vykdomos 
operacinės veiklos ***

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo (COM(2022)0124 - 07202/2022 - C9-0120/2022 - 
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2022/0087(NLE))

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Tarybos sprendimo 
projektas

VB + 543, 34, 10

4. 2023 m. Parlamento mėnesinių sesijų kalendorinis planas

Pirmininkų sueigos pasiūlymas

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pritarta be balsavimo

5. Prašymas atšaukti Włodzimierzo Cimoszewicziaus (Włodzimierz 
Cimoszewicz) imunitetą

Pranešimas: Gilles Lebreton (A9-0057/2022)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl 
sprendimo

+

6. Prašymas atšaukti Ioanniso Lagoso (Ioannis Lagos) imunitetą

Pranešimas: Angel Dzhambazki (A9-0055/2022)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl 
sprendimo

+
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7. Paskirstytojo registro technologija grindžiamoms rinkos infrastruktūroms 
skirta bandomoji tvarka ***I

Pranešimas: Johan Van Overtveldt (A9-0240/2021)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Preliminarus susitarimas

Preliminarus 
susitarimas

2 komitetas VB + 527, 28, 31

8. Tarptinklinis ryšys (nauja redakcija) ***I

Pranešimas: Angelika Winzig (A9-0286/2021)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Preliminarus susitarimas

Preliminarus 
susitarimas

74 komitetas VB + 581, 2, 5

9. Makrofinansinės paramos suteikimas Moldovos Respublikai ***I

Pranešimas: Markéta Gregorová (A9-0043/2022)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Komisijos pasiūlymas VB + 558, 20, 10

10. Ryšių palaikymo per tarpvalstybinius civilinius ir baudžiamuosius procesus 
kompiuterinė sistema (sistema e. CODEX) ***I

Pranešimas: Emil Radev, Nuno Melo (A9-0288/2021)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Preliminarus susitarimas

Preliminarus 
susitarimas

71 komitetai VB + 571, 7, 10
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11. Automatinis keitimasis DNR duomenimis Italijoje *

Pranešimas: Juan Fernando López Aguilar (A9-0046/2022)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Tarybos įgyvendinimo 
sprendimo projektas

VB + 547, 38, 4

12. Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Italijoje *

Pranešimas: Juan Fernando López Aguilar (A9-0050/2022)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Tarybos įgyvendinimo 
sprendimo projektas

VB + 546, 37, 3

13. Automatinis keitimasis transporto priemonių registracijos duomenimis 
Italijoje *

Pranešimas: Juan Fernando López Aguilar (A9-0047/2022)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Tarybos įgyvendinimo 
sprendimo projektas

VB + 546, 36, 6

14. Automatinis keitimasis transporto priemonių registracijos duomenimis 
Graikijoje *

Pranešimas: Juan Fernando López Aguilar (A9-0049/2022)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Tarybos įgyvendinimo 
sprendimo projektas

VB + 546, 33, 9
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15. Europos Sąjungos ir Brazilijos Federacinės Respublikos susitarimas dėl 
trumpalaikio bevizio režimo paprastų pasų turėtojams ***

Rekomendacija: Paulo Rangel (A9-0029/2022)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Tarybos sprendimo 
projektas

VB + 585, 3, 0

16. Europos Sąjungos ir Brazilijos Federacinės Respublikos susitarimas dėl 
trumpalaikio bevizio režimo diplomatinių, tarnybinių arba oficialių pasų 
turėtojams ***

Rekomendacija: Paulo Rangel (A9-0030/2022)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Tarybos sprendimo 
projektas

VB + 587, 3, 0

17. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų 
mobilizavimas pagal Prancūzijos paraišką „EGF/2021/007 FR/Selecta“

Pranešimas: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0048/2022)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl 
rezoliucijos 

VB + 556, 21, 10

18. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2, 3 dalis ir 4 
dalies c punktą dėl didžiausios leidžiamosios flutianilo liekanų 
koncentracijos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B9-0168/2022 (reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0168/2022 
(ENVI komitetas)

Pasiūlymas dėl 
rezoliucijos 

EB - 310, 256, 17
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19. Poreikis skubiai parengti ES veiksmų planą siekiant užtikrinti aprūpinimą 
maistu ES viduje ir už jos ribų, atsižvelgiant į Rusijos invaziją į Ukrainą

