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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. Žmogaus teisių padėtis Sindziange, įskaitant Sindziango policijos bylas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0310/2022, B9-0311/2022, B9-0312/2022, B9-0318/2022, B9-
0319/2022, B9-0325/2022

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0310/2022
(PPE, S&D, RENEW, Verts/ALE, ECR)

4 dalis § originalus 
tekstas

VB + 513, 1, 14

Po 8 dalies 6 The Left VB - 122, 402, 25

9 dalis 7 The Left VB - 42, 413, 93

Po 9 dalies 8 The Left -

9 The Left -Po 10 dalies

10 The Left -

18 dalis 1 RENEW -

Po 19 dalies 11 The Left -

Po 6 nurodomosios 
dalies

3 The Left -

4 The Left -Po H 
konstatuojamosios 

dalies 5 The Left VB - 43, 491, 25

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) +

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0310/2022 S&D ↓

B9-0311/2022 RENEW ↓

B9-0312/2022 ECR ↓

B9-0318/2022 Verts/ALE ↓

B9-0319/2022 PPE ↓

B9-0325/2022 The Left ↓

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ID: 4 dalis.
The Left: 5, 6 ir 7 pakeitimai.

Įvairūs
2 a pakeitimas buvo panaikintas.



P9_PV(2022)06-09(VOT)_LT.docx 4 PE 733.410

2. Naudojimasis teisingumu kaip represine priemone Nikaragvoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0293/2022, B9-0298/2022, B9-0301/2022, B9-0306/2022, B9-
0313/2022, B9-0315/2022

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0293/2022
(PPE, RENEW, ECR)

dal.

1 +

1 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 525, 15, 29

2 The Left VB - 58, 497, 14Po 1 dalies

3 The Left VB - 59, 475, 33

4 dalis 1 ID VB - 267, 287, 11

dal.

1 +

9 dalis § originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

2/VB + 529, 12, 32

I konstatuojamoji dalis § originalus 
tekstas

3 +

L konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

VB - 258, 309, 7

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 524, 17, 29

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0293/2022 PPE ↓

B9-0298/2022 The Left ↓

B9-0301/2022 Verts/ALE ↓

B9-0306/2022 S&D ↓

B9-0313/2022 RENEW ↓

B9-0315/2022 ECR ↓
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Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ECR: L konstatuojamoji dalis.
PPE: Galutinis balsavimas.
The Left: 2 ir 3 pakeitimai.
ID: 1 pakeitimas.

Prašymai balsuoti atskirai
Verts/ALE, S&D, 
The Left:

L konstatuojamoji dalis.

Prašymai balsuoti dalimis
ID:
1 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir katalikų bažnyčios narių“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

9 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „dėl nusikaltimų žmoniškumui“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

I konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „kadangi 2022 m. D. Ortegos ir R. Murillo režimas uždraudė beveik 400 ne pelno 

organizacijų ir taip atėmė iš jų teisinį statusą;“.
2-oji dalis: „kadangi katalikų bažnyčia“ ir „taip pat nukentėjo nuo D. Ortegos ir R. Murillo 

režimo;“.
3-oji dalis: „o taip pat Nikaragvos kalbos akademija, čiabuvių bendruomenių ir kitų mažumų 

grupių nariai“.

3. Žiniasklaidos laisvės pažeidimai ir žurnalistų saugumas Sakartvele

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0295/2022, B9-0300/2022, B9-0302/2022, B9-0303/2022, B9-
0304/2022, B9-0309/2022

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0300/2022
(PPE, S&D, RENEW, Verts/ALE, ECR)

dal.

