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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. Vaistai, tiekiami Jungtinėje Karalystėje, kiek tai susiję su Šiaurės Airija, 
taip pat Kipre, Airijoje ir Maltoje ***I

Pasiūlymas dėl direktyvos (COM(2021)0997 - C9-0475/2021 - 2021/0431(COD))

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Visas tekstas 1 PPE, S&D, ID, 
Verts/ALE,
The Left

+

Komisijos pasiūlymas VB + 547, 0, 4

Teisėkūros rezoliucijos 
projektas

2 PPE, S&D,
Verts/ALE,
The Left

+

2. Tiriamieji vaistai, tiekiami Jungtinėje Karalystėje, kiek tai susiję su Šiaurės 
Airija, taip pat Kipre, Airijoje ir Maltoje ***I

Pasiūlymas dėl reglamento (COM(2021)0998 - C9-0476/2021 - 2021/0432(COD))

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Visas tekstas 1 PPE, S&D, ID, 
Verts/ALE, 
The Left

+

Komisijos pasiūlymas VB + 555, 0, 3

Teisėkūros rezoliucijos 
projektas

2 PPE, S&D,
Verts/ALE,
The Left

+

3. Išankstinio finansavimo iš REACT-EU išteklių padidinimas ***I

Pasiūlymas dėl reglamento (COM(2022)0145 - C9-0132/2022 - 2022/0096(COD))

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Komisijos pasiūlymas VB + 549, 1, 8
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4. Dujų saugyklos ***I

Pasiūlymas dėl reglamento (COM(2022)0135 - C9-0126/2022 - 2022/0090(COD))

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Komisijos pasiūlymas VB + 516, 25, 15

5. Dėl karo Ukrainoje bėgančių vaikų ir jaunuolių apsauga ES

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0207/2022, B9-0212/2022, B9-0213/2022

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0207/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

1 dalis § originalus 
tekstas

VB + 494, 31, 29

8 dalis § originalus 
tekstas

VB + 474, 34, 7

9 dalis § originalus 
tekstas

VB + 522, 30, 3

Po 12 dalies 2 Verts/ALE,
The Left

VB + 326, 202, 20

20 dalis § originalus 
tekstas

VB + 494, 46, 18

dal.

1/VB + 457, 64, 34

Po 20 dalies 1 S&D,
Verts/ALE,
The Left

2/VB + 406, 105, 43

23 dalis § originalus 
tekstas

VB + 500, 38, 20

26 dalis § originalus 
tekstas

VB + 428, 85, 41

31 dalis § originalus 
tekstas

VB + 492, 41, 25

38 dalis § originalus 
tekstas

VB + 504, 48, 6

42 dalis § originalus 
tekstas

VB + 453, 101, 7

43 dalis § originalus 
tekstas

VB + 464, 51, 44
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

44 dalis § originalus 
tekstas

VB + 471, 48, 39

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 509, 3, 47

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0212/2022 ID ↓

B9-0213/2022 ECR ↓

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
S&D: 1 pakeitimas. pasiūlymas dėl bendrai pasirašytos rezoliucijos (visas tekstas)
The Left 1 ir 2 pakeitimai. pasiūlymas dėl bendrai pasirašytos rezoliucijos (visas tekstas)

Prašymai balsuoti atskirai
PPE: 26 dalis
ECR: 1, 8, 9, 20, 23, 26, 31, 38, 42, 43 ir 44 dalys

Prašymai balsuoti dalimis
ID:
1 pakeitimas.
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „įveikti griežtus apribojimus tranzito valstybėse 

narėse ir pabėgėlius priimančiose valstybėse narėse ir“
2-oji dalis: šie žodžiai.

Įvairūs
Nathalie Colin-Oesterlé, Nuno Melo, Moritz Körner ir Isabel Wiseler-Lima taip pat parėmė 
pasiūlymą dėl rezoliucijos B9-0207/2022.

6. 2022 m. kovo 24–25 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados, 
įskaitant naujausius pokyčius, susijusius su karu Ukrainoje ir ES 
sankcijomis Rusijai bei jų įgyvendinimu

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0197/2022, B9-0200/2022, B9-0201/2022, B9-0203/2022, B9-
0210/2022, B9-0211/2022

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0197/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, nariai)

1 dalis § originalus 
tekstas

VB + 547, 3, 5

2 dalis § originalus 
tekstas

VB + 547, 1, 8

Po 2 dalies 31 The Left VB - 142, 381, 36

2 ECR +3 dalis

§ originalus 
tekstas

VB ↓
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

dal.

