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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 

SB slaptas balsavimas 
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1. Pastarieji grupuotės „Daesh“ išpuoliai ir žmonių, ypač asirų, grobimai 

Artimuosiuose Rytuose 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-

0259/2015, B8-0262/2015, B8-0264/2015 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0240/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

4 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 552, 67, 8 

Po 6 dalies 1 GUE/NGL  -  

Po 10 dalies 2 GUE/NGL  -  

Po 17 dalies 3 GUE/NGL  -  

balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0240/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0253/2015  ALDE  ↓  

B8-0254/2015  ECR  ↓  

B8-0256/2015  EFDD  ↓  

B8-0259/2015  PPE  ↓  

B8-0262/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0264/2015  S&D  ↓  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

GUE/NGL, EFDD: 4 dalis. 
 

Įvairūs 

Anna Záborská (PPE frakcija) taip pat pasirašė pasiūlymą dėl rezoliucijos B8-0259/2015. 

Afzal Khan ir Hugues Bayet (S&D frakcija) taip pat pasirašė pasiūlymą dėl rezoliucijos B8-

0264/2015. 

Biljana Borzan (S&D frakcija) taip pat pasirašė bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0240/2015. 
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2. Pietų Sudanas, taip pat pastarieji vaikų grobimo atvejai 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-
0260/2015, B8-0263/2015, B8-0266/2015 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0241/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

1 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

11 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

L konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 626, 4, 11 

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0241/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0255/2015  ALDE  ↓  

B8-0257/2015  ECR  ↓  

B8-0258/2015  EFDD  ↓  

B8-0260/2015  PPE  ↓  

B8-0263/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0266/2015  S&D  ↓  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

S&D: galutinis balsavimas. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

GUE/NGL: L konstatuojamoji dalis. 
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Prašymai balsuoti dalimis. 

GUE/NGL: 

§ 1 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „suformuoti pereinamąją nacionalinės vienybės 

vyriausybę“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
§ 11 

1-oji dalis: „teigiamai vertina tai, kad ... nedelsiant ją įgyvendinti;“. 

2-oji dalis: „pabrėžia, kad ... didžiulė grėsmė;“. 
 

Įvairūs 

Afzal Khan ir Hugues Bayet (S&D frakcija) taip pat pasirašė pasiūlymą dėl rezoliucijos B8-

0266/2015. 

Anna Záborská (PPE frakcija) taip pat pasirašė pasiūlymą dėl rezoliucijos B8-0260/2015. 

Biljana Borzan (S&D frakcija) taip pat pasirašė bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0241/2015. 
 

 

3. Tanzanija, ypač žemės grobimo klausimas 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-
0268/2015, B8-0269/2015, B8-0270/2015 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0242/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

2 dalis 4 PPE  -  

3 dalis 5 PPE  -  

12 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

13 dalis 1 EFDD  -  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 315, 307, 20 

14 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

16 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 -  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 ↓  

A konstatuojamoji 

dalis 

2 PPE  -  

M konstatuojamoji 

dalis 

3 PPE  -  

balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0242/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0261/2015  ALDE  ↓  

B8-0265/2015  ECR  ↓  

B8-0267/2015  EFDD  ↓  

B8-0268/2015  PPE  ↓  

B8-0269/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0270/2015  S&D  ↓  

 

Prašymai balsuoti atskirai 

ECR, PPE: 12 ir 16 dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

S&D: 

§ 16 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „neprivalomus ir privalomus“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
PPE: 

§ 13 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad darant ... skaidrumas ir atskaitomybė,“. 

2-oji dalis: „ir ragina įdiegti ... veiksmams stebėti;“. 

 
§ 14 

1-oji dalis: „ragina Komisiją ... propaguojamos žmogaus teisės“. 

2-oji dalis: „ir sprendžiamos su žemės grobimu susijusios problemos;“. 
 

Įvairūs 

Biljana Borzan (S&D frakcija) taip pat pasirašė bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0242/2015. 

