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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. Laikinas prekybos liberalizavimas papildant prekybos lengvatas, taikomas 
Ukrainos produktams pagal Europos Sąjungos ir Ukrainos asociacijos 
susitarimą ***I

Pranešimas: Sandra Kalniete (A9-0146/2022)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Komisijos pasiūlymas 
ir pakeitimas

VB + 515, 32, 11

2. Eurojusto vykdomas įrodymų, susijusių su genocidu, nusikaltimais 
žmoniškumui, karo nusikaltimais ir susijusiomis nusikalstamomis 
veikomis, išsaugojimas, analizė ir saugojimas ***I

Pasiūlymas dėl reglamento (COM(2022)0187 – C9-0155/2022 – 2022/0130(COD))

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

1 komitetas +Visas tekstas

2–11 ECR VB - 109, 329, 150

Komisijos pasiūlymas VB + 560, 17, 18

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ECR: 2–11 pakeitimai.

3. Reglamentas (ES) 2016/1628: Komisijos įgaliojimų priimti deleguotuosius 
aktus pratęsimas ***I

Pasiūlymas dėl reglamento (COM(2022)0113 – C9-0119/2022 – 2022/0080(COD))

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Komisijos pasiūlymas VB + 555, 26, 21
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4. ES ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimas

Pranešimas: Dragoş Tudorache (A9-0143/2022)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

3 Renew +2 dalis

§ originalus 
tekstas

VB ↓

Po 27 dalies 4 Renew +

1 Renew +Po A 
konstatuojamosios 

dalies 2 Renew +

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 512, 43, 39

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ID: 2 dalis.

5. Komisijos 2021 m. teisinės valstybės principo taikymo ataskaita

Pranešimas: Terry Reintke (A9-0139/2022)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Alternatyvus 
pasiūlymas dėl 

rezoliucijos

1 ID VB - 120, 462, 14

dal.

1 +

6 dalis § originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

38 dalis § originalus 
tekstas

2/EB + 323, 267, 9

dal.

1 +

39 dalis § originalus 
tekstas

2 +

dal.40 dalis § originalus 
tekstas

1 +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

2 +

dal.

1 +

42 dalis § originalus 
tekstas

2 +

2 pranešėjas +

dal.

1 ↓

57 dalis

§ originalus 
tekstas

2 ↓

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 429, 131, 34

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ID: 1 pakeitimas.

Prašymai balsuoti dalimis
Parlamento nariai:
6 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Vengrijoje, Lenkijoje ir Slovėnijoje“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

38 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pvz., teisėsaugos institucijų pernelyg didelės jėgos 

naudojimo per protestus ir prie Sąjungos sienų“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

39 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „be kita ko, kovos su terorizmu ir saugumo politiko 

srityje“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

40 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „bei teisių“ ir „ be kita ko, priėmus labai abortus 

apribojančius teisės aktus“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

42 dalis
1-oji dalis: „susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad yra daug pranešimų apie reikšmingus ir 

sistemingus migrantų bei prieglobsčio prašytojų pagrindinių teisių pažeidimus 
visoje Sąjungoje ir visų pirma prie jos išorės sienų; apgailestauja dėl to, kad kelios 
valstybės narės priėmė nacionalinius teisės aktus, kuriais stipriai apribojamos 
prieglobsčio prašytojų teisės ir kai kuriais atvejais netgi kyla grėsmė, kad nebus 
laikomasi negrąžinimo principo ir teisės į veiksmingą teisinę gynybą; apgailestauja 
dėl to, kad, nepaisant Parlamento raginimų, Komisija nebaigė savo vertinimo dėl 
kelių nacionalinių teisėkūros priemonių prieglobsčio ir migracijos srityje 
suderinamumo su Sąjungos teise;“.