1/VB + 489, 37, 27

2/VB + 456, 44, 51

4 dalis § originalus 
tekstas

3 +

5 dalis 11 S&D +

14 The Left VB - 197, 327, 30Po 5 dalies

15 The Left VB - 83, 442, 31

dal.

1/VB + 535, 7, 15

2/VB + 496, 36, 21

7 dalis § originalus 
tekstas

3/VB + 521, 12, 21

8 dalis § originalus 
tekstas

VB + 545, 2, 5

32 The Left -

dal.

1 +

2/VB + 512, 26, 17

3/VB + 518, 9, 21

4/VB + 494, 35, 22

9 dalis

§ originalus 
tekstas

5 +

Po 9 dalies 16 The Left VB + 404, 144, 8

Po 10 dalies 27 The Left VB - 33, 514, 11

dal.

1 +

Po 13 dalies 3 ECR

2/EB + 420, 116, 18

dal.

1 +

14 dalis § originalus 
tekstas

2 +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

6=
7=

10=

Verts/ALE
nariai
PPE

VB + 413, 93, 46

dal.

1/VB ↓

2/VB ↓

3/VB ↓

4/VB ↓

5/VB ↓

6/VB ↓

15 dalis

§ originalus 
tekstas

7/VB ↓

9 Verts/ALE -

33 The Left -

dal.

1/VB + 547, 2, 5

16 dalis

§ originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

17 dalis § originalus 
tekstas

2 +

dal.

1/VB - 119, 422, 16

Po 17 dalies 17 The Left

2/VB ↓

20 dalis 22 The Left VB - 200, 314, 41

18 The Left VB - 240, 294, 22

dal.

1/VB + 418, 61, 76

19 The Left

2/VB + 412, 70, 71

dal.

Po 20 dalies

20 The Left

1/VB - 214, 320, 25
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

2/VB - 156, 311, 89

21 The Left VB - 124, 395, 38

dal.

1/VB + 504, 49, 5

21 dalis 12 S&D

2/VB + 337, 199, 20

4 ECR +

dal.

1/VB - 213, 273, 67

28 The Left

2/VB ↓

dal.

1/VB - 133, 411, 13

Po 21 dalies

29 The Left

2/VB ↓

Po 22 dalies 23 The Left VB - 209, 250, 101

Po 24 dalies 24 The Left VB + 323, 224, 12

25 dalis 5 Verts/ALE VB - 258, 275, 22

27 dalis 8 Renew +

13 The Left VB - 47, 397, 115

dal.

1/VB - 147, 407, 7

25 The Left

2/VB - 59, 460, 38

Po F 
konstatuojamosios 

dalies

26 The Left VB - 196, 307, 57

1 ECR +Po H 
konstatuojamosios 

dalies 30 The Left VB - 224, 305, 31
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

I konstatuojamoji dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 513, 22, 19

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0197/2022 Verts/ALE ↓

B9-0200/2022 PPE ↓

B9-0201/2022 The Left ↓

B9-0203/2022 Renew ↓

B9-0210/2022 S&D ↓

B9-0211/2022 ECR ↓

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
PPE: Galutinis balsavimas
ECR: 6, 7 ir 10 pakeitimai
The Left: 1 ir 2 dalys; 5, 6, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30 ir 31 pakeitimai.
ID: 1, 3 ir 8 dalys; 6, 7 ir 10 pakeitimai

Prašymai balsuoti atskirai
S&D: I konstatuojamoji dalis
ID: 4 ir 7 dalys

Prašymai balsuoti dalimis
The Left:
4 dalis
1-oji dalis: „pakartoja, kad siekiant užtikrinti Ukrainai galimybę veiksmingai apsiginti ginklų 

tiekimas turi būti tęsiamas ir jo apimtis didinama;“ išskyrus žodžius „ir jo apimtis 
didinama“

2-oji dalis: „ir jo apimtis didinama“
3-oji dalis: „pakartoja, kad pritaria visai gynybinei pagalbai, kurią Ukrainos ginkluotosioms 

pajėgoms valstybės narės teikia individualiai ir kolektyviai pagal Europos taikos 
priemonę (ETP);“ „palankiai vertina sprendimą dar 500 mln. EUR padidinti pagalbą 
Ukrainai, teikiamą naudojantis ETP, ir ragina dar labiau didinti konkrečius įnašus 
tiek dvišaliu pagrindu, tiek naudojantis ETP, siekiant skubiai sustiprinti Ukrainos 
gynybinius pajėgumus;“