Anna Záborská (PPE frakcija) taip pat pasirašė pasiūlymą dėl rezoliucijos B8-0268/2015. 

Afzal Khan ir Hugues Bayet (S&D frakcija) taip pat pasirašė pasiūlymą dėl rezoliucijos B8-

0270/2015. 
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4. Rusijos opozicijos lyderio Boriso Nemcovo nužudymas ir demokratijos 

padėtis Rusijoje 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0248/2015, B8-0250/2015, B8-
0251/2015, B8-0252/2015 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0239/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Valentinas Mazuronis) 

19 dalis 1 PPE VB + 568, 38, 34 

20 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/EB + 361, 245, 36 

2/EB - 102, 519, 17 

N konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0239/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0247/2015  ALDE  ↓  

B8-0248/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0249/2015  ECR  ↓  

B8-0250/2015  S&D  ↓  

B8-0251/2015  EFDD  ↓  

B8-0252/2015  PPE  ↓  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

PPE: 1 pakeitimas. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

PPE: N konstatuojamoji dalis. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

PPE: 

§ 20 

1-oji dalis: „ragina Rusijos valdžios institucijas ... ir sąžiningiems tyrimams;“. 

2-oji dalis: „ragina atlikti tarptautinį ir ... sudužimo priežasčių tyrimą;“. 
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Įvairūs 

Beata Gosiewska (ECR frakcija) taip pat pasirašė pasiūlymą dėl rezoliucijos B8-0249/2015. 

Afzal Khan (S&D frakcija) taip pat pasirašė pasiūlymą dėl rezoliucijos B8-0250/2015. 

Inese Vaidere ir Artis Pabriks (PPE frakcija) taip pat pasirašė bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-

B8-0239/2015. 

Jerzy Buzek (PPE frakcija) atsiėmė savo parašą dėl bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos RC-B8-

0239/2015. 
 

 

5. Europos Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo 

politikai metinė ataskaita Europos Parlamentui 

Pranešimas: Elmar Brok (A8-0039/2015) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

1 dalis 5 GUE/NGL  -  

3 dalis 6 GUE/NGL  -  

5 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 483, 108, 58 

6 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 444, 124, 78 

9 dalis 7 GUE/NGL  -  

13 dalis 4 PPE, S&D  +  

18 dalis 8 GUE/NGL  -  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Po 18 dalies 1 Verts/ALE VB + 550, 53, 46 

20 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

21 dalis 9 GUE/NGL  -  

22 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 +  

31 dalis 10 GUE/NGL  -  

34 dalis 11 GUE/NGL VB - 272, 368, 4 

13 ECR  -  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 513, 118, 9 

2/VB + 505, 122, 8 

3/VB + 511, 126, 6 

35 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 508, 109, 22 

3/VB + 572, 44, 30 

36 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 507, 125, 15 

2/VB + 457, 156, 29 

Po 36 dalies 14 ECR  + pakeista žodžiu 

39 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

44 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

47 dalis § originalus 

tekstas 

 + pakeista žodžiu 

50 dalis 12 GUE/NGL  -  

2 Verts/ALE VB + 539, 45, 45  

pakeista žodžiu 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

52 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Po 59 dalies 3 Verts/ALE VB + 501, 112, 28 

balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 436, 145, 64 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

GUE/NGL: 5, 6, 36 dalys ir 11 pakeitimas. 

Verts/ALE: 1, 2 ir 3 pakeitimai. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

GUE/NGL: 

§ 34 

1-oji dalis: „pritaria ES reaguojant ... Minsko susitarimo vykdymą,“. 

2-oji dalis: „bet tai pat gali būti ... tarptautinių įsipareigojimų;“. 

3-oji dalis: „ragina Europos Komisiją ... būtų vienodas;“. 

 
§ 35 

1-oji dalis: „pabrėžia, jog būtina... laikytųsi bendros pozicijos;“. 