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0160/2022, B9-0162/2022, B9-0163/2022, B9-0164/2022, B9-
0165/2022, B9-0166/2022, B9-0167/2022

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0160/2022
(PPE, S&D, Renew, ECR)

1 ID VB - 99, 459, 25

13 The Left VB - 150, 424, 12

Po 2 dalies

29 The Left VB - 147, 391, 51

4 dalis 41 ECR VB + 396, 163, 28

5 dalis 51 Renew +

Po 6 dalies 42 ECR VB - 273, 304, 11

2 ID VB - 263, 307, 18Po 8 dalies

3 ID VB - 110, 462, 11

14 The Left VB - 174, 361, 54

15 The Left VB - 155, 426, 5

Po 12 dalies

16 The Left VB - 155, 418, 11

Po 15 dalies 4 ID VB - 67, 476, 41

Po 16 dalies 17 The Left VB - 145, 434, 11

dal.

1 +

2 +

17 dalis § originalus 
tekstas

3 +

dal.

1 +

18 dalis § originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

2/EB + 388, 176, 24

21 dalis § originalus 
tekstas

3 +



P9_PV(2022)03-24(VOT)_LT.docx 9 PE 730.300

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

5 ID VB - 220, 321, 48Po 21 dalies

43 ECR VB + 525, 15, 48

22 dalis 27 The Left VB + 493, 84, 13

Po 22 dalies 44 ECR VB + 265, 249, 71

52 Renew +

dal.

1 ↓

24 dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB ↓

dal.

1 +

25 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 496, 70, 17

dal.

1/VB + 522, 24, 38

2/VB + 383, 162, 45

26 dalis § originalus 
tekstas

3/VB + 428, 139, 18

12 PPE VB + 293, 285, 12Po 26 dalies

18 The Left VB - 163, 410, 14

dal.

1/EB + 312, 237, 37

40 Verts/ALE

2 -

6 ID VB ↓

53 Renew EB + 300, 271, 15

dal.

1/VB ↓

2/VB ↓

3/VB ↓

4/VB ↓

27 dalis

§ originalus 
tekstas

5/VB ↓
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

6/VB ↓

28 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

38 Verts/ALE -

dal.

1 +

29 dalis

§ originalus 
tekstas

2 +

dal.

1/VB + 482, 90, 16

2/VB - 138, 426, 21

19 The Left

3/VB + 512, 72, 2

20 The Left VB - 166, 411, 10

21 The Left VB - 142, 436, 9

Po 29 dalies

39 Verts/ALE EB - 158, 340, 88

32 dalis § originalus 
tekstas

atsk./EB + 413, 148, 27

33 dalis 54 Renew +

55 Renew +

dal.

1 ↓

36 dalis

§ originalus 
tekstas

2 ↓

Po 36 dalies 22 The Left VB + 348, 204, 37

dal.

1 +

37 dalis § originalus 
tekstas

2 +

39 dalis 28 The Left VB - 138, 432, 19

23 The Left VB - 140, 435, 10

24 The Left VB - 146, 375, 66

Po 39 dalies

30 The Left VB - 139, 426, 15
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

31 The Left VB - 165, 406, 13

56 Renew +

dal.

1 ↓

2/VB ↓

3/VB ↓

4 ↓

40 dalis

§ originalus 
tekstas

5 ↓

41 dalis 57 Renew +

Po 42 dalies 7 ID VB - 273, 295, 15

dal.

1 +

43 dalis § originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

44 dalis § originalus 
tekstas

2 +

Po 46 dalies 46 Renew EB + 307, 267, 12

dal.

1/VB + 562, 21, 6

2/VB + 464, 114, 7

47 dalis § originalus 
tekstas

3/VB + 551, 12, 15

8 PPE VB - 274, 289, 20

9 PPE VB - 254, 306, 21

Po 47 dalies

10 PPE VB + 298, 276, 7

dal.

1/VB + 270, 241, 75

45 ECR

2/VB - 259, 314, 10

48 dalis

§ originalus dal.
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

1/VB ↓tekstas

2/VB ↓

dal.

1/VB + 447, 75, 54

2/VB + 444, 68, 71

3/VB + 429, 120, 34

49 dalis § originalus 
tekstas

4/VB + 493, 56, 35

Po 49 dalies 11 PPE VB + 284, 278, 25

dal.

