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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. Parlamento darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnio dėl komitetų posėdžių 
pakeitimas

Pranešimas: Gabriele Bischoff (A9-0203/2022) (kad reglamento teksto pakeitimai būtų priimti, 
reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

4 nariai VB - 273, 300, 61

dal.

1/VB + 565, 15, 52

2/VB + 381, 194, 61

3/VB - 339, 238, 57

216 straipsnio 1 dalis

1 komitetas

4/VB + 410, 175, 52

216 straipsnio 4 dalis 2 komitetas +

5 nariai VB - 279, 301, 59Po 216 straipsnio 5 
dalies

3 komitetas +

Pasiūlymas dėl sprendimo VB + 555, 20, 63

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
Verts/ALE: 1, 4 ir 5 pakeitimai.

Prašymai balsuoti dalimis
Parlamento nariai, Verts/ALE:
1 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Sušaukdamas tokį posėdį“, „atsižvelgdamas į 

kiekvieną konkretų atvejį“, „išskyrus balsavimą“ ir „ir uždarus komiteto 
posėdžius“.

2-oji dalis: „Sušaukdamas tokį posėdį“, „atsižvelgdamas į kiekvieną konkretų atvejį“.
3-oji dalis: „išskyrus balsavimą“.
4-oji dalis: „ir uždarus komiteto posėdžius“.

Įvairūs
Kira Marie Peter-Hansen, Irena Joveva ir Delara Burkhardt taip pat palaikė 4 ir 5 pakeitimus.

2. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 3 dalį: 
Deleguotojo akto dėl taksonomijos pagal klimato srities tikslus ir 
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Deleguotojo akto dėl informacijos atskleidimo pagal Taksonomijos 
reglamentą dalinis keitimas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B9-0338/2022 (reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0338/2022
(ECON, ENVI komitetai)

Pasiūlymas dėl 
rezoliucijos

VB - 278, 328, 33

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ECR: galutinis balsavimas.

3. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 3 dalį: biržos 
prekių išvestinių finansinių priemonių pozicijų apribojimų taikymo ir 
tvarkos, kaip pateikti prašymą netaikyti pozicijų apribojimų, techniniai 
standartai

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B9-0345/2022 (reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0345/2022 (Verts/ALE)

Pasiūlymas dėl 
rezoliucijos

VB - 275, 348, 9

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
Verts/ALE: galutinis balsavimas.

4. Rusijos invazija į Ukrainą: krizinės priemonės žvejybos ir akvakultūros 
sektoriuose ***I

Pranešimas: Nuno Melo (A9-0182/2022)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Preliminarus susitarimas

Preliminarus 
susitarimas

9 komitetas VB + 620, 10, 9
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5. 2021 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos

Pranešimas: Paulo Rangel (A9-0188/2022)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

7 dalis 17 ECR -

13 dalis 11 S&D, Renew, 
Verts/ALE

VB + 340, 276, 21

3 PPE VB + 594, 28, 14

dal.

1/VB + 591, 31, 18

Po 16 dalies

4 PPE

2/VB + 372, 237, 15

18 dalis 18 ECR EB - 180, 336, 121

24 dalis 12 S&D, Renew, 
Verts/ALE

+

28 dalis 5 PPE +

30 dalis 19 ECR -

dal.

1 +

66 dalis § originalus 
tekstas

2 +

67 dalis 6 PPE +

72 dalis 20 ECR -

76 dalis 13 S&D VB + 344, 276, 21

77 dalis § originalus 
tekstas

atsk./EB + 344, 261, 37

dal.

1 +

78 dalis § originalus 
tekstas

2/EB + 348, 257, 29
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

86 dalis 7 PPE VB + 571, 48, 24

76 dalis 8 ID VB - 123, 474, 42

90 dalis 9 ID VB - 92, 506, 39

Po 90 dalies 10 ID VB - 99, 472, 47

Po 14 nurodomosios 
dalies

14 nariai -

1 PPE +Po 33 nurodomosios 
dalies

2 PPE +

I konstatuojamoji dalis 15 ECR -

M konstatuojamoji 
dalis

16 ECR EB - 169, 343, 128

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 479, 81, 75

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
S&D: 11 ir 13 pakeitimai.
PPE: 3, 4 ir 7 pakeitimai.
ID: 8, 9 ir 10 pakeitimai.