2-oji dalis: „ragina šalis kandidates ... suverenumui ir teritoriniam vientisumui;“. 

3-oji dalis: „mano, kad abiem pusėms ... tokią raidą ir laikysis tarptautinės teisės;“. 

 
Verts/ALE: 

§ 18 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pabrėžia, kad patikimos ... bendra saugumo ir 

gynybos politika (BSGP);“ ir „palankiai vertina ... susitinka gynybos ministrai;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
§ 20 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus 2, 3, 4 ir 6 įtraukas. 

2-oji dalis: 2, 3, 4 ir 6 įtraukos. 

 
§ 22 

1-oji dalis: visas tekstas išskyrus žodžius „ragina numatyti pramoninius ... vykdomais išpuoliais 

ir jiems užkertamas kelias;“ ir „palankiai vertina ES kibernetinio ... į nedemokratinės 

ir autoritarinės santvarkos šalis;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
§ 36 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ragina šiuo klausimu ... komunikacijos 

kompetencijos centru;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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§ 39 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Jordanijai ir Marokui;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
§ 44 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir jos pastangoms kovoti su šia grupuote karinėmis 

priemonėmis;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
§ 52 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „reikėtų stiprinti ES ir NATO bendradarbiavimą ir“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
 

Įvairūs 

Verts/ALE frakcija iš 3 pakeitimo išbraukė šiuos žodžius:  

„labai apgailestauja dėl to, kad pirmą kartą po to, kai buvo įsteigtas TBT, ES nepaskelbė pareiškimo, 

kuriame trečiosios šalies (šiuo atveju Palestinos) Romos statuto ratifikavimas įvertintas palankiai, ir 

primygtinai ragina ES viešai pripažinti šį sveikintiną žingsnį; ragina ES pasmerkti visas baudžiamąsias 

priemones, taikomas Palestinai už tai, kad ji pasinaudojo teise ratifikuoti šią sutartį;“. 

 

Arnaud Danjean pateikė tokį 47 dalies žodinį pakeitimą: 

„47. atkreipia dėmesį į tai, kad daugelyje sričių Sąjungos išorės politika pietinių kaimyninių šalių 

atžvilgiu turi būti siejama ir su Afrika; mano, kad Afrika, ypač Sacharos ir Sahelio regionai, patiria 

strateginę grėsmę, ir ragina ES duoti tinkamą atsaką į šią grėsmę, įskaitant priemones ekonominio 

vystymosi, demokratijos, teisinės valstybės, švietimo ir saugumo srityse; pažymi, kad islamiškajam 

Magribui „Al Kaida“ (AQIM), Al-Mourabitoun – gimusios iš Vienybės ir džihado Vakarų Afrikoje 

judėjimo (MUJAO) ir Mokhtar Belmokhtaro Masked Men brigados sąjungos, ir „Boko Haram“ 

judėjimui priklausančių teroristų nusikalstama veikla nuolat aktyvėja; pabrėžia, kad būtina ES 

saugumo ir vystymosi Sahelio regione strategijoje išdėstytas rekomendacijas pritaikyti praktikoje, ir 

ragina Komisiją atlikti šios strategijos įvertinimą;“. 

 

Elmar Brok pateikė tokį 2 pakeitimo žodinį pakeitimą: 

„50. yra įsitikinęs, kad JAV – svarbiausia ES strateginė partnerė, ir ragina su ja glaudžiau ir 

vienodomis sąlygomis bendradarbiauti ES užsienio politikos klausimais, remiant tarptautinę teisę ir 

siekiant bendro požiūrio į iššūkius ES kaimynystėje ir visame pasaulyje; pabrėžia strateginį 

Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės, kuri transatlantiniams partneriams suteikia 

galimybę nustatyti pasaulinius užimtumo, sveikatos, aplinkosaugos ir intelektinės nuosavybės 

standartus ir stiprinti pasaulinį valdymą, pobūdį; todėl ragina užtikrinti didesnį atvirumą ir skaidrumą 

derybose ir visoms suinteresuotosioms šalims dalyvaujant visose proceso stadijose; mano, kad Lotynų 

Amerika yra svarbi ES partnerė ir kad reikėtų plėtoti įvairius trišalio transatlantinio bendradarbiavimo 

aspektus;“. 