1 +

50 dalis § originalus 
tekstas

2 +

53 dalis 32/rev PPE VB + 465, 100, 21

Po 53 dalies 33/rev PPE VB + 429, 127, 26

dal.

1 +

54 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 469, 88, 28

Po 55 dalies 25 The Left VB - 209, 349, 29

Po 57 dalies 26 The Left VB - 193, 326, 69

dal.

1 +

58 dalis § originalus 
tekstas

2 +

Po L 
konstatuojamosios 

dalies

34 Verts/ALE -

dal.

1 +

2/VB + 552, 27, 6

M konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

3/VB + 353, 200, 26
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

W konstatuojamoji 
dalis

47 Renew EB + 303, 232, 49

Z konstatuojamoji 
dalis

48 Renew +

dal.

1 +

AE konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 479, 105, 2

dal.

1 +

AH konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

2/VB + 544, 13, 27

AK konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

3/VB + 479, 58, 46

AB konstatuojamoji 
dalis

35 Verts/ALE -

AE konstatuojamoji 
dalis

49 Renew +

AL konstatuojamoji 
dalis

50 Renew +

36 Verts/ALE -Po AL 
konstatuojamosios 

dalies 37 Verts/ALE -

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 413, 120, 49

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0160/2022 S&D ↓

B9-0162/2022 PPE ↓

B9-0163/2022 Renew ↓

B9-0164/2022 The Left ↓

B9-0165/2022 ID ↓

B9-0166/2022 ECR ↓

B9-0167/2022 Verts/ALE ↓
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Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ECR: 41, 42, 43, 44, 45 pakeitimai; 27, 47 dalys.
PPE: 8, 9, 10, 11, 12, 32/rev, 33/rev pakeitimai.
The Left: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 pakeitimai; 

26, 27, 49 dalys.
ID: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 pakeitimai; 24 dalis (2-oji dalis), 25 dalis (2-oji dalis), 40 

dalis (2-oji ir 3-oji dalys), 47 dalis (2-oji dalis), 48 dalis, 54 dalis (2-oji dalis); M 
konstatuojamoji dalis (2-oji ir 3-oji dalys), AE konstatuojamoji dalis (2-oji dalis), AK 
konstatuojamoji dalis (2-oji ir 3-oji dalys).

Verts/ALE: 9, 10, 12 pakeitimai; 27 dalis.

Prašymai balsuoti atskirai
Renew: 26, 32 ir 36 dalys.
PPE: 48 dalis.
The Left: 28, 32 ir 36 dalys.
S&D: 32, 37 ir 49 dalys.

Prašymai balsuoti dalimis
The Left:
18 dalis
1-oji dalis: „ragina Komisiją numatyti galimas Rusijos atsakomąsias sankcijas, kurios galėtų 

turėti įtakos žemės ūkio ir žvejybos bei akvakultūros maisto produktų sektoriui, 
tokias kaip 2014 m. įvestos sankcijos,“.

2-oji dalis: „ir identifikuoti bei atverti naujas rinkas maisto produktų eksportui nukreipti;“.

43 dalis
1-oji dalis: „ragina Komisiją žemės ūkio produktams, dėl kurių kyla problemų rinkoje, taikyti 

išimtines priemones, įskaitant pagalbą privačiajam sandėliavimui; atkreipia 
dėmesį į savo ketinimą suteikti šią pagalbą kiaulienos sektoriui;“.

2-oji dalis: „primygtinai ragina Komisiją sukurti mechanizmą, kuriuo būtų sudarytos sąlygos 
nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms įstaigoms gauti privačiai 
sandėliuojamų produktų, kad būtų lengviau užtikrinti Ukrainos aprūpinimą maistu; 
mano, kad šį mechanizmą taip pat būtų galima panaudoti pabėgėlius priimančiose 
valstybėse narėse pasitelkiant Europos pagalbos labiausiai skurstantiems 
asmenims fondą, kad būtų patenkintas skubus poreikis tiekti papildomą maisto 
kiekį; be to, mano, kad šis fondas gali padėti užtikrinti, kad pažeidžiami asmenys 
nuo krizės nenukentėtų neproporcingai;“.

