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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. Skaitmeninių paslaugų aktas ***I

Pranešimas: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Preliminarus susitarimas

Preliminarus 
susitarimas

564 komitetas VB + 539, 54, 30

Teisėkūros rezoliucijos projektas

Komisijos pareiškimas 565 komitetas +

2. Skaitmeninių rinkų aktas ***I

Pranešimas: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Preliminarus susitarimas

Preliminarus 
susitarimas

256 komitetas VB + 588, 11, 31

3. Euro įvedimas Kroatijoje 2023 m. sausio 1 d. *

Pranešimas: Siegfried Mureşan (A9-0187/2022)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Komisijos pasiūlymas VB + 539, 45, 48

4. ES ir Kuko Salų tausios žvejybos partnerystės susitarimas: įgyvendinimo 
protokolas ***

Rekomendacija: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0197/2022)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Tarybos sprendimo 
projektas

VB + 477, 37, 117
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5. Laikinosios prekybos liberalizavimo priemonės Moldovai ***I

Pranešimas: Markéta Gregorová (A9-0201/2022)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Komisijos pasiūlymas VB + 572, 28, 32

6. Moterų skurdas Europoje

Pranešimas: Lina Gálvez Muñoz (A9-0194/2022)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

3 dalis 3 nariai VB + 360, 76, 197

6 dalis § originalus 
tekstas

atsk./EB + 372, 218, 38

dal.

1 +

14 dalis § originalus 
tekstas

2 +

dal.

1/VB + 607, 7, 16

2/VB + 519, 18, 86

16 dalis § originalus 
tekstas

3/VB + 483, 55, 85

dal.

1/VB + 602, 8, 21

26 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 403, 114, 106

dal.

1 +

27 dalis § originalus 
tekstas

2 +

29 dalis § originalus 
tekstas

VB + 454, 73, 89

40 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

dal.41 dalis § originalus 
tekstas

1 +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

2 +

3 +

4 +

42 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

Po 45 dalies 2 pranešėja +

dal.

1/VB + 472, 59, 100

E konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2/VB + 336, 269, 24

G konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

atsk. +

dal.

1 +

V konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

W konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2/EB - 250, 333, 48

AJ konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

VB - 249, 355, 28

Po AK 
konstatuojamosios 

dalies

1 pranešėja +

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 535, 18, 79

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
PPE: 3 pakeitimas.
S&D: 16, 26 dalys ir E, AJ konstatuojamosios dalys.

Prašymai balsuoti atskirai
Parlamento 
nariai:

6, 29, 40, 4 dalys ir G, AJ konstatuojamosios dalys.



P9_PV(2022)07-05(VOT)_LT.docx 6 PE 734.818

Prašymai balsuoti dalimis
Parlamento nariai:
§ 14
1-oji dalis: „pažymi, kad didžioji daugumą mažmeninės prekybos darbuotojų ir valytojų yra 

moterys, kurioms dažnai moka tik minimalųjį darbo užmokestį, ir kad dėl COVID-
19 pandemijos joms kyla dar didesnė skurdo rizika;“.

2-oji dalis: „pabrėžia, kad būtina skubiai didinti darbo užmokestį ir kovoti su mažų garantijų 
darbu; primygtinai ragina valstybes nares pagerinti sveikatos priežiūros 
specialistų statusą užtikrinant jiems deramą darbo užmokestį ir darbo sąlygas ir 
pirmiausia sudarant tinkamas darbo sutartis;“.

§ 16
1-oji dalis: „pabrėžia, kad neproporcingai daug moterų dažnai ne savo noru dirba mažų 

garantijų darbą, įskaitant dažnai atliekamą darbą ne visą darbo dieną, menkai 
apmokamą darbą, pagal terminuoto ir nefiksuoto darbo laiko sutartis atliekamą 
darbą;“, išskyrus žodžius „įskaitant dažnai atliekamą darbą ne visą darbo dieną, 
menkai apmokamą darbą, pagal terminuoto ir nefiksuoto darbo laiko sutartis 
atliekamą darbą“.

2-oji dalis: „įskaitant dažnai atliekamą darbą ne visą darbo dieną, menkai apmokamą darbą, 
pagal terminuoto ir nefiksuoto darbo laiko sutartis atliekamą darbą“.

3-oji dalis: „primygtinai ragina valstybes nares įgyvendinti Tarptautinės darbo organizacijos 
rekomendacijas, skirtas mažų garantijų darbui mažinti, pvz., rekomendacijas 
apriboti aplinkybes, kuriomis galima naudoti mažų garantijų darbo sutartis, ir 
apriboti laiką, kurį darbuotojai gali dirbti pagal tokias sutartis;“.