 

Charles Tannock pateikė tokį 14 pakeitimo žodinį pakeitimą: 

„36a. primygtinai ragina ES vadovus ir valstybes nares užtikrinti krikščionių ir kitų religinių ir etninių 

mažumų, susiduriančių su vis didėjančia diskriminacija ir persekiojimu ir patekusių į kryžminę ugnį, 

saugumą ir laisvę; ragina EIVT ir valstybes nares užtikrinti, kad į būsimus dvišalius susitarimus būtų 

įtraukti veiksmingi stebėjimo mechanizmai, kad būtų galima apsaugoti religinių mažumų žmogaus 

teises ir veiksmingai įgyvendinti ES gaires dėl religijos ir tikėjimo laisvės skatinimo ir apsaugos;“. 
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6. Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2013 m. ir 

Europos Sąjungos politika šioje srityje 

Pranešimas: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 1 dalies 8 GUE/NGL  -  

Po 3 dalies 9 GUE/NGL  -  

5 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 440, 175, 33 

Po 22 dalies 7 daugiau kaip 

40 narių 

 -  

30 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

31 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

67 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

77 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

79 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

83 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

94 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/EB + 372, 254, 17 

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

100 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3/EB - 280, 333, 28 

4 +  

106 dalis 10 GUE/NGL  -  

110 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

117 dalis 11 GUE/NGL  -  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

Po 117 dalies 12 GUE/NGL dal.   

1 -  

2 -  

132 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 -  

4 +  

135 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 396, 207, 39 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 135 dalies 13 GUE/NGL  -  

136 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 417, 191, 37 

3/VB + 541, 70, 27 

4/VB + 394, 192, 38 

150 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

153 dalis 1 S&D  +  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 ↓  

2 ↓  

161 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

162 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 472, 115, 46 

163 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

164 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 404, 187, 46 

165 dalis 3 PPE EB + 388, 229, 21 

§ originalus 

tekstas 

VB ↓  

174 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

183 dalis 16rev GUE/NGL  -  

2 S&D, PPE  +  

Po 183 dalies 14 GUE/NGL  -  

186 dalis 4 PPE  +  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 ↓  

2 ↓  

187 dalis 5 PPE  +  

190 dalis 6 PPE  -  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

191 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

Po 193 dalies 15 GUE/NGL  -  

Po 210 dalies §   + žodinis pakeitimas 

balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 390, 151, 97 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ECR: 5 dalis. 

EFDD: 162 ir 165 dalys. 

ALDE: 135 dalies 2-oji dalis, 136 dalies 2-oji, 3-ioji ir 4-oji dalys ir 164 dalies 2-oji dalis. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

ECR: 79, 83, 162, 165 ir 191 dalys. 

GUE/NGL: 5 dalis. 

PPE: 161, 162 ir 163 dalys. 

S&D: 5 dalis. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

ECR: 

§ 67 

1-oji dalis: „primena savo tvirtą ... prioritetų Žmogaus teisių taryboje,“. 

2-oji dalis: „ir mano, kad ... praktika buvo nutraukta;“. 
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§ 94 

1-oji dalis: „ragina ES užtikrinti, kad ... nuostatas dėl žmogaus teisių“. 

2-oji dalis: „ir ragina ankstyvuoju ... žmogaus teisių aspektus tokiuose susitarimuose;“. 

 
§ 153 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „sukurti naujoviškus finansinius ... fiskalinės 

reformos ir“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
GUE/NGL: 

§ 174 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pabrėžia, kad vaikai ir ... ar netrukdo mokytis;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
ALDE: 

12 pakeitimas 

1-oji dalis: „mano, kad vykdant ... programos masinio šnipinėjimo veikla;“. 

