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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. Kardinolo J. Zeno ir pagalbos fondo „612“ patikėtinių suėmimas Honkonge

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: RC-B9-0358/2022, B9-0358/2022, B9-0360/2022, B9-0361/2022, B9-
0362/2022, B9-0364/2022

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0358/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, nariai)

3 dalis 1 ECR VB - 242, 300, 10

dal.

1 +

10 dalis § originalus 
tekstas

2 +

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) +

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0358/2022 Verts/ALE ↓

B9-0360/2022 Renew ↓

B9-0361/2022 S&D ↓

B9-0362/2022 PPE ↓

B9-0364/2022 ECR ↓

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ECR: 1 pakeitimas.

Prašymai balsuoti dalimis
ECR:
§ 10
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „išduodant skubias vizas ir suteikiant laikiną 

prieglobstį valstybėse narėse tiems asmenims, kurie bėga iš Honkongo;“.
2-oji dalis: šie žodžiai.
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2. Čiabuvių ir aplinkos gynėjų padėtis Brazilijoje, įskaitant Domo Phillipso ir 
Bruno Pereiros nužudymą

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0347/2022, RC-B9-0348/2022, B9-0348/2022, B9-0351/2022, B9-
0354/2022, B9-0355/2022, B9-0357/2022

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0348/2022
(S&D, RENEW, Verts/ALE, The Left, nariai)

dal.

1 +

2/EB + 335, 226, 12

2 dalis § originalus 
tekstas

3 +

6 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

7 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

8 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

dal.

1/EB + 347, 193, 31

2 +

D konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

3 +

dal.

1 +

E konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

F konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

I konstatuojamoji dalis § originalus 
tekstas

2 +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 362, 16, 200

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0347/2022 PPE ↓

B9-0348/2022 The Left ↓

B9-0351/2022 Verts/ALE ↓

B9-0354/2022 Renew ↓

B9-0355/2022 S&D ↓

B9-0357/2022 ECR ↓

Prašymai balsuoti atskirai
PPE: D ir F konstatuojamosios dalys, 6, 7 ir 8 dalys.

Prašymai balsuoti dalimis
ECR:
D konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „kadangi žmogaus teisių padėtis Brazilijoje nuolat blogėja dėl ribojamųjų teisės 

aktų pakeitimų ir aplinkosaugos agentūrų finansavimo nutraukimo, taip pat dėl vis 
labiau vyraujančio smurto;“.

2-oji dalis: „kadangi Brazilijos čiabuvių tautos patiria sistemingą agresiją prie jas ir jų teisių 
apsaugos trūkumą, taip pat daugėja prieš jas nukreiptų išpuolių ir žmogžudysčių; 
kadangi COVID-19 pandemija padarė neproporcingą poveikį čiabuvių 
bendruomenėms Brazilijoje;“, išskyrus žodžius „ir jų teisių apsaugos trūkumą“.

3-oji dalis: šie žodžiai.

E konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „nenustatant jokių laiko apribojimų šiai teisei 

pripažinti“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

PPE:
§ 2
1-oji dalis: „griežtai smerkia vis didėjantį smurtą, išpuolius ir priekabiavimą, nukreiptus prieš 

žmogaus teisių ir aplinkos gynėjus, čiabuvių tautas, mažumas ir žurnalistus;“.
2-oji dalis: „apgailestauja dėl nuolat naudojamos agresyvios retorikos, žodinių išpuolių ir 

bauginančių prezidento J. Bolsonaro pareiškimų;“.
3-oji dalis: „apgailestauja dėl seksualinio smurto ir smurto dėl lyties, nukreipto prieš moteris, 

mergaites ir aplinkos bei čiabuvių teisių gynėjus, ir primena, kad tai yra sunkus jų 
žmogaus teisių ir orumo pažeidimas;“.
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I konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „kadangi Javario slėnis, kaip ir kiti Brazilijos Amazonės regionai, yra vieta, kurioje 

vyksta intensyvūs konfliktai, kuriuos kelia organizuotas nusikalstamumas ir žemės 
grobėjai, užsiimantys neteisėta žvejyba, medžiokle, kasyba, neteisėta medienos 
ruoša ir prekyba narkotikais;“.

2-oji dalis: „kadangi 80 proc. miškų naikinimo visame pasaulyje kyla dėl to, kad miškai 
paverčiami žemės ūkio paskirties žeme, kurioje gaminamos tokios prekės kaip 
jautiena, sojos ir alyvpalmių aliejus; kadangi nuo 2019 m. Brazilijos Amazonės 
regione labai suintensyvėjo miškų naikinimas – 2021 m. jis išaugo 22 proc., 
palyginti su 2020 m., o tai yra didžiausias rodiklis nuo 2006 m.;“.