1 +

Po 15 dalies 1=
2=
3=

ECR, PPE, 
RENEW

2/EB + 308, 218, 40
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) +

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0295/2022 The Left ↓

B9-0300/2022 Verts/ALE ↓

B9-0302/2022 S&D ↓

B9-0303/2022 ECR ↓

B9-0304/2022 PPE ↓

B9-0309/2022 RENEW ↓

Prašymai balsuoti dalimis
Verts/ALE:
1=2=3 pakeitimai
1-oji dalis: „reiškia susirūpinimą dėl destruktyvaus vaidmens, kurį Sakartvelo politikos ir 

ekonomikos kontekste atlieka vienintelis oligarchas Bidzina Ivanishvili, bei jo 
vykdomos vyriausybės ir jos sprendimų, įskaitant susijusius su politiškai 
motyvuotu žurnalistų ir politinių oponentų persekiojimu, kontrolės;“.

2-oji dalis: „reiškia gilų susirūpinimą dėl atskleistos informacijos apie B. Ivanishvili 
asmeninius ir verslo ryšius su Kremliumi, kurie lemia dabartinės Sakartvelo 
vyriausybės poziciją dėl sankcijų Rusijai; ragina Tarybą ir demokratinius partnerius 
svarstyti galimybę įvesti B. Ivanishvili asmenines sankcijas dėl jo įtakos politinio 
proceso blogėjimui Sakartvele;“.
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4. Teisinė valstybė ir galimas Lenkijos nacionalinio ekonomikos gaivinimo 
plano patvirtinimas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0316/2022, B9-0317/2022, B9-0320/2022, B9-0321/2022, B9-
0322/2022, B9-0323/2022

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0317/2022
(PPE, S&D, RENEW, Verts/ALE, The Left)

Prieš 1 dalį 2 ID -

3 dalis § originalus 
tekstas

VB + 414, 136, 23

Po 6 dalies 1 Verts/ALE VB - 161, 382, 25

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 411, 129, 31

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0316/2022 ECR ↓

B9-0317/2022 PPE ↓

B9-0320/2022 Verts/ALE ↓

B9-0321/2022 The Left ↓

B9-0322/2022 S&D ↓

B9-0323/2022 RENEW ↓

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
S&D: Galutinis balsavimas.
Verts/ALE: 1 pakeitimas.
PPE: 3 dalis

Įvairūs
Dragoş Tudorache, Katalin Cseh ir Anna Júlia Donáth taip pat parėmė bendrą pasiūlymą dėl 
rezoliucijos B9-0323/2022.
Katarina Barley taip pat parėmė bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-0317/2022.
Birgit Sippel atšaukė savo pritarimą bendram pasiūlymui dėl rezoliucijos RC-B9-0317/2022.
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5. Tarptautinė viešųjų pirkimų priemonė ***I

Antrasis pranešimas: Daniel Caspary (A9-0337/2021)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Preliminarus susitarimas

Preliminarus 
susitarimas

107 komitetas VB + 554, 7, 14

Teisėkūros rezoliucijos projektas

Bendras pareiškimas 108 komitetas +

Komisijos pareiškimas 109 komitetas +

Komisijos pareiškimas 110 komitetas +

6. Parlamento iniciatyvos teisė

Pranešimas: Paulo Rangel (A9-0142/2022)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

20 dalis 2 nariai VB - 113, 250, 214

27 dalis 1 pranešėjas +

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 420, 117, 35

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
Verts/ALE: 2 pakeitimas.

7. Pasaulinės grėsmės teisei į abortą:  tikimybė, kad Aukščiausiasis Teismas 
panaikins teises į abortą JAV

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0289/2022, B9-0292/2022, B9-0299/2022

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0299/2022
(S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, nariai)

3 ID VB - 122, 425, 22

1 ECR VB - 126, 406, 36

Prieš 1 dalį

2 ECR VB - 138, 405, 19
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

dal.

1 +

2 +

1 dalis § originalus 
tekstas

3 +

dal.

1 +

2 +

§ 4 § originalus 
tekstas

3/EB + 312, 232, 24

dal.

1/VB + 366, 139, 53

5 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 364, 142, 51

dal.

1 +

6 dalis § originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

2 +

7 dalis § originalus 
tekstas

3 +

dal.