2-oji dalis: „pakartoja, kad pagarba pagrindinėms teisėms, pvz., teisei į prieglobstį ir 
veiksmingą teisinę gynybą, yra neatskiriama tinkamo teisinės valstybės principo 
taikymo dalis;“.
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57 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „primygtinai ragina Komisiją pradėti šio reglamento 

6 straipsnio 1 dalyje numatytą procedūrą bent Lenkijos ir Vengrijos atvejais; 
primena, kad reglamento taikymas, tikslas ir taikymo sritis yra aiškiai apibrėžti ir 
nėra būtina jų papildomai aiškinti; smerkia Komisijos sprendimą toliau rengti 
rekomendacijas net po to, kai ESTT sprendimu buvo patvirtintas reglamento 
teisėtumas ir galiojimas;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

6. 2021 m. ataskaita dėl Šiaurės Makedonijos

Pranešimas: Ilhan Kyuchyuk (A9-0133/2022)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

3 Verts/ALE VB + 368, 178, 502 dalis

§ originalus 
tekstas

VB ↓

dal.

1 +

28 dalis § originalus 
tekstas

2 +

39 dalis § originalus 
tekstas

VB + 530, 16, 56

Po 75 dalies 2 PPE VB + 382, 190, 25

79 dalis § originalus 
tekstas

VB + 358, 219, 26

dal.

1/VB + 406, 180, 17

80 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 358, 196, 37

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 508, 56, 35

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
S&D: 79 ir 80 dalys.
Verts/ALE: 79, 80 dalys ir 1, 2, 3 pakeitimai.
ID: 2 ir 39 dalys, 80 dalies 1-oji dalis.

Prašymai balsuoti atskirai
S&D: 39 dalis.
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Prašymai balsuoti dalimis
ID:
80 dalis
1-oji dalis: „smerkia bet kokius mėginimus pakeisti istorinius paminklus ir (arba) artefaktus, 

įskaitant autentiško kultūros paveldo naikinimą, ir bet kokius mėginimus perrašyti 
istoriją;“.

2-oji dalis: „pabrėžia, kad tokie incidentai kelia didelį susirūpinimą, be kita ko, atsižvelgiant į 
nepakankamą 2017 m. Draugystės, geros kaimynystės ir bendradarbiavimo 
sutarties įgyvendinimą;“.

S&D:
28 dalis
1-oji dalis: „ragina vykdyti nuolatinius veiksmus siekiant toliau didinti bendruomenių 

tarpusavio pasitikėjimą ir stiprinti daugiatautės visuomenės bei demokratijos 
veikimą, kartu primindamas, kad svarbu puoselėti visų bendruomenių teises ir 
veiksmingai kovoti su visais diskriminacijos atvejais;“.

2-oji dalis: „ragina vyriausybę užtikrinti vienodą konstitucinę visų etninių bendruomenių 
teisių apsaugą, prireikus priimant teisės aktų pakeitimus, ir apsaugoti bei 
propaguoti tų bendruomenių kultūros paveldą, kalbas ir tradicijas suteikiant 
vienodas, įtraukias ir nediskriminacines galimybes gauti išsilavinimą ir naudotis 
žiniasklaidos priemonėmis;“.

Įvairūs
1 pakeitimas buvo atšauktas.

7. 2021 m. ataskaita dėl Albanijos

Pranešimas: Isabel Santos (A9-0131/2022)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

2 dalis § originalus 
tekstas

VB + 389, 57, 151

3 dalis § originalus 
tekstas

VB + 409, 57, 129

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 519, 52, 28

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ID: 2 ir 3 dalys.

8. Opozicijos persekiojimas ir profesinių sąjungų vadovų sulaikymai 
Baltarusijoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0269/2022, B9-0270/2022, B9-0274/2022, B9-0275/2022, B9-
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0276/2022, B9-0277/2022

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0270/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, nariai)

Po D 
konstatuojamosios 

dalies

3 Renew +

Po K 
konstatuojamosios 

dalies

1 S&D +

M konstatuojamoji 
dalis

2 S&D +

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) +

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0269/2022 The Left ↓

B9-0270/2022 PPE ↓

B9-0274/2022 Verts/ALE ↓

B9-0275/2022 Renew ↓

B9-0276/2022 S&D ↓

B9-0277/2022 ECR ↓

Įvairūs
Sara Matthieu taip pat parėmė pasiūlymą dėl rezoliucijos B9-0274/2022.
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9. Minimalus tarptautinių subjektų grupių apmokestinimo lygis *

Pranešimas: Aurore Lalucq (A9-0140/2022)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Atsakingo komiteto 
pakeitimai. 