Prašymai balsuoti atskirai
PPE: 77 dalis.
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Prašymai balsuoti dalimis
ECR:
§ 66
1-oji dalis: „ragina pradėti taikyti teisės aktus, kuriais būtų apsaugomi LGBTI+ asmenys, 

užtikrinti, kad būtų patraukiama baudžiamojon atsakomybėn už smurtą ir 
neapykantos nusikaltimus prieš juos, ir skatinti jų socialinę įtrauktį; ragina priimti 
2021–2023 m. LGBTI asmenų lygybės Bosnijoje ir Hercegovinoje veiksmų planą, 
nes šis procesas 2020 m. buvo sustabdytas;“.

2-oji dalis: „palankiai vertina tarpsektorinės darbo grupės tos pačios lyties asmenų teisių ir 
partnerystės klausimais išvadas, kuriose oficialiai rekomenduojama parengti tos 
pačios lyties asmenų partnerystės įstatymą; ragina vyriausybę nedelsiant 
atsižvelgti į šią rekomendaciją;“.

PPE:
§ 78
1-oji dalis: „primena, kad šalyje reikia sukurti prieinamą ir veiksmingą prieglobsčio sistemą, 

taip pat teikti įvairias prieglobsčio prašytojams skirtas integracijos paslaugas; 
pabrėžia, kad reikia didinti skaidrumą ir priežiūrą skirstant ir panaudojant ES lėšas 
migracijos srityje, visų pirma kalbant apie didelę lėšų, kurias panaudoja 
Tarptautinė migracijos organizacija, sumą;“.

2-oji dalis: „reiškia susirūpinimą dėl patikimų ir daugybės pranešimų apie priverstinį 
grąžinimą į Bosniją ir Hercegoviną;“.

Verts/ALE, Renew:
4 pakeitimas
1-oji dalis: „palankiai vertina Europos Vadovų Tarybos raginimą (kaip nurodyta jos 2022 m. 

birželio 23 d. išvadose) visiems Bosnijos ir Hercegovinos politiniams lyderiams, 
skubiai įgyvendinti įsipareigojimus, išdėstytus 2022 m. birželio 12 d. politiniame 
susitarime,“.

2-oji dalis: „ir skubiai užbaigti konstitucinę bei rinkimų reformą, kuri sudarys sąlygas šaliai 
ryžtingai daryti pažangą kelyje į Europą, atsižvelgiant į Komisijos nuomonę;“.

Įvairūs
Marlene Mortler ir Michael Gahler nebepalaiko 14 pakeitimo.

6. 2021 m. ataskaita dėl Serbijos

Pranešimas: Vladimír Bilčík (A9-0178/2022)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

dal.

1 +

3 dalis § originalus 
tekstas

2 +

1 Renew, 
Verts/ALE

EB + 374, 215, 52§ 7

3 S&D ↓
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

10 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

14 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

dal.

1 +

55 dalis § originalus 
tekstas

2 +

56 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

dal.

1 +

72 dalis § originalus 
tekstas

2 +

76 dalis 2 PPE +

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 523, 78, 34

Prašymai balsuoti atskirai
ECR: 56 dalis.
The Left: 10 ir 14 dalys.

Prašymai balsuoti dalimis
PPE:
§ 55
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „į Stambulo konvencijos įgyvendinimą“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

§ 72
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pagrįstas tarpusavio pripažinimu”.
2-oji dalis: šie žodžiai.

The Left:
§ 3
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „visapusiško ES užsienio, saugumo ir gynybos 

politikos, įskaitant Rusijai taikomas sankcijas, laikymosi,“.
2-oji dalis: šie žodžiai.
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7. 2021 m. ataskaita dėl Kosovo

Pranešimas: Viola Von Cramon-Taubadel (A9-0179/2022)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

6 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

7 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

dal.