§ 26
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „taip pat prostitucijos“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

§ 27
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ES ratifikuoti Stambulo konvenciją, taip pat ją 

ratifikuoti Bulgarijoje, Čekijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Slovakijoje ir Vengrijoje“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

§ 41
1-oji dalis: „palankiai vertina vykstančias derybas dėl direktyvos dėl tinkamo minimaliojo 

darbo užmokesčio Europos Sąjungoje priėmimo;“.
2-oji dalis: „ragina ES institucijas priimti ES sistemą, kuria būtų skatinama kiekvienai šaliai 

nustatyti arba pritaikyti minimalų darbo užmokestį, remiantis, be kita ko, 
nacionaliniais prekių ir paslaugų krepšeliais realiosiomis kainomis, įskaitant, be 
kita ko, tinkamą būstą, sveiką ir subalansuotą maistą, drabužius, tvarų transportą 
ir energiją, sveikatos priežiūrą ir slaugą bei išteklius, kad žmonės galėtų 
prasmingai dalyvauti visuomenės gyvenime, švietimo ir kultūros veikloje, nes taip 
būtų užtikrintas deramas gyvenimo lygis, kuris padėtų iš dalies sumažinti 
dirbančiųjų, visų pirma moterų, skurdą;.

3-oji dalis: „ragina valstybėse narėse nustatyti teisingą ir deramą minimalųjį darbo užmokestį 
kaip būtiną apsaugos priemonę, kad būtų užtikrintas teisingesnis darbo 
užmokesčio pasiskirstymas ir garantuotas minimalusis darbo užmokestis, 
apsaugantis moteris ir vyrus darbo rinkoje;“.

4-oji dalis: „laikosi nuomonės, kad minimaliojo darbo užmokesčio sistema turi būti sukurta ir 
išsaugota taikant aiškias taisykles, skaidrias procedūras ir veiksmingą praktiką, 
taikant tinkamumo vertinimo kriterijus ir orientacinius rodiklius, be kita ko, 
padedant patariamiesiems organams ir dalyvaujant socialiniams partneriams;“.

E konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „per visą politikos ciklą“.
2-oji dalis: šie žodžiai.
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V konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „kadangi, nors darbas sektoriuose, kuriuose daugiausia dirba moterys, yra labai 

svarbus, o jo socialinė ir ekonominė vertė yra didelė, jis yra menkiau vertinamas ir 
mažiau apmokamas nei darbas sektoriuose, kuriuose daugiausia dirba vyrai;“.

2-oji dalis: „kadangi reikia skubiai iš naujo įvertinti darbo užmokesčio adekvatumą 
sektoriuose, kuriuose daugiausia dirba moterys, atsižvelgiant į jų socialinę ir 
ekonominę vertę, ir pasiekti pažangos ES teisės aktais didinant minimalųjį darbo 
užmokestį, minimalias pajamas ir darbo užmokesčio skaidrumą;“.

W konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „kadangi teisė į darbą yra esminė sąlyga, kad moterys galėtų naudotis ekonomine 

nepriklausomybe, profesine savirealizacija ir veiksmingomis lygiomis teisėmis;“.
2-oji dalis: „kadangi tokiu būdu reikėtų panaikinti mažų garantijų darbą privalomai taikant 

principą, pagal kurį kiekvienai realiai darbo vietai turi būti nuolatinis etatas, ir 
pripažįstant bei stiprinant teisę į darbą, kurį dirbant užtikrinamos teisės;“.

7. Derybos dėl ES ir Interpolo bendradarbiavimo susitarimo

Pranešimas: Jadwiga Wiśniewska (A9-0200/2022)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl 
rekomendacijos

VB + 607, 13, 11

8. Indijos ir Ramiojo vandenyno strategija prekybos ir investicijų srityje

Pranešimas: Jan Zahradil (A9-0170/2022)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl 
rezoliucijos

VB + 458, 51, 124

9. Būsimas ES ir Indijos bendradarbiavimas prekybos ir investicijų srityje

Pranešimas: Geert Bourgeois (A9-0193/2022)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl 
rezoliucijos

VB + 482, 107, 40
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10. Bendri Europos veiksmai priežiūros srityje

Pranešimas: Milan Brglez, Sirpa Pietikäinen (A9-0189/2022)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Alternatyvus 
pasiūlymas dėl 

rezoliucijos

1 ECR, ID VB - 133, 485, 11

dal.

1 +

16 dalis § originalus 
tekstas

2 +

26 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

dal.

1 +

28 dalis § originalus 
tekstas

2/EB + 349, 269, 13

dal.

