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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. Šalių kandidačių statusas Ukrainai, Moldovos Respublikai ir Sakartvelui

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: RC-B9-0331/2022, B9-0331/2022, B9-0332/2022, B9-0333/2022, B9-
0334/2022, B9-0335/2022, B9-0336/2022

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0331/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, nariai)

dal.

1 +

4 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 515, 40, 25

dal.

1 +

5 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 503, 49, 31

dal.

1 +

6 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 511, 49, 25

7 dalis 6 The Left -

Po 8 dalies 1 The Left VB - 123, 423, 37

9 dalis 4 The Left VB - 120, 424, 40

7 The Left VB - 98, 395, 90Po 9 dalies

8 The Left -

14 dalis § originalus 
tekstas

VB + 475, 58, 51

dal.

1 +

15 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 468, 72, 44

2 The Left VB - 83, 446, 59

dal.

1 -

5 The Left

2/VB - 43, 508, 35

Po 15 dalies

3 The Left VB - 123, 455, 9
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

dal.

1 +

B konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 510, 40, 26

H konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 481, 57, 44

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 529, 45, 14

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0331/2022 Renew ↓

B9-0332/2022 Verts/ALE ↓

B9-0333/2022 The Left ↓

B9-0334/2022 PPE ↓

B9-0335/2022 S&D ↓

B9-0336/2022 ECR ↓

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
The Left: 5 (2-oji dalis) ir 15 (2-oji dalis) dalys; 1, 2, 3, 4, 5 (2-oji dalis) ir 7 pakeitimai.
Renew: galutinis balsavimas
ID: B ir H konstatuojamosios dalys; 4 (2-oji dalis), 6 (2-oji dalis), 14 ir 15 (2-oji dalis) 

dalys.

Prašymai balsuoti dalimis
The Left:
5 dalis
1-oji dalis: „ragina valstybes nares sutelkti politinę valią siekiant suteikti naują postūmį 

plėtros procesui ir įvykdyti savo pažadus, imantis konkrečių teigiamų žingsnių 
šalių, kurios siekia įstoti į Europos Sąjungą ir nusipelno būti Europos šeimos dalimi, 
stojimo procese;“.

2-oji dalis: „todėl ragina 2022 m. birželio 23–24 d. susitiksiančius ES valstybių ir vyriausybių 
vadovus pritarti šiuo metu sustabdytam plėtros į Vakarų Balkanus procesui;“.

5 pakeitimas
1-oji dalis: "reiškia didelį susirūpinimą dėl neoliberalių reformų Ukrainoje, Moldovoje ir 

Sakartvele, kurios buvo pradėtos vykdyti teikiant makrofinansinę pagalbą ir (arba) 
vykdant su nuodugniais bei visapusiškais laisvosios prekybos susitarimais 
susijusius pertvarkos procesus;“.

2-oji dalis: „reiškia didelį susirūpinimą dėl neseniai Ukrainoje vykdomų darbo teisės aktų 
reformų, kuriomis pažeidžiamos darbuotojų teisės ir socialinė apsauga; 
primygtinai reikalauja, kad stojimo procese pirmenybė būtų teikiama tokių 
reformų panaikinimui, visų šalių kandidačių darbo teisės aktų suderinimui su TDO 
konvencijomis ir Europos socialine chartija ir asociacijos susitarimų įsipareigojimui 
skatinti socialinių partnerių vaidmenį ir socialinį dialogą;“.

ID:
4 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „negrįžtamai“ ir „ir toliau turi būti patikima 

partnerė ir įtikima geopolitinė veikėja, kuri“.
2-oji dalis: šie žodžiai.
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6 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „siekiant išlaikyti ES plėtros proceso įtikimumą ir 

pasinaudoti jo galia skatinti pokyčius“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

B konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „galintys prilygti ... genocidui“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

The Left, ID:
15 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kuriai nėra alternatyvos ir“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

Įvairūs
Sven Mikser, Włodzimierz Cimoszewicz, Juozas Olekas ir Marina Kaljurand taip pat parėmė 
pasiūlymą dėl rezoliucijos B9-0335/2022.
Adam Bielan taip pat parėmė bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos B9-0336/2022.

2. Išimtinė laikina parama iš EŽŪFKP, reaguojant į Rusijos invazijos į Ukrainą 
poveikį ***I

Pasiūlymas dėl reglamento (COM(2022)0242 – C9-0185/2022 – 2022/0166(COD))

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

1 Verts/ALE VB - 116, 463, 71 straipsnio 1 dalies 1 
punktas

2 Verts/ALE VB - 116, 465, 5

Komisijos pasiūlymas VB + 508, 72, 10

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
Verts/ALE: 1 ir 2 pakeitimai.