1 +

2 +

8 dalis § originalus 
tekstas

3 +

dal.

1 +

9 dalis § originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

10 dalis § originalus 
tekstas

2 +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

dal.

1 -

11 dalis 5 PPE

2/EB - 141, 375, 47

dal.

1 +

2 +

13 dalis § originalus 
tekstas

3 +

dal.

1 +

§ originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

2 +

16 dalis § originalus 
tekstas

3 +

17 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

dal.

1 +

18 dalis § originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

20 dalis § originalus 
tekstas

2 +

dal.

1/VB + 446, 75, 47

21 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 366, 151, 47
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

22 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

24 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

dal.

1 +

25 dalis § originalus 
tekstas

2 +

26 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

dal.

1 +

27 dalis § originalus 
tekstas

2 +

dal.

1/VB + 428, 74, 64

2/VB + 411, 82, 50

28 dalis § originalus 
tekstas

3/VB + 377, 131, 45

dal.

1 +

2 +

29 dalis § originalus 
tekstas

3 +

30 dalis 6 PPE -

dal.

1 +

31 dalis § originalus 
tekstas

2 +

27 nurodomoji dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

A konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 375, 142, 51

B konstatuojamoji 
dalis

4 PPE -

dal.C konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

1 +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

2 +

dal.

1 +

2 +

3 +

E konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

4 +

dal.

1 +

G konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

I konstatuojamoji dalis § originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

M konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

2 +

3 +

O konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

4 +

P konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

atsk. +

S konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

atsk. +

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 364, 154, 37

B9-0289/2022 ID ↓

B9-0292/2022 ECR ↓

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
The Left: galutinis balsavimas (B9-0299/2022).
ECR: 1 ir 2 pakeitimai.
ID: 5 ir 21 dalys; A konstatuojamoji dalis; 3 pakeitimas.
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Prašymai balsuoti atskirai
PPE: 17, 22, 24, 26 ir 28 dalys; 27 nurodomoji dalis; P, S konstatuojamos dalys.

Prašymai balsuoti dalimis
ECR:
5 pakeitimas
1-oji dalis: „pripažįsta, kad dėl asmeninių priežasčių pavieniai gydytojai gali remtis vidinių 

įsitikinimų išlyga;“.
2-oji dalis: „tačiau pabrėžia, kad asmens vidinių įsitikinimų išlyga negali pakenkti paciento 

teisei į visapusišką sveikatos priežiūrą ir paslaugas;“.

ID:
28 dalis
1-oji dalis: „dar kartą patvirtina, kad abortas visada turi būti savanoriškas sprendimas, 

pagrįstas asmens prašymu ir priimtas laisva valia, laikantis medicinos standartų ir 
atsižvelgiant į buvimą, prieinamumą, įperkamumą ir saugą“.

2-oji dalis: „remiantis PSO gairėmis“.
3-oji dalis: „ragina valstybes nares užtikrinti visuotinę galimybę naudotis saugių ir teisėtų 

abortų paslaugomis ir gerbti teisę į laisvę, privatumą ir geriausią įmanomą 
sveikatos priežiūrą;“.

PPE:
1 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „bei teisės“ ir išskyrus žodžius „primena, kad lytinė 

ir reprodukcinė sveikata bei teisės yra pagrindinės žmogaus teisės, kurios turėtų 
būti saugomos ir stiprinamos ir jokiu būdu negali būti susilpnintos ar panaikintos;“.

2-oji dalis: „bei teisės“.
3-oji dalis: „primena, kad lytinė ir reprodukcinė sveikata bei teisės yra pagrindinės žmogaus 

teisės, kurios turėtų būti saugomos ir stiprinamos ir jokiu būdu negali būti 
susilpnintos ar panaikintos;“.

4 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „visiškai panaikinti baudžiamąją atsakomybę už 

galimybę naudotis abortų paslaugomis ir jų teikimą“ ir „nemokamas“.
2-oji dalis: „visiškai panaikinti baudžiamąją atsakomybę už galimybę naudotis abortų 

paslaugomis“.
3-oji dalis: „nemokamas“.