ID, ECR:
F konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „kadangi 2021 m. spalio 22 d. kelios vietos pilietinės visuomenės grupės dalyvavo 

Amerikos šalių žmogaus teisių komisijoje (IACHR) vykusiame viešajame klausyme, 
per kurį pasmerkė Brazilijoje vykdomus pažeidimus prieš žmogaus teisių ir 
aplinkos gynėjus;“.

2-oji dalis: „kadangi 2021 m. rugpjūčio mėn. Jungtinė Brazilijos čiabuvių tautų organizacija 
(APIB) Tarptautiniam baudžiamajam teismui pateikė skundą prieš prezidentą 
Bolsonaro dėl nusikaltimų žmoniškumui ir genocido, „grindžiamą jo aiškia, 
sistemine ir tyčine prieš čiabuvių tautas nukreipta politika“;“.

3. Padėtis Tadžikistano Kalnų Badachšano autonominiame vilajete

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: RC-B9-0350/2022, B9-0350/2022, B9-0352/2022, B9-0353/2022, B9-
0356/2022, B9-0359/2022, B9-0363/2022

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B9-0350/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, nariai)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos VB + 520, 24, 31

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0350/2022 The Left ↓

B9-0352/2022 Verts/ALE ↓

B9-0353/2022 Renew ↓

B9-0356/2022 S&D ↓

B9-0359/2022 PPE ↓

B9-0363/2022 ECR ↓

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ID: galutinis balsavimas.
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4. Rusijos invazija į Ukrainą: laikinosios priemonės dėl Ukrainos išduotų 
vairuotojo dokumentų ***I

Pasiūlymas dėl reglamento (COM(2022)0313 – C9-0201/2022 – 2022/0204(COD))

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Visas tekstas 1 PPE, S&D, 
Renew, ID, 

ECR

+

Komisijos pasiūlymas VB + 561, 6, 5

5. Sąjungos ribojamųjų priemonių pažeidimų priskyrimas prie SESV 83 
straipsnio 1 dalyje nurodytų nusikaltimų ***

Sprendimo projektas (COM(2022)0247 – 10287/2022 – C9-0219/2022 – 2022/0176(NLE))

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Tarybos sprendimo 
projektas

VB + 509, 58, 19

6. Išskirtinės makrofinansinės pagalbos teikimas Ukrainai ***I

Pasiūlymas dėl sprendimo (COM(2022)0450 – C9-0221/2022 – 2022/0213(COD))

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Komisijos pasiūlymas VB + 522, 17, 25
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7. Tvarūs aviaciniai degalai (iniciatyva „ReFuelEU Aviation“) ***I

Pranešimas: Søren Gade (A9-0199/2022)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Atsakingo komiteto 
pakeitimai. 

Balsavimas už visus 
pakeitimus iš karto

1–8, 
10–13, 
15, 17–
19, 21, 
24, 26–
32, 35–
36, 39–
45, 48–
50, 55–
64, 66–
69, 71–
78, 80, 
83, 87–
94, 99–

101, 
103

komitetas +

dal.

1 +

2 +

3 +

Atsakingo komiteto 
pakeitimai. Atskiras 

balsavimas

14 komitetas

4/EB + 334, 231, 16

16 komitetas atsk. +

dal.

1 +

2/EB + 341, 228, 5

3 +

23 komitetas

4 +

33 komitetas atsk. +

dal.

1 +

2 +

3/EB - 187, 358, 39

34 komitetas

4 +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

37 komitetas atsk. +

dal.

1 +

2 +

3 +

38 komitetas

4 +

dal.

1 +

2 +

51 komitetas

3 +

dal.

1 +

53 komitetas

2 +

54 komitetas atsk. +

65 komitetas atsk. +

79 komitetas atsk. +

82 komitetas atsk. +

84 komitetas atsk. +

85 komitetas atsk. +

dal.

1 +

86 komitetas

2 -

96 komitetas atsk./EB + 347, 220, 3

97 komitetas atsk. +

dal.

1 +

2 +

98 komitetas

3 +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

4 +

5 +

6 +

7 +

8 +

9 +

Po 3 straipsnio 1 
dalies 3 įtraukos

111 Verts/ALE EB - 125, 443, 8

dal.

1 +

2/EB + 311, 249, 20

3/VB + 354, 194, 25

46 komitetas

4/EB + 283, 266, 15

112 Verts/ALE ↓

dal.

1 ↓

3 straipsnio 1 dalies 5 
įtrauka

§ originalus 
tekstas

2 ↓

113 Verts/ALE EB - 165, 400, 113 straipsnio 1 dalies 8 
įtrauka

47 komitetas +

Po 3 straipsnio 1 
dalies 10 įtraukos

114 Verts/ALE -

4 straipsnio 1 dalis 52 komitetas +

117 Verts/ALE EB - 249, 295, 17

dal.