3. Dujų saugyklos ***I

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

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Preliminarus susitarimas

Preliminarus 
susitarimas

1 ITRE VB + 490, 47, 55
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4. ES skaitmeninis COVID pažymėjimas. Sąjungos piliečiai ***I

Pranešimas: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2022)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas atmesti Komisijos pasiūlymą

Atmetimas 18 ID VB - 107, 483, 3

Preliminarus susitarimas

Preliminarus 
susitarimas

36 komitetas VB + 453, 119, 19

Teisės akto projektas

Visas tekstas 36 komitetas ↓

1 straipsnio 1 dalies 1 
punktas

24 ID ↓

1 straipsnio 1 dalies 2 
punkto a papunkčio i 

punktas

25 ID VB ↓

1 straipsnio 1 dalies 2 
punkto a papunkčio ii 

punktas

26 ID ↓

1 straipsnio 1 dalies 4 
punktas

27 ID ↓

36 AD1 komitetas ↓Po 1 straipsnio 1 
dalies 4 punkto

29 ID VB ↓

1 straipsnio 1 dalies 5 
punktas

28 ID ↓

31 ID VB ↓Po 1 straipsnio 1 
dalies 5 punkto

36 AD2 komitetas ↓

1 straipsnio 1 dalies 6 
punktas

30 ID VB ↓

36 AD3 komitetas ↓Po 1 straipsnio 1 
dalies 7 punkto

34 ID VB ↓
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

1 straipsnio 1 dalies 8 
punktas

33 ID VB ↓

1 straipsnio 1 dalies 9 
punktas

35 ID ↓

36 AD4 komitetas ↓2 konstatuojamoji 
dalis

19 ID ↓

5 konstatuojamoji 
dalis

20 ID ↓

36 AD5 komitetas ↓8 konstatuojamoji 
dalis

21 ID ↓

36 AD6 komitetas ↓Po 8 
konstatuojamosios 

dalies 22 ID ↓

23NP ID ↓12 konstatuojamoji 
dalis

36 AD7 komitetas ↓

Komisijos pasiūlymas VB ↓

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ID: 18, 25, 29–31 ir 33–34 pakeitimai.

Įvairūs
32a pakeitimas buvo panaikintas.

5. ES skaitmeninis COVID pažymėjimas. Trečiųjų valstybių piliečiai ***I

Pranešimas: Juan Fernando López Aguilar (A9-0137/2022)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas atmesti Komisijos pasiūlymą

Atmetimas 1 ID VB - 87, 480, 10

Preliminarus susitarimas

Preliminarus 
susitarimas

2 komitetas VB + 454, 112, 20

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ID: 1 pakeitimas.
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6. Taisomojo biudžeto Nr. 3/2022 projektas: iš Ukrainos bėgančių žmonių 
priėmimo išlaidų finansavimas

Pranešimas: Karlo Ressler (A9-0181/2022)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl 
rezoliucijos

VB + 576, 3, 13

7. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų 
mobilizavimas: Prancūzijos paraiška „EGF/2022/001 FR/Air France“

Pranešimas: Fabienne Keller (A9-0183/2022)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

4 dalis 1 The Left -

14 dalis 2 The Left -

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 564, 18, 16

8. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų 
mobilizavimas: Graikijos paraiška „EGF/2021/008 EL/Attica electrical 
equipment manufacturing“

Pranešimas: Bogdan Rzońca (A9-0185/2022)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl 
rezoliucijos

VB + 564, 26, 6

9. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis: 
antimikrobinės medžiagos ar antimikrobinių medžiagų grupės tam tikroms 
žmonių infekcijoms gydyti

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B9-0327/2022

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0327/2022
(ENVI komitetas)

Pasiūlymas dėl 
rezoliucijos

VB - 269, 280, 46
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Prašymai balsuoti vardiniu būdu
Verts/ALE: galutinis balsavimas.

10. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis: 
genetiškai modifikuoti kukurūzai DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 ir 
genetiškai modifikuoti kukurūzai, sudaryti iš dviejų arba trijų atskirų 
DP4114, MON 810, MIR604 ir NK603 genetinių modifikacijų derinių

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B9-0328/2022

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0328/2022
(ENVI komitetas)

Pasiūlymas dėl 
rezoliucijos

VB + 398, 173, 24

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
Verts/ALE: galutinis balsavimas.

11. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis: 
genetiškai modifikuoti kukurūzai NK603 × T25 × DAS-40278-9 ir ir jų 
subkombinacija T25 × DAS-40278-9

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B9-0326/2022

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0326/2022
(ENVI komitetas)

Pasiūlymas dėl 
rezoliucijos

VB + 402, 173, 18

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
Verts/ALE: galutinis balsavimas.