5 dalis
1-oji dalis: „ragina Teksaso valstijos vyriausybę skubiai panaikinti Senato įstatymo projektą 

Nr. 8; ragina Aidaho ir Oklahomos valstijų vyriausybes panaikinti savo panašius 
įstatymus, įskaitant įstatymo projektą HB 4327 (Oklahoma);“.

2-oji dalis: „ragina visas 26 JAV valstijas, kuriose yra pamatinių įstatymų, įsigaliojusių 
įstatymų ir kitų priemonių, susijusių su abortų draudimais ir apribojimais, juos 
panaikinti ir užtikrinti, kad jų teisės aktai atitiktų tarptautiniu mastu saugomas 
moterų teises ir tarptautinius žmogaus teisių standartus;“.

6 dalis
1-oji dalis: „yra labai susirūpinęs dėl to, kad abortų draudimai ir kiti apribojimai turėtų 

neproporcingą poveikį skurstančioms moterims, ypač rasinių grupių moterims, 
įskaitant juodaodes, lotynų kilmės ir čiabuves moteris, taip pat moterims iš kaimo 
vietovių, LGBTIQ asmenims, neįgalioms moterims, paauglėms, moterims 
migrantėms, įskaitant neteisėtas migrantes, ir vienišų motinų namų ūkiams; 
pabrėžia, kad moterims, kurios dėl finansinių ar logistinių kliūčių negali sau leisti 
vykti į reprodukcinės sveikatos klinikas kaimyninėse valstijose ar šalyse, gresia 
didesnis pavojus patirti nesaugias ir gyvybei pavojingas procedūras ir būti 
priverstoms prieš savo valią išnešioti vaisių visą nėštumą,“.

2-oji dalis: „o tai yra žmogaus teisių pažeidimas ir smurto dėl lyties forma;“.
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7 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „tačiau labai apgailestauja dėl to, kad Senatas jam 

nepritarė“ ir „įskaitant abortus“.
2-oji dalis: „tačiau labai apgailestauja dėl to, kad Senatas jam nepritarė“.
3-oji dalis: „įskaitant abortus“.

8 dalis
1-oji dalis: „ragina prezidentą Joe Bideną ir jo administraciją dėti daugiau pastangų ir toliau 

remti abortų teises, taip pat ragina jį užtikrinti galimybę naudotis saugių ir teisėtų 
abortų paslaugomis; ragina JAV vyriausybę dėti daugiau pastangų siekiant 
užtikrinti, kad abortai ir kontracepcija būtų integruojami teikiant pagal amžių 
tinkamą ir išsamią lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių informaciją, 
švietimą ir paslaugas ir kad jie būtų prieinami visiems;“.

2-oji dalis: „palankiai vertina tai, kad JAV vėl skyrė finansavimą JT lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos agentūrai UNFPA ir ragina JAV vyriausybę ir (arba) kitas atitinkamas JAV 
valdžios institucijas toliau remti lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei teises ir tai 
daryti JT ir kituose daugiašaliuose forumuose;“ išskyrus žodžius „bei teises“.

3-oji dalis: „bei teisės“.

9 dalis
1-oji dalis: „primygtinai ragina JAV vyriausybę ir (arba) kitas atitinkamas JAV valdžios 

institucijas užtikrinti tinkamą federalinę, konstitucinę ir įstatyminę teisės nutraukti 
nėštumą apsaugą“.

2-oji dalis: „ir taip pat primygtinai ragina JAV vyriausybę visiškai panaikinti abortų 
kriminalizavimą, o tam reikia ne tik nutraukti moterų ir mergaičių bei kitų 
nėščiųjų, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų ir kitų asmenų, padedančių teikti 
abortų paslaugas, baudžiamąjį persekiojimą, bet ir pašalinti abortus iš valstijų 
baudžiamosios teisės statutų ir panaikinti visus kitus baudžiamuosius įstatymus, 
politiką ir praktiką;“.