1 +

34 dalis § originalus 
tekstas

2/EB + 339, 219, 73

36 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

dal.

1 +

37 dalis § originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

42 dalis § originalus 
tekstas

2 +

49 dalis § originalus 
tekstas

atsk./EB + 385, 126, 111

dal.

1 +

59 dalis § originalus 
tekstas

2 +

dal.61 dalis § originalus 
tekstas

1 +



P9_PV(2022)07-05(VOT)_LT.docx 9 PE 734.818

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

2 +

dal.

1 +

83 dalis § originalus 
tekstas

2/EB + 347, 265, 18

dal.

1 +

2 +

86 dalis § originalus 
tekstas

3 +

dal.

1 +

96 dalis § originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

104 dalis § originalus 
tekstas

2/EB + 351, 259, 21

dal.

1 +

108 dalis § originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

110 dalis § originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

AX konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

BC konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2 +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

BI konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

atsk. +

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas rezoliucijos 
tekstas)

(EMPL ir FEMM komitetai)

VB + 436, 143, 54

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ECR, ID: 1 pakeitimas.

Prašymai balsuoti atskirai
Parlamento 
nariai:

26, 36, 49 dalys ir BI konstatuojamoji dalis.

Prašymai balsuoti dalimis
Parlamento nariai:
AX konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodį „visuotinė“.
2-oji dalis: šis žodis.

BC konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „jei įmanoma, ... nemokamą“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

§ 16
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodį „visuotinę“.
2-oji dalis: šis žodis.

§ 28
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodį „teisėkūros“.
2-oji dalis: šis žodis.

§ 34
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodį „skirtos“.
2-oji dalis: šis žodis.

§ 37
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „visuotines ir“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

§ 42
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodį „visuotines“.
2-oji dalis: šis žodis.

§ 59
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir visuotines“.
2-oji dalis: šie žodžiai.
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§ 61
1-oji dalis: „ragina Komisiją surengti aukščiausiojo lygio susitikimą, kuris prisidėtų prie 

socialinės apsaugos ir gerovės valstybės ES ateities aukšto lygio grupės darbo, ir 
po to surengti išsamią ir įtraukią diskusiją su visais atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais, pvz., socialiniais partneriais, interesų grupėmis, 
pacientų organizacijomis, slaugytojų organizacijomis, priežiūros paslaugų gavėjais 
ir jų atstovais, valdžios institucijomis, pilietine visuomene, ne pelno 
organizacijomis, paslaugų teikėjais ir kitais ekspertais, bendruomeninės priežiūros, 
tinkamos 2030 m., klausimais, siekiant sukurti ilgalaikę platformą, kurti 
novatoriškus priežiūros sprendimus, užtikrinti perspektyvias priežiūros sistemas, 
laipsniškai atsisakyti institucinės priežiūros ir ją pakeisti bendruomenine arba 
šeimos priežiūra ir (arba) naudoti individualiems poreikiams pritaikytą biudžetą ir 
individualiems poreikiams pritaikytas priežiūros paslaugas; ragina Komisiją 
nukreipti viešąsias investicijas į ilgalaikės priežiūros paslaugas naudojant ES 
finansines priemones“.

2-oji dalis: „ir pateikti pagrindų direktyvą dėl ilgalaikės, formaliosios ir neformaliosios 
priežiūros, kurioje būtų nustatyti pagrindiniai principai ir įrodymais pagrįsti 
kriterijai, skirti prieinamoms ir integruotoms kokybiškoms ilgalaikės priežiūros ir 
paramos paslaugoms visoje ES;“.

§ 83
1-oji dalis: „pripažįsta, kad priežiūra dažnai teikiama jos nedeklaruojant arba ją 

nepakankamai deklaruojant ir išnaudojimo sąlygomis, o tai daro poveikį 
darbuotojų ir jų šeimų, taip pat priežiūros gavėjų teisėms ir gerovei; taip pat yra 
susirūpinęs dėl kartu gyvenančių prižiūrinčiųjų asmenų, kurie daugiausia yra 
moterys, įskaitant migrantes, darbo sąlygų, kurių dauguma susiduria su 
neaiškiomis darbo užmokesčio sąlygomis, socialinės izoliacijos rizika ir tinkamo jų 
teisių įgyvendinimo mechanizmų trūkumu; ragina Komisiją ir valstybes nares 
spręsti nedeklaruojamo darbo priežiūros sektoriuje problemą“.

2-oji dalis: „ir sukurti aiškią teisinę sistemą, kuria būtų skatinamos kokybiškos darbo vietos, 
apimančios socialinę apsaugą visiems prižiūrintiesiems asmenims;“.