12. Audito Rūmų nario skyrimas: Stephanus Abraham Blok

Pranešimas: Markus Pieper (A9-0180/2022) (slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 191 
straipsnio 1 dalis))

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Stephanuso 
Abrahamo Bloko 

skyrimas

SB + 414, 112, 57
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13. Europos bendrijos ir Brazilijos Federacinės Respublikos mokslinio ir 
technologinio bendradarbiavimo susitarimo galiojimo pratęsimas

Rekomendacija: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0176/2022)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Tarybos sprendimo 
projektas

VB + 519, 5, 74

14. Konvencija dėl užsienio teismų sprendimo civilinėse arba komercinėse 
bylose pripažinimo ir vykdymo: Europos Sąjungos prisijungimas ***

Rekomendacija: Sabrina Pignedoli (A9-0177/2022)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Tarybos sprendimo 
projektas

VB + 576, 8, 14

15. Neteisėta medienos ruoša ES

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B9-0329/2022

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0329/2022 
(PETI komitetas)

dal.

1 +

1 dalis § originalus 
tekstas

2/EB + 336, 243, 17

dal.

1 +

2 dalis § originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

6 dalis § originalus 
tekstas

2 +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Po 6 dalies 3 S&D EB + 338, 226, 32

dal.

1 +

2 +

7 dalis § originalus 
tekstas

3 +

8 dalis § originalus 
tekstas

atsk./EB + 316, 250, 28

dal.

1 +

9 dalis § originalus 
tekstas

2 +

6 PPE EB - 268, 322, 712 dalis

§ originalus 
tekstas

atsk. +

dal.

1 +

2 +

14 dalis § originalus 
tekstas

3 +

dal.

1 +

15 dalis § originalus 
tekstas

2 +

Po 15 dalies 4 S&D EB + 339, 218, 38

dal.

1 +

17 dalis § originalus 
tekstas

2 +

18 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

dal.

1 +

2 +

20 dalis § originalus 
tekstas

3/EB + 302, 268, 24
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

4 +

21 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

§ 23 § originalus 
tekstas

atsk./EB + 316, 268, 7

dal.

1 +

25 dalis § originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

27 dalis § originalus 
tekstas

2 +

7 PPE -31 dalis

§ originalus 
tekstas

atsk./EB + 346, 246, 4

dal.

1/VB + 459, 117, 17

Po 35 dalies 1 Renew, S&D, 
Verts/ALE,
The Left

2/VB + 317, 248, 20

43 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

A konstatuojamoji 
dalis

5 PPE -

dal.

1/EB + 385, 197, 8

2 +

3 +

D konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

4 +

dal.

1/EB + 328, 245, 22

E konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2 +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Po I 
konstatuojamosios 

dalies

2 S&D +

L konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

atsk. +

dal.

1 +

2 +

Q konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

3 +

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) +

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
Renew: 1 pakeitimas.

Prašymai balsuoti atskirai
Renew: 8, 12 ir 23 dalys.
ID: 1, 8, 18, 20, 21, 23, 31 ir 43 dalys; L konstatuojamoji dalis.

Prašymai balsuoti dalimis
Renew:
2 dalis
1-oji dalis: „pažymi, kad neteisėta medienos ruoša vis dar yra ES problema; reiškia 

susirūpinimą dėl neigiamo neteisėtos medienos ruošos atvejų poveikio Europos 
miškams, laukinėms buveinėms, vidaus rinkai ir ES klimato politikai; ragina 
Komisiją ir valstybes nares atlikti išsamų socialinių ir ekonominių tokio reiškinio 
priežasčių vertinimą ir visapusiškai įgyvendinti atitinkamus ES ir nacionalinės 
teisės aktus, siekiant veiksmingai parengti konkrečias ir tiesiogines kovos su 
neteisėta medienos ruoša priemones, taip užkertant kelią neteisėtos medienos 
ruošos tendencijų įsigalėjimui, atsižvelgiant į direktyvose, kuriomis 
reglamentuojami gamtos klausimai, įtvirtintas pareigas ir Biologinės įvairovės 
strategijoje nustatytus tikslus, kuriems pritarė valstybėse narės;“.

2-oji dalis: „nerimauja, kad dėl kylančių žaliavų ir energijos kainų ir nulinio tarifo, taikomo 
biomasės išmetamiems teršalams pagal apyvartinių taršos leidimų prekybos 
sistemą, miškams galėtų būti daromas tvarumo lygį viršijantis poveikis, įskaitant 
neteisėtos medienos ruošos poveikį, nes didelė pelno marža atsveria aplaidumo 
riziką, kartu atsižvelgiant į esamas ES atokiose ir kaimo vietovėse gyvenančių 
žmonių socialines ir ekonomines sąlygas;“.