1/VB + 440, 126, 10

2/VB + 290, 268, 13

3/VB + 333, 239, 14

4/VB + 323, 236, 17

Po 4 straipsnio 1 
dalies

134 Verts/ALE

5/VB - 257, 315, 13
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

6/VB + 283, 282, 13

136 Verts/ALE VB ↓

119 Verts/ALE -Po 4 straipsnio 2 
dalies

118 Verts/ALE VB - 239, 329, 12

Po 4 straipsnio 120 Verts/ALE -

70 komitetas +9 straipsnio 1 dalies c 
punktas

122 Verts/ALE -

123 Verts/ALE -

121 Verts/ALE -

Po 9 straipsnio 1 
dalies c punkto

124 Verts/ALE -

125 Verts/ALE -Po 9 straipsnio

95 komitetas +

126 Verts/ALE -

dal.

1 +

11 straipsnio 3 dalis

81 komitetas

2 +

Po 14 straipsnio 1 
dalies

133 Verts/ALE VB - 167, 403, 14

104NP ECR VB - 117, 442, 7

127 Verts/ALE -

I priedo a punktas

102AD
1

komitetas VB + 374, 193, 7

105 ECR VB - 128, 453, 3

dal.

1/VB + 333, 173, 73

102AD
2

komitetas

2/VB + 371, 187, 11

I priedo b punktas

128 Verts/ALE ↓

106 ECR VB - 123, 450, 6I priedo c punktas

129 Verts/ALE dal.
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

1 -

2 -

3 -

107 ECR -

dal.

1 -

130 Verts/ALE

2 -

dal.

1/VB + 385, 186, 10

I priedo d punktas

102AD
3

komitetas

2/VB + 377, 192, 9

dal.

1 -

131 Verts/ALE

2 -

dal.

1/VB + 386, 178, 9

I priedo e punktas

102AD
4

komitetas

2/VB + 378, 187, 9

dal.

1/VB - 138, 429, 12

132 Verts/ALE

2/VB - 131, 430, 10

dal.

1/VB + 392, 177, 9

I priedo f punktas

102AD
5

komitetas

2/VB + 304, 259, 11

108 Verts/ALE -8 konstatuojamoji 
dalis

9 komitetas +

20 komitetas VB + 430, 105, 41

dal.

1 ↓

19 konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2 ↓
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

109 Verts/ALE -Po 21 
konstatuojamosios 

dalies 25 komitetas +

110 Verts/ALE -Po 26 
konstatuojamosios 

dalies 22 komitetas +

Komisijos pasiūlymas VB + 334, 95, 153

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ID: 102 pakeitimas.
Verts/ALE: 20, 104, 105, 106, 118, 132, 133, 134 ir 136 pakeitimai.

Prašymai balsuoti atskirai
The Left: 85 ir 86 pakeitimai.
Verts/ALE: 6, 33, 34, 37, 38, 54, 65, 79, 82, 84, 95, 96 ir 97 pakeitimai.
S&D: 16, 38, 51, 96, 97 ir 98 pakeitimai.

Prašymai balsuoti dalimis
ECR:
102AD2 pakeitimas
1-oji dalis: „6 proc.“.
2-oji dalis: „2 proc.“.

102AD3 pakeitimas
1-oji dalis: „37 proc.“.
2-oji dalis: „13 proc.“.

102AD4 pakeitimas
1-oji dalis: „54 proc.“.
2-oji dalis: „27 proc.“.

Verts/ALE:
38 pakeitimas
1-oji dalis: „degalų tiekėjams ir orlaivių naudotojams turėtų būti nustatytas lankstumo 

mechanizmas su 10 metų pereinamuoju laikotarpiu nuo šio reglamento taikymo 
pradžios dienos, kad jiems būtų suteikta pakankamai laiko reikalingoms 
technologinėms ir logistinėms investicijoms. Per tą laikotarpį gali būti naudojami 
prekybos sertifikatais sistemos elementai, leidžiantys aviacinių degalų tiekėjams 
naudoti degalus, į kuriuos įmaišyta daugiau tvarių aviacinių degalų, siekiant 
kompensuoti mažesnius tvarių aviacinių degalų kiekius arba sumažėjusias 
galimybes gauti tradicinių aviacinių degalų nedideliuose arba logistinių sunkumų 
turinčiuose oro uostuose ir suteikiant galimybę orlaivių naudotojams pirkti 
sertifikatą, susietą su įsigytu tvarių aviacinių degalų kiekiu, kartu užtikrinant 
aukštą aplinkosauginio naudingumo lygį. Tas lankstumo mechanizmas taip pat 
padėtų užtikrinti oro susisiekimą, nes būtų išvengta neproporcingo poveikio 
mažiau sujungtiems Europos regionams, kuriuose yra mažiau alternatyvių 
transporto rūšių.“

2-oji dalis: „Siekdama užkirsti kelią rinkos dalyviams piktnaudžiauti bet kokia galima 
dominuojančia padėtimi rinkoje, šiuo pereinamuoju laikotarpiu Komisija turėtų 
visapusiškai naudotis savo įgaliojimais konkurencijos srityje pagal SESV 102 
straipsnį.“.