§ 86
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „todėl palankiai vertina Komisijos pasiūlymus dėl 

direktyvos dėl deramo minimaliojo darbo užmokesčio, kuria būtų pagerintos 
gyvenimo ir darbo sąlygos ES, be kita ko mažiausiai apmokamų priežiūros 
sektoriaus darbuotojų sąlygos, ir dėl direktyvos dėl darbo užmokesčio skaidrumo, 
kuria būtų sprendžiama nuolatinio netinkamo pagrindinės teisės į vienodą 
užmokestį už vienodą darbą arba už vienodos vertės darbą užtikrinimo ES 
problema;“ ir „tais atvejais, kai nėra jokio tikrojo palyginamojo veiksnio (kaip 
dažnai yra sektoriuose, kuriuose dominuoja moterys), galima naudoti hipotetinį 
palyginamąjį kriterijų;“.

2-oji dalis: „todėl palankiai vertina Komisijos pasiūlymus dėl direktyvos dėl deramo 
minimaliojo darbo užmokesčio, kuria būtų pagerintos gyvenimo ir darbo sąlygos 
ES, be kita ko mažiausiai apmokamų priežiūros sektoriaus darbuotojų sąlygos, ir 
dėl direktyvos dėl darbo užmokesčio skaidrumo, kuria būtų sprendžiama 
nuolatinio netinkamo pagrindinės teisės į vienodą užmokestį už vienodą darbą 
arba už vienodos vertės darbą užtikrinimo ES problema;“.

3-oji dalis: „tais atvejais, kai nėra jokio tikrojo palyginamojo veiksnio (kaip dažnai yra 
sektoriuose, kuriuose dominuoja moterys), galima naudoti hipotetinį palyginamąjį 
kriterijų;“.

§ 96
1-oji dalis: „ragina valstybes nares stiprinti socialinį dialogą ir skatinti kolektyvines derybas ir 

kolektyvines sutartis viešajame ir privačiame bei pelno ir ne pelno priežiūros 
sektoriuje tiek institucijose, tiek namų ir bendruomenės aplinkoje, nes tai yra 
pagrindiniai užimtumo ir darbo sąlygų gerinimo ir kovos su vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumu mechanizmai“.

2-oji dalis: „bei veiksmingiausios priemonės minimaliojo darbo užmokesčio ir apskritai darbo 
užmokesčio didinimui užtikrinti;“.
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§ 104
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Priežiūros strategiją, pateikti Europos susitarimą 

dėl priežiūros, kuris turėtų apimti“ ir „transformatyvaus požiūrio į lytį“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

§ 108
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „visų pirma ragina reguliariai teikti ataskaitas apie 

ES priežiūros strategijos įgyvendinimą ir su priežiūra susijusius rodiklius, į kuriuos 
atsižvelgiama Europos semestre ir konkrečioms šalims skirtose 
rekomendacijose;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

§ 110
1-oji dalis: „atsižvelgiant į būsimą Komisijos rekomendaciją dėl tinkamų minimalių pajamų, 

atkreipia dėmesį į aiškią minimaliųjų pajamų ir minimaliųjų pensijų sistemų naudą 
siekiant laiku ir veiksmingai pasinaudoti priežiūros ir paramos paslaugomis, taip 
pat užtikrinti deramą gyvenimo lygį prižiūrintiesiems asmenims, kurių dauguma 
yra moterys, ypač asmenims, kurie teikia neformaliąją neapmokamą priežiūrą,“.

2-oji dalis: „ir ragina Komisiją pabrėžti, kad svarbu išnagrinėti geriausią patirtį, kaip pensijų 
sistemose galima atsižvelgti į priežiūros pareigas per visą gyvenimo ciklą, ir 
keistis šia patirtimi;“.

Įvairūs

Beata Szydło atšaukė savo pritarimą 1 pakeitimui.

11. Psichikos sveikata skaitmeniniame darbo pasaulyje

Pranešimas: Maria Walsh (A9-0184/2022)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

dal.

1/VB + 526, 77, 20

19 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 342, 237, 42

dal.

1/VB + 593, 26, 11

21 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 434, 119, 75

dal.

1/VB + 594, 21, 11

22 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 404, 144, 75

dal.

1/VB + 610, 13, 8

28 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 402, 151, 69
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

dal.

1/VB + 463, 80, 86

41 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 399, 168, 59

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 501, 47, 85

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
S&D: 19, 21, 22, 28 ir 41 dalys.

