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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. Išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo komiteto sudarymas, 

jo įgaliojimai, narių skaičius ir įgaliojimų trukmė 

Pasiūlymas dėl sprendimo: B8-1424/2015 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl sprendimo B8-1424/2015  

(Pirmininkų sueiga) 

balsavimas: sprendimas (visas 

tekstas) 

VB + 354, 229, 35 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

S&D: galutinis balsavimas 
 

 

2. Dėl galimos mirties bausmės Ibrahimui Halawai 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-
1406/2015, B8-1407/2015, B8-1408/2015 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-1402/2015 

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

5 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 566, 11, 46 

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-1402/2015  EFDD  ↓  

B8-1403/2015  ECR  ↓  

B8-1404/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1405/2015  ALDE  ↓  

B8-1406/2015  PPE  ↓  

B8-1407/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1408/2015  S&D  ↓  

 



P8_PV(2015)12-17(VOT)_LT.doc  PE 573. 977 
 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

PPE: galutinis balsavimas 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

ECR: 5 dalis 
 

Įvairūs 

Barbara Spinelli (GUE/NGL frakcija) taip pat pasirašė bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-

1402/2015. 
 

 

3. Padėtis Maldyvuose 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-

1417/2015, B8-1419/2015, B8-1421/2015 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-1409/2015 

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

1 dalis 2 GUE/NGL  -  

11 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 548, 21, 56 

Po L 

konstatuojamosios 

dalies 

1 GUE/NGL  -  

balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 563, 31, 32 

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-1409/2015  EFDD  ↓  

B8-1410/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1411/2015  ALDE  ↓  

B8-1414/2015  ECR  ↓  

B8-1417/2015  PPE  ↓  

B8-1419/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1421/2015  S&D  ↓  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

S&D: 11 dalis 

PPE: galutinis balsavimas 
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Prašymai balsuoti atskirai 

ECR: 11 dalis 
 

Įvairūs 

Barbara Spinelli ir Younous Omarjee ( GUE/NGL frakcija ) taip pat pasirašė bendrą pasiūlymą dėl 

rezoliucijos RC- B8-1409/2015. 
 

 

4. Malaizija 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-1412/2015,  B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-
1418/2015, B8-1420/2015, B8-1422/2015  

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-1412/2015 

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

8 dalis 3 GUE/NGL  -  

12 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 540, 41, 35 

Po 12 dalies 2 GUE/NGL  -  

14 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 515, 55, 51 

16 dalis 1 Verts/ALE  -  

balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-1412/2015  EFDD  ↓  

B8-1413/2015  ECR  ↓  

B8-1415/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1416/2015  ALDE  ↓  

B8-1418/2015  PPE  ↓  

B8-1420/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1422/2015  S&D  ↓  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

S&D: 12, 14 dalys 
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Prašymai balsuoti atskirai 

ECR: 12, 14 dalys 
 

 

5. ES ir Vietnamo pagrindų susitarimas dėl visapusės partnerystės ir 

bendradarbiavimo (protokolas,  kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos 

įstojimą į ES) *** 

Rekomendacija: Sandra Kalniete (A8-0340/2015) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

vienas balsavimas VB + 533, 51, 46 

 

 

 

6. ES ir Vietnamo pagrindų susitarimas dėl visapusės partnerystės ir 

bendradarbiavimo (pritarimas) *** 

Rekomendacija: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

vienas balsavimas VB + 523, 56, 48 

 

 

 

7. ES ir Vietnamo pagrindų susitarimas dėl visapusės partnerystės ir 

bendradarbiavimo (rezoliucija) 

Pranešimas: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

14 dalis 1 Verts/ALE  -  

4 PPE, S&D  +  

16 dalis 2 Verts/ALE  -  

26 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

30 dalis 3 Verts/ALE  +  

33 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

45 dalis 5 PPE, S&D  +  

I konstatuojamoji dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 475, 64, 95 

 

Prašymai balsuoti atskirai 

S&D: 33 dalis 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

PPE: 

I konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi dėl „doi moi“ (atkūrimo) politikos poveikio ir veiksmų siekiant sukurti 

rinkos ekonomiką taip pat padidėjo santykinis skurdo gylis;“. 