Balsavimas už visus 
pakeitimus iš karto

1–23, 
26–29, 
35–43

komitetas +

2 straipsnio 1 dalis 47 The Left VB - 118, 364, 113

2 straipsnio 3 dalies a 
punktas

48 The Left VB - 129, 341, 122

49 The Left VB - 116, 354, 1263 straipsnio 1 dalies 
12 punktas

56 Verts/ALE VB - 171, 318, 110

16 straipsnis 57NP Verts/ALE,
The Left

VB - 117, 356, 126

50NP The Left VB - 47, 358, 19427 straipsnis

24 komitetas +

51NP The Left VB - 53, 345, 20129 straipsnis

25 komitetas +

46 straipsnis 52NP The Left VB - 116, 360, 120

58NP Verts/ALE,
The Left

VB - 118, 346, 13147 straipsnis

30–34 komitetas +

Po 53 straipsnio 45 ECR -

55 straipsnio 1 dalis 44 ECR -

3 konstatuojamoji 
dalis

53 Verts/ALE VB - 130, 328, 140

Po 3 
konstatuojamosios 

dalies

54 Verts/ALE VB - 109, 325, 162

Po 9 
konstatuojamosios 

dalies

46 The Left VB - 106, 328, 161

12 konstatuojamoji 
dalis

55 Verts/ALE VB - 162, 323, 111

Komisijos pasiūlymas VB + 503, 46, 48
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Prašymai balsuoti vardiniu būdu
The Left: 46, 47, 48, 49, 50, 51 ir 52 pakeitimai.
Verts/ALE: 53, 54, 55, 56, 57 ir 58 pakeitimai.

10. Europos švietimo erdvės sukūrimas iki 2025 m. Mikrokredencialai, 
individualiosios mokymosi sąskaitos ir mokymasis siekiant tvarios 
aplinkos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B9-0266/2022

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0266/2022
(CULT komitetas)

9 dalis § originalus 
tekstas

VB + 519, 59, 21

dal.

1 +

10 dalis § originalus 
tekstas

2 +

17 dalis § originalus 
tekstas

VB + 457, 82, 61

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) +

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ID: 9 ir 17 dalys.

Prašymai balsuoti dalimis
ID:
10 dalis
1-oji dalis: „primena valdžios institucijoms apie jų esminį vaidmenį užtikrinant suaugusiems 

siūlomų įgūdžių mokymo pusiausvyrą“.
2-oji dalis: „ir visų pirma pažymi, kad pagrindiniai, universalieji, psichosocialiniai ir socialiniai 

emociniai įgūdžiai yra tokie pat svarbūs žaliajai ir skaitmeninei pertvarkoms, kaip 
ir techniniai įgūdžiai;“.

11. Kova su nebaudžiamumu už karo nusikaltimus Ukrainoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0272/2022, B9-0281/2022, B9-0282/2022, B9-0283/2022, B9-
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0284/2022, B9-0285/2022

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0281/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, nariai)

Po 1 dalies 3 The Left VB - 118, 443, 25

4 dalis 11 PPE +

Po 10 dalies 4 The Left VB - 270, 295, 31

Po 17 dalies 5 The Left VB - 101, 443, 48

19 dalis 6 The Left VB + 431, 81, 75

22 dalis 7 The Left -

dal.

1 +

2 -

3 +

25 dalis § originalus 
tekstas

4/EB - 252, 290, 48

dal.

1/VB - 175, 407, 14

Po 25 dalies 8 The Left

2/VB ↓

9 The Left VB - 95, 402, 99Po 27 dalies

10 The Left VB - 169, 362, 60

1 The Left VB - 69, 459, 57Po F 
konstatuojamosios 

dalies 2 The Left VB - 61, 452, 52

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) +

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0272/2022 The Left ↓

B9-0281/2022 PPE ↓

B9-0282/2022 Renew ↓

B9-0283/2022 Verts/ALE ↓

B9-0284/2022 S&D ↓

B9-0285/2022 ECR ↓
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Prašymai balsuoti vardiniu būdu
The Left: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ir 10 pakeitimai.