58 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „alternatyviomis eksporto realizavimo rinkomis“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

ID:
24 dalis
1-oji dalis: „atkreipia dėmesį, kad, siekiant sumažinti priklausomybę nuo cheminių trąšų, 

reikėtų kuo skubiau pasinaudoti alternatyviais organinių maisto medžiagų 
šaltiniais ir maisto medžiagų apykaitos procesais; ragina Komisiją šalinti teisės 
aktų nulemtas ir praktines šio sprendinio įgyvendinimo kliūtis, kad būtų sumažinta 
priklausomybė nuo trąšų importo, visų pirma pereinant prie organinių trąšų ir 
toliau remiant mokslinius tyrimus ir naujas inovacijas ES lygmeniu; ragina Komisiją 
visų pirma imtis reikiamų priemonių, įskaitant teisėkūros priemones, siekiant 
padidinti organinių tręšimo produktų, gautų iš nuotekų dumblo ir perdirbto mėšlo, 
naudojimą, jais pakeičiant chemines trąšas,“.

2-oji dalis: „vadovaujantis strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ tikslais;“.

25 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pereinant prie ekologiškesnių, atsinaujinančiųjų 

alternatyvų“.
2-oji dalis: šie žodžiai.
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44 dalis
1-oji dalis: „pabrėžia, kad turėtų būti priimtos priemonės, kuriomis būtų siekiama užkirsti 

kelią laisvo prekių judėjimo kliūtims, ypač kalbant apie laisvą svarbiausių 
produktų, pavyzdžiui, grūdų, judėjimą; primygtinai reikalauja užtikrinti tinkamą 
bendrosios rinkos veikimą, kiek tai susiję su žemės ūkio produktais, ir vengti 
eksporto į kitas valstybes nares draudimų;“.

2-oji dalis: „prašo Komisijos šiuo atžvilgiu būti ypač budriai ir nedelsiant imtis veiksmų prieš 
Vengrijos nustatytą grūdų eksporto draudimą;“.

48 dalis
1-oji dalis: „be to, primygtinai teigia, kad, siekiant nedelsiant padidinti atsparumą ir sukurti 

savarankiškumą išteklių požiūriu, neturėtų būti pakenkta strategijos „Nuo ūkio iki 
stalo“ ir platesnio Žaliojo kurso tikslų įgyvendinimui;“.

2-oji dalis: „pabrėžia, kad priemonės išteklių naudojimo efektyvumui ir tvaresnių alternatyvų 
bei metodų prieinamumui padidinti ir priemonės maisto švaistymui sumažinti, kaip 
išdėstyta strategijoje „Nuo ūkio iki stalo“ ir Žaliojo kurso strategijoje, t. y. 
priklausomybės nuo tokių išteklių kaip žalingi augalų apsaugos produktai ir 
cheminės trąšos, mažinimas yra pagrindas siekiant vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu 
užtikrinti patikimus ES žemės ūkio, žuvininkystės ir akvakultūros sektorius ir 
maisto produktų tiekimo grandinę;“.

54 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir pažymi, kad šiomis priemonėmis turi būti 

padedama siekti ES tikslų iki 2050 m. pereiti prie poveikio klimatui neutralumo;“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

M konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „iš dalies dėl klimato poveikio ir COVID-19 

pandemijos padarinių;“.
2-oji dalis: „iš dalies dėl klimato poveikio ir COVID-19 pandemijos padarinių;“, išskyrus 

žodžius „dėl klimato poveikio ir ... padarinių“.
3-oji dalis: „dėl klimato poveikio ir ... padarinių“.

AE konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „laikantis Žaliojo kurso tikslų“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

AH konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „kadangi tinkamas Europos bendrosios rinkos veikimas yra aprūpinimo maistu 

užtikrinimo prielaida;“.
2-oji dalis: „kadangi Vengrijos vyriausybė neseniai nusprendė uždrausti visą grūdų eksportą 

dėl Rusijos įsiveržimo į Ukrainą, pažeisdama tiek Sutartimi numatytus 
įsipareigojimus, tiek ES solidarumo principą;“.
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AK konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „kadangi esama ir tokios svarbios su dabartine krize nesusijusios siektinos ir 

tęstinos sinergijos, kaip tvari žemės ūkio praktika, kuria užsiimant būtų gerinama 
dirvožemio kokybė ir, savo ruožtu, skatinamas produktyvumas bei kitos 
ekosistemų funkcijos ir paslaugos, įskaitant anglies dioksido sekvestraciją ir 
vandens kokybės reguliavimą;“, išskyrus žodžius „anglies dioksido sekvestraciją 
ir“.