7 dalis
1-oji dalis: „vieningai solidarizuojasi su Ukrainos žmonėmis ir tvirtu jų troškimu pertvarkyti 

savo šalį, kad ji taptų demokratiška ir klestinčia Europos valstybe;“ „pripažįsta 
Ukrainos valią tapti Europos projekto dalimi, kurią ji pareiškė 2022 m. vasario 
28 d. pateikdama paraišką dėl narystės ES;“

2-oji dalis: „pakartoja savo raginimą ES institucijoms dėti pastangas, kad, kaip aiškus politinis 
jų įsipareigojimų signalas, Ukrainai būtų suteiktas ES šalies kandidatės statusas 
remiantis ES sutarties 49 straipsniu ir atsižvelgiant į nuopelnus, o kol kas tęsti 
darbą siekiant jos integracijos į ES bendrąją rinką vadovaujantis asociacijos 
susitarimu;“

3-oji dalis: „palankiai vertina Europos Vadovų Tarybos priimtą Versalio deklaraciją, kurioje 
teigiama, kad Ukraina yra mūsų Europos šeimos narė;“

9 dalis
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1-oji dalis: „palankiai vertina tai, kad Taryba sparčiai patvirtino sankcijas, ir giria ES 
institucijų ir valstybių narių vienybę reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, 
taip pat aukšto lygio G7 veiksmų koordinavimą;“

2-oji dalis: „ragina visus partnerius, ypač ES šalis kandidates ir potencialias šalis kandidates, 
suderinti savo veiksmus su sankcijų paketais;“

3-oji dalis: „palankiai vertina naujai įsteigtą Darbo grupę Rusijos elito, patikėtinių ir oligarchų 
klausimu, kurios tikslas – koordinuoti ES, G7 ir Australijos darbą, susijusį su 
sankcijomis Rusijos ir Baltarusijos oligarchams;“

4-oji dalis: „ragina Europos išorės veiksmų tarnybą ir Komisiją aktyviau bendrauti su šalimis, 
kurios dar nėra prisijungusios prie ES sankcijų Rusijos Federacijai, šiuo tikslu 
pasinaudojant ES įtaka ir visomis turimomis priemonėmis, ir prireikus teikti 
paramą; apgailestauja dėl to, kad kai kurios ES šalys kandidatės neprisiderina prie 
ES sankcijų; ragina parengti aiškų veiksmų planą, taikomą ES nepriklausančioms 
šalims, kurios padeda Rusijos Federacijai išvengti sankcijų;“

5-oji dalis: „primygtinai ragina Tarybą tvirtinti tolesnes griežtas sankcijas, kurios atspindėtų 
neslūgstančią Rusijos agresijos eskalaciją ir Rusijos karinių pajėgų vykdomus 
šokiruojančius žiaurumus, neabejotinai prilygstančius karo nusikaltimams;“

PPE:
12 pakeitimas
1-oji dalis: „ragina sukurti ES solidarumo mechanizmą, skirtą Rusijos karo prieš Ukrainą ir 

taikomų sankcijų ekonominiams ir socialiniams padariniams šalinti; „pripažįsta, 
kad veiksmingos sankcijos Rusijos Federacijai ir milijonų pabėgėlių, bėgančių iš 
Ukrainos dėl Rusijos agresijos ir invazijos, srautas kelia neišvengiamų ekonominių 
ir socialinių problemų visoje ES ir jos valstybėse narėse;“

2-oji dalis: „ragina užtikrinti kompensacines priemones ir alternatyvius prekių ir energijos 
šaltinių tiekimo būdus, taip siekiant sumažinti šį neigiamą poveikį, taip pat imtis 
veiksmingų kovos su nepriimtina spekuliacija, kuri šį poveikį dar labiau didina, 
priemonių, be kita ko, mokantis iš sėkmingų priemonių, kurias ES įgyvendino 
reaguodama į COVID-19 pandemiją;“

ID:
14 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „inter alia, atjungiant nuo SWIFT sistemos Rusijos 

Federacijos bankus ir šiuo tikslu veiksmus derinant su bendraminčiais 
tarptautiniais ES partneriais, taip pat“

2-oji dalis: šie žodžiai.