3-oji dalis: „Po šio 10 metų pereinamojo laikotarpio,“.
4-oji dalis: „siekiant išvengti nederamų vidaus rinkos konkurencijos iškraipymų, visiems 

Sąjungos oro uostams, kuriems taikomas šis reglamentas, turėtų būti tiekiamas 
vienodas būtinąsias dalis atitinkantis tvarių aviacinių degalų kiekis;“.
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3 straipsnio 1 dalies 5 įtrauka
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodį „pakaitiniai“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

51 pakeitimas
1-oji dalis: „– tvarių aviacinių degalų lankstumo mechanizmas – sistema, kuri pagal 

15 straipsnį turi būti sukurta 10 metų laikotarpiui nuo 4 ir 5 straipsnių taikymo 
pradžios datos, pagal kurią tvarių aviacinių degalų tiekimas ir naudojimas 
grindžiamas rinkos laisve, o orlaivių naudotojai ir aviacinių degalų tiekėjai gali 
lanksčiai organizuoti tvarių aviacinių degalų platinimą ir naudojimą jų 
pasirinktuose Sąjungos oro uostuose ekonomiškai efektyviu būdu ir proporcingai 
savo poreikiams. Tokia sistema,“.

2-oji dalis: „apimanti prekybos sertifikatais sistemos elementus,“.
3-oji dalis: „gali leisti orlaivių naudotojams pirkti tvarius aviacinius degalus pagal sutartimis 

įformintus susitarimus su aviacinių degalų tiekėjais ir prireikus reikalauti, kad jie 
būtų naudojami Sąjungos oro uostuose pagal šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimo mažinimo sistemą, remiantis Direktyvos (ES) 2021/0207 [...] 
straipsniu;“.

53 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Jei Komisija nustato, kad šį trūkstamą kiekį nulėmė 

ne prieinamų išteklių trūkumas,“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

81 pakeitimas
1-oji dalis: „Valstybės narės užtikrina, kad visiems aviacinių degalų tiekėjams, kurie nesilaiko 

4 straipsnyje nustatytų įpareigojimų, susijusių su mažiausia tvarių aviacinių 
degalų procentine dalimi, ir visiems degalų tiekėjams, kurie, kaip įrodyta, pateikė 
klaidinančią ar netikslią informaciją apie jų tiekiamų degalų charakteristikas arba 
kilmę, būtų skirta administracinė bauda.“.

2-oji dalis: išbraukiamas žodis „bent“.

98 pakeitimas
1-oji dalis: „Ne vėliau kaip 2025 m. sausio 1 d. Komisija“.
2-oji dalis: „priima deleguotuosius aktus pagal 13a straipsnį,“.
3-oji dalis: „kad papildytų šį reglamentą, nustatydama išsamią“.
4-oji dalis: „tvarių aviacinių degalų lankstumo mechanizmo tvarką,“.
5-oji dalis: „užtikrindama vienodas sąlygas ir aukštą aplinkosauginio naudingumo lygį, taip 

pat sumažindama sukčiavimo, pažeidimų ir dvigubos apskaitos riziką. Tokia išsami 
tvarka,“.

6-oji dalis: „apimanti prekybos sertifikatais sistemos elementus,“.
7-oji dalis: „gali padėti“.
8-oji dalis: „sukurti prekybos tvariais aviaciniais degalais sistemą, įskaitant išsamias 

taisykles“.
9-oji dalis: „dėl tvarių aviacinių degalų tiekimo ir naudojimo registravimo, paskirstymo, 

apskaitos ir ataskaitų teikimo.“.

129 pakeitimas
1-oji dalis: „nuo 2035 m. sausio 1 d. būtinoji tvarių aviacinių degalų dalis yra 21 proc.,“.
2-oji dalis: „būtinoji ją sudaranti sintetinių aviacinių degalų dalis yra 10 proc.,“.
3-oji dalis: „o pažangiųjų biodegalų dalis, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2018/2001 2 

straipsnio antros pastraipos 34 punkte – 5 proc.;“.

130 pakeitimas
1-oji dalis: „nuo 2040 m. sausio 1 d. būtinoji tvarių aviacinių degalų dalis yra 40 proc.,“.
2-oji dalis: „o būtinoji ją sudaranti sintetinių aviacinių degalų dalis yra 20 proc.;“.