6 dalis
1-oji dalis: „pažymi, kad siekiant tvarios miškotvarkos, miškų apsauga ir išsaugojimas, 

pagrįstas išmatuojamais rodikliais ir ribinėmis vertėmis, yra vienas svarbiausių 
būsimos Europos miškininkystės aspektų;“.

2-oji dalis: „pritaria nustatytai gamtiškojo sertifikavimo sistemai, kuria siekiama išlaikyti 
visapusišką biologinę įvairovę, užtikrinti ilgalaikį našumą ir atsparumą ir reaguoti į 
aplinkos, ekonomikos ir visuomeninius išbandymus;“.

PPE:
1 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ES aplinkos prokuroro pareigybės įsteigimas“.
2-oji dalis: šie žodžiai.
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1 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir tęsti pažeidimo nagrinėjimo procedūras“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

20 dalis
1-oji dalis: „pažymi, kad Komisija turi stiprinti atitiktį ES teisei;“.
2-oji dalis: „supranta, kad prievolė įrodyti pažeidimo buvimą tenka Komisijai, kuri pažeidimo 

nagrinėjimo bylose negali remtis jokiomis prielaidomis; tačiau pažymi, kad nors 
Komisija patvirtino, kad teisingas Sąjungos taikymas išlieka prioritetu, tačiau iš kai 
kurių nagrinėjamų pažeidimo bylų trukmės, nepaisant to, kad Komisija turi 
pakankamai įrodymų, matyti kitaip;“.

3-oji dalis: „pareiškia, kad sistemingas ir nuolatinis darbuotojų trūkumas už aplinką 
atsakingame Komisijos generaliniame direktorate tuo metu, kai aplinkos teisės 
aktai yra dažniausiai pažeidžiami teisės aktai, o pagal Europos žaliąjį kursą šiam 
direktoratui patikėta įgyvendinti naujas iniciatyvas, atspindi neatsakingą požiūrį; 
apgailestauja dėl to, kad nepakeičiamas turtas prarandamas dėl Komisijos 
neveikimo ir sumažinto ES aprūpinimo darbuotojais biudžeto;“.

4-oji dalis: „siūlo Komisijai ir valstybėms narėms tiksliai nustatyti savo prioritetus;“.

E konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „kadangi neteisėtos medienos ruošos produktai Europos Sąjungoje parduodami 

kaip sertifikuota mediena; kadangi pagrindinės esamos sertifikavimo sistemos 
negali padėti visiškai įgyvendinti taikomų teisės aktų reikalavimų;“.

2-oji dalis: „kadangi pagrindinės sistemos, įvertintos 2021 m. liepos mėn. Komisijos 
ataskaitoje dėl miškų sektoriuje taikomų sertifikavimo ir tikrinimo sistemų, turi 
trūkumų, susijusių su jų teisėtumo apibrėžtimis, o jų teisiniai reikalavimai yra 
riboti taikymo srities požiūriu arba jų pobūdis yra dviprasmiškas; kadangi 
sistemomis sukuriamas sisteminis požiūris į patvirtinimo perdavimą visoje tiekimo 
grandinėje, tačiau jose dažniausiai nėra sisteminių galimybių tikruoju laiku arba 
kitaip patikrinti sandorių apimties, rūšių ir subjektų kokybinių ypatumų, todėl 
sistemos turi trūkumų, dėl kurių jos gali būti panaudotos manipuliavimui ir 
sukčiavimui; kadangi visose pagrindinėse sertifikavimo sistemose sunku nustatyti 
ir veiksmingai spręsti korupcijos problemas, o taikomos korupcijos atvejų 
nustatymo sistemos yra gana ribotos ir beveik neapima sukčiavimo rizikos;“.

Q konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „kadangi valstybių narių miškotvarkos planai turėtų atitikti priemones, kurios yra 

būtinos biologinei įvairovei miškuose apsaugoti ir atkurti, be to, jie turėtų būti 
prieinami visuomenei;“.

2-oji dalis: „pažymi, kad ne visuose „Natura 2000“ teritorijų valdymo planuose pripažįstama 
aiški neliestų miškų ir sengirių vertė ir kad saugomų miškų išsaugojimo 
priemonėmis nevisiškai užkertamas kelias medienos ruošai, o tai gali būti 
nesuderinama su ilgalaikiu neliestų miškų ir sengirių išsaugojimu;“, išskyrus 
žodžius „pažymi, kad ne visuose „Natura 2000“ teritorijų valdymo planuose 
pripažįstama aiški neliestų miškų ir sengirių vertė ir“ ir „o tai gali būti 
nesuderinama su ilgalaikiu neliestų miškų ir sengirių išsaugojimu;“.