16 dalis
1-oji dalis: „dar kartą pabrėžia, kad svarbu įvairinti energijos šaltinius, technologijas ir 

tiekimo maršrutus, taip pat toliau investuoti į energijos vartojimo efektyvumą,“
2-oji dalis: „atsinaujinančiųjų išteklių energetiką, dujų laikymo ir elektros energijos kaupimo 

sprendimus ir užtikrinti tvarias ilgalaikes investicijas pagal Europos žaliąjį kursą; 
pabrėžia, kad svarbu pagal esamus ir būsimus laisvosios prekybos susitarimus 
užtikrinti energijos tiekimą iš ES prekybos partnerių, siekiant toliau mažinti ES 
priklausomybę nuo Rusijos, ypač žaliavų srityje; be to, ragina ES lygmeniu sukurti 
bendrus strateginius energijos rezervus ir energijos pirkimo mechanizmus, 
siekiant didinti energetinį saugumą ir sykiu mažinti priklausomybę nuo išorės 
energijos ir kainų svyravimą; ragina pradėti kurti dujų sąjungą, grindžiamą bendru 
valstybių narių dujų pirkimu;“
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17 dalis
1-oji dalis: „primygtinai ragina valstybes nares nutraukti bendradarbiavimą su Rusijos 

įmonėmis vykdant esamus ir naujus branduolinius projektus, be kita ko, Suomijoje, 
Vengrijoje ir Bulgarijoje, kur Rusijos ekspertus gali pakeisti Vakarų šalių ekspertai, 
ir palaipsniui atsisakyti „Rosatom“ paslaugų naudojimo; ragina nutraukti mokslinį 
bendradarbiavimą su Rusijos energetikos bendrovėmis, pvz., „Rosatom“, ir kitais 
atitinkamais Rusijos mokslo subjektais;“

2-oji dalis: „reikalauja, kad Baltarusijai taikomos sankcijos atspindėtų Rusijai taikomas 
sankcijas, kad būtų panaikintos visos spragos, leidžiančios V. Putinui pasinaudoti 
A. Lukašenkos pagalba siekiant apeiti sankcijas;“

Verts/ALE:
3 pakeitimas
1-oji dalis: „primena, kad mokestinės pajamos iš didžiausių Rusijos bendrovių sudaro didžiąją 

dalį įplaukų į Rusijos biudžetą ir apytiksliai trečdalis šio biudžeto skiriama 
karinėms išlaidoms; šiuo atžvilgiu palankiai vertina daugybės Vakarų šalių 
bendrovių sprendimus atsisakyti dirbti Rusijoje arba tiekti prekes ir teikti 
paslaugas Rusijai;  ragina privačias įmones atsisakyti savo investicijų, perkelti 
gamyklas iš Rusijos ir nutraukti galiojančias sutartis;“

2-oji dalis: „ragina dideles IT bendroves gerokai apriboti arba visiškai panaikinti Rusijoje 
esančių naudotojų prieigą prie jų produktų, paslaugų ir operacinių sistemų;“

17 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „nedelsiant įšaldyti gamtinių dujų, naftos ir elektros 

energijos kainas Europos lygmeniu, siekiant“
2-oji dalis: šie žodžiai.

19 pakeitimas
1-oji dalis: „ragina ES vedant derybas dėl kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu 

teisės aktų rinkinio skubiai padidinti finansinį skaidrumą, pašalinti visas spragas, 
kuriomis naudojantis siekiama paslėpti tikruosius savininkus, ir užtikrinti, kad visi 
pinigai, kuriuos Rusijos oligarchai laiko Sąjungoje, būtų konfiskuoti;“

2-oji dalis: „šiomis aplinkybėmis ragina į juodąjį sąrašą įtraukti ES nepriklausančių šalių 
finansų įstaigas, kurios užsiima pinigų plovimu arba sudaro sąlygas jį vykdyti;“

20 pakeitimas
1-oji dalis: „ragina sukurti pasaulinį finansų registrą (PFR), į kurį būtų įtraukta informacija 

apie turtinę padėtį, nekilnojamąjį turtą, finansinį turtą ir tikrąjį turto savininką;“
2-oji dalis: „reikalauja, kad Europos mokesčių rojai visapusiškai bendradarbiautų sudarant 

pasaulinį finansų registrą ir ragina ES taikyti sankcijas ES mokesčių rojams, kurie 
atsisako bendradarbiauti;“

25 pakeitimas
1-oji dalis: „kadangi Rusijoje yra didžiausia turto nelygybė Europoje ir 10 % turtingiausių 

Rusijos gyventojų priklauso apie 74 % viso namų ūkio turto; kadangi didelė dalis 
turto laikoma lengvatinio apmokestinimo mokesčių rojuose;“