Prašymai balsuoti dalimis
Verts/ALE:
8 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „įskaitant daugybę karo nusikaltimų, įvykdytų 

tokiose šalyse kaip Sirija, Mianmaras (Birma), Irakas, Afganistanas, Palestina ir 
Jemenas“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

ECR, PPE:
25 dalis
1-oji dalis: „palankiai vertina tai, kad Aukščiausioji Rada priėmė įstatymo projektą Nr. 7304, 

kuriuo numatoma leisti TBT dirbti Ukrainoje, ir ragina Ukrainos valdžios institucijas 
paremti pastangas užtikrinti atskaitomybę už sunkius tarptautinius nusikaltimus, 
tuo tikslu skubiai ratifikuojant TBT Romos statutą ir oficialiai tampant TBT nare; 
ragina Ukrainos valdžios institucijas suderinti Ukrainos nacionalinės teisės aktus ir 
procedūras su tarptautine teise, taip sustiprinant vidaus teisinius mechanizmus, 
skirtus kovoti su nebaudžiamumu už nusikaltimus, suderinti vidaus teisės aktus, 
visų pirma Baudžiamąjį kodeksą, su tarptautine baudžiamąja teise ir tarptautine 
humanitarine teise ir parengti aiškią bei praktinę bendradarbiavimo su TBT ir 
kitomis įstaigomis, tiriančiomis Ukrainoje įvykdytus nusikaltimus, sistemą,“.

2-oji dalis: „be kita ko, pasirašant įstatymo projektą Nr. 2689 dėl tam tikrų teisėkūros 
procedūra priimamų aktų dėl tarptautinės baudžiamosios ir humanitarinės teisės 
vykdymo užtikrinimo pakeitimų, kurį Ukrainos Rada priėmė 2021 m. gegužės 
mėn.;“.

3-oji dalis: „primena, kad visos konflikto šalys turi griežtai laikytis tarptautinės humanitarinės 
teisės;“.

4-oji dalis: „ragina Ukrainą užtikrinti veiksmingą tyrimą dėl įtariamo Ukrainos kovotojų 
piktnaudžiavimo Rusijos karo belaisviais;“.

12. Rusijos karo Ukrainoje socialinės ir ekonominės pasekmės ES. ES 
pajėgumo veikti stiprinimas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0267/2022, B9-0271/2022, B9-0273/2022, B9-0278/2022, B9-
0279/2022, B9-0280/2022

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0267/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, nariai)

1 dalis § originalus 
tekstas

VB + 575, 8, 9

1 The Left VB - 48, 461, 91

dal.

1 +

4 dalis

§ originalus 
tekstas

2 +

7 dalis 2 The Left VB - 118, 408, 74

dal.8 dalis § originalus 
tekstas

1 +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

2 +

3 +

Po 10 dalies 3 The Left -

dal.

1 +

2 +

11 dalis § originalus 
tekstas

3 +

4 The Left VB - 133, 438, 25

dal.

1/VB - 265, 312, 19

Po 11 dalies

5 The Left

2/VB ↓

dal.

1/EB + 382, 158, 49

13 dalis § originalus 
tekstas

2 +

14 dalis § originalus 
tekstas

VB + 542, 15, 24

dal.

1 +

15 dalis § originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

18 dalis § originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

21 dalis § originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

24 dalis § originalus 
tekstas

2/EB + 349, 221, 20
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

dal.

1 +

26 dalis § originalus 
tekstas

2/EB + 337, 233, 23

dal.

1 +

30 dalies b punktas § originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

30 dalies d punktas § originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

31 dalis § originalus 
tekstas

2 +

33 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

dal.

1 +

2 +

34 dalis § originalus 
tekstas

3 +

dal.

1 +

35 dalis § originalus 
tekstas

2 +

Po 39 dalies 6 The Left VB - 143, 434, 17

dal.

1 +

2 +

41 dalis § originalus 
tekstas

3 +

dal.

1 +

42 dalis § originalus 
tekstas

2 +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

dal.