3-oji dalis: šie žodžiai.

ID:
9 dalis
1-oji dalis: „ragina visas valstybes nares užtikrinti, kad medienos atsekamumo sistemos 

visapusiškai veiktų, o nuobaudos miškininkystės srityje būtų proporcingos ir kad 
jas taikant būtų veiksmingai atgrasoma nuo neteisėtos medienos ruošos; ypač 
nerimauja dėl to, kad dabartinės baudos nėra proporcingos medienos produkcijos 
vertei ir kad veiklos vykdytojams kartais skiriamos tik simbolinės baudos arba 
labai mažos administracinės nuobaudos; ragina valstybes nares suteikti 
priemones už miškininkystę atsakingoms nacionalinėms institucijoms, kad jos 
pagerintų savo veiklą, prireikus padidinti teisėsaugos pareigūnų skaičių, siekiant 
veiksmingai vykdyti teisinius veiksmus ir, remiantis policijos surinktais arba 
trečiųjų šalių policijai perduotais įrodymais, pradėti baudžiamąsias bylas dėl 
neteisėtos medienos ruošos atvejų;“.

2-oji dalis: „atliekant Nusikaltimų aplinkai direktyvos peržiūrą, ragina numatyti galimybę 
pradėti baudžiamąsias bylas, be kita ko, ir privatiems asmenims;“.
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15 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „primena, kad koordinuotas Europos požiūris ir 

prevencijos priemonės gali padėti kovoti su neteisėta medienos ruoša;“ ir „ir 
nepriklausančias“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

17 dalis
1-oji dalis: „ragina valstybes nares priimti tinkamas teisėsaugos priemones, siekiant kovoti 

su neteisėta medienos ruoša, ir apsaugoti aplinkos gynėjus, žurnalistus bei 
pranešėjus; ragina valstybes nares imtis būtinų priemonių, kuriomis būtų 
užkertamas kelias teisminėms institucijoms nutraukti su neteisėta medienos ruoša 
susijusias bylas; pripažįsta aktyvų pilietinės visuomenės, įskaitant nevyriausybines 
organizacijas ir aplinkos gynėjus, vaidmenį ir dalyvavimą propaguojant klimato 
politika ir biologinės įvairovės apsauga grindžiamą požiūrį į klimato politiką bei 
ragina ES remti šią veiklą;“.

2-oji dalis: „pabrėžia, kad būtina užtikrinti pilietinės visuomenės dalyvavimą įgyvendinant 
Paryžiaus susitarimo 13 straipsnyje nustatytą skaidrumo užtikrinimo sistemą;“.
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25 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „nes ES aplinkos teisės aktų įgyvendinimo spragos 

gali tapti galimybe daryti nusikaltimus aplinkai;“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

27 dalis
1-oji dalis: „ragina Komisiją panaudoti savo prekybos politiką, siekiant tarptautiniu lygmeniu 

pažaboti neteisėtą medienos ruošą; pažymi, kad neteisėtai paruoštos medienos 
importas iš ne ES šalių iškraipo Europos rinką ir sukuria nesąžiningą padėtį 
Europos gamintojų atžvilgiu; primena, kad šios neteisėtos medienos naudojimas 
taip pat kenkia bendruomenėms, kuriose ji kertama, be to, skatinama toliau 
naudoti neteisėtai nukirstą medieną ir visi su tuo susiję nusikaltimai;“.

2-oji dalis: „palankiai vertina Komisijos pasiūlyme dėl reglamento dėl produktų, neturinčių 
įtakos miškų naikinimui, pasiūlytą privalomų deramo patikrinimo taisyklių rinkinį, 
skirtą įmonėms, kurios nori ES rinkai pateikti tam tikras prekes;“.

Renew, PPE:
7 dalis
1-oji dalis: „tvirtai pabrėžia, kad Komisija turėtų užtikrinti, kad pagal nacionalinius 

strateginius planus būtų skiriama pakankamai lėšų, kurios būtų skiriamos 
biologinei įvairovei atkurti labiausiai nuo neteisėtos medienos ruošos 
nukentėjusiose teritorijose;“, išskyrus žodžius „pagal nacionalinius strateginius 
planus“.

2-oji dalis: „pagal nacionalinius strateginius planus“.
3-oji dalis: „primena, kad pagal 2021 m. birželio 9 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl 2030 

m. ES biologinės įvairovės strategijos valstybės narės ne mažiau kaip 10 proc. 
metinių išlaidų pagal savo daugiametę finansinę programą turėtų skirti biologinei 
įvairovei; „apgailestaudamas pažymi, kad biologinės įvairovės finansavimo tikslas 
kai kuriose valstybėse narėse yra gerokai mažesnis, palyginti su sutartu 10 proc. 
rodikliu;“.

