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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. Apsaugos priemonės, numatytos susitarime su Šveicarijos Konfederacija 

***I 

Pranešimas: Andrzej Duda (A8-0145/2015) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

vienas balsavimas VB + 614, 30, 30 

 

 

 

2. Europos konvencija dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės 

prieigos paslaugų teisinės apsaugos *** 

Rekomendacija: Pavel Svoboda (A8-0071/2015) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

balsavimas: pritarimas VB + 622, 53, 7 

 

 

 

3. Prašymas atšaukti Parlamento nario Viktoro Uspaskicho (Viktor Uspaskich) 

imunitetą 

Pranešimas: Laura Ferrara (A8-0149/2015) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

vienas balsavimas  +  

 

 

 

4. Prašymas atšaukti Parlamento nario Jérôme’o Lavrilleux (Jérôme 

Lavrilleux) imunitetą 

Pranešimas: Heidi Hautala (A8-0152/2015) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

vienas balsavimas  +  
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5. Prašymas atšaukti Parlamento nario Januszo Korwino-Mikke (Janusz 

Korwin-Mikke) imunitetą 

Pranešimas: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

vienas balsavimas  +  

 

 

 

6. Prašymas atšaukti Parlamento nario Theodoroso Zagorakiso (Theodoros 

Zagorakis) imunitetą 

Pranešimas: Andrzej Duda (A8-0151/2015) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

vienas balsavimas  +  

 

 

 

7. Prašymas kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl 

konsultacijos dėl Europos Sąjungos veikimo gerinimo remiantis Lisabonos 

sutarties teikiamomis galimybėmis 

Konsultacijos prašymas 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

vienas balsavimas  +  

 

 

 

8. Prašymas kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl 

konsultacijos dėl galimų Europos Sąjungos institucinės struktūros pokyčių ir 

koregavimų 

Konsultacijos prašymas 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

vienas balsavimas  +  
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9. Prašymas kreiptis į Regionų komitetą dėl konsultacijos dėl Europos Sąjungos 

veikimo gerinimo remiantis Lisabonos sutarties teikiamomis galimybėmis  

Konsultacijos prašymas 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

vienas balsavimas  +  

 

 

 

10. Prašymas kreiptis į Regionų komitetą dėl konsultacijos dėl galimų Europos 

Sąjungos institucinės struktūros pokyčių ir koregavimų 

Konsultacijos prašymas 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

vienas balsavimas  +  

 

 

 

11. Indeksai, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse 

ir finansinėse sutartyse ***I 

Pranešimas: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Visas tekstas 1AD komitetas EB + 517, 146, 27 

16 konstatuojamoji 

dalis 

1AD komitetas VB + 568, 72, 50 

2 straipsnio 2 dalis 1AD komitetas dal.   

1 / VB + 603, 75, 10 

2 / VB + 549, 86, 50 

2 straipsnio 2a dalis 1AD komitetas dal.   

1 / VB + 584, 52, 52 

2 / VB + 514, 147, 12 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

13 straipsnio 1 dalies 

įžanginė dalis 

1AD komitetas dal.   

1 / VB + 596, 15, 75 

2 / VB + 491, 120, 72 

14a straipsnis 1AD komitetas VB + 530, 143, 15 

18 straipsnio 

panaikinimas 

1AD komitetas VB + 538, 148, 4 

balsavimas: Komisijos pasiūlymas  +  

balsavimas: teisėkūros rezoliucija VB balsavimas 

atidėtas 

Darbo tvarkos 

taisyklių 61 

straipsnio 2 dalis 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

Verts/ALE: 1 AD pakeitimas (14a straipsnis), 1 AD pakeitimas (18 straipsnio panaikinimas), 1 

AD pakeitimas (2 straipsnio 2a dalis ), 1 AD pakeitimas (13 straipsnio 1 dalies 

įžanginė dalis). 

EFDD: 1 AD pakeitimas (2 straipsnio 2 dalis ), 1 AD pakeitimas (2 straipsnio 2a dalis). 

GUE/NGL: 1 AD pakeitimas (16 konstatuojamoji dalis), 1 AD pakeitimas (2 straipsnio 2 dalies 

2-oji dalis). 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

Verts/ALE: 

1 AD pakeitimas (2 straipsnio 2a dalis) 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „5d straipsnio b-g dalys, 7 straipsnio 1 dalies aa“, 

„ba“ ir „bc“ punktai, „11 straipsnis“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
1 AD pakeitimas (13 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis) 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kuris nėra grindžiamas reguliuojamais duomenimis“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
GUE/NGL: 

1 AD pakeitimas (2 straipsnio 2 dalis) 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „centriniams bankams, kai jie… konstitucinę 

struktūrą“.  