2-oji dalis: „kadangi padaugėjo protestų dėl vyriausybės vykdomo žemės ir turto nusavinimo; 

vis dėlto, kadangi dėl pasaulinio ekonomikos nuosmukio labai sumažėjo Vietnamo 

eksportas, o šalies BVP 2014 m. augo bene lėčiausiai nuo Azijos ekonominės krizės 

pabaigos; kadangi Vietnamas turi spręsti sunkumus, susijusius su darbo jėgos 

augimu – darbingų asmenų kasmet padaugėja daugiau nei vienu milijonu;“. 

 
26 dalis 

1-oji dalis: „reiškia susirūpinimą dėl to, kad Vietnamas yra vienas iš pagrindinių prekybos 

žmonėmis šaltinių, taip pat susirūpinęs dėl pranešimų apie didelį vaikų, ypač 

berniukų, skaičių, kurie nesaugomi įstatymų nuo seksualinio išnaudojimo, tampa 

vaikų prostitucijos, prekybos ar smurto aukomis; primygtinai ragina Vietnamą 

parengti griežtus ir veiksmingus vaikų apsaugos įstatymus, kad būtų apsaugoti visi 

vaikai, nepaisant jų lyties; ragina Komisiją remti Vietnamą stiprinant jo gebėjimus 

migracijos politikos srityje ir kovoti su prekyba žmonėmis ir organizuotu 

nusikalstamumu, be kita ko, įgyvendinant darbo ir migracijos politiką;“. 

2-oji dalis: „taip pat yra susirūpinęs dėl pranešimų apie Vietnamo kilmės asmenų – prekybos 

žmonėmis aukų, įskaitant nepilnamečius, – išnaudojimą ES valstybėse narėse;“. 

3-oji dalis: „ragina Komisiją skubiai užtikrinti, kad būtų visapusiškai įgyvendinamos 

pagrindinės apsaugos nuostatos, išdėstytos Prekybos žmonėmis panaikinimo ES 

strategijoje; ragina Vietnamo vyriausybę ir Komisiją apsvarstyti galimybę pagal 

išsamų partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą įsteigti pakomitetį arba 

specializuotą darbo grupę prekybos žmonėmis klausimais; “. 
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8. Europos ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-1347/2015 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1347/2015  

(ECON komitetas) 

1 dalis 17NP GUE/NGL  -  

5 EFDD VB - 168, 445, 19 

Po 1 dalies 1 Verts/ALE  -  

2 dalis 18NP GUE/NGL  -  

6 EFDD VB - 128, 485, 12 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Po 2 dalies 19 GUE/NGL  -  

20 GUE/NGL  -  

21 GUE/NGL  -  

22 GUE/NGL VB - 122, 496, 12 

23 GUE/NGL VB - 117, 493, 15 

24 GUE/NGL  -  

25 GUE/NGL  -  

26 GUE/NGL VB - 101, 513, 8 

27 GUE/NGL VB - 74, 521, 31 

28 GUE/NGL VB - 64, 518, 40 

29 GUE/NGL  -  

30 GUE/NGL VB - 181, 437, 6 

31 GUE/NGL VB - 112, 484, 16 

32 GUE/NGL VB - 97, 520, 7 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

33 GUE/NGL VB - 115, 482, 26 

34 GUE/NGL VB - 127, 470, 28 

35 GUE/NGL VB - 129, 453, 42 

3 dalis 36 GUE/NGL VB - 113, 492, 12 

Po 3 dalies 2 Verts/ALE  -  

7 EFDD VB - 136, 477, 13 

4 dalis 37 GUE/NGL  -  

5 dalis 38NP GUE/NGL  -  

Po 5 dalies 39 GUE/NGL  -  

40 GUE/NGL  -  

41 GUE/NGL  -  

42 GUE/NGL  -  

6 dalis 43NP GUE/NGL  -  

Po 6 dalies 44 GUE/NGL  -  

45 GUE/NGL  -  

46 GUE/NGL  -  

7 dalis 47 GUE/NGL  -  

8 dalis 48 GUE/NGL  -  

A konstatuojamoji 

dalis 

3 EFDD VB - 166, 447, 18 

14 GUE/NGL  -  

Po A 

konstatuojamosios 

dalies 

8 GUE/NGL  -  

9 GUE/NGL  -  

10 GUE/NGL  -  

11 GUE/NGL  -  

12 GUE/NGL  -  

13 GUE/NGL  -  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

B konstatuojamoji 

dalis 

15NP GUE/NGL  -  

Po B 

konstatuojamosios 

dalies 

16 GUE/NGL  -  

Po C 

konstatuojamosios 

dalies 

4 EFDD VB - 160, 456, 15 

balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EFDD: 3, 4, 5, 6, 7 pakeitimai 