2-oji dalis: „reikalauja nedelsiant nutraukti ... garantuotos Europos piliečių teisės;“. 

 
PPE: 

§ 31 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir Europos Sąjungoje ... kandidatėse, taip pat 

Turkijoje;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
§ 77 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodį „teisiškai“. 

2-oji dalis: šis žodis. 

 
§ 110 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir ragina nustatyti visuotinius būtinosios socialinės 

apsaugos standartus;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
§ 117 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodį „tariamai“. 

2-oji dalis: šis žodis. 

 
§ 164 

1-oji dalis: teigiamai vertina vis ... teisės į kūno neliečiamybę,“ ir „pažeidimu ir už juos turėtų 

būti persekiojama;“. 

2-oji dalis: „lytinės bei reprodukcinės sveikatos ir teisių“. 

 
§ 186 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „įskaitant agentūros FRONTEX ir Europos sienų 

stebėjimo sistemos EUROSUR veiklą,“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
§ 190 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ES viduje“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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S&D: 

§ 30 

1-oji dalis: „atkreipia dėmesį į ... blogėja žmogaus teisių padėtis;“. 

2-oji dalis: „pabrėžia, kad Rusija ... strateginės partnerystės kriterijų;“. 

 
§ 150 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodį „išskirtinę“. 

2-oji dalis: šis žodis. 

 
ECR, ALDE, PPE, S&D: 

§ 100 

1-oji dalis: „apgailestauja, kad vis dar ... šias taisykles apeiti;“. " 

2-oji dalis: „taigi pabrėžia, kad ... socialinės atsakomybės taisykles;“, išskyrus žodžius „teisiškai 

privalomas“. 

3-oji dalis: „teisiškai privalomas“. 

4-oji dalis: „tvirtai remia ... susijusius su verslu ir žmogaus teisėmis;“. 

 
§ 132 

1-oji dalis: „teigiamai vertina tai, kad ...pažeidžiamai tikėjimo atsisakiusių asmenų padėčiai;“. 

2-oji dalis: „giria naująją ES vyriausiąją ... trijų žmogaus teisių srities prioritetų;“, išskyrus žodį 

„trijų“. 

3-oji dalis: „trijų“. 

4-oji dalis: „ragina ES vyriausiąją įgaliotinę ... ir religiniais lyderiais;“. 

 
§ 135 

1-oji dalis: „ragina ES aktyviai ... pagrindinėmis žmogaus teisėmis“. 

2-oji dalis: „ir lytinės bei reprodukcinės sveikatos teisėmis;“. 

 
§ 136 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „visų pirma jų lytinė ir reprodukcinė sveikata ir 

teisės,“, „ir savarankišką sprendimų priėmimą, ... šeimos planavimo paslaugomis,“ ir 

„teisę į saugų ir teisėtą nėštumo nutraukimą,“. 

2-oji dalis: „visų pirma jų lytinė ir reprodukcinė sveikata ir teisės,“. 

3-oji dalis: „ir savarankišką sprendimų priėmimą, ir, be kita ko, teisę savo noru naudotis šeimos 

planavimo paslaugomis,“. 

4-oji dalis: „teisę į saugų ir teisėtą nėštumo nutraukimą,“. 
 

Įvairūs 

Monika Hohlmeier (PPE frakcija) taip pat pasirašė 2 pakeitimą. 