1/VB + 505, 80, 54

11 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 405, 108, 120

Po 12 dalies 2 PPE +

30 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

53 dalis § originalus 
tekstas

VB + 525, 27, 86

55 dalis 1 Verts/ALE +

dal.

1/VB + 614, 5, 18

70 dalis § originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

86 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 533, 61, 40

B konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

VB + 566, 46, 23

E konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

atsk. +

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 469, 96, 72

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ID: 53 dalis ir B konstatuojamoji dalis.

Prašymai balsuoti atskirai
Renew: 6, 7, 11 dalys ir E konstatuojamoji dalis.
ID: 30 dalis.
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Prašymai balsuoti dalimis
ECR:
§ 11
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „vis dėlto apgailestauja, kad penkios ES valstybės 

narės dar nėra pripažinusios Kosovo, ir dar kartą ragina jas nedelsiant tai 
padaryti“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

ID:
§ 70
1-oji dalis: „yra susirūpinęs dėl nuolatinės emigracijos ir demografinio nuosmukio,“.
2-oji dalis: „dėl kurių Kosovas netenka labai reikalingų aukštos kvalifikacijos darbuotojų, 

įskaitant sveikatos priežiūros darbuotojus, o tai daro neigiamą poveikį sveikatos 
priežiūros sistemai, ir ragina Kosovą imtis visapusiškų socialinių ir ekonominių 
priemonių šioms problemoms spręsti; palankiai vertina pradėtas reformas, 
kuriomis siekiama pagerinti Kosovo užimtumo tarnybų pajėgumus ir atitinkamos 
aktyvios darbo rinkos politikos įgyvendinimą, įskaitant kvalifikacijos kėlimą ir 
mokymą darbo vietoje;“.

§ 86
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „vyriausybei ir parlamentui“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

8. ES ir daugiašališkumo apsauga

Pranešimas: Javi López (A9-0172/2022)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

dal.

1 +

67 dalis § originalus 
tekstas

2/EB + 345, 237, 51

dal.

1 +

90 dalis § originalus 
tekstas

2 +

Po 98 dalies 1 pranešėjas +

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 454, 73, 112
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Prašymai balsuoti dalimis
Parlamento nariai:
§ 67
1-oji dalis: „primena, kad aplinkos teisių pažeidimai daro didelį poveikį įvairioms žmogaus 

teisėms, įskaitant teises į gyvybę, apsisprendimą, maistą, vandenį, sveikatą, 
kultūrines, pilietines ir politines teises; pabrėžia, kad biologinė įvairovė ir žmogaus 
teisės yra tarpusavyje susijusios ir abipusiškai priklausomos, ir primena valstybių 
įsipareigojimus žmogaus teisių srityje saugoti biologinę įvairovę, nuo kurios 
minėtos teisės priklauso, be kita ko, užtikrinant piliečių dalyvavimą priimant su 
biologine įvairove susijusius sprendimus ir užtikrinant veiksmingos teisinės 
gynybos galimybes biologinės įvairovės nykimo ir menkėjimo atvejais;“.

2-oji dalis: „reiškia paramą atsirandančioms tarptautinio lygmens normatyvinėms 
pastangoms, susijusioms su nusikaltimais aplinkai; todėl ragina ES ir valstybes 
nares remti natūralios aplinkos naikinimo pripažinimą tarptautiniu nusikaltimu 
pagal Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) Romos statutą;“.

§ 90
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „bei teises“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

9. Aprūpinimo maistu problemos sprendimas besivystančiose šalyse

Pranešimas: Beata Kempa (A9-0195/2022)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl 
rezoliucijos

VB + 602, 15, 20

10. ES socialinės ekonomikos veiksmų planas

Pranešimas: Jordi Cañas (A9-0192/2022)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Alternatyvus 
pasiūlymas dėl 

rezoliucijos

1 ID VB - 139, 489, 5

14 dalis § originalus 
tekstas

atsk./EB + 364, 241, 24

15 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

dal.