GUE/NGL: 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 pakeitimai 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

Verts/ALE: 

2 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ primygtinai skatina įgyvendinti šešių dokumentų ir 

dviejų dokumentų rinkinio nuostatas, kartu pabrėždamas, kad“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
 

 

9. Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2014 m. ir Europos 

Sąjungos politikos šioje srityje 

Pranešimas: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

5 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

6 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

7 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 / VB + 445, 153, 31 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

22 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 / VB + 468, 115, 48 

27 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

33 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

37 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

46 dalis 3 PPE  +  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 ↓  

2 ↓  

54 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 / VB + 493, 38, 98 

2 / VB + 515, 100, 15 

3 +  

Po 54 dalies 7 GUE/NGL  -  

Po 55 dalies 4 GUE/NGL  -  

56 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 / VB + 546, 29, 57 

2 / VB + 498, 94, 32 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 57 dalies 8 GUE/NGL  -  

Po 63 dalies 9 GUE/NGL  -  

65 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

67 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Po 67 dalies 10 GUE/NGL  -  

Po 69 dalies 11 GUE/NGL  -  

70 dalis 12 GUE/NGL  -  

§ originalus 

tekstas 

VB + 455, 109, 62 

71 dalis 13 GUE/NGL  -  

73 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 / VB + 505, 120, 7 

2 / VB + 313, 281, 13 

74 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Antraštė, po 74 dalies § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 / EB + 324, 246, 59 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 77 dalies 6 GUE/NGL EB + 258, 251, 116 

84 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 525, 53, 37 

85 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 522, 47, 42 

87 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 / VB + 540, 56, 34 

2 / VB + 540, 41, 32 

91 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

92 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 / VB + 513, 63, 53 

2 / VB + 482, 97, 46 

3 / VB + 393, 154, 69 

93 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

98 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 / VB + 563, 17, 49 

2 / VB + 498, 45, 63 

103 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

104 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 / VB + 497, 101, 26 

105 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 / VB + 403, 189, 27 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

106 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 / VB + 483, 113, 20 

108 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

111 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 / VB + 497, 54, 76 

2 / VB + 398, 149, 63 

3 / VB + 407, 145, 61 

114 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 / VB + 346, 190, 80 

2 / VB + 291, 232, 81 

3 / VB + 379, 175, 62 

4 / VB + 307, 235, 77 

119 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Po 120 dalies 5 GUE/NGL  -  

U konstatuojamoji 

dalis 

1 PPE  +  

AB konstatuojamoji 

dalis 

2 PPE  +  

balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 421, 86, 116 
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Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

S&D: 56, 70, 73, 85, 92, 98, 111, 114 dalys 

ECR: 73, 84 dalys, 54 dalis (1-oji ir 2-oji dalys), 56 dalis (2-oji dalis), 87 dalis, 92 dalis (2-

-oji dalis), 98 dalis (2-oji dalis), 104 dalis (2-oji dalis), 105 dalis (2-oji dalis), 106 

dalis (2-oji dalis), 111 dalis (2-oji dalis) 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

ALDE: 114 dalis 

ECR: 5, 74, 93, 103 dalys 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

ALDE: 

6 dalis 

1-oji dalis: „reiškia griežtą nepritarimą kitų teritorijų aneksijai, okupacijai ir apgyvendinimui“.  

2-oji dalis: „ir pabrėžia neatimamą laisvo tautų apsisprendimo teisę;“. 

 
ECR: 

7 dalis 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
22 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „taigi primygtinai pabrėžia, kad valstybės narės, be 

jokių išimčių, turėtų aktyviau dalyvauti įgyvendinant veiksmų planą ir ES strateginę 

programą ir naudoti juos kaip savo projektą propaguodamos žmogaus teises ir 

demokratiją dvišaliuose ir daugiašaliuose santykiuose; “. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
27 dalis 

1-oji dalis: „palankiai vertina tai, kad specialiojo įgaliotinio įgaliojimai pratęsti iki 2017 m. 

vasario mėn.“. 