10 dalis
1-oji dalis: „griežtai ragina JAV vyriausybę ir (arba) kitas atitinkamas JAV valdžios institucijas 

taip pat pašalinti visas abortų paslaugų teikimo kliūtis, įskaitant trečiųjų šalių 
sutikimą arba pranešimą, privalomus laukimo laikotarpius ir teisėjų arba medikų 
kolegijų leidimą, ir užtikrinti galimybę laiku gauti abortų paslaugas visoje šalyje;“.

2-oji dalis: „ragina JAV vyriausybę užtikrinti, kad paslauga būtų teikiama nediskriminuojant, 
apsaugant nuo priekabiavimo, prievartos, baimės ar bauginimo, deramai gerbiant 
moterų privatumą ir konfidencialumą, taip pat užtikrinant tinkamą sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjų apsaugą ir pagarbą jiems;“

13 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „bei teisių“ ir išskyrus žodžius „viešomis“
2-oji dalis: „bei teisių“.
3-oji dalis: „viešomis“.

14 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „visuotinę“.
2-oji dalis: šis žodis.

16 dalis
1-oji dalis: „yra labai susirūpinęs dėl galimų pasekmių moterų teisėms visame pasaulyje, jei 

JAV Aukščiausiasis Teismas panaikintų Sprendimą Roe prieš Wade; yra labai 
susirūpinęs dėl galimo atgrasomojo poveikio nustatant prioritetus ir finansuojant 
lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių paslaugas, kurios jau buvo masiškai 
nustotos teikti ir nepakankamai finansuojamos tiek JAV, tiek visame pasaulyje;“. 
išskyrus žodžius „bei teisių“.

2-oji dalis: „bei teisių“.
3-oji dalis: „susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad šalyse, kurios labai priklauso nuo JAV 

pagalbos visuomenės sveikatos programoms, jo panaikinimas galėtų turėti įtakos 
tų šalių vyriausybių įsipareigojimui užtikrinti abortus ir kitas reprodukcines 
teises;“.
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18 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „bei teises“ ir „visų pirma abortų paslaugomis, ir 

kaip svarbu, kad joms būtų užtikrintas teisingumas ir teisių gynimas, kai 
pažeidžiamos jų teisės;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

20 dalis
1-oji dalis: „ragina ES ir valstybes nares teikti visą įmanomą paramą, įskaitant finansinę 

paramą, JAV įsikūrusioms pilietinės visuomenės organizacijoms, ginančioms, 
propaguojančioms ir užtikrinančioms lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei teises 
šalyje, tokiu būdu reiškiant nekintamą įsipareigojimą gerbti šias teises;“.

2-oji dalis: „taip pat ragina valstybes nares suteikti saugų prieglobstį visiems medicinos 
darbuotojams, kuriems dėl jų teisėto darbo teikiant abortų paslaugas gali kilti 
teisinio persekiojimo ar kitokio priekabiavimo pavojus;“.

21 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „bei teisių“ ir „be kita ko, kompensuojant bet kokį 

galimą JAV finansavimo lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių srityje 
sumažinimą pasauliniu mastu ir tvirtai propaguojant ir teikiant pirmenybę 
visuotinei saugių ir teisėtų abortų ir kitų lytinės ir reprodukcinės sveikatos teisių 
prieinamumui jų išorės santykiuose;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

25 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „bei teisių“ ir „kuriose taikomi teisės į abortus ir 

galimybės juos atlikti apribojimai;“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