 

Silvia Costa pateikė tokį žodinį pakeitimą, kuriuo įterpiama nauja dalis po 210 dalimi: 

„210a. Pakartoja, kad, atsižvelgiant į žmogaus teisių universalumą ir remiantis UNESCO 

konvencijomis kultūrinė įvairovė ir kultūros paveldas yra pasaulio paveldas ir kad tarptautinė 

bendruomenė turi pareigą bendradarbiauti jų apsaugos ir valorizacijos klausimais; mano, kad tyčinės 

kultūros ir meninio paveldo naikinimo formos, kurios šiuo pasireiškia Irake ir Sirijoje, turėtų būti 

patrauktos baudžiamojon atsakomybėn už karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui“. 
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7. ES ir Arabų Lygos valstybių ryšiai ir bendradarbiavimas kovojant su 

terorizmu 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-
0223/2015, B8-0224/2015, B8-0225/2015 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0215/2015 

 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

Po 2 dalies 1 GUE/NGL  -  

Po 7 dalies 4 GUE/NGL  + pakeista žodžiu 

8 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Po 8 dalies 2 GUE/NGL  -  

Po 12 dalies 3 GUE/NGL  + pakeista žodžiu 

14 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0215/2015  ALDE  ↓  

B8-0216/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0221/2015  ECR  ↓  

B8-0222/2015  S&D  ↓  

B8-0223/2015  EFDD  ↓  

B8-0224/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0225/2015  PPE  ↓  
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Prašymai balsuoti dalimis 

Verts/ALE: 

§ 8 

1-oji dalis: „reaguojant į terorizmo grėsmę“ ir “išlaikyti laisvės ir saugumo pusiausvyrą ir“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
§ 14 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „vyraujančio neryžtingumo, kuriuo pasižymėjo 

ankstesnis“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
 

Įvairūs 

Victor Boștinaru pateikė tokį 4 pakeitimo žodinį pakeitimą: 

„7a. ragina ES ir Arabų Valstybių Lygos valstybių narių valdžios institucijas laikytis kankinimų 

draudimo, kaip visų pirma įtvirtinta JT konvencijoje prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ir 

žeminantį elgesį ir baudimą, kurią pasirašė ir ratifikavo didžioji šių valstybių dalis; pakartoja, kad 

prievarta ir kankinimais išgauti kaltės pripažinimai negalioja;“. 

 

Victor Boștinaru pateikė tokį 3 pakeitimo žodinį pakeitimą: 

„12a. ragina Tarybą patvirtinti, ar buvo ES elgesio kodekso ginklų eksporto srityje pažeidimų, 

susijusių su represijomis;“. 
 

8. Tausus paprastojo vilkešerio išteklių naudojimas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0235/2015 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0235/2015  

(PECH komitetas) 

3 dalis 4 GUE/NGL  -  

4 dalis 6 GUE/NGL  -  

Po 4 dalies 5 GUE/NGL VB - 65, 480, 56 

6 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 476, 122, 5 

3/VB + 476, 123, 6 

4 +  

7 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 540, 59, 3 

2/VB + 492, 98, 10 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

8 dalis 7 GUE/NGL VB - 94, 511, 2 

§ originalus 

tekstas 

VB + 471, 110, 27 

Po H 

konstatuojamosios 

dalies 

1 GUE/NGL  -  

Po I 

konstatuojamosios 

dalies 

2 GUE/NGL VB - 86, 516, 5 

M konstatuojamoji 

dalis 

3NP GUE/NGL  -  

balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 501, 57, 40 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

PPE: 8 dalis ir galutinis balsavimas. 

GUE/NGL: 2, 5 ir 7 pakeitimai. 

ECR: 7 dalis. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

ECR: 8 dalis. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

GUE/NGL: 

§ 7 

1-oji dalis: „pripažįsta problemas, kurių ... įtraukti mėgėjų žvejybą,“. 

2-oji dalis: „tačiau atsižvelgiant į ... apsvarstyti tokią priemonę;“. 

 
GUE/NGL, ECR: 

§ 6 

1-oji dalis: „mano, kad norint sukurti ... skirtas valdymo priemones,“. 

2-oji dalis: „visų pirma“. 

3-oji dalis: „nustatyti BLSK“. 

4-oji dalis: „ir būtinybę priimti ... technines priemones;“. 
 