131 pakeitimas
1-oji dalis: „nuo 2045 m. sausio 1 d. būtinoji tvarių aviacinių degalų dalis yra 60 proc.,“.
2-oji dalis: „o būtinoji ją sudaranti sintetinių aviacinių degalų dalis yra 30 proc.;“.



P9_PV(2022)07-07(VOT)_LT.docx 15 PE 734.820

132 pakeitimas
1-oji dalis: „nuo 2050 m. sausio 1 d. būtinoji tvarių aviacinių degalų dalis yra 100 proc.,“.
2-oji dalis: „o būtinoji ją sudaranti sintetinių aviacinių degalų dalis yra 65 proc.;“.

134 pakeitimas
1-oji dalis: „Šie tvarūs aviaciniai degalai nėra įtraukiami apskaičiuojant minimalią tvarių 

aviacinių degalų dalį, kaip nurodyta I priede: „1) Tvarūs aviaciniai degalai, 
pagaminti iš maistinės arba pašarinės kilmės žaliavų,“.

2-oji dalis: „tarpinių augalų,“.
3-oji dalis: „palmių riebalų rūgščių distiliatų,“.
4-oji dalis: „visų iš palmių ir sojų išgautų žaliavų,“.
5-oji dalis: „III kategorijos gyvūninių riebalų,“.
6-oji dalis: „soupstokų ir derivatų.“

19 konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Galėtų būti svarstoma į šio reglamento taikymo 

sritį, atliekant jo būsimas peržiūras, įtraukti kitų rūšių sintetinius degalus 
(pavyzdžiui, mažo anglies dioksido kiekio sintetinius degalus, kuriuos naudojant 
labai sumažėja išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis), kai tokie 
degalai bus apibrėžti pagal Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvą.“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

The Left, PPE, Renew, S&D:
34 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Šiuo tikslu pajamos, gautos taikant sankcijas pagal 

šį reglamentą,“ ir „50 proc. pajamų, gautų pardavus aviacijos apyvartinius taršos 
leidimus aukcione pagal Direktyvą 2003/87/EB [ATLPS], turėtų būti skiriamos 
naujam Darniosios aviacijos fondui.“ ir „turėtų būti skiriamos naujam Darniosios 
aviacijos fondui“.

2-oji dalis: „Šiuo tikslu pajamos, gautos taikant sankcijas pagal šį reglamentą,“.
3-oji dalis: „50 proc. pajamų, gautų pardavus aviacijos apyvartinius taršos leidimus aukcione 

pagal Direktyvą 2003/87/EB [ATLPS], turėtų būti skiriamos naujam Darniosios 
aviacijos fondui.“

4-oji dalis: „turėtų būti skiriamos naujam Darniosios aviacijos fondui.“.

S&D, Verts/ALE:
14 pakeitimas
1-oji dalis: „šis reglamentas neturėtų būti taikomas orlaiviams, naudojamiems humanitarinės 

pagalbos, paieškos, gelbėjimo, pagalbos nelaimės atveju ar medicinos tikslais, nes 
tokiomis aplinkybėmis vykdomi skrydžiai yra išskirtinio pobūdžio ir ne visada gali 
būti planuojami taip pat, kaip reguliariojo susisiekimo skrydžiai. Dėl jų veiklos 
pobūdžio ne visada gali būti įvykdyti įsipareigojimai pagal šį reglamentą, nes tai 
gali būti nereikalinga našta. Šis reglamentas turėtų būti taikomas civilinės 
aviacijos orlaiviams, vykdantiems komercinius oro susisiekimo skrydžius. Jis 
neturėtų būti taikomas tokiems orlaiviams, kaip kariniai orlaiviai ir orlaiviai, 
naudojami muitinės, policijos ir gaisrų gesinimo operacijoms. Siekiant užtikrinti 
vienodas sąlygas visoje ES aviacijos bendrojoje rinkoje ir sudaryti palankias 
sąlygas plėsti tvarių aviacinių degalų rinką ir būtiną infrastruktūrą, skirtą tvariems 
aviaciniams degalams visoje ES, jis turėtų apimti visą komercinį oro eismą, 
vykdomą iš ES teritorijoje esančių oro uostų. Kartu, siekiant užtikrinti susisiekimą 
oro transportu, kuris būtų naudingas ES piliečiams, įmonėms ir regionams,“.

2-oji dalis: „suteikti reikiamo lankstumo, kad degalų tiekėjai galėtų tiekti tvarius aviacinius 
degalus, o oro transporto bendrovės – papildyti juos ekonomiškai efektyviausiu 
būdu, ir“.

3-oji dalis: „siekiant vengti pernelyg didelės naštos oro susisiekimo veiklai mažuose oro 
uostuose,“.