27 dalis
1-oji dalis: „pabrėžia, kad pagal Pekino veiksmų programą ir Tarptautinės konferencijos 

gyventojų ir vystymosi klausimais (angl. ICPD) veiksmų programą turi būti 
saugoma visų asmenų teisė į kūno neliečiamumą ir teisė savarankiškai priimti su 
juo susijusius sprendimus bei užtikrinama galimybė gauti pagrindines paslaugas, 
kuriomis faktiškai įgyvendinamos šios teisės; pabrėžia, kad galimybė naudotis 
sveikatos priežiūros paslaugomis yra viena iš pagrindinių žmogaus teisių ir kad 
valstybė privalo teikti ir užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugas visiems; ragina 
laikytis visapusiško visuotinio požiūrio nustatant pagrindinių lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugų rinkinį, įskaitant priemones, kuriomis 
būtų siekiama užkirsti kelią nesaugiems ir slaptiems abortams ir jų vengti“ ir „šis 
rinkinys turėtų būti integruotas į visuotinės sveikatos apsaugos strategijas, 
politiką ir programas“, išskyrus žodžius „integruotas į visuotinės sveikatos 
apsaugos strategijas, politiką ir programas“.

2-oji dalis: „integruotas į visuotinės sveikatos apsaugos strategijas, politiką ir programas“ ir 
„taip pat priežiūros paslaugų po abortų teikimą“ ir „apgailestauja dėl to, kad 
sveikatos priežiūros paslaugos nėra prieinamos visiems JAV gyventojams; 
primena, kad skurdas yra glaudžiai susijęs su priverstiniu ir prievartiniu nėštumo 
tęsimu ir su saugaus bei teisėto aborto galimybės nebuvimu;“.

29 dalis
1-oji dalis: „primygtinai ragina valstybes nares dekriminalizuoti abortus ir pašalinti kliūtis 

saugiems ir teisėtiems abortams bei galimybei naudotis lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos priežiūros paslaugomis bei su tokiomis kliūtimis kovoti;“.

2-oji dalis: „ragina valstybes nares nediskriminuojant užtikrinti galimybę naudotis saugiomis, 
teisėtomis ir nemokamomis abortų paslaugomis, sveikatos priežiūros paslaugomis 
prieš gimdymą ir pagimdžius, savanorišku šeimos planavimu, kontracepcija, 
jaunimui palankiomis paslaugomis, taip pat ŽIV prevencijos, gydymo, priežiūros ir 
paramos paslaugomis;“. išskyrus žodžius „saugiomis, teisėtomis ir nemokamomis 
abortų paslaugomis,“.

3-oji dalis: šie žodžiai.
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31 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „bei teisių“ (2 kartus). ir „ragina valstybes nares 

daryti pažangą siekiant visuotinio sveikatos draudimo, kurio esminis elementas 
būtų lytinė ir reprodukcinė sveikata bei teisės;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

C konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „kadangi nesaugūs abortai yra pagrindinė, bet išvengiama gimdyvių mirtingumo ir 

sergamumo priežastis;“.
2-oji dalis: „kadangi nepakankamos galimybės naudotis saugių ir teisėtų abortų paslaugomis 

yra labai svarbus visuomenės sveikatos ir žmogaus teisių klausimas; kadangi 
abortų uždraudimas ir tokiu būdu moterų vertimas ieškoti nesaugių ir slaptų 
abortų paslaugų lemia didesnį gimdyvių mirtingumą ir sergamumą;“.

E konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „kadangi Aukščiausiojo Teismo sprendimas, kuris galėtų panaikinti Sprendimą Roe 

prieš Wade, padarytų poveikį moterų ir mergaičių gyvenimui visose JAV, o žalingas 
pasekmes labiausiai patirtų pažeidžiami asmenys;“.

2-oji dalis: „kadangi panaikinus Sprendimą Roe prieš Wade taip pat galėtų būti padarytas 
neigiamas poveikis kitoms lytinės ir reprodukcinės sveikatos teisėms; kadangi 
teisės į abortus apribojimai arba draudimas JAV turėtų neproporcingą poveikį 
skurstančioms moterims, ypač rasinių grupių moterims, įskaitant juodaodes, 
lotynų kilmės ir čiabuves moteris, taip pat moterims iš kaimo vietovių, LGBTIQ 
asmenims, neįgalioms moterims, paauglėms, moterims migrantėms, įskaitant 
neteisėtas migrantes, ir vienišų motinų namų ūkiams;“.