1 +

2 +

3/EB + 332, 248, 9

44 dalis § originalus 
tekstas

4/EB + 300, 266, 15

dal.
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

V konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

atsk. +

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) +

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0267/2022 Renew ↓

B9-0271/2022 PPE ↓

B9-0273/2022 The Left ↓

B9-0278/2022 S&D ↓

B9-0279/2022 ECR ↓

B9-0280/2022 Verts/ALE ↓

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ID: 1 ir 14 dalys.
The Left: 1, 2, 4, 5, 6, 7 ir 8 pakeitimai.

Prašymai balsuoti atskirai
Renew: 24 ir 44 dalys.
The Left: 33 dalis.
PPE: 13 ir 49 dalys, V konstatuojamoji dalis.

Prašymai balsuoti dalimis
Renew:
34 dalis
1-oji dalis: „atkreipia dėmesį į tai, kad Europai reaguojant į COVID-19 krizę, Europos piliečiai 

jautė, kad ES juos saugo ir atveria naujas galimybes, visų pirma sukurdama SURE 
programą ir iniciatyvą „NextGenerationEU“ (NGEU);“.

2-oji dalis: „pažymi, kad nei NGEU fondo Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės komponentas, nei dabartinėje 2021–2027 m. daugiametėje finansinėje 
programoje (DFP) numatyta lankstumo nuostata nėra pakankami visiems dėl karo 
Ukrainoje atsiradusiems poreikiams patenkinti;“.

3-oji dalis: „primena, kad šios priemonės nebuvo skirtos naujiems iššūkiams, atsižvelgiant į jų 
mastą, kylantiems dėl Rusijos agresijos ir invazijos, spręsti ir sykiu išlaikyti 
investicijas į ES programas ir politiką, įskaitant svarbius prioritetus, pvz., teisingą, 
žaliąją ir skaitmeninę pertvarką;“.

35 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 

priimamo akto dėl išsamios DFP peržiūros ir padaryti tai kuo greičiau, bet ne 
vėliau kaip per pirmąjį 2023 m. ketvirtį;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.
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41 dalis
1-oji dalis: „atkreipia dėmesį į Komisijos komunikatą dėl 2023 m. fiskalinės politikos gairių ir 

raginimą toliau laikytis remiamojo pobūdžio fiskalinės politikos krypties, kartu 
išlaikant parengtį reaguoti į besikeičiančią ekonominę ir socialinę padėtį; tikisi, 
kad Komisija, reaguodama į ekonominius sukrėtimus ir padidėjusį skurdo lygį, 
pateiks fiskalinių priemonių rinkinį;“.

2-oji dalis: „atsižvelgdamas į tai, taip pat tikisi, kad bendroji nukrypti leidžianti išlyga bus 
taikoma tol, kol bus jos taikymą pagrindžianti priežastis;“.

3-oji dalis: „mano, kad grįžimas prie fiskalinių taisyklių dabartinėmis aplinkybėmis gali turėti 
nenumatytų pasekmių ES ekonomikai ir valstybių narių gebėjimui įveikti dabartinę 
krizę;“.

45 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir teisiškai privalomos“ ir „įskaitant finansinių 

sandorių mokestį“.
2-oji dalis: „ir teisiškai privalomos“.
3-oji dalis: „įskaitant finansinių sandorių mokestį“.

ECR:
4 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodį „atsinaujinančiosios“.
2-oji dalis: šis žodis.

11 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „atsinaujinančiųjų išteklių“ ir „ragina sparčiai 

laipsniškai panaikinti subsidijas iškastiniam kurui;“.
2-oji dalis: „atsinaujinančiųjų išteklių“.
3-oji dalis: „ragina sparčiai laipsniškai panaikinti subsidijas iškastiniam kurui;“.

21 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „teisės viršenybės principų besilaikančioms“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

30 dalies d punktas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodį „atsinaujinančiosios“.
2-oji dalis: šis žodis.