 

9. 28-oji Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos sesija 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0228/2015, B8-0229/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-

0232/2015, B8-0233/2015, B8-0234/2015 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0228/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

10 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

21 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

34 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

35 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

49 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

56 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

68 dalis 1 PPE EB + 292, 266, 11 

balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0228/2015  ALDE  ↓  

B8-0229/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0230/2015  PPE  ↓  

B8-0231/2015  EFDD  ↓  

B8-0232/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0233/2015  ECR  ↓  

B8-0234/2015  S&D  ↓  

 

Prašymai balsuoti atskirai 

EFDD: 56 dalis. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

PPE: 

§ 10 

1-oji dalis: „toliau nepritaria ... JT Žmogaus teisių taryboje;“." 

2-oji dalis: „primygtinai ragina ... balsuoti skaidriai;“. 

 
§ 21 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „užkirsti kelią savavališkiems ... pernelyg dažno 

nelegalių migrantų sulaikymo,“ ir „bet visais atvejais laikytis negrąžinimo principo 

ir“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
§ 34 

1-oji dalis: „ragina ES aktyviai dalyvauti ... kaip pagrindinių žmogaus teisių,“. 

2-oji dalis: „taip pat lytinių ir reprodukcinių teisių aspektais;“. 

 
§ 35 

1-oji dalis: „kritiškai vertina tai... kasdien miršta nemažai moterų;“. 

2-oji dalis: „reiškia didžiulį susirūpinimą ... lytinių ir reprodukcinių teisių srityje;“. 

 
§ 49 

1-oji dalis: „pakartoja, kad visiškai palaiko ... Romos statute nurodytus nusikaltimus;“. 

2-oji dalis: „palankiai vertina tai, kad 2015 m. sausio mėn. Palestinos Administracija ratifikavo 

Romos statutą;“. 
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Įvairūs 

Miroslav Poche (S&D frakcija), Elmar Brok, Lara Comi, Ramona Nicole Mănescu ir Cristian Dan 

Preda (PPE frakcija) atsiėmė savo parašus dėl bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos RC-B8-0228/2015. 
 

 

10. Padėtis Venesueloje 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0236/2015, B8-0237/2015, B8-0238/2015, B8-0243/2015, B8-
0244/2015, B8-0245/2015, B8-0246/2015 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0236/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

1 dalis 4 GUE/NGL  -  

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

8 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

Po 9 dalies 6 GUE/NGL VB - 88, 434, 43 

10 dalis 5 GUE/NGL VB - 118, 416, 21 

12 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 440, 98, 20 

14 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

Po 14 dalies 1 ALDE VB - 87, 231, 245 

A konstatuojamoji 

dalis 

2 GUE/NGL VB - 53, 415, 86 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

D konstatuojamoji 

dalis 

3 GUE/NGL VB - 29, 451, 77 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

E konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

G konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 384, 75, 45 

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0236/2015  PPE  ↓  

B8-0237/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0238/2015  ECR  ↓  

B8-0243/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0244/2015  ALDE  ↓  

B8-0245/2015  EFDD  ↓  

B8-0246/2015  S&D  ↓  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

GUE/NGL, 

ALDE: 

1 pakeitimas. 

PPE: 2, 3, 5, 6 pakeitimai ir galutinis balsavimas. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

Verts/ALE: 1, 8, 12 ir 14 dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

Verts/ALE: 

A konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „savavališkai“ ir „net nepateikę arešto orderio ir jokių 

nusikaltimo įrodymų;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
D konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus „keistus“. 

2-oji dalis: šis žodis. 
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E konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „be pagrindo“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
G konstatuojamoji dalis. 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodį „taikių“. 

2-oji dalis: šis žodis. 
 

Įvairūs 

Nicola Caputo, Andrejs Mamikins ir Carlos Zorrinho (S&D frakcija) taip pat pasirašė bendrą 

pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0236/2015. 

 