3-oji dalis: „kadangi valstybinės abortų paslaugų teikimo tarnybos visoms moterims, įskaitant 
tas, kurių socialinė ir ekonominė padėtis yra pažeidžiama, gali suteikti visuotinę 
prieigą prie saugių ir teisėtų abortų;“. išskyrus žodį „valstybinės“.

4-oji dalis: „valstybinės“.

G konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „kadangi Teksasas neseniai priėmė vadinamąjį Senato įstatymo projektą Nr. 8 

(SB 8), kuriuo draudžiami abortai prasidėjus vaisiaus širdies plakimui, t. y. 
maždaug nuo šeštos nėštumo savaitės, netaikant jokių išimčių dėl 
išprievartavimo, incesto ar vaisiaus sveikatos būklės, nesuderinamos su ilgalaikiu 
gyvenimu po gimimo; kadangi JAV Aukščiausiasis Teismas leido įstatymui 
įsigalioti, o Teksasui pavyko išvengti jo konstitucingumo teisminės peržiūros, 
atleidžiant vyriausybės pareigūnus nuo įstatymo vykdymo užtikrinimo ir sukuriant 
piliečiams teisinę galimybę už 10 000 JAV dolerių atlygį paduoti į teismą visus, 
kurie teikia abortų paslaugas arba padeda kam nors atlikti abortą pažeidžiant 
draudimą, nes nesant nė vieno už įstatymo vykdymo užtikrinimą atsakingo 
subjekto įstatymą sunkiau užginčyti;“.

2-oji dalis: „kadangi nuostata, leidžianti piliečiams paduoti į teismą visus, kurie teikia abortų 
paslaugas, atveria daug galimybių priekabiavimui;“.

I konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „kadangi Aukščiausiajam Teismui nusprendus panaikinti Sprendimą Roe prieš 

Wade, sprendimą dėl abortų teisėtumo vėl priimtų valstijos; kadangi 13 valstijų 
jau yra priėmusios vadinamuosius pamatinius abortus draudžiančius įstatymus, 
kuriais siekiama nedelsiant, jei Sprendimas Roe prieš Wade būtų panaikintas, 
uždrausti arba apriboti galimybę atlikti abortą; kadangi, įskaitant šias 13 valstijų, 
iš viso 26 valstijos tikrai arba galbūt apribos arba uždraus abortus, jei būtų 
panaikinta konstitucinė apsauga, o kitos valstijos galbūt bandys atkurti iki 1973 m. 
priimtus įstatymus“.

2-oji dalis: „kaip antai Mičiganas, Viskonsinas ir Vakarų Virdžinija, arba įvesti neseniai 
priimtus abortų apribojimus, kuriuos blokavo teismai, kaip antai Alabama, 
Džordžija, Ajova, Ohajas ir Pietų Karolina;“.

M konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „JAV krikščionims dešiniesiems 

priklausančios“ „konservatyvių idėjų institutai“.
2-oji dalis: šie žodžiai.
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O konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „kadangi, nepaisant bendros pažangos lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių 

apsaugos srityje visame pasaulyje, įskaitant Europą, teisės į saugius ir teisėtus 
abortus panaikinimas kelia didelį susirūpinimą;“.

2-oji dalis: „kadangi panaikinus Sprendimą Roe prieš Wade Europos Sąjungoje galėtų 
sustiprėti judėjimas prieš abortus; kadangi Lenkija yra vienintelė ES valstybė narė, 
kurios įstatymuose pašalintas abortų teisinis pagrindas, nes 2020 m. spalio 22 d. 
neteisėtas Konstitucinis Teismas nusprendė panaikinti seniai įtvirtintas Lenkijos 
moterų teises ir de facto uždraudė abortus;“.