2-oji dalis: „ir primena savo raginimą šiuos įgaliojimus padaryti nuolatiniais; taigi ragina 

persvarstyti šiuos įgaliojimus, siekiant specialiajam įgaliotiniui suteikti iniciatyvos 

teisę, pakankamai darbuotojų ir finansinių išteklių, galimybę viešai pasisakyti 

žmogaus teisių klausimais, pavesti jam teikti ataskaitas apie vizitų į trečiąsias šalis 

rezultatus ir informuoti apie ES poziciją žmogaus teisių klausimais, ir taip, pagerinus 

specialiojo įgaliotinio matomumą ir veiksmingumą, sustiprinti jo vaidmenį;“. 

 
33 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „mano, kad žmogaus teisių centrų darbą taip pat 

turėtų remti valstybių narių diplomatinio korpuso darbuotojai“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
37 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „be kita ko, LGBTI asmenų“ ir „atžvilgiu“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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54 dalis 

1-oji dalis: „dar kartą pabrėžia, jog pritaria sistemingam nuostatų dėl žmogaus teisių įtraukimui 

į ES ir trečiųjų šalių tarptautinius susitarimus, nepamirštant, be kita ko, Europos 

socialinio dialogo ir Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) nustatytų darbo 

standartų;“, išskyrus žodžius „ Europos socialinio dialogo ir“. 

2-oji dalis: žodžiai „Europos socialinio dialogo ir “. 

3-oji dalis: „ragina Komisiją veiksmingai ir sistemingai stebėti, kaip įgyvendinamos nuostatos 

dėl žmogaus teisių, tokį įgyvendinimą vertinti ir nuolat informuoti Parlamentą apie 

tai, kaip šalys partnerės laikosi žmogaus teisių; palankiai vertina tai, kad Taryba vis 

sistemingiau taiko ribojamąsias priemones trečiosioms šalims, kurios sąmoningai 

pažeidžia žmogaus teises; todėl rekomenduoja, kad rimtų žmogaus teisių pažeidimų 

atveju trečiojoje šalyje, su kuria sudarytas susitarimas, ES imtųsi konkrečių veiksmų 

ir taikytų atitinkamas priemones, kaip nustatyta nuostatose dėl žmogaus teisių;“. 

 
56 dalis 

1-oji dalis: „mano, kad prekybą galima suderinti su žmogaus teisėmis ir kad verslo 

bendruomenė gali atlikti svarbų vaidmenį žmogaus teisių ir demokratijos 

propagavimo procese; mano, kad žmogaus teisių propagavimas turėtų būti paremtas 

valstybinio ir privačiojo sektoriaus bendradarbiavimu; todėl dar kartą tvirtina, kad 

Europos įmonės turėtų imtis tinkamų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad jų veikla 

trečiosiose šalyse būtų vykdoma laikantis žmogaus teisių standartų; be to, dar kartą 

tvirtina, kad ES svarbu skatinti įmonių socialinę atsakomybę, taip pat svarbu, kad 

Europos įmonės atliktų vadovaujantį vaidmenį propaguodamos tarptautinius verslo 

ir žmogaus teisių standartus; be to, ragina ES imtis aktyvaus vaidmens 12-oje JT 

darbo grupės žmogaus teisių ir tarptautinių bendrovių bei kitų įmonių klausimu 

sesijoje ir remti pastangas suderinti savo vykdomą politiką su EBPO 

rekomendacijomis daugiašalėms įmonėms;“. 

 

2-oji dalis: „rekomenduoja ES ir valstybėms narėms įsitraukti į JT sistemoje vykstančias 

diskusijas dėl teisiškai įpareigojančio tarptautinio dokumento verslo ir žmogaus 

teisių klausimais“. 

 
67 dalis 

1-oji dalis: „teigiamai vertina kovos su terorizmu rekomendacinį dokumentą, kurį parengė EIVT 

ir Komisija ir kurį patvirtino Taryba, siekdamos užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms 

planuojant ir įgyvendinant pagalbos trečiosioms šalims kovojant su terorizmu 

projektus; ragina EIVT ir Komisiją užtikrinti veiksmingą dokumento įgyvendinimą 

ir visų pirma plačiai jį išplatinti; taigi primena, kad pagarba pagrindinėms teisėms ir 

laisvėms yra sėkmingos kovos su terorizmu politikos, įskaitant skaitmeninių sekimo 

technologijų naudojimą, pagrindas;“. 