4-oji dalis: „kaip pereinamojo etapo priemonę reikėtų nustatyti lankstumo mechanizmą, 
įskaitant prekybos sertifikatais sistemos elementus. Siekiant užkirsti kelią 
nederamiems vidaus rinkos konkurencijos iškraipymams, pasibaigus tam 
pereinamajam laikotarpiui šiame reglamente nustatyti reikalavimai ilguoju 
laikotarpiu turėtų būti vienodai taikomi visiems Sąjungos oro uostams ir visiems 
komercinių orlaivių naudotojams, kurie kyla ar leidžiasi Sąjungos oro uostuose;“.
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23 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir įdiegtas lankstumo mechanizmas“, „Tvarių 

aviacinių degalų tiekimas turėtų būti pradėtas 2025 m.,“ ir „užtikrinant tvarių 
aviacinių degalų lankstumo mechanizme numatytą lankstumą.“.

2-oji dalis: „ir įdiegtas lankstumo mechanizmas“.
3-oji dalis: „Tvarių aviacinių degalų tiekimas turėtų būti pradėtas 2025 m.,“.
4-oji dalis: „užtikrinant tvarių aviacinių degalų lankstumo mechanizme numatytą 

lankstumą.“.

ID, PPE, S&D, Verts/ALE:
46 pakeitimas
1-oji dalis: ištrinamas terminas „pakaitiniai“.
2-oji dalis: „skystieji ir dujiniai degalai, pagaminti iš neatsinaujinančių išteklių atliekų 

apdorojimo dujų ir išmetamųjų dujų, kurios susidaro kaip neišvengiamas ir 
netyčinis gamybos proceso pramoniniuose įrenginiuose padarinys, kaip nurodyta 
Direktyvos (ES) 2018/2001 2 straipsnio antros pastraipos 35 punkte, kurie atitinka 
tos direktyvos 25 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodytą išmetamo 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo ribą,“.

3-oji dalis: „Iki 2034 m. gruodžio 31 d.“.
4-oji dalis: „tvarūs aviaciniai degalai taip pat gali apimti biodegalus, kurie atitinka Direktyvos 

(ES) 2018/2001 29 straipsnyje nustatytus tvarumo ir išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo kriterijus ir yra sertifikuoti pagal tos direktyvos 
30 straipsnį, išskyrus biodegalus, gaminamus iš maistinės ir pašarinės kilmės 
augalų, kaip apibrėžta tos direktyvos 2 straipsnio antros pastraipos 40 punkte;“.

PPE, Renew, S&D, Verts/ALE:
86 pakeitimas
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir 50 proc. pajamų, gautų pardavus aviacijos 

apyvartinius taršos leidimus aukcione pagal Direktyvą 2003/87/EB [ATLPS], turėtų 
būti skiriamos Fondui.“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

ECR, PPE:
102AD5 pakeitimas
1-oji dalis: „85 proc.“.
2-oji dalis: „50 proc.“.

Įvairūs
115, 116 ir 135 pakeitimai buvo atšaukti.

8. 2021 m. metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės 
veiklos

Pranešimas: David Cormand (A9-0165/2022)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Po 29 dalies 1 ID VB - 88, 441, 45

Po 33 dalies 2 ID -

Po 39 dalies 3 ID -

Po 41 dalies 4 ID -

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 484, 52, 41

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ID: 1 pakeitimas.
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9. 2020 m. metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės 
veiklos

Pranešimas: Corina Crețu (A9-0173/2022)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

33 dalis 1 S&D -

38 dalis 4 ID -

Po 41 straipsnio 1 
dalies

5 ID VB - 68, 452, 54

Po 55 dalies 6 ID VB - 123, 435, 3

dal.

1 +

64 dalis § originalus 
tekstas

2 +

2 S&D -72 dalis

3 Verts/ALE EB - 251, 312, 8

dal.

1/EB + 403, 145, 21

76 dalis § originalus 
tekstas

2 +

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 492, 42, 36

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ID: 5 ir 6 pakeitimai.

Prašymai balsuoti dalimis
PPE:
§ 64
1-oji dalis: „yra labai susirūpinęs dėl sumažėjusio skaidrumo EIB: 2010 m. 96,1 proc. visų 

projektų buvo paskelbti likus trims savaitėms iki valdybos patvirtinimo, o 2020 m. 
šis skaičius buvo tik 60 proc.;“.

2-oji dalis: „primena, kad pagal EIB grupės skaidrumo politiką, siekiant apsaugoti pagrįstus 
interesus, pvz., komercines paslaptis, leidžiama tik ribotą skaičių projektų 
santraukų skelbti prieš valdybos patvirtinimą, o kai kuriais atvejais neskelbiama 
tol, kol dėl paskolos nepasirašyta; palankiai vertina nuostatą, kad galiausiai EIB 
turi skelbti visus projektus;“.
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§ 76
1-oji dalis: „reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad EIB nevykdomas socialinis dialogas, visų 

pirma siekiant spręsti problemas, susijusias su kaltinimais priekabiavimu ir darbo 
aplinka;“.