2-oji dalis: „anglies dioksido sekvestraciją ir“.
3-oji dalis: „kadangi tai, kaip ES gamina ir vartoja maisto produktus, gėrimus ir kitus žemės 

ūkio produktus, turi būti suderinama su ES politika ir įsipareigojimais, įskaitant JT 
darnaus vystymosi tikslus ir Paryžiaus susitarimą, siekiant užtikrinti tvirtą visų trijų 
tvarumo ramsčių pusiausvyrą;“.

S&D:
19 pakeitimas
1-oji dalis: „pabrėžia, kad tvirtas ir tvarus visos ES žemės ūkio sektorius bei klestinti ir tvari 

kaimo aplinka, užtikrinama įgyvendinant tvirtą bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP), 
yra gyvybiškai svarbūs veiksniai norint atremti aprūpinimo maistu iššūkį;“.

2-oji dalis: „pabrėžia, kad, įgyvendinant dabartinę į eksportą orientuotą BŽŪP, kurioje vyrauja 
pramoninio ūkininkavimo modeliai, nėra užtikrinami smulkių ir vidutinių ūkininkų 
interesai, daroma žala aplinkai ir prisidedama prie klimato kaitos, biologinės 
įvairovės ir miškų nykimo, dirvožemio erozijos, vandens trūkumo bei vandens ir 
oro taršos;“.

3-oji dalis: „pabrėžia, kad žemės ūkis yra labai svarbus ES bei jos politiniam ir ekonominiam 
vystymuisi, be to, jis daro didžiulį poveikį visuomenei maisto gamybos, užimtumo 
kaime, ekonominio gyvybingumo ir gyvenimo kokybės kaimo vietovėse bei, 
kalbant bendriau, kaimo plėtros požiūriais;“.

Verts/ALE:
29 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir pašarams“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

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

37 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ypač gyvulininkystės sektoriuje“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

50 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ilguoju laikotarpiu“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

40 pakeitimas
1-oji dalis: „pripažįsta, kad atsižvelgiant į išskirtines aplinkybes reikia skubiai imtis laikinų, 

atšaukiamųjų priemonių, kad būtų padidinta ES gamyba 2022 m. derliaus sezonui 
ir taip būtų pagerintas ES apsirūpinimo maistu saugumas; ragina Komisiją, 
atsižvelgiant į poreikį įveikti skubų baltyminių augalų trūkumą, paspartinti 
administracines procedūras, kad šiais pereinamaisiais BŽŪP metais taptų 
įmanoma panaudoti pūdymus šiems žmonių ir gyvūnų vartojimui skirtiems 
augalams auginti; šiuo klausimu ragina pirmenybę teikti baltyminiams augalams; 
ragina Komisiją laiku iš naujo įvertinti padėtį ir prireikus 2023 m. pasiūlyti 
papildomų tinkamų priemonių;“.

2-oji dalis: „atsižvelgdamas į tai, atkreipia dėmesį į ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
vaidmenį skatinant funkcinę biologinę įvairovę ir didinant aplinkinių ariamųjų 
vietovių derlių iki 36 proc.; griežtai įspėja dėl pesticidų naudojimo ekologiniu 
požiūriu svarbiose vietovėse, nes bendras našumo padidėjimas bus prarastas 
žūstant kenkėjais mintantiems plėšrūnams ir lipnių juostelių-gaudyklių 
priviliotiems vabzdžiams apdulkintojams, taip pat dėl arimo veiklos, dėl kurios į 
aplinką išleidžiama sukaupta anglis;“.
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45 pakeitimas
1-oji dalis: „be to, primygtinai reikalauja, kad pirmiausia būtų dedamos visos pastangos 

siekiant užtikrinti, kad nebūtų maisto trūkumo, visų pirma pažeidžiamuose 
regionuose, kad būtų išvengta plačiai paplitusio geopolitinio nestabilumo, ir mano, 
kad šiuo metu indėlis į pasaulinį aprūpinimą maistu yra moralinė pareiga ir neturi 
būti laikomas grėsme ilgalaikiams strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ ir platesnio 
Žaliojo kurso tikslams ir uždaviniams nedelsiant padidinti atsparumą ir sukurti 
savarankiškumą išteklių požiūriu;“.