1 +

16 dalis § originalus 
tekstas

2 +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

19 dalis § originalus 
tekstas

atsk./EB + 335, 293, 9

dal.

1 +

37 dalis § originalus 
tekstas

2/EB + 373, 238, 24

dal.

1/VB + 575, 29, 26

38 dalis § originalus 
tekstas

2/VB + 431, 93, 108

dal.

1 +

39 dalis § originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

42 dalis § originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

52 dalis § originalus 
tekstas

2 +

56 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

dal.

1 +

60 dalis § originalus 
tekstas

2 +

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) (EMPL 
komitetas)

VB + 493, 75, 69

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ID: 1 pakeitimas
S&D: 38 dalis.

Prašymai balsuoti atskirai
Parlamento 
nariai:

14, 15, 19 ir 56 dalys.
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Prašymai balsuoti dalimis
Parlamento nariai:
§ 16
1-oji dalis: „pabrėžia, kad vienas iš galimų sprendimų siekiant užkirsti kelią darbo vietų 

praradimui dėl restruktūrizavimo yra darbuotojų išperkamas kontrolinis akcijų 
paketas; palankiai vertina valstybėse narėse jau įgyvendinamas iniciatyvas, 
kuriomis siekiama darbuotojams, kurie domisi kontrolinio akcijų paketo išpirkimo 
procesu, ir kooperatyvams, įsteigiamiems akcijas išpirkus darbuotojams, teikti 
paramos verslui struktūras, įskaitant teisines konsultacijas, finansinę paramą, 
pagalbą rengiant verslo planus ir išorės investuotojams reikalingų duomenų 
teikimą; ragina visas valstybes nares įgyvendinti panašias iniciatyvas ir įtraukti šią 
temą į 2023 m. Tarybos rekomendaciją siekiant toliau remti šias iniciatyvas 
regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis;“.

2-oji dalis: „atkreipia dėmesį į darbuotojų atstovų, įskaitant profesines sąjungas, vaidmenį 
remiant kooperatyvų federacijas, padedančias darbuotojams išpirkti akcijas, ir su 
jomis susijungiant, kad būtų padidintos darbuotojų sėkmės galimybės;“.

§ 37
1-oji dalis: „ypač atkreipia dėmesį į svarbų sanglaudos politikos fondų, be kita ko, „Europos 

socialinio fondo +“ (ESF+), Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo, 
vaidmenį finansuojant socialinės ekonomikos projektus; primena konkrečius ESF+ 
tikslus pagerinti visų darbo ieškančių asmenų, ypač jaunimo, galimybes įsidarbinti, 
taip pat skatinti savarankišką veiklą ir socialinę ekonomiką;“.

2-oji dalis: „primena valstybėms narėms, kad ESF+ finansavimą viešųjų pirkimų institucijos 
gali naudoti „socialinių išlygų rėmėjams“, t. y. specialistams, kurie skatina ir remia 
socialinių išlygų įgyvendinimą vietos lygmeniu, finansuoti ir valdžios institucijoms 
konsultuoti šioms rengiant pirkimo, kuriame gali dalyvauti ir socialinės 
ekonomikos subjektai, specifikacijas;“.

§ 38
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodį „apmokamas“.
2-oji dalis: šis žodis.

§ 39
1-oji dalis: „pritaria tam, kad būtų įsteigti nacionaliniai socialinių inovacijų kompetencijos 

centrai, skirti socialiniams verslininkams, ir Europos socialinių inovacijų 
kompetencijos centras; vis dėlto primena Komisijai ir valstybėms narėms, kad 
socialines inovacijas taiko visos socialinės ekonomikos organizacijos, įskaitant ne 
pelno socialinių paslaugų teikėjus ir socialinius verslininkus; ragina valstybes 
nares spręsti konkrečias ne pelno socialinių paslaugų sektoriaus problemas, kad 
šis sektorius galėtų tęsti savo novatorišką tendenciją,“.

