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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. Atrankos į Europos prokuratūrą komisijos nario skyrimas

Pasiūlymas dėl sprendimo B9-0290/2022 (Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 191 
straipsnio 1 dalis))

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Margreet Fröberg 
kandidatūra

SB + 226, 48, 114

2. Susitarimo dėl GALILEO ir GPS palydovinių navigacijos sistemų ir su jomis 
susijusių programų skatinimo, suteikimo ir naudojimo galiojimo 
pratęsimas ***

Rekomendacija: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0153/2022)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Tarybos sprendimo 
projektas

VB + 556, 4, 13
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3. 2021 m. ataskaita dėl Turkijos

Pranešimas: Nacho Sánchez Amor (A9-0149/2022)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

3 dalis 4 ID -

Po 3 dalies 5 ID -

4 dalis § originalus 
tekstas

VB + 467, 85, 49

Po 7 dalies 6 -

12 dalis 12 S&D +

17 dalis 17 S&D +

Po 19 dalies 8 -

24 dalis 13 S&D +

28 dalis § originalus 
tekstas

VB + 524, 53, 32

31 dalis 14 S&D +

9 RENEW +35 dalis

§ originalus 
tekstas

VB ↓

dal.

1 +

36 dalis § originalus 
tekstas

2 +

Po 36 dalies 7 -

dal.

1/VB + 529, 45, 42

37 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 470, 103, 29

10 RENEW +41 dalis

§ originalus 
tekstas

VB ↓

Po 41 dalies 1 The Left VB - 127, 375, 115

S&D dal.43 dalis 15

1 +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

2 +

16 S&D +

18 PPE dal.

1 +

44 dalis

2 +

Po 44 dalies 2 The Left VB - 187, 392, 44

46 dalis 3 The Left VB - 222, 333, 61

dal.

1/VB + 600, 14, 6

47 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 501, 60, 31

dal.

1/VB + 543, 40, 34

50 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 501, 89, 21

11 S&D +C konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

VB ↓

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 448, 67, 107

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
The Left: C konstatuojamoji dalis. 4, 28, 35, 37, 41, 47 ir 50 dalys. 1, 2 ir 3 pakeitimai
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Prašymai balsuoti dalimis
Verts/ALE:
15 pakeitimas
1-oji dalis: „pažymi, kad, nepaisant tam tikrų po paskutinės ataskaitos dėl Turkijos 

pasirodžiusių deeskalavimo požymių rytinėje Viduržemio jūros regiono dalyje, 
pastaruoju metu pastebėtas naujas įtampos šuolis; puikiai supranta, kad bet kokia 
teigiama dinamika bet kuriuo metu gali būti lengvai sustabdyta, jei lieka 
neišspręstos esminės problemos;“.

2-oji dalis: „todėl apgailestauja dėl naujausių Turkijos pareigūnų pareiškimų, kuriais 
ginčijamas Graikijos suverenitetas kai kuriose jos salose, nes jie žalingi ir blogina 
saugumo padėtį šiame regione; toliau primygtinai ragina Turkiją ir visus susijusius 
suinteresuotuosius subjektus gera valia siekti taikaus ginčų sprendimo ir 
susilaikyti nuo bet kokių vienašališkų ir veiksmų arba grasinimų; be kita ko, toliau 
ragina visas konflikto šalis nuoširdžiai kartu dalyvauti derybose, gera valia ir 
laikantis tarptautinių taisyklių ir principų nustatant išskirtinių ekonominių zonų 
(IEZ) ir kontinentinio šelfo ribas; šiuo atžvilgiu smerkia tai, kad Turkijos karo laivai 
persekioja laivus, atliekančius tyrimus Kipro Respublikos nustatytoje IEZ; be to, 
smerkia Turkijos vykdomus Graikijos nacionalinės oro erdvės pažeidimus, įskaitant 
skrydžius virš apgyvendintų vietovių ir teritorijų, nes tokiais veiksmais, 
prieštaraujančiais tarptautinei teisei, pažeidžiamas ES valstybių narių 
suverenitetas ir jų suverenios teisės; reiškia visišką solidarumą su Graikija ir Kipro 
Respublika; dar kartą patvirtina Kipro Respublikos teisę sudaryti dvišalius 
susitarimus dėl savo IEZ ir tirti bei naudoti savo gamtos išteklius visapusiškai 
laikantis tarptautinės teisės; apgailestaudamas pastebi, kad 1995 m. Turkijos 
Didžiosios Nacionalinės Asamblėjos Graikijai paskelbtas grasinimas karo veiksmais 
vis dar neatšauktas; teigiamai vertina tai, kad yra tęsiamos preliminarios Graikijos 
ir Turkijos derybos, siekiant išspręsti klausimą dėl kontinentinio šelfo ir IEZ ribų 
nustatymo laikantis tarptautinės teisės; dar kartą ragina Turkijos vyriausybę 
pasirašyti ir ratifikuoti JT jūrų teisės konvenciją, kuri yra ES acquis dalis; remia 
Kipro Respublikos vyriausybės raginimą Turkijai sąžiningai derėtis dėl jūrų ribų 
nustatymo tarp atitinkamų jų pakrančių arba kreiptis į Tarptautinį Teisingumo 
Teismą ir ragina Turkiją priimti Kipro raginimą; teigiamai vertina Turkijos indėlį į 
dujų tiekimo saugumą, sujungiant Transanatolijos dujotiekį (TANAP) su baigtu 
tiesti Transadrijos dujotiekiu (TAP); pakartoja, kad remia Europos Vadovų Tarybos 
pasiūlymą surengti daugiašalę konferenciją rytinės Viduržemio jūros regiono 
dalies klausimais, ir pabrėžia, kad žaliasis kursas ir energetikos pertvarka galėtų 
suteikti svarbių galimybių rasti bendrus, tvarius ir įtraukius energetikos 
sprendimus rytinėje Viduržemio jūros regiono dalyje; ragina paversti rytinę 
Viduržemio jūros regiono dalį tikru žaliojo kurso išorės matmens katalizatoriumi;“.