2-oji dalis: „kadangi Rusijai pritaikytos sankcijos taikomos ne tik asmenis, kurie yra tiesiogiai 
atsakingi už karą, bet gali neproporcingai paveikti ir Rusijos indėlininkus, 
dirbančiuosius ir pensininkus bei sumažinti visų Rusijos gyventojų pragyvenimo 
lygį ir sukelti jiems ekonominių sunkumų;“

28 pakeitimas
1-oji dalis: „primena, kad dar prieš karą Ukrainoje daug žmonių Europoje jau buvo atsidūrę 

nesaugioje ir pažeidžiamoje padėtyje, ir įspėja, kad dėl karo ir su sankcijomis 
susijusios infliacijos, visų pirma kylančių maisto ir energijos kainų, tų visuomenės 
narių padėtis taps nepakenčiama; ragina ES valstybes nares suteikti paveiktiems 
asmenims pakankamą finansinę paramą kovai su energijos (dujų, naftos ir 
elektros energijos) nepritekliumi, maisto stygiumi ir augančiomis būsto kainomis;“

2-oji dalis: „ragina valstybes nares finansuoti tokias priemones, dideliu mastu apmokestinant 
energetikos įmonių nenumatytą pelną;“

29 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodį „visišką“
2-oji dalis: šis žodis.
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ECR, The Left, ID:
15 dalis
1-oji dalis: „ragina nedelsiant“, „kuo greičiau“, „taikyti visišką Rusijos naftos, anglies, 

branduolinio kuro ir dujų importo embargą, visiškai atsisakyti „Nordstream 1“ ir 
„Nordstream 2“ ir pateikti planą, kaip trumpuoju laikotarpiu ir toliau užtikrinti ES 
energijos tiekimo saugumą;“ išskyrus žodžius „nedelsiant“, „kuo greičiau“, „taikyti 
visišką Rusijos naftos, anglies, branduolinio kuro ir dujų importo embargą“, 
„visiškai atsisakyti „Nordstream 1“ ir „Nordstream 2““

2-oji dalis: „nedelsiant“, „taikyti visišką Rusijos naftos, anglies, branduolinio kuro ir dujų 
importo embargą“

3-oji dalis: „kuo greičiau“
4-oji dalis: „visiškai atsisakyti „Nordstream 1“ ir „Nordstream 2““, išskyrus žodžius 

„„Nordstream 1“ ir“
5-oji dalis: „„Nordstream 1“ ir“
6-oji dalis: „ragina Komisiją, Europos išorės veiksmų tarnybą ir valstybes nares parengti 

išsamų ES veiksmų planą, susijusį su tolesnėmis sankcijomis, ir aiškiai informuoti 
apie raudonąsias linijas ir atsilyginamąsias priemones, kuriomis būtų panaikintos 
sankcijos tuo atveju, jei Rusija imtųsi veiksmų atkurti Ukrainos nepriklausomybę, 
suverenitetą ir teritorinį vientisumą, atsižvelgiant į tarptautiniu mastu pripažintas 
sienas, ir visiškai išvestų savo karines pajėgas iš Ukrainos teritorijos;“ išskyrus 
žodžius „parengti išsamų ES veiksmų planą, susijusį su tolesnėmis sankcijomis, ir“

7-oji dalis: „parengti išsamų ES veiksmų planą, susijusį su tolesnėmis sankcijomis, ir“

7. Šengeno vertinimo mechanizmas *

Pranešimas: Sara Skyttedal (A9-0054/2022)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Atsakingo komiteto 
pakeitimai. 

Balsavimas už visus 
pakeitimus iš karto

1-21, 
23-32, 
35-44, 
46-77, 
79-85

komitetas +

1 straipsnio 2 dalies b 
a punktas

89 ID VB - 101, 428, 12

92 ECR VB - 102, 445, 8

22 komitetas +

1 straipsnio 3 dalis

90 ID VB ↓

3 straipsnio 2 dalis 93 ECR VB - 97, 457, 5

4 straipsnio 2 dalies 
įžanginė dalis

94 ECR VB - 88, 460, 5

1 straipsnio 2 dalies a 
a punktas

91 ID VB - 106, 443, 4

95S ECR VB - 91, 461, 54 straipsnio 2 dalies b 
punktas

33 komitetas +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

2 straipsnio 2 
pastraipos c punktas

96S ECR VB - 93, 450, 11

4 straipsnio 2 dalies c 
punktas

34 komitetas +

97 ECR VB - 95, 451, 512 straipsnio 1 dalies 
2 pastraipa

45 komitetas +

16 straipsnio 1 dalies 
1 pastraipa

98 ECR VB - 96, 452, 7

86 The Left VB - 103, 443, 323 straipsnio 7 dalies 
pirma pastraipa

78 komitetas +

87 ID VB - 89, 448, 14Po 1 
konstatuojamosios 

dalies 88 ID VB - 98, 449, 5

Komisijos pasiūlymas VB + 427, 102, 24

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ID: 87–89 pakeitimai
ECR: 86–98 pakeitimai

8. Žmogaus teisių padėtis Šiaurės Korėjoje, įskaitant religinių mažumų 
persekiojimą

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0183/2022, B9-0184/2022, B9-0193/2022, B9-0194/2022, B9-
0195/2022, B9-0196/2022

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0183/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, nariai)

dal.