Prašymai balsuoti dalimis
Parlamento nariai:
§ 19
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „nustatant neperleidžiamų mokamų atostogų 

laikotarpius tarp tėvų“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

§ 21
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ragina Komisiją pasiūlyti reguliavimo sistemą, kad 

ES būtų nustatyti būtiniausi nuotolinio darbo reikalavimai, sykiu užtikrinant, kad 
nuotolinis darbas nekenktų nuotolinių darbuotojų darbo sąlygoms; pabrėžia, kad 
tokioje reguliavimo sistemoje turėtų būti paaiškintos darbo sąlygos ir turėtų būti 
užtikrinta, kad toks darbas būtų atliekamas savanoriškai ir kad nuotoliniu būdu 
dirbančių asmenų teisės, profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra, darbo 
krūvis ir darbo rezultatų standartai būtų tokie patys, kokie taikomi darbo vietoje 
dirbantiems asmenims; ragina Komisiją ir valstybes nares suteikti negaliesiems 
prieinamumo ir įtraukių technologijų priemones; pažymi, kad ši sistema turėtų būti 
kuriama konsultuojantis su valstybėmis narėmis ir Europos socialiniais partneriais, 
visapusiškai laikantis nacionalinių darbo rinkos modelių ir atsižvelgiant į Europos 
socialinių partnerių bendruosius susitarimus dėl nuotolinio darbo ir 
skaitmeninimo;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

§ 22
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ragina Komisiją, pasikonsultavus su socialiniais 

partneriais, pasiūlyti direktyvą dėl būtiniausių standartų ir sąlygų, siekiant 
užtikrinti, kad visi darbuotojai galėtų veiksmingai naudotis savo teise atsijungti, ir 
reglamentuoti esamų bei naujų skaitmeninių priemonių naudojimą darbo tikslais, 
vadovaujantis 2021 m. sausio 21 d. Europos Parlamento rezoliucija su 
rekomendacijomis Komisijai dėl teisės atsijungti ir atsižvelgiant į Europos 
socialinių partnerių bendrąjį susitarimą dėl skaitmeninimo;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.
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§ 28
1-oji dalis: „mano, kad dabartinės priemonės, skirtos padėti gerinti darbuotojų psichikos 

sveikatą ir saugą, ypač vertinant ir valdant psichosocialinę riziką, yra 
nepakankamos ir neveiksmingos; ragina Komisiją nustatyti prevencinius 
mechanizmus, kuriais būtų užkirstas kelias nerimui, depresijai ir pervargimui, bei 
priemones, kurios padėtų psichologinių ir socialinių problemų turintiems 
asmenims reintegruotis į darbo vietą; primena, kad šiuo tikslu itin svarbus 
individualus ir organizacinis požiūris į darbą; vis dėlto pastebi, kad tokia sveikatos 
būklė gali priklausyti nuo daugelio veiksnių; ragina Komisiją, pasikonsultavus su 
socialiniais partneriais, persvarstyti savo 2003 m. rugsėjo 19 d. rekomendaciją dėl 
Europos profesinių ligų sąrašo ir jį papildyti įtraukiant, pvz., su darbu susijusius 
raumenų ir kaulų sistemos sutrikimus, su darbu susijusius psichosocialinius 
sutrikimus, visų pirma depresiją, pervargimą, nerimą ir stresą, visas su asbestu 
susijusias ligas, odos vėžį ir reumatines bei lėtines uždegimines ligas;“.

2-oji dalis: „ragina Komisiją, pasikonsultavus su socialiniais partneriais, pakeisti šią 
rekomendaciją į direktyvą, kurioje būtų pateiktas minimalus profesinių ligų 
sąrašas ir nustatyti minimalieji profesinių ligų pripažinimo ir tinkamo 
kompensavimo susijusiems asmenims reikalavimai;“.

§ 41
1-oji dalis: „ragina Komisiją ir valstybes nares, bendradarbiaujant su Parlamentu ir laikantis 

subsidiarumo principo, pasiūlyti bendrą teisinę sistemą, kuria būtų užtikrinamas 
teisingas atlyginimas už stažuotes ar dalyvavimą pameistrystės programose ir 
taip būtų išvengiama išnaudojimo;“.

2-oji dalis: „ragina Komisiją parengti rekomendaciją siekiant užtikrinti, kad stažuočių, 
pameistrystės ir įdarbinimo laikotarpiai būtų prilyginami darbo patirčiai, taigi jais 
remiantis būtų suteikiama galimybė gauti socialines išmokas;“.

12. Bankų sąjunga. 2021 m. metinė ataskaita

Pranešimas: Bogdan Rzońca (A9-0186/2022)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl 
rezoliucijos

VB + 494, 100, 19