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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12. Vystymosi finansavimas 

Pranešimas: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

6 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

8 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 / EB + 357, 325, 7 

Po 14 dalies 1 pranešėjas  +  

26 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

28 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

30 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 / EB + 354, 301, 28 

38 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 582, 79, 28 
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Prašymai balsuoti dalimis 

PPE: 

8 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „anglies dioksido mokesčius... kaita finansavimui“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
28 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „įskaitant seksualinę ir reprodukcinę sveikatą bei 

atitinkamas teises“. 
2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
ECR: 

26 dalis 

1-oji dalis: visas testas, išskyrus žodžius „sukurti viešuosius tikrosios… įmonėms visuose 

sektoriuose“.  

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
30 dalis 

1-oji dalis: „ragina užtikrinti didesnį... vidutinių įmonių vaidmenį šioje srityje“. 

2-oji dalis: „ragina persvarstyti… technologijų perdavimui;“. 

 
Verts/ALE: 

 6 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „atsižvelgiant į biudžeto apribojimus“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
38 dalis 

1-oji dalis: „primena, kad… besivystančiose šalyse;“. 

2-oji dalis: „taigi primygtinai ragina… paremti vietos įmones;“. 

3-oji dalis: „vis dėlto pabrėžia… programa „Ebola+“ srityje;“. 
 

 

13. Saugesnė sveikatos priežiūra Europoje 

Pranešimas: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

5 dalis 1 daugiau kaip 

76 narių 

 +  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 ↓  

2 ↓  

6 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 / EB + 331, 324, 30 

15 dalies c punktas § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

18 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

47 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

48 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

62 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 / EB - 301, 356, 30 

3 +  

63 dalies p punktas § originalus 

tekstas 

atsk. +  

64 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 352, 329, 4 

67 dalies b punktas § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 399, 259, 28 

67 dalies c punktas § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 / EB + 368, 277, 39 

67 dalies f punktas § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 +  

71 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB - 305, 325, 53 

72 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 / EB + 396, 260, 29 

73 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 / EB + 387, 266, 34 

79 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Po 80 dalies 2 daugiau kaip 

76 narių 

VB + 344, 322, 22 

AB konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

AI konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk./EB + 392, 268, 25 

AAC konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk./EB - 223, 434, 31 

balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 637, 32, 10 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EFDD: 2 pakeitimas. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

ALDE: 64 dalis, AB ir AAC konstatuojamosios dalys.  

PPE: 15 dalies c punktas, 63 dalies p punktas, 67 dalies b punktas, 71 dalis, AI 

konstatuojamoji dalis. 

S&D: 18 dalis.  
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Prašymai balsuoti dalimis 

EFDD: 

48 dalis 

1-oji dalis: „ragina daugiau dėmesio skirti… naujus taikinius“.  

2-oji dalis: „taip pat skatinti… sukėlėjai įgaus atsparumą;“. 

 
ALDE: 

6 dalis 

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

2-oji dalis: šis žodis. 

 
15 dalies c punktas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ kad sveikatos sistemos… neatsižvelgiant į politinius 

sprendimus, o“.  

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
GUE/NGL: 

47 dalis 

1-oji dalis: „mano, kad… siekiant skatinti mokslinius tyrimus“. 

2-oji dalis: „pvz.,… medicinos iniciatyva (IMI)“. 

 
79 dalis 

1-oji dalis: „ragina Komisiją... farmacijos pramonę“. 

2-oji dalis: „kaip siūloma Inovacinės… iniciatyvoje (IMI);“. 

 
PPE: 

5 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „užtikrinti, kad ... ir ypač vengti“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
67 dalies c punktas 

1-oji dalis: „vykdyti griežtesnę kontrolę… antibiotikų išrašymo teisę“. 

2-oji dalis: „leidžiant juos skirti... ekonominės paskatos;“. 

 
67 dalies f punktas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „užuot profilaktiškai naudojus antimikrobines 

medžiagas“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
72 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „priimti nuostatas… lapelio nurodymas“ (pirma 

įtrauka) ir „sukurti ES duomenų bazę… panaudotos antimikrobinės medžiagos“ 

(ketvirta įtrauka). 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
73 dalis 

1-oji dalis: „ragina teisės aktų leidėją ...auginant maistui skirtus gyvūnus“.  

2-oji dalis: „ir visų pirma… vaistiniuose pašaruose“. 
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S&D: 

62 dalis 

1-oji dalis: ,,ragina valstybes nares ... nuo atlygio už naujus antibiotikus”. 