PPE, ID:
14 dalis
1-oji dalis: „ragina nacionalines ir ES institucijas imtis atgrasomų ir griežtų veiksmų siekiant 

užtikrinti visapusišką nacionalinių ir ES aplinkos teisės aktų laikymąsi;“.
2-oji dalis: „pažymi, kad procedūriniai trūkumai ir patikrinimų stoka prisideda prie mažesnio 

praktinio Medienos reglamento veiksmingumo; primygtinai ragina ES teisės aktų 
leidėjus pasinaudoti derybų dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl produktų, neturinčių 
įtakos miškų naikinimui (COM(2021)0706)), galimybe, kad būtų galima 
pasinaudoti patirtimi, įgyta įgyvendinant ir vykdant ES medienos reglamentą, bei 
pagerinti valstybių narių kompetentingų institucijų padėtį, patobulinti nuostatas 
dėl jų atliekamų patikrinimų kiekio ir kokybės, jų santykių ir sąveikos su kitų 
valstybių narių kompetentingomis institucijomis ir kitomis nacionalinėmis 
institucijomis bei Komisija; ragina valstybes nares griežtai įgyvendinti galiojančių 
atitinkamų teisės aktų nuostatas uždraudžiant naudoti ir ES rinkai pateikti 
neteisėtai paruoštą medieną;“.

3-oji dalis: „ragina neteisėtą medienos ruošą prilyginti nusikalstamai veikai, už kurią būtų 
skiriamos atitinkamos baudžiamosios sankcijos, ir įtraukti ją į peržiūrėtos 
Direktyvos dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę taikymo sritį, taip pat 
ragina stiprinti Europos bendradarbiavimą, siekiant kovoti su neteisėta medienos 
ruoša; ragina neteisėtą medienos ruošą visose valstybėse narėse vienodai 
apibrėžti kaip nusikaltimą aplinkai, siekiant užtikrinti, kad už tuos pačius su 
neteisėta medienos ruoša susijusius pažeidimus visoje ES būtų taikomos tos 
pačios procedūros ir bausmės;“.

Renew, ID:
D konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „kadangi neteisėta medienos ruoša yra vienas iš pagrindinių miškų alinimo, miškų 

naikinimo ir klimato kaitos veiksnių ir prisideda prie prastėjančios oro kokybės; 
kadangi neteisėta medienos ruoša sudaro 15–30 proc. tarptautinės medienos 
gamybos ir sukelia papildomų pasekmių aplinkai, visuomenei ir ekonomikai;“, 
išskyrus žodžius „ir klimato kaitos veiksnių“.

2-oji dalis: „ir klimato kaitos veiksnių“.
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3-oji dalis: „kadangi neteisėta medienos ruoša dažniausiai lieka nenustatyta, o tai trukdo ES 
imtis veiksmų siekiant Europos žaliojo kurso, Europos klimato teisės akto ir 
Biologinės įvairovės strategijos tikslų; kadangi neteisėta medienos ruoša labai 
dažnai vykdoma kai kuriuose kokybiškiausiuose ir geriausiai saugomuose ES 
miškuose;“, išskyrus žodį „labai“.

4-oji dalis: „labai“.

16. Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimas ir vykdymas

Pranešimas: Barry Andrews, Petros Kokkalis (A9-0174/2022)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

dal.

1/VB + 467, 67, 57

2/VB + 291, 255, 25

3/VB + 316, 219, 43

4/VB + 432, 122, 35

5/VB + 299, 230, 59

29 dalis § originalus 
tekstas

6/VB + 457, 69, 61

dal.

1 +

31 dalis § originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

57 dalis § originalus 
tekstas

2 +

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 470, 56, 67

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
PPE: 29 dalis.
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Prašymai balsuoti dalimis
Parlamento nariai
29 dalis
1-oji dalis: „palankiai vertina pastangas visapusiškai integruoti DVT į Europos semestrą, 

įskaitant metines darnaus augimo apžvalgas, ir metinės Eurostato DVT stebėsenos 
įtraukimą į pavasario Europos semestro dokumentų rinkinį;“.