2-oji dalis: „pabrėžia, kad priemonės išteklių naudojimo efektyvumui ir tvaresnių alternatyvų 
bei metodų prieinamumui padidinti ir priemonės maisto švaistymui sumažinti, t. y. 
priklausomybės nuo išteklių, mažinimas yra pagrindas siekiant vidutiniu ir ilguoju 
laikotarpiu užtikrinti patikimus ES žemės ūkio, žuvininkystės ir akvakultūros 
sektorius ir maisto produktų tiekimo grandinę;“.

Renew, The Left, S&D:
17 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pabrėžia, kad trumpalaikiai ir vidutinės trukmės 

sprendimai, kuriais siekiama užtikrinti apsirūpinimo maistu saugumą, apima 
tiekimo iš trečiųjų šalių įvairinimą, ir“ ir „ir sudaryti naujus dvišalius susitarimus 
arba sustiprinti esamus susitarimus;“.

2-oji dalis: „pabrėžia, kad trumpalaikiai ir vidutinės trukmės sprendimai, kuriais siekiama 
užtikrinti apsirūpinimo maistu saugumą, apima tiekimo iš trečiųjų šalių įvairinimą, 
ir“.

3-oji dalis: „ir sudaryti naujus dvišalius susitarimus arba sustiprinti esamus susitarimus;“.

Renew, The Left, S&D, Verts/ALE:
21 dalis
1-oji dalis: „primena, kad smarkiai išaugusios trąšų kainos, kurios daro didelį poveikį visam 

žemės ūkio maisto produktų sektoriui, kilo dar prieš Rusijos invaziją į Ukrainą; 
pabrėžia, kad šios kainos ir toliau didės, nes yra susijusios su gamtinių dujų 
kainomis;“.

2-oji dalis: „todėl primygtinai ragina Komisiją pradėti panaikinti antidempingo muitus 
trečiosiose šalyse pagamintoms trąšoms;“.

3-oji dalis: „be to, apgailestauja, kad Komisija savo 2022 m. kovo 8 d. komunikate 
„REPowerEU“: bendri Europos veiksmai įperkamesnei energijai bei saugesnei ir 
tvaresnei energetikai užtikrinti“ nepaminėjo konkretaus trąšų atvejo;“.

S&D, Verts/ALE:
26 dalis
1-oji dalis: „ragina Komisiją padidinti azoto iš gyvulių mėšlo, pvz., iš mėšlo išgauto azoto 

(RENURE), naudojimo, kaip alternatyvos cheminių trąšų naudojimui, ribas, 
atsižvelgiant į trąšų ribines vertes;“, išskyrus žodžius „Komisiją padidinti ... ribas“.

2-oji dalis: „Komisiją padidinti ... ribas“.
3-oji dalis: „ragina Komisiją apsvarstyti galimybę taikyti laikiną leidžiančią nukrypti nuostatą 

siekiant greitai sumažinti trąšų kainą ir parengti ilgalaikę sistemą, kad būtų 
padidintas ūkių žiediškumas ir sumažinta priklausomybė nuo trečiųjų šalių 
išteklių;“.

ECR, Renew, Verts/ALE:
27 dalis
1-oji dalis: „pripažįsta, kad atsižvelgiant į išskirtines aplinkybes reikia skubiai imtis laikinų, 

atšaukiamųjų priemonių, kad būtų padidinta ES gamyba 2022 m. derliaus sezonui 
ir taip būtų pagerintas ES apsirūpinimo maistu saugumas; ragina Komisiją, 
atsižvelgiant į poreikį įveikti skubų baltyminių augalų trūkumą, paspartinti 
administracines procedūras, kad šiais pereinamaisiais BŽŪP metais taptų 
įmanoma panaudoti pūdymus šiems žmonių ir gyvūnų vartojimui skirtiems 
augalams auginti;“, išskyrus žodžius „baltyminių augalų“ (toje šios dalies vietoje, 
kur šie žodžiai paminimi pirmą kartą).