1 +

2 +

9 dalis § originalus 
tekstas

3 +

dal.

1 +

15 dalis § originalus 
tekstas

2 +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) +

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0183/2022 The Left ↓

B9-0184/2022 Verts/ALE ↓

B9-0193/2022 Renew ↓

B9-0194/2022 S&D ↓

B9-0195/2022 PPE ↓

B9-0196/2022 ECR ↓

Prašymai balsuoti dalimis
The Left:
9 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ragina visas JT nares imtis veiksmų, kad būtų 

visapusiškai įgyvendintos egzistuojančios JT Saugumo Tarybos sankcijos“ ir 
„primygtinai reikalauja, kad Taryba pagal ES visuotinį sankcijų už žmogaus teisių 
pažeidimus režimą priimtų griežtas papildomas sankcijas žmogaus teisių srityje, 
nukreiptas prieš asmenis, kurie, kaip nustatyta, yra atsakingi už šiuos 
pažeidimus;“

2-oji dalis: „ragina visas JT nares imtis veiksmų, kad būtų visapusiškai įgyvendintos 
egzistuojančios JT Saugumo Tarybos sankcijos“

3-oji dalis: „primygtinai reikalauja, kad Taryba pagal ES visuotinį sankcijų už žmogaus teisių 
pažeidimus režimą priimtų griežtas papildomas sankcijas žmogaus teisių srityje, 
nukreiptas prieš asmenis, kurie, kaip nustatyta, yra atsakingi už šiuos 
pažeidimus;“

15 dalis
1-oji dalis: „palankiai vertina ES sankcijų režimą ir ES pareikštą pasirengimą remti bet kokius 

reikšmingus diplomatinius procesus; ragina ES ir valstybes nares parengti 
strategiją, papildančią ES sankcijų režimą, laikantis ES visuotinės strategijos“

2-oji dalis: „ir atsižvelgiant į politinio dialogo su Šiaurės Korėja atnaujinimą, kai tam ateis 
laikas, siekiant integruoti žmogaus teisių, branduolinio ginklo atsisakymo ir taikos 
iniciatyvas į savo santykius su KLDR;“

Įvairūs
Esther de Lange taip pat palaikė bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos B9-0195/2022.
Andrey Kovatchev taip pat palaikė bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-0183/2022.

9. Teisinės valstybės ir žmogaus teisių padėtis Gvatemalos Respublikoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0179/2022, B9-0180/2022, B9-0182/2022, B9-0187/2022, B9-
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0190/2022, B9-0191/2022

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0179/2022 PPE VE - 190, 309, 46

B9-0180/2022 The Left -

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0182/2022
(S&D, Renew, Verts/ALE, nariai)

1 The Left -Po 8 dalies

2 The Left -

Po 12 dalies 3 The Left -

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) +

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0182/2022 Verts/ALE ↓

B9-0187/2022 Renew ↓

B9-0190/2022 S&D ↓

B9-0191/2022 ECR ↓

Įvairūs
Andrey Kovatchev taip pat palaikė bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-0182/2022.

10. Didėjančios represijos Rusijoje, įskaitant Aleksejaus Navalno atvejį

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0181/2022, B9-0185/2022, B9-0186/2022, B9-0188/2022, B9-
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0192/2022, B9-0214/2022

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0181/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, nariai)

1 dalis 3 The Left -

Po 5 dalies § originalus 
tekstas

+ žodinis pakeitimas

7 dalis § originalus 
tekstas

+

dal.

1 +

8 dalis § originalus 
tekstas

2 +

dal.

1/VB + 524, 4, 5

10 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 422, 80, 27

14 dalis § originalus 
tekstas

+

15 dalis § originalus 
tekstas

VB + 497, 11, 24

1 The Left -18 dalis

8 ECR -

19 dalis 4 The Left EB - 239, 279, 16

5 The Left -20 dalis

9 ECR -

23 dalis § originalus 
tekstas

VB + 347, 152, 24

24 dalis § originalus 
tekstas

VB + 357, 107, 56

dal.