2-oji dalis: „pvz.,… įmonei“. 

3-oji dalis: „kuris… parduodamus kiekius“. 

 
 

 

14. MVĮ ekologiškai tvaraus augimo galimybės 

Pranešimas: Philippe De Backer (A8-0135/2015) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

7 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

11 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

15 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 / EB - 318, 332, 34 

3 +  

29 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

31 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 387, 289, 7 

Paantraštė po 32 dalies § originalus 

tekstas 

VB + 365, 314, 8 

33 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

34 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 / VB + 412, 258, 11 

3 +  

35 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 / EB + 377, 258, 47 

4 +  

36 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

37 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

39 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 / EB - 334, 343, 6 

42 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

C konstatuojamoji 

dalis 

§ 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 

atsk. +  

K konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

L konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 519, 93, 60 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

Verts/ALE: paantraštė po 32 dalies. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

PPE: 29, 31 dalys. 

EFDD: 42 dalis. 

GUE/NGL: 15, 29 ir 42 dalys. 

Verts/ALE: E konstatuojamoji dalis, 30 ir 42 dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

ECR: 

C konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kadangi Europos Vadovų Taryba… efektyviau 

naudoti išteklius;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
15 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „mano, kad mokesčių...  MVĮ sėkmės“ ir „prie 

gamtos... išteklių naudojimui“. 

2-oji dalis: „mano, kad mokesčių...  MVĮ sėkmės“. 

3-oji dalis: „prie gamtos... išteklių naudojimui“. 

 

 
Verts/ALE: 

K konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi, nors ir nėra... tvarumo derinys;“.   

2-oji dalis: „kadangi gebėjimų ugdymas  ir mokymas ... kūrimui ir plėtrai;“. 
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L konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir dėl jų savybių joms turi veikti taikant kitokią 

sistemą“ ir „pernelyg didele reglamentavimo našta“. 

2-oji dalis:  „ir dėl jų savybių joms turi veikti taikant kitokią sistemą“. 

3-oji dalis: „pernelyg didele reglamentavimo našta“. 

 

34 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „teigiamai vertina Komisijos sprendimą atšaukti 

pasenusius ar pernelyg didelę naštą užkraunančius pasiūlymus dėl teisėkūros 

procedūra priimamų aktų;“ ir „neteikti pasiūlymų… verslo subjektams ir MVĮ, ir “. 

 

2-oji dalis: „teigiamai vertina Komisijos sprendimą atšaukti pasenusius ar pernelyg didelę naštą 

užkraunančius pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų;“. 

3-oji dalis: „neteikti pasiūlymų… verslo subjektams ir MVĮ, ir“. 

 

36 dalis 

1-oji dalis: „pažymi, kad… yra trūkumų;“. 

2-oji dalis: „pabrėžia, jog… nesusidurtų su kliūtimis“. 

 
39 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ ir mano, kad svarbiausias programos prioritetas… 

drąsių verslininkų skatinimui;“.  

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
GUE/NGL: 

11 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kvazi-nuosavo kapitalo… garantijų priemonės ir 

platformos);“.  

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
37 dalis 

1-oji dalis: „mano, kad... verslumo kultūrą“. 

2-oji dalis: „ir plėtoti bendrąją rinką ir konkurencingumą“.  

 
ECR, PPE, GUE/NGL: 

35 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „taikant… priemones“, „aplinkai žalingų“, „ragina 

Komisiją... sistemų gaires“.  

2-oji dalis: „taikant… priemones“. 

3-oji dalis: „aplinkai žalingų“. 

4-oji dalis: „ragina Komisiją... sistemų gaires“. 

 

 
EFDD, Verts/ALE, GUE/NGL: 

7 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir į dvišalius prekybos susitarimus, pvz., 

Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės susitarimą“.  

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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Verts/ALE, GUE/NGL: 

33 dalis 

1-oji dalis: ,,ragina valstybes nares... nacionalinę teisę”. 

2-oji dalis: „ragina Komisiją užtikrinti… sprendimus“, išskyrus žodžius „nacionaliniai 

reguliuotojai aiškiai ir vienodai… [žaliuosius viešuosius pirkimus  ir e.viešuosius 

pirkimus] taisykles“, ir išskyrus  žodžius „sudaro… rinkas ir “. 

3-oji dalis: „nacionaliniai reguliuotojai aiškiai ir vienodai… [žaliuosius viešuosius pirkimus  ir 

e.viešuosius pirkimus] taisykles“, ir išskyrus  žodžius „sudaro… rinkas ir “. 
 

 

 