2-oji dalis: „remia tarptautines pastangas nutraukti grupuotės ISIS („Da’esh“) vykdomus 

žmogaus teisių pažeidimus“. 

 
87 dalis 

1-oji dalis: „ragina ES toliau bendradarbiauti su mirties bausmę tebetaikančiomis šalimis ir 

naudoti visas diplomatines ir bendradarbiavimo priemones siekiant užtikrinti mirties 

bausmės panaikinimą;“. 

2-oji dalis: „be to, dar kartą primygtinai ragina ES ir toliau stebėti sąlygas, kuriomis vykdoma 

mirties bausmė tose šalyse, kuriose ji vis dar taikoma;“. 
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98 dalis 

1-oji dalis: „primena, kad 2014 m. Sacharovo premija buvo skirta Denisui Mukwege už jo tvirtą 

įsipareigojimą padėti seksualinio smurto aukoms ir už nuolatinį moterų teisių 

propagavimą, taip didinant informuotumą apie tai, kad smurtas ir seksualinis moterų, 

mergaičių ir vaikų žalojimas naudojamas kaip karo ginklas; griežtai smerkia visų 

rūšių smurtą prieš moteris, mergaites ir vaikus, visų pirma seksualinio smurto kaip 

karo ginklo naudojimą, taip pat moterų lytinių organų žalojimą, vaikų, ankstyvas ir 

prievartines santuokas, seksualinę vergovę, vedybinį prievartavimą ir kitokią žalingą 

tradicinę praktiką; pabrėžia, kad per konfliktus nukentėjusiems moterims, 

mergaitėms ir vaikams būtina, laikantis tarptautinės teisės, užtikrinti galimybę 

naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ir psichologine pagalba; atsižvelgdamas į 

tai, atkreipia dėmesį į vyriausiosios įgaliotinės ir pirmininko pavaduotojos laišką 

humanitarinės pagalbos politikos klausimu, ypač į jame išdėstytus teiginius dėl 

seksualinio smurto prevencijos, tinkamos paramos moterims suteikimo ir galimybių 

naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ir psichologine pagalba užtikrinimo tais 

atvejais, kai jos patyrė išžaginimą konfliktinėse situacijose;“. 

2-oji dalis: „ragina visas Europos Tarybos valstybes nares pasirašyti ir ratifikuoti Stambulo 

konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo ;“. 

 
104 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „lyčių lygybės aspektą“ ir „lyties“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
106 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ trečiosiose šalyse būtų kuriamos švietimo 

specialistams skirtos lyčių lygybės mokymo programos ir būtų imamasi veiksmų, 

kuriais siekiama užtikrinti, kad naudojant mokymo medžiagą nebūtų perduodami 

stereotipai“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
108 dalis 

1-oji dalis: „ragina ES tęsti paramos moterims ir mergaitėms integravimą į visas BSGP 

operacijas ir JT taikos kūrimo struktūrą ir toliau dėti pastangas siekiant įgyvendinti ir 

sutvirtinti JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 1325(2000) ir rezoliuciją 1820(2008) dėl 

moterų, taikos ir saugumo; atsižvelgdamas į tai, ragina ES tarptautiniu lygiu siekti, 

kad būtų pripažįstama pridėtinė vertė, kurią teikia moterų dalyvavimas konfliktų 

prevencijoje ir jų sprendime, taip pat taikos kūrimo operacijose, humanitarinės 

pagalbos teikime, atstatyme po konfliktų ir perėjimo prie demokratijos procesuose, 

kurie padeda rasti ilgalaikius ir tvirtus politinius sprendimus; be to, pabrėžia, jog 

svarbu užtikrinti, kad moterys galėtų naudotis visomis žmogaus teisėmis“. 