2-oji dalis: „baltyminių augalų“ (toje šios dalies vietoje, kur šie žodžiai paminimi pirmą kartą).
3-oji dalis: „šiuo klausimu ragina pirmenybę teikti baltyminiams augalams ir kitiems 

augalams, kuriems nereikia naudoti arba reikia naudoti labai mažai pesticidų;“, 
išskyrus žodžius „ir kitiems augalams“ ir „arba reikia naudoti labai mažai“.

4-oji dalis: „ir kitiems augalams“.
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5-oji dalis: „arba reikia naudoti labai mažai“.
6-oji dalis: „ragina Komisiją laiku iš naujo įvertinti padėtį ir prireikus 2023 m. pasiūlyti 

papildomų tinkamų priemonių;“.

The Left, ID, Verts/ALE:
40 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „perėjimas prie“, „bei pastangos susikurti ir 

paspartinti prieigą prie alternatyvių baltymų, organinių trąšų rinkų, mikrobinės 
pasėlių apsaugos ir agroekologijos“, „atitinkančių Žaliojo kurso tikslus“ ir „šiais 
pereinamaisiais BŽŪP metais sudarančių sąlygas laikinai trumpuoju laikotarpiu 
parodyti lankstumą apsvarstant galimybes taikyti sąlygas ir nukrypti leidžiančias 
nuostatas, taip pat paspartinant administracines procedūras šioms lanksčioms 
sąlygoms sudaryti“.

2-oji dalis: „perėjimas prie“ ir „bei pastangos susikurti ir paspartinti prieigą prie alternatyvių 
baltymų, organinių trąšų rinkų, mikrobinės pasėlių apsaugos ir agroekologijos“.

3-oji dalis: „atitinkančių Žaliojo kurso tikslus“.
4-oji dalis: „šiais pereinamaisiais BŽŪP metais sudarančių sąlygas laikinai trumpuoju 

laikotarpiu parodyti lankstumą apsvarstant galimybes taikyti sąlygas ir nukrypti 
leidžiančias nuostatas, taip pat paspartinant administracines procedūras šioms 
lanksčioms sąlygoms sudaryti“, išskyrus žodžius „ir nukrypti leidžiančias 
nuostatas“.

5-oji dalis: „ir nukrypti leidžiančias nuostatas“.

ECR, ID:
47 dalis
1-oji dalis: „pakartoja, kad turi būti padidintas Europos strateginis savarankiškumas maisto, 

pašarų ir apskritai žemės ūkio sektoriuje,“.
2-oji dalis: „vadovaujantis Žaliojo kurso tikslais, kuriais siekiama“.
3-oji dalis: „apsaugoti ES aplinką ir jos žemės ūkio, žuvininkystės ir akvakultūros sektorius;“.

Renew, ID:
49 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kartu atsižvelgiant į galimas Rusijos invazijos į 

Ukrainą pasekmes Europos ir pasaulio apsirūpinimo maistu saugumui“ ir 
„įgyvendinant veiksmų gaires, kuriomis siekiama įvykdyti strategijos „Nuo ūkio iki 
stalo“ uždavinius“.

2-oji dalis: „kartu atsižvelgiant į galimas Rusijos invazijos į Ukrainą pasekmes Europos ir 
pasaulio apsirūpinimo maistu saugumui“.

3-oji dalis: „įgyvendinant veiksmų gaires, kuriomis siekiama įvykdyti strategijos „Nuo ūkio iki 
stalo“ uždavinius“.

4-oji dalis: „arba anglies dioksido nutekėjimo“.

20. 2021–2027  m. DFP: kova su oligarchinėmis struktūromis, ES lėšų apsauga 
nuo sukčiavimo ir interesų konfliktų

Pranešimas: Petri Sarvamaa (A9-0039/2022)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

28 dalis + pakeista žodžiu

Pasiūlymas dėl 
rezoliucijos (visas 

tekstas)

VB + 409, 61, 42
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Įvairūs
Monika Hohlmeier pateikė tokį 28 dalies žodinį pakeitimą:
„atkreipia dėmesį į tai, kad, remiantis 2018 ir 2019 m. metinių pranešimų dėl Europos Sąjungos 
finansinių interesų apsaugos (toliau – FIA pranešimai) I priedu, Rumunija, vykdydama aktyvų 
kovos su sukčiavimu tyrimą, per atitinkamus metus sugebėjo nustatyti kol kas daugiausiai tarp 
ES valstybių narių su sukčiavimu susijusių pažeidimų ir apie juos pranešti;“.