1/VB + 265, 237, 25

7 ECR

2/VB - 76, 426, 24

dal.

26 dalis

§ originalus 
tekstas

1 ↓
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

2 ↓

Po A 
konstatuojamosios 

dalies

6 ECR VB - 249, 269, 8

D konstatuojamoji 
dalis

2 The Left -

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) +

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0181/2022 The Left ↓

B9-0185/2022 Verts/ALE ↓

B9-0186/2022 Renew ↓

B9-0188/2022 S&D ↓

B9-0192/2022 ECR ↓

B9-0214/2022 PPE ↓

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ECR: 6 ir 7 pakeitimai
The Left: 15, 23 ir 24 dalys

Prašymai balsuoti atskirai
The Left: 7 ir 14 dalys

Prašymai balsuoti dalimis
Verts/ALE:
7 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ragina valstybes nares uždaryti ir uždrausti tokias 

su valstybe susijusias institucijas kaip Rusijos mokslo ir kultūros centrų tinklas ir 
Rusijos diasporos organizacijas ir asociacijas, kurios veikia prižiūrimos ir 
vadovaujamos Rusijos diplomatijos misijų ir skleidžia Rusijos propagandą ir 
dezinformaciją;“

2-oji dalis: šie žodžiai.

ECR:
10 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių 

aktyvistais“
2-oji dalis: šie žodžiai.

The Left:
8 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „sovietų režimo ir“
2-oji dalis: šie žodžiai.

26 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kritiškus“
2-oji dalis: šie žodžiai.
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Įvairūs
Andrey Kovatchev taip pat palaikė bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-0181/2022.
Pranešėjas Petras Auštrevičius pateikė šį žodinį pakeitimą, siekiant po 5 dalies įterpti naują dalį:
„smerkia Maskvos patriarcho Kirilo, Rusijos stačiatikių bažnyčios vadovo, vaidmenį teikiant 
Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą teologinį pagrindimą; gerbia 300 Rusijos stačiatikių 
bažnyčios kunigų pasirašiusių laišką, kuriame smerkiama agresija, sielvartaujama dėl Ukrainos 
žmonių išbandymų ir prašoma sustabdyti karą, drąsą;“

11. Teisė į remontą

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B9-0175/2022

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0175/2022 
(IMCO komitetas)

dal.

1 +

2 dalis § originalus 
tekstas

2 +

Po 3 dalies 1 ECR VB - 232, 265, 26

dal.

1 +

11 dalis § originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

2 +

17 dalis § originalus 
tekstas

3 +

20 dalis 2 ECR VB - 210, 289, 23

dal.

1 +

A konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2 +

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 509, 3, 13

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
S&D: 1 ir 2 pakeitimai. pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas)
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Prašymai balsuoti dalimis
ID:
2 dalis
1-oji dalis: „pabrėžia, kad iniciatyva dėl teisės į remontą turi būti proporcinga, grindžiama 

įrodymais ir ekonomiškai efektyvi ir kad ja turi būti užtikrinta tvarumo, vartotojų 
apsaugos ir itin konkurencingos socialinės rinkos ekonomikos principų 
pusiausvyra, kad visi atitinkami suinteresuotieji subjektai galėtų pasinaudoti“, 
„galimybėmis;“

2-oji dalis: „žaliosios pertvarkos teikiamomis“

11 dalis
1-oji dalis: „laikosi nuomonės, kad, siekiant sudaryti sąlygas vartotojams žiedinės 

ekonomikos sistemoje atlikti aktyvesnį vaidmenį, labai svarbu geriau informuoti 
vartotojus apie galimybes pataisyti gaminius; mano, kad geriau informuoti 
vartotojai galėtų priimti labiau pagrįstus sprendimus dėl pirkimo, o tai galėtų būti 
paskata rinkoje didinti pataisomų gaminių pasiūlą; todėl palankiai vertina 
paskelbtą Komisijos iniciatyvą, susijusią su vartotojų įgalėjimu dalyvauti“