2-oji dalis: „ir taip prisidėti prie galių joms suteikimo, įskaitant veiksmus pagal laikotarpio po 

2015 m. darbotvarkę ir remiant Pekino veiksmų platformą ir Stambulo konvenciją; 

teigiamai vertina tai, kad ES remia JT rezoliucijas lyčių klausimais, ypač rezoliucijas 

dėl saviraiškos ir nuomonės laisvės vaidmens galių suteikimo moterims srityje; 

teigiamai vertina JT moterų padėties komisijos 59-ios sesijos išvadas“. 
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119 dalis 

1-oji dalis: „palankiai vertina aktyvų ES bendradarbiavimą su tam tikrais JT specialiaisiais 

pranešėjais, dirbančiais ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių srityje“. 

2-oji dalis: „įskaitant specialųjį pranešėją (SP) žmogaus teisės gauti saugaus geriamojo vandens 

bei naudotis sanitarijos paslaugomis, SP teisės į švietimą, SP teisės į maistą, SP ypač 

didelio skurdo ir žmogaus teisių ir SP tinkamo būsto klausimais; palankiai vertina 

tai, kad Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonės (EDŽTRP) 

daugiametėje orientacinėje programoje 2014–2017 m. buvo dar labiau pabrėžtas 

ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių propagavimas, šioje programoje siekiama, 

be kita ko, padėti stiprinti profesines sąjungas, didinti informuotumą su darbo 

užmokesčiu susijusiais klausimais, vykdyti žemės paveldo apsaugą, skatinti 

socialinę integraciją suteikiant daugiau ekonominių teisių ir mažinant ekonominę 

diskriminaciją ir smurtą darbe ;“. 

 
PPE: 

46 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „J.-C. Junkerio vadovaujama Komisija aiškiai “. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
65 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „lytinės tapatybės“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
73 dalis 

1-oji dalis: „prašo ES aktyviai dalyvauti diskusijose dėl termino „pabėgėlis dėl klimato kaitos“, 

įskaitant galimą teisinę šio termino apibrėžtį tarptautinės teisės aktuose“. 

2-oji dalis: „arba teisiškai privalomuose tarptautiniuose susitarimuose“. 

 
Antraštė, po 74 dalies 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
91 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „lytinės tapatybės“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
S&D: 

74 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „dar kartą primygtinai ragina ES uždrausti kurti, 

gaminti ir naudoti visiškai autonomiškus ginklus, kuriais galima smogti be žmogaus 

įsikišimo“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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ECR, PPE: 

92 dalis 

1-oji dalis:  „mano, kad ES turėtų toliau dėti pastangas skatindama gerbti lesbiečių, gėjų, 

biseksualių, translyčių ir interseksualių asmenų (LGBTI) teises pagal šios srities ES 

gaires; rekomenduoja įgyvendinti šias gaires, taip pat ir mokant ES darbuotojus 

trečiosiose šalyse; apgailestauja, kad 75 šalyse homoseksualumas vis dar laikomas 

nusikaltimu, o aštuoniose iš jų už jį numatyta mirties bausmė, ir mano, kad smurto 

praktikos ir veiksmų prieš asmenis dėl jų seksualinės orientacijos vykdytojai 

neturėtų likti nenubausti; remia tęsiamą JT Vyriausiosios žmogaus teisių komisarės 

veiklą kovojant su tokiais diskriminaciniais teisės aktais, taip pat kitų JT organų 

veiklą“ . 

2-oji dalis: „yra susirūpinęs dėl to, kad apribojamos pagrindinės LGBTI asmenų žmogaus teisių 

gynėjų laisvės, ir ragina ES didinti paramą jiems; pažymi, kad pagrindinės LGBTI 

asmenų teisės galbūt būtų labiau gerbiamos tuo atveju, jei šie asmenys galėtų 

pasirinkti teisinį institutą“. 

3-oji dalis: „galbūt registruodami partnerystę ar santuoką“. 

 

 
105 dalis 

1-oji dalis: „apgailestauja dėl to, kad nepakanka lyčių lygybės politikoje; primena, kad moterys 

ir vyrai yra lygūs ir turėtų turėti tas pačias politines teises ir pilietines laisves, ir 

apgailestauja dėl menko moterų atstovavimo priimant ekonominius, socialinius ir 

politinius sprendimus; pabrėžia, kad būtina taikyti veiksmingus žmogaus teisių 

gynėjoms skirtus apsaugos mechanizmus;“. 