2-oji dalis: „primygtinai ragina EIB vadovybę pradėti konstruktyvų dialogą su darbuotojais 
siekiant spręsti jiems rūpimus klausimus ir skatinti pasitikėjimą bei atskaitomybės 
kultūrą; ragina EIB pradėti savo darbuotojų apklausas ir konsultacijas su jais; 
atkreipia dėmesį į neigiamus pastarųjų metų darbuotojų tyrimų rezultatus ir kartu 
primygtinai ragina EIB įgyvendinti konkrečias priemones, kuriomis būtų siekiama 
išspręsti problemas, apie kurias pranešė darbuotojai, ypač susijusias su vidaus 
judumu; atkreipia dėmesį į EIB pastangas, dedamas siekiant, kad apklausos taptų 
nuolatinio išklausymo koncepcijos dalimi, siekiant paskatinti darbuotojų 
motyvaciją, pvz., į neseniai atliktą sveikatos ir gerovės tyrimą;“.

10. 2020 m. metinis pranešimas „Europos Sąjungos finansinių interesų 
apsauga. Kova su sukčiavimu“

Pranešimas: Katalin Cseh (A9-0175/2022)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

33 dalis 1 ID -

Po 37 dalies 3 Renew VB + 357, 188, 15

39 dalis 4 Renew VB + 489, 9, 60

59 dalis 2 ID -

Po 62 dalies 5 Renew VB + 313, 242, 16

6 Renew VB + 425, 124, 18

7 Renew VB + 442, 119, 5

8 Renew VB + 399, 154, 9

9 Renew VB + 456, 68, 43

10 Renew VB + 432, 117, 11

Po 67 dalies

11 Renew VB + 418, 126, 14

Po 71 dalies 12 Renew VB + 489, 14, 65

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 437, 94, 39

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
Renew: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ir 12 pakeitimai.
PPE: 8 pakeitimas.
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11. Geresnis reglamentavimas: bendromis jėgomis renkime geresnius teisės 
aktus

Pranešimas: Tiemo Wölken (A9-0167/2022)

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

3 dalis § originalus 
tekstas

VB + 446, 90, 32

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 453, 26, 87

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ECR: 3 dalis.

12. JAV Aukščiausiojo Teismo sprendimas Jungtinėse Valstijose panaikinti 
teisę į abortą ir poreikis Europos Sąjungoje užtikrinti teisės į abortą bei 
moterų sveikatos apsaugą

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B9-0365/2022, B9-0366/2022, B9-0367/2022

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0365/2022
(S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, nariai)

1 ECR VB - 161, 371, 22

2 ECR VB - 151, 376, 25

Prieš 1 dalį

3 ECR VB - 176, 292, 78

dal.

1 +

1 dalis § originalus 
tekstas

2 +

2 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

3 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

dal.

1 +

4 dalis § originalus 
tekstas

2 +

dal.5 dalis § originalus 
tekstas

1 +
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Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

2 +

dal.

1 +

10 dalis § originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

2 +

12 dalis § originalus 
tekstas

3 +

13 dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

dal.

1 +

14 dalis § originalus 
tekstas

2 +

4 nurodomoji dalis § originalus 
tekstas

atsk./EB + 344, 120, 42

5 nurodomoji dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

dal.

1 +

C konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

D konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

2 +

dal.

1 +

2 +

3 +

4 +

G konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

5 +



P9_PV(2022)07-07(VOT)_LT.docx 21 PE 734.820

Dalykas Pak. 
Nr.

Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos

dal.

1 +

I konstatuojamoji dalis § originalus 
tekstas

2 +

J konstatuojamoji dalis § originalus 
tekstas

atsk. +

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (visas tekstas) VB + 324, 155, 38

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų

B9-0366/2022 ID ↓

B9-0367/2022 ECR VB ↓

Prašymai balsuoti vardiniu būdu
ECR: 1,2 ir 3 pakeitimai, pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0367/2022.
Renew, Verts/ALE: galutinis balsavimas.

Prašymai balsuoti atskirai
PPE: 2, 3 ir 13 dalys, 4 ir 5 nurodomosios dalys, J konstatuojamoji dalis.

Prašymai balsuoti dalimis
PPE:
§ 1
1-oji dalis: visas tekstas, 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 silpninamos ar panaikintos;“.

2-oji dalis: šie žodžiai.

§ 4
1-oji dalis: „reiškia neabejotiną solidarumą su moterimis ir mergaitėmis JAV bei su tais 

asmenimis, kurie dalyvauja teikiant teisėtas ir saugias abortų paslaugas ir 
propaguojant teisę ir galimybę jomis naudotis tokiomis sudėtingomis 
aplinkybėmis, ir juos tvirtai remia;“.