S&D:
18 pakeitimas
1-oji dalis: „šiuo atžvilgiu reiškia didelį susirūpinimą dėl neseniai įvykdytos naujos neteisėtos 

veiklos atitvertoje Varošos teritorijoje siekiant atidaryti naują paplūdimio dalį,“.
2-oji dalis: „taip pat dėl neseniai pasirašyto Turkijos ir okupuotų Kipro teritorijų „finansinio 

protokolo“, pagal kurį Turkija finansuos Varošos atstatymo projektus;“.

The Left:
36 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir pabrėžia, kad svarbu, jog abi šalys laikytųsi savo 

atitinkamų įsipareigojimų pagal 2016 m. ES ir Turkijos bendrą pareiškimą“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

37 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „todėl pritaria Komisijos pasiūlymui pradėti derybas 

dėl abipusiai naudingo muitų sąjungos modernizavimo, kartu pasitelkiant 
veiksmingą ir efektyvų ginčų sprendimo mechanizmą;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.
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47 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „visapusiškai bendradarbiauti su ES karinio laivyno 

pajėgomis, vykdančiomis Viduržemio jūros regiono operaciją IRINI (EUNAVFOR 
MED), ir sudaryti sąlygas veiksmingai koordinuoti pastarąją ir NATO operaciją 
„Jūrų sargas“ (angl. Sea Guardian);“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

50 dalis
1-oji dalis: „mano, kad ES turėtų toliau siekti visų įmanomų dialogo, bendro supratimo ir 

pozicijų konvergencijos su Turkija galimybių; ragina Turkiją pradėti konstruktyvų ir 
geros valios dialogą, be kita ko, užsienio politikos klausimais, dėl kurių Turkijos ir 
ES nuomonės išsiskyrė, siekiant vėl rasti bendrą pagrindą ir bendrą sutarimą su 
ES, atnaujinti dialogą ir bendradarbiavimą gerų kaimyninių santykių srityje ir 
atnaujinti reformų procesą Turkijoje; pažymi, kad dėl skirtingų ES institucijų 
prioritetų, nustatytų esamose ES ir Turkijos santykius reglamentuojančiose 
sistemose, labai sunku rasti veiksmingą būdą žengti pirmyn; apgailestauja, kad 
Europos Sąjungoje trūksta ilgalaikės strategijos, suderintos politikos ir nuoseklaus 
vadovavimo Turkijos klausimu; ragina Europos Komisijos ir Europos Vadovų 
Tarybos pirmininkus bei Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir 
saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoją pademonstruoti stipresnį, 
strateginį ir vertybėmis grindžiamą vadovavimą, užtikrinant tinkamą atskaitomybę 
Parlamentui; primygtinai ragina ES institucijas ir valstybes nares laikytis 
nuoseklaus ir racionalaus požiūrio į šį klausimą, nes jis susijęs su viena iš 
didžiausių mūsų kaimynių ir svarbiausių partnerių, įskaitant glaudų visų ES 
institucijų bendradarbiavimą;“.