3-oji dalis: „kadangi Maltoje abortai yra uždrausti; kadangi medikamentinis abortas 
ankstyvuoju nėštumo etapu Slovakijoje neteisėtas, o Vengrijoje neprieinamas; 
kadangi galimybės atlikti abortą taip pat sumažinamos Italijoje; kadangi kitose ES 
valstybėse narėse, kaip antai neseniai Kroatijoje, atsisakoma suteikti galimybę 
naudotis abortų paslaugomis;“.

4-oji dalis: „kadangi ES ir jos valstybės narės privalo ginti lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei 
teises ir akcentuoti, kad moterų teisės yra neatimamos ir kad jų negalima 
panaikinti arba susilpninti; kadangi labai svarbu, kad ES ir jos valstybės narės ir 
toliau darytų pažangą garantuodamos galimybę saugiai, teisėtai ir laiku naudotis 
abortų paslaugomis pagal PSO rekomendacijas ir įrodymus;“.

8. Raginimas sušaukti konventą Sutartims peržiūrėti

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0305/2022, B9-0307/2022

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0305/2022  
(ID frakcija)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos -

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0307/2022
(S&D, Renew, Verts/ALE, nariai)

1 The Left VB - 77, 477, 16

2 The Left VB - 65, 489, 9

3 The Left VB - 62, 478, 33

Prieš 1 dalį

4 The Left VB - 153, 398, 17

Po 1 dalies 9 The Left -

Po 2 dalies 5 The Left VB - 65, 388, 116

10 The Left -

11 The Left -

12 The Left -

13 The Left -

14 The Left -

Po 4 dalies

15 The Left -



P9_PV(2022)06-09(VOT)_LT.docx 18 PE 733.410

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

16 The Left -

37 Verts/ALE VB - 116, 336, 113

17 The Left VB - 99, 359, 103

18 The Left -

19 The Left -

20 The Left -

21 The Left -

22 The Left -

23 The Left VB - 104, 354, 105

24 The Left -

25 The Left VB - 64, 381, 119

26 The Left VB - 65, 373, 124

27 The Left -

28 The Left VB - 206, 258, 96

38 EPP, S&D, 
RENEW

VB + 359, 166, 37

dal.

1/VB ↓

2/VB ↓

3/VB ↓

5 dalis

§ originalus 
tekstas

4/VB ↓

29 The Left VB - 115, 326, 110

30 The Left -

31 The Left -

32 The Left -

33S The Left -

34S The Left -

35 The Left -

6 dalis

36 The Left VB - 170, 358, 32
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

39 EPP, S&D, 
RENEW

VB + 391, 110, 56

6 The Left -Po B 
konstatuojamosios 

dalies 7 The Left -

Po D 
konstatuojamosios 

dalies

8 The Left VB - 69, 444, 43

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 355, 154, 48

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
S&D: Galutinis balsavimas.
Verts/ALE: 37 pakeitimas.
PPE: 38 ir 39 pakeitimai.
The Left: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 17, 23, 25, 26, 28, 29, 36 pakeitimai.

Prašymai balsuoti dalimis
The Left:
5 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „atitinkamose“, „vadinamąsias nuostatas dėl 

pereigos, taip pat ekstremaliosios situacijos atveju“ (pirma įtrauka), 
„gynybos“ (antra įtrauka) ir išskyrus penktą įtrauką.

2-oji dalis: „atitinkamose“, „vadinamąsias nuostatas dėl pereigos, taip pat ekstremaliosios 
situacijos atveju“ (pirma įtrauka)

3-oji dalis: „gynybos“ (antra įtrauka).
4-oji dalis: penkta įtrauka.

9. Nauja prekybos priemonė, kuria siekiama uždrausti produktus, 
pagamintus naudojant priverstinį darbą

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B9-0291/2022

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0291/2022 
(INTA komitetas)

Pasiūlymas dėl 
rezoliucijos

VB + 503, 6, 4

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
The Left: Galutinis balsavimas.