2-oji dalis: „išlaikant dotacijas ir subsidijas, siūlomas pagal ESF+ arba 
„Erasmus+“ projektus;“.

§ 42
1-oji dalis: „ragina Komisiją, atliekant kitą Bendrojo bendrosios išimties reglamento (BBIR) 

peržiūrą, išplėsti reglamento taikymo sritį ir tinkamai atsižvelgti į konkrečius 
socialinės ekonomikos subjektų poreikius, susijusius su galimybėmis gauti 
finansavimą ir rinkos plėtra;“.

2-oji dalis: „ragina Komisiją geriau įtraukti socialinius aspektus į valstybės pagalbos sritį, 
pvz., skatinti palankių sąlygų neturinčių darbuotojų, įskaitant neįgaliuosius, 
įdarbinimą, ypač įgyvendinant ekonomikos gaivinimo po COVID-19 veiksmus, 
išnagrinėti įvairias įrodymais pagrįstas galimybes remti socialinės ekonomikos 
subjektų plėtrą, pasikonsultavus su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, ir 
nacionalinėms valdžios institucijoms teikti paaiškinimus ir gaires dėl teisinio 
pagrindo, kuris būtų naudojamas socialinės ekonomikos subjektams remti teikiant 
valstybės pagalbą;“.
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§ 52
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad 

visa ES finansinė parama socialinės ekonomikos subjektams būtų teikiama su 
sąlyga, kad jie laikysis taikomų darbo ir įdarbinimo sąlygų ir (arba) teisės aktais 
arba kolektyvinėse sutartyse nustatytų darbdavio įsipareigojimų;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

§ 60
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „paskirti socialinės ekonomikos koordinatorius ir“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

11. Sąveikinė diskriminacija ES: Afrikos, Artimųjų Rytų, Lotynų Amerikos ir 
Azijos kilmės moterų socialinė ir ekonominė padėtis

Pranešimas: Alice Kuhnke (A9-0190/2022)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl 
rezoliucijos

VB + 438, 133, 58

12. Valstybių narių veto siekiant sutrukdyti įgyvendinti visuotinį susitarimą 
dėl pelno mokesčio

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: RC-B9-0339/2022, B9-0339/2022, B9-0339/2022, B9-0340/2022, B9-
0341/2022, B9-0342/2022, B9-0343/2022, B9-0344/2022

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0339/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, nariai)

Po 3 dalies 1 The Left VB - 104, 509, 18

Po 4 dalies 2 The Left VB - 82, 515, 33

3 The Left VB - 146, 456, 32

4 The Left VB - 136, 447, 23

Po 8 dalies

5 The Left VB - 124, 475, 20

Po 11 dalies 6 The Left VB - 98, 491, 42

Po 13 dalies 7 Verts/ALE VB - 193, 276, 163

Po 15 dalies 8 Verts/ALE VB - 208, 275, 152

11 The Left VB - 152, 453, 32

12 The Left VB - 152, 414, 62

16 dalis

13 The Left VB - 94, 347, 192
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

14 The Left VB - 192, 283, 155

15 The Left VB - 73, 340, 222

Po 16 dalies

16 The Left VB - 81, 336, 213

17 dalis § originalus 
tekstas

VB + 330, 256, 52

19 dalis 17 The Left VB - 64, 492, 79

Po D 
konstatuojamosios 

dalies

9 The Left -

Po I 
konstatuojamosios 

dalies

10 The Left -

M konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

atsk./EB + 349, 252, 29

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 450, 132, 55

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0339/2022 PPE ↓

B9-0340/2022 Renew ↓

B9-0341/2022 The Left ↓

B9-0342/2022 Verts/ALE ↓

B9-0343/2022 ECR ↓

B9-0344/2022 S&D ↓

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
The Left: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pakeitimai ir galutinis balsavimas.
Verts/ALE: 17 dalis; 7 ir 8 pakeitimai ir galutinis balsavimas.

Prašymai balsuoti atskirai
Renew: 17 dalis.
PPE: M konstatuojamoji dalis.