2-oji dalis: „ragina EIVT palaikyti aktyvesnį dialogą ir bendradarbiavimą su J. Bideno 
administracija jos santykių su Turkija klausimais;“.

4. EIVT kovos su klimato kaita ir gynybos veiksmų gairės

Pranešimas: Thomas Waitz (A9-0084/2022)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

3 nariai +Po 1 dalies

4 nariai +

Prieš A 
konstatuojamąją dalį

1 nariai +

Po L 
konstatuojamosios 

dalies

2 nariai +

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 356, 159, 114
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5. ES ir saugumo iššūkiai Indijos ir Ramiojo vandenynų regione

Pranešimas: David McAllister (A9-0085/2022)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

3 dalis 9 pranešėjas +

4 dalis 10 pranešėjas +

5 dalis 11 pranešėjas +

6 dalis 12 pranešėjas +

9 dalis 13 pranešėjas +

12 dalis 14 pranešėjas +

15 dalis 15 pranešėjas +

20 dalis 16 pranešėjas +

21 dalis 17 pranešėjas +

Po 22 dalies 18 pranešėjas +

23 dalis 25 pranešėjas +

Po 28 dalies 19 pranešėjas +

Nurodomosios dalys 1–7 pranešėjas +

Konstatuojamosios 
dalys

8, 20-
24

pranešėjas +

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 474, 60, 80

6. ES salos ir sanglaudos politika: dabartinė padėtis ir ateities uždaviniai

Pranešimas: Younous Omarjee (A9-0144/2022)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl 
rezoliucijos

VB + 577, 38, 10
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7. Bendros žuvininkystės politikos reglamento 17 straipsnis

Pranešimas: Caroline Roose (A9-0152/2022)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Po 1 dalies 2 S&D EB + 307, 282, 38

dal.

1 +

5 dalis § originalus 
tekstas

2 +

9 dalis 4 S&D EB - 296, 301, 28

dal.

1 +

19 dalis § originalus 
tekstas

2 +

22 dalis 5 S&D EB + 286, 199, 141

dal.

1 +

30 dalis § originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

33 dalis § originalus 
tekstas

2 -

35 dalis § originalus 
tekstas

atsk. -

Po 35 dalies 6 S&D -

Po 36 dalies 7 S&D -

Po H 
konstatuojamosios 

dalies

1 S&D -

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 482, 103, 47

Prašymai balsuoti atskirai
PPE: 35 dalis
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Prašymai balsuoti dalimis
RENEW:
33 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „apsvarstant galimybę taikyti amžiaus kriterijus, 

kad jiems būtų skiriama teisinga turimų žvejybos galimybių dalis“
2-oji dalis: šie žodžiai.

PPE:
5 dalis
1-oji dalis: „pabrėžia, kad Komisija neatliko tyrimo, kuriame būtų analizuojamas kvotų 

paskirstymo pagal BŽP 16 ir 17 straipsnius kriterijų taikymas;“.
2-oji dalis: „pažymi, kad trūksta skaidrumo ir kad kelios valstybės narės viešai neskelbia, 

kokius kriterijus jos taiko skirstydamos žvejybos galimybes, ir ragina jas paskelbti 
tuos kriterijus viešai ir lengvai prieinamu būdu; primena, kad objektyvus 
paskirstymo metodas apima aiškų ir nedviprasmišką tinkamai apibrėžtų 
paskirstymo kriterijų aprašymą, įskaitant aiškų kriterijų santykinio lyginamojo 
svorio arba jų naudojimo sąlygų, jei paskirstymo kriterijai yra keli, aprašymą;“.

19 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pažymi, kad versijoje anglų kalba vartojamas žodis 

„shall“;“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

30 dalis
1-oji dalis: „ragina valstybes nares vykdant savo paskirstymo procesus skatinti veiklos 

vykdytojus pradėti ir stiprinti socialinį dialogą su profesinėmis sąjungomis ir 
darbuotojų organizacijomis,“.

2-oji dalis: „taip pat visapusiškai taikyti kolektyvines sutartis, kad būtų skatinamas socialinis 
tvarumas ir sąžiningos darbo sąlygos žuvininkystės sektoriuje;“.

Įvairūs:
S&D frakcija atšaukė 3 pakeitimą.