Verts/ALE:
5 pakeitimas
1-oji dalis: „primena, kad energijos kainos buvo ypač didelės nuo 2021 m. rudens pradžios, o 

tai turėjo neigiamą poveikį darbuotojams net ir prieš konflikto pradžią; pripažįsta, 
kad kelios valstybės narės patvirtino išskirtines priemones, kuriomis siekiama 
sušvelninti kuro kainų augimą; vis dėlto pabrėžia, kad šių priemonių nepakanka, 
kad būtų iš tikrųjų sumažintos didėjančios energijos kainos namų ūkiams; todėl 
ragina Komisiją parengti plataus užmojo, koordinuotus ir aiškius papildomų 
priemonių, kuriomis apsaugomi darbuotojai ir namų ūkiai, visų pirma susijusių su 
energijos kainų,“.

2-oji dalis: „taip pat ir kitų būtiniausių prekių kainų, kokios buvo iki krizės, ribų nustatymu, 
kriterijus;“.
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7 pakeitimas
1-oji dalis: „pažymi, kad privačios įmonės, ypač veikiančios mažmeniniuose energijos ir 

maisto sektoriuose, per šią krizę gavo milžinišką pelną; atkreipia dėmesį į tai, kad, 
kaip pabrėžė Europos Vadovų Taryba ir kaip rekomendavo tarptautinės 
institucijos, pvz., EBPO arba TVF, nenumatyto pelno laikinas apmokestinimas arba 
reguliavimo intervencijos galėtų būti nacionalinio viešojo finansavimo šaltinis; 
ragina Komisiją ir valstybes nares koordinuoti nenumatyto pelno plataus masto 
apmokestinimo sistemų, siekiant užkirsti kelią stambių korporacijų pelnymuisi 
karo sąskaita ir finansuoti būtinas viešąsias priemones, ir kitų reguliavimo 
priemonių kūrimą, kad siekiant jomis sušvelninti socialines ir ekonomines karo 
Ukrainoje pasekmes ES;“.

2-oji dalis: „ragina valstybes nares reguliuoti kainas ir pelno maržą sektoriuose, kuriuose 
esama kartelinių struktūrų susitarimų dėl kainų kėlimo įrodymų, visų pirma kuro 
sektoriuje;“.

The Left:
8 dalis
1-oji dalis: „ragina Tarybą išplėsti asmenų, kuriems tiesiogiai taikomos ES sankcijos, sąrašą, 

įskaitant Rusijos oligarchus,“.
2-oji dalis: „įtraukiant 6 000 asmenų, kuriuos pateikė Aleksejaus Navalno kovos su korupcija 

fondas;“.
3-oji dalis: „ragina išplėsti ES sankcijas su Rusija susijusiems žiniasklaidos subjektams, 

veikiantiems ES, ypač su Rusijos vyriausiąja žvalgybos valdyba (GRU) susijusiai 
naujienų agentūrai „InfoRos“;“.

13 dalis
1-oji dalis: „ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad viešosios investicijos ir finansinė 

parama, įskaitant viešąją finansinę paramą įmonėms, teikiamą lanksčiai taikant 
valstybės pagalbos taisykles, priklausytų nuo atitinkamų reikalavimų, susijusių su 
viešosios politikos tikslais, visų pirma socialinių, aplinkosaugos ir finansinių 
reikalavimų, kurių paramos gavėjai turėtų laikytis tol, kol gauna viešąją paramą, 
kartu užtikrinant sąžiningą ir atvirą konkurenciją, vienodas sąlygas įmonėms“.

2-oji dalis: „ir pagrindinių principų, kuriais grindžiama bendroji rinka, laikymąsi;“.

15 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kartu išsaugant bendrosios rinkos vientisumą“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

PPE:
18 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ragina valstybes nares padėti laikinai perkeltoms 

Ukrainos moterims, siekiant užtikrinti visuotinę galimybę naudotis kokybiškomis 
lytinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugomis be diskriminacijos, 
prievartos ir smurto, spręsti teisių gynimo priemonių klausimą ir neleisti kilti jas 
paveikiantiems žmogaus teisių pažeidimams;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

24 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir sukurti socialinio gelbėjimo priemonę, pagal 

kurią būtų teikiama didesnė viešoji parama esamoms priemonėms, skirtoms 
neturtingiausiems mūsų visuomenės nariams;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