2-oji dalis: „žaliojoje pertvarkoje;“

17 dalis
1-oji dalis: „primygtinai ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 

priimamo akto, kuriuo būtų skatinama vykdyti žaliuosius viešuosius pirkimus;“
2-oji dalis: „mano, kad pagal Europos žaliojo kurso tikslus vykdant visus viešuosius pirkimus 

pirmenybė turi būti teikiama pakartotinai naudojamiems, pataisomiems, 
perdirbamiems, atnaujinamiems ir kitiems efektyviai energiją ir išteklius 
naudojantiems gaminiams ir sprendimams, padedantiems kuo labiau sumažinti 
gaminių ir sprendimų poveikį aplinkai visu jų gyvavimo ciklu, o jeigu jiems 
pirmenybė neteikiama, turėtų būti taikomas principas „laikykis taisyklių arba 
paaiškink“;“ išskyrus žodžius „pagal Europos žaliojo kurso tikslus“

3-oji dalis: „pagal Europos žaliojo kurso tikslus“

A konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pagal Europos žaliąjį kursą“ ir „darbotvarkės“
2-oji dalis: šie žodžiai.

12. Europos Parlamento 2023 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmata

Pranešimas: Niclas Herbst (A9-0087/2022)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

2 dalis 2 ID -

Po 2 dalies 3 ID VB - 81, 395, 35

13 dalis 4 ID VB - 76, 407, 32

Po 13 dalies 5 ID -

16 dalis 6 ID -

dal.

1 +

28 dalis § originalus 
tekstas

2 +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Po 30 dalies 1 The Left EB - 144, 268, 96

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 337, 119, 38

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ID: 3 ir 4 pakeitimai

Prašymai balsuoti dalimis
Renew, PPE:
28 dalis
1-oji dalis: „primena, kad dauguma Parlamento narių pritaria vienai būstinei;“
2-oji dalis: „primena, kad reikia rasti sprendimus siekiant optimizuoti parlamentinį institucinį 

darbą, finansines išlaidas ir anglies dioksido išmetimo rodiklį; primena, kad pagal 
Europos Sąjungos sutartį Europos Parlamentas turi turėti būstinę Strasbūre; 
pažymi, kad siekiant įdiegti nuolatinius pakeitimus reikėtų keisti Sutartį;“

13. Padėtis Afganistane, ypač moterų teisių padėtis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0198/2022, B9-0199/2022, B9-0202/2022, B9-0204/2022, B9-
0205/2022, B9-0206/2022

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0198/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, nariai)

dal.

1/VB + 488, 1, 2

7 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 390, 50, 46

dal.

1/VB + 375, 99, 22

13 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 274, 200, 20

Po 13 dalies 6 The Left -

15 dalis § originalus 
tekstas

VB + 374, 45, 75

16 dalis 7 ECR -

Po 16 dalies 8 ECR -

17 dalis 2 ID VB - 175, 302, 11

dal.20 dalis § originalus 
tekstas

1 +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

2/VB + 258, 221, 10

23 dalis § originalus 
tekstas

VB + 452, 8, 32

J konstatuojamoji dalis 3 The Left -

Po K 
konstatuojamosios 

dalies

4 The Left -

Po P 
konstatuojamosios 

dalies

5 The Left VB - 31, 455, 8

Q konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 483, 4, 5

Po S 
konstatuojamosios 

dalies

1 ID VB - 70, 385, 31

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) +

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0198/2022 The Left ↓

B9-0199/2022 PPE ↓

B9-0202/2022 Verts/ALE ↓

B9-0204/2022 Renew ↓

B9-0205/2022 S&D ↓

B9-0206/2022 ECR ↓

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
The Left: 5 pakeitimas; 13 ir 23 dalys; Q konstatuojamoji dalis
ID: 1 ir 2 pakeitimai. 15 dalis

Prašymai balsuoti atskirai
PPE: 7 ir 13 dalys
ECR: 13 ir 15 dalys
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Prašymai balsuoti dalimis
ECR:
7 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „reprodukcinės sveikatos priežiūros“
2-oji dalis: šie žodžiai.

ID:
13 dalis
1-oji dalis: „ragina ES ir jos valstybes nares remti ir apsaugoti iš Afganistano bėgančius 

asmenis; pakartoja, kad reikia apsaugoti Afganistano moterų teisininkių, pilietinės 
visuomenės lyderių, menininkų, sportininkų ir kitų pažeidžiamų asmenų, ypač tų, 
kurių gyvybei gresia pavojus, pvz., LGBTQI+ asmenų, statusą;“

2-oji dalis: „pakartoja savo raginimą įgyvendinti specialią vizų programą, sustiprintas 
perkėlimo programas ir veiksmingą garantuojamą Afganistano pabėgėlių 
apsaugą;“

PPE, ID:
20 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „panaikinti Afganistano turto įšaldymą ir“
2-oji dalis: šie žodžiai.