2-oji dalis: „is pakartoja, kad remia biologinės įvairovės rodiklių integravimą į Europos 
semestrą;“

3-oji dalis: „primygtinai ragina valstybes nares padidinti savo nacionalinio atsako į 
Darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimą užmojų lygį; palankiai vertina DVT 
teikiamą svarbą rudens dokumentų rinkinyje, visų pirma rekomendaciją 
valstybėms narėms įgyvendinti strategiją „ne tik BVP“, kad DVT būtų visapusiškai 
įtraukti į jų nacionalinius atsakus; ragina Komisiją tęsti Europos semestro reformą 
siekiant suderinti ekonominius, socialinius ir aplinkosaugos prioritetus taip, kad 
būtų skatinama ilgalaikė socialinė, aplinkos ir ekonominė pertvarka ir pagerintas 
Darbotvarkės iki 2030 m.,“.

4-oji dalis: „Europos socialinių teisių ramsčio ir Europos žaliojo kurso integravimas visais 
lygmenimis, visapusiškai dalyvaujant vietos ir regionų valdžios institucijoms ir 
papildant reformas bei investicijas valstybėse narėse;“.

5-oji dalis: „mano, kad vykdant tokią reformą turėtų būti užtikrinta, kad Europos DVT 
politikos koordinavimas netaptų Europos semestrui lygiagrečiu politiniu procesu, 
bet kad apimtų integruotą ir nuoseklų požiūrį, pagrįstą nauju darnaus vystymosi 
paktu;“.

6-oji dalis: „tikisi, kad semestro procesu bus sustiprinti valstybių narių gebėjimai stebėti DVT 
įgyvendinimo pažangą;“.

31 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Europos socialinių teisių ramstyje“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

57 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir teises“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

17. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės įgyvendinimas

Pranešimas: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru (A9-0171/2022)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Po 1 dalies 1 The Left VB - 113, 428, 52

6 dalis 7 ID VB - 125, 458, 6

8 ID VB - 132, 452, 7Po 15 dalies

10 Verts/ALE VB - 99, 391, 104
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

16 dalis 13 PPE, S&D, 
Renew

+

18 dalis 14 PPE, S&D, 
Renew

+

22 dalis 15 PPE, S&D, 
Renew

+

23 dalis 16 PPE, S&D, 
Renew

+

Po 26 dalies 2 The Left VB - 51, 521, 23

33 dalis 17 PPE, S&D, 
Renew

+

35 dalis 18 PPE, S&D, 
Renew

+

36 dalis 9 ID VB - 122, 458, 12

dal.

1/VB + 441, 118, 15

11 PPE, S&D, 
Renew, 

Verts/ALE, 
The Left

2/VB - 238, 334, 16

37 dalis

§ originalus 
tekstas

VB ↓

63 dalis 19 PPE, S&D, 
Renew

+

66 dalis 3 The Left VB - 93, 458, 41

Po 66 dalies 4 The Left VB - 63, 493, 31

68 dalis 5 The Left VB - 63, 494, 28

Po 89 dalies 6 The Left VB - 167, 388, 38

Po 6 nurodomosios 
dalies

12 PPE, S&D, 
Renew

+

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 420, 90, 83

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
The Left: 1, 2, 3, 4, 5 ir 6 pakeitimai.
Verts/ALE: 10 pakeitimas.
PPE: 37 dalis; 11 pakeitimas.
ID: 7, 8 ir 9 pakeitimai.
ECR: 11 pakeitimas.
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Prašymai balsuoti dalimis
PPE:
11 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „primygtinai ragina Tarybą Lenkijos nacionalinį 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą patvirtinti tik tada, kai ji 
visapusiškai įvykdys EGADP reglamento reikalavimus, visų pirma jo 22 straipsnį, 
siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius interesus nuo interesų konfliktų ir 
sukčiavimo, ir visų Europos semestro konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų 
teisinės valstybės srityje ir kai ji įgyvendins visus atitinkamus Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo ir EŽTT sprendimus;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

18. Įtraukties priemonės pagal 2014–2020 m. programą „Erasmus+“

Pranešimas: Laurence Farreng (A9-0158/2022)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

dal.

1 +

5 dalis § originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

10 dalis § originalus 
tekstas

2 +

15 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

16 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

dal.

1 +

17 dalis § originalus 
tekstas

2 +

20 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

21 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

24 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

dal.

1 +

25 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 450, 122, 22
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

29 dalis § originalus 
tekstas

VB + 514, 65, 9

35 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

5 nurodomoji dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

7 nurodomoji dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

9 nurodomoji dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

dal.

1 +

B konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2 +

D konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

atsk. +

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 471, 55, 66

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ID: 25 (2-oji dalis) ir 29 dalys.

Prašymai balsuoti atskirai
ECR: 15, 16, 20, 21, 24, 25 ir 35 dalys; 5, 7 ir 9 nurodomosios dalys; D konstatuojamoji 

dalis.