2-oji dalis: „taip pat pritaria raginimams, kad JAV Kongresas priimtų įstatymą, kuriuo teisė į 
abortą būtų apsaugota federaliniu lygmeniu;“.

§ 5
1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „o tai yra žmogaus teisių pažeidimas ir smurto dėl 

lyties forma“.
2-oji dalis: šie žodžiai.

§ 10
1-oji dalis: „ragina ES ir jos valstybes nares teisiškai pripažinti abortus ir ginti pagarbą teisei į 

saugų ir teisėtą abortą ir į kitas lytinės ir reprodukcinės sveikatos sritis bei 
teises;“.

2-oji dalis: „be to, ragina ES būti šios teisės gynėja ir pripažinti ją pagrindiniu prioritetu 
tarptautinių institucijų derybose ir kituose daugiašaliuose forumuose, pvz., 
Europos Taryboje, taip pat siekti, kad ji būtų įtraukta į Visuotinę žmogaus teisių 
deklaraciją;“.
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§ 12
1-oji dalis: „primygtinai ragina valstybes nares dekriminalizuoti abortus ir pašalinti kliūtis 

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

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

3-oji dalis: „nemokamomis“.

§ 14
1-oji dalis: „ragina Europos išorės veiksmų tarnybą, ES delegaciją JAV, Komisiją ir visas ES 

valstybes nares naudoti visas turimas priemones siekiant sustiprinti savo 
veiksmus, kuriais siekiama kovoti su blogėjančia padėtimi moterų teisių ir lytinės 
ir reprodukcinės sveikatos bei teisių srityje,“.

2-oji dalis: „be kita ko, kompensuoti bet kokį galimą JAV finansavimo lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos bei teisių srityje sumažinimą pasauliniu mastu ir išorės santykiuose 
tvirtai propaguoti visuotinę prieigą prie saugių ir teisėtų abortų ir kitų lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos paslaugų bei teisių ir tam teikti pirmenybę;“.

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

D konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „kadangi lytinė ir reprodukcinė sveikata bei teisės, įskaitant teisėto ir saugaus 

aborto paslaugas, yra pagrindinė teisė; kadangi kriminalizavimas, uždelsimas ir 
neleidimas naudotis lytinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugomis bei teisėmis 
yra smurto prieš moteris ir mergaites forma;“.

2-oji dalis: „kadangi šie apribojimai ir draudimai nemažina abortų skaičiaus, o tik verčia 
asmenis keliauti dideliais atstumais arba darytis nesaugius abortus, taip pat dėl to 
gali būti pradėtas jų baudžiamosios veikos tyrimas ir baudžiamasis persekiojimas 
ir daromas poveikis žmonėms, kuriems labiausiai trūksta išteklių ir informacijos; 
kadangi beveik visos mirtys dėl nesaugių abortų įvyksta šalyse, kuriose abortai 
yra griežtai ribojami; kadangi apskaičiuota, kad metinis gimdyvių mirčių dėl 
nesaugių abortų skaičius JAV antraisiais metais po draudimo įsigaliojimo padidėtų 
21 proc.; kadangi visų tokių mirčių galima išvengti; kadangi dėl abortų draudimo 
taip pat padaugės mirčių, susijusių su priverstiniu apvaisinimu;“.

G 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 padėties blogėjimas kelia didelį susirūpinimą; kadangi panaikinus 
Sprendimą Roe prieš Wade Europos Sąjungoje galėtų sustiprėti judėjimas prieš 
abortus;“.

2-oji dalis: „kadangi Lenkija yra vienintelė ES valstybė narė, iš kurios įstatymų 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 abortai yra uždrausti Maltoje; kadangi medikamentinis abortas 
ankstyvuoju nėštumo etapu Slovakijoje yra neteisėtas, o Vengrijoje – 
neprieinamas; kadangi galimybės atlikti abortą taip pat mažinamos Italijoje; 
kadangi kitose ES valstybėse narėse, kaip antai pastaruoju metu 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;“.

5-oji dalis: „kadangi labai svarbu, kad ES ir jos valstybės narės ir toliau darytų pažangą 
garantuodamos galimybę saugiai, teisėtai ir laiku naudotis abortų paslaugomis 
pagal Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas ir įrodymus;“.
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I konstatuojamoji dalis
1-oji dalis: „kadangi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintos svarbiausios ES 

gyvenančių asmenų pagrindinės teisės ir laisvės;“.
2-oji dalis: „kadangi saugaus ir teisėto aborto apsauga daro tiesioginį poveikį veiksmingam 

naudojimuisi Pagrindinių teisių chartijoje pripažintomis teisėmis, pvz., žmogaus 
orumo, asmens autonomiškumo, lygybės ir fizinės neliečiamybės teisėmis;“.