26 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir ji nurodo, kad ne visos valstybės narės nustatė 

tokį minimalų darbo užmokestį, kuris būtų didesnis už skurdo ribą“.
2-oji dalis: šie žodžiai.
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30 dalies b punktas
1-oji dalis: „didinti pagalbą tokių sektorių įmonėms, užtikrinant lankstų valstybės pagalbos 

taisyklių taikymą ir kartu užtikrinant sąžiningą konkurenciją“.
2-oji dalis: „laikantis atitinkamų privalomų tvarumo reikalavimų, integruotų į įmonių verslo 

modelius, pvz., kolektyvinio atleidimo iš darbo draudimo, didesnio energijos 
vartojimo efektyvumo, papildomų atsinaujinančiosios energijos naudojimo ir 
pirminių žaliavų mažinimo tikslų;“.

31 dalis
1-oji dalis: „atkreipia dėmesį į naujausias Tarybos išvadas, kuriose valstybės narės ir Komisija 

raginamos toliau kuo geriau pasinaudoti valstybės pagalbos priemonių rinkiniu, 
įskaitant naują laikinąją sistemą krizės sąlygomis;“.

2-oji dalis: „šiuo atžvilgiu pabrėžia, kad Komisijos pristatytoje valstybės pagalbos sistemoje 
nėra jokių tvarumo ir socialinių sąlygų; primygtinai ragina ES institucijas ir 
valstybes nares užtikrinti, kad įmonėms teikiama viešoji finansinė parama, skirta 
kovai su pandemijos ir karo ekonominiais padariniais, turi būti susieta su sąlyga, 
kad, kol įmonės gauna tokią paramą, lėšos bus naudojamos darbuotojams, o 
paramą gaunančios įmonės nenaudos jų tam, kad skirtų priedus vadovybei, 
mokesčių slėpimui, ar tam, kad išmokėtų dividendus ar siūlytų akcijų atpirkimo 
schemas;“.

42 dalis
1-oji dalis: „naudojasi galimybe, atsižvelgdamas į pasaulines geopolitines problemas, pvz., 

COVID-19 pandemiją ir Rusijos invaziją į Ukrainą, permąstyti ES ekonomikos 
valdymą, kad būtų padidintas jos atsparumas sukrėtimams ir krizėms,“.

2-oji dalis: „taip pat stiprinamas jos socialinis ir energetikos aspektas; ragina Komisiją 
atnaujinti išsamų ekonominės politikos atsaką į dabartinę krizę, kad būtų galima 
veiksmingai spręsti ekonominės ir socialinės nelygybės problemą, atsižvelgiant į 
didžiulius investicijų poreikius;“.

44 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „naują specialų Europos fondą (Europos strateginio 

savarankiškumo fondą) siekiant finansuoti“, „vengiant iškastinio kuro susaistymo 
efekto“ ir „prašo, kad visa jo veikla būtų grindžiama patirtimi, įgyta įgyvendinant 
NGEU;“.

2-oji dalis: „naują specialų Europos fondą (Europos strateginio savarankiškumo fondą) 
siekiant finansuoti“.

3-oji dalis: „vengiant iškastinio kuro susaistymo efekto“.
4-oji dalis: „prašo, kad visa jo veikla būtų grindžiama patirtimi, įgyta įgyvendinant NGEU;“.

46 dalis
1-oji dalis: „atkreipia dėmesį į tai, kad, kaip pabrėžė Europos Vadovų Taryba, nenumatyto 

pelno laikinas apmokestinimas arba reguliavimo intervencijos galėtų būti 
nacionalinio viešojo finansavimo šaltinis;“.

2-oji dalis: „ragina Komisiją ir valstybes nares koordinuoti nenumatyto pelno apmokestinimo 
sistemų ar kitų reguliavimo priemonių kūrimą, kad jomis būtų galima pasinaudoti 
siekiant sušvelninti socialines ir ekonomines karo Ukrainoje pasekmes ES;“.

Q konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kadangi ji taip pat yra pažymėjusi, kad viešųjų 

pajamų tikslu nenumatytam pelnui galėtų būti pritaikytos laikinos fiskalinės 
priemonės, siekiant subalansuoti išaugusias energijos sąskaitas;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.