Prašymai balsuoti dalimis
ECR:
5 dalis
1-oji dalis: „pabrėžia, kad kai kuriais atvejais išmokamų judumo dotacijų sumų vis tiek 

nepakanka ir kad tai gali tapti studentų ir šeimų, kurioms judumas yra 
neįperkamas, socialinės atskirties priežastimi;“.

2-oji dalis: „ragina padidinti 2023 m. biudžetą, kuris būtinas įtraukties priemonėms pagal 
programą „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso veiklą visapusiškai 
įgyvendinti;“.

10 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „plėtoti įtraukius metodus“.
2-oji dalis: šie žodžiai.
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17 dalis
1-oji dalis: „remia visas ES iniciatyvas, kuriomis siekiama palengvinti studentų judumą: 

mobiliąją programėlę „Erasmus+“, bepopierę programą „Erasmus“ ir Europos 
studento pažymėjimą; ragina Komisiją išnagrinėti, ar įmanoma glaudžiau susieti 
programą „Erasmus+“ ir kitas programas, bei skatinti tarpsektorinį 
bendradarbiavimą, kuris apimtų iniciatyvą „Interrail“, siekiant puoselėti didesnę 
įtrauktį ir lygybę, kad būtų tobulinama prieiga prie geresnių ir ekologiškesnių 
judumo variantų, ypač tiems, kurie turi mažiau galimybių;“.

2-oji dalis: „siekiant puoselėti didesnę įtrauktį ir lygybę, kad būtų tobulinama prieiga prie 
geresnių ir ekologiškesnių judumo variantų, ypač tiems, kurie turi mažiau 
galimybių; ragina Komisiją taip pat imtis veiksmų didesniam iniciatyvos „Discover 
EU“ įtraukumui užtikrinti, kad ją įgyvendinant galėtų dalyvauti daugiau žmonių;“.

B konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „kadangi Reglamente dėl 2014–2020 m. programos „Erasmus+“ akcentuojamas 

socialinės įtraukties skatinimas ir specialiųjų poreikių ar mažiau galimybių turinčių 
asmenų, kurie apibrėžti „Erasmus+“ įtraukties ir įvairovės strategijoje ir apima 
asmenis, turinčius negalią ir sveikatos problemų bei susiduriančius su mokymosi 
sunkumais, kultūriniais skirtumais ir ekonominėmis, geografinėmis ir socialinėmis 
kliūtimis, dalyvavimas;“.

2-oji dalis: „kadangi einamoji (2021–2027 m.) programa „Erasmus+“ neatsiejama nuo 
žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos;“.

ID:
25 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „seksualinės įvairovės klausimas“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

19. 2021 m. ataskaita dėl Juodkalnijos

Pranešimas: Tonino Picula (A9-0151/2022)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

13 dalis § originalus 
tekstas

VB + 504, 68, 16

dal.

1 +

22 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 474, 94, 17

dal.

1 +

27 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 503, 52, 27

dal.

1 +

28 dalis § originalus 
tekstas

2 +

dal.42 dalis § originalus 
tekstas

1 +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

2 +

dal.

1 +

44 dalis § originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

45 dalis § originalus 
tekstas

2 +

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 506, 50, 35

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
The Left: 13, 22 (2-oji dalis) ir 27 (2-oji dalis) dalys.

Prašymai balsuoti dalimis
The Left:
22 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra 

(FRONTEX), Europolu ir Eurojustu, kurios padeda Juodkalnijai valdyti sienas ir“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

27 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir NATO“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

28 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir Strateginės komunikacijos darbo grupės 

atliekamos stebėsenos išplėtimui, kad daugiausia dėmesio būtų skiriama 
tarpvalstybinėms dezinformacijos grėsmėms, kylančioms iš Vakarų Balkanų ir jų 
kaimyninių šalių;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

PPE:
42 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „visapusiškai įgyvendinti Stambulo konvencijos 

standartus“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

44 dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „be kita ko, užtikrinant translyčiams asmenims 

galimybę naudotis hormonų terapija ir“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

45 dalis
1-oji dalis: „ragina Juodkalniją tinkamai įtraukti LGBTIQ pilietinę visuomenę į darbą, kurį 

atlieka nauja teisinio lyties pripažinimo darbo grupė,“.
2-oji dalis: „kuri turėtų siekti teisinio lyties pripažinimo, grindžiamo apsisprendimo teise;“.
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20. ES ir Afrikos prekybos santykių ateitis

Pranešimas: Helmut Scholz (A9-0169/2022)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl 
rezoliucijos

VB + 463, 43, 81

21. ES tarptautinių investicijų politikos ateitis

Pranešimas: Anna Cavazzini (A9-0166/2022)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl 
rezoliucijos

VB + 436, 69, 71