2-oji dalis: „rekomenduoja pradėti taikyti kvotų sistemą siekiant sudaryti galimybes skatinti 

moteris, visų pirma kaip kandidates, dalyvauti politinėse organizacijose ir 

demokratiniuose procesuose ;“. 

 
111 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir su lytinių bei reprodukcinių teisių gynimu“, „ir 

teisėms“ ir „ir saugiai atlikti nėštumo nutraukimą“. 

2-oji dalis: „ir su lytinių bei reprodukcinių teisių gynimu“, „ir teisėms“. 

3-oji dalis: „ ir saugiai atlikti nėštumo nutraukimą;“. 

 
ECR, Verts/ALE: 

114 dalis 

1-oji dalis: „smerkia surogatinės motinystės praktiką, kuri žemina moters orumą, nes moters 

kūnas ir jos reprodukcinės funkcijos paverčiamos preke; mano, kad gestacinė 

surogatinė motinystė, kurią taikant“, išskyrus žodžius „ kuri žemina moters orumą, 

nes moters kūnas ir jos reprodukcinės funkcijos paverčiamos preke; mano, kad 

gestacinė surogatinė motinystė,“.  

2-oji dalis: „ kuri žemina moters orumą, nes moters kūnas ir jos reprodukcinės funkcijos 

paverčiamos preke; mano, kad gestacinė surogatinė motinystė,“. 

3-oji dalis: „išnaudojama moterų (ypač besivystančiose šalyse gyvenančių pažeidžiamų moterų) 

reprodukcinė funkcija, o jų kūnas naudojamas finansinės ir kitokios naudos 

tikslais,“.  

4-oji dalis: „turi būti uždrausta, o šis klausimas skubos tvarka turi būti svarstomas žmogaus 

teisių priemonėse ;“. 
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10. 20-osios Deitono taikos susitarimo metinės 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-1350/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015,  B8-
1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015, B8-1401/2015 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Frakcijos pasiūlymas dėl rezoliucijos 

B8-1350/2015  ENF  -  

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-1362/2015 

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

3 dalis 3 ECR EB + 310, 265, 29  

žodinis pakeitimas 

§ originalus 

tekstas 

 ↓  

4 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

5 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 503, 74, 25 

6 dalis 4 ECR  +  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 ↓  

2 / VB ↓  

Po 6 dalies 1 ENF  -  

2 ENF  -  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 525, 42, 39 

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-1362/2015  ECR  ↓  

B8-1363/2015  ALDE  ↓  

B8-1364/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1396/2015  PPE  ↓  

B8-1397/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1398/2015  EFDD  ↓  

B8-1401/2015  S&D  ↓  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ECR: galutinis balsavimas 

ENF: 5 dalis, 6 dalis (2-oji dalis), galutinis balsavimas 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

ENF: 4 dalis 
 

Įvairūs 

Cristian Dan Preda pateikė šį žodinį pakeitimą dėl 3 pakeitimo. 

„3. palankiai vertina rezultatus, pasiektus pabėgėlių ir šalies viduje perkeltų asmenų grįžimo, 

atstatymo ir nuosavybės grąžinimo srityje, laikantis Deitono taikos susitarimo VII priedo; primygtinai 

reikalauja visapusiškai laikytis susitarimo priedų ir susijusios strategijos siekiant užtikrinti tvarų šalies 

viduje perkeltų asmenų, pabėgėlių ir kitų nuo karo nukentėjusių asmenų grąžinimą visam laikui ir 

sąžiningai, visapusiškai bei darniai išspręsti jų problemas; šiuo klausimu pabrėžia, jog reikia, kad 

kroatai, bosniai ir kitų tautybių asmenys į Serbų Respubliką grįžtų visam laikui; pabrėžia, kad reikia 

daryti pažangą sugrįžusių asmenų socialinės ir ekonominės integracijos stiprinimo srityje; ragina 

geriau koordinuoti pastangas visais lygmenimis ir daugiau dėmesio skirti labiausiai pažeidžiamiems 

perkeltiems asmenims, įskaitant romus ir smurtą patyrusias moteris; apgailestaudamas pažymi, kad, 

Tarptautinio raudonojo kryžiaus komiteto duomenimis, vis dar yra apie 7 000 dingusių be žinios 

žmonių, apie kurių likimą iki šiol nieko nežinoma;" 
 

 

11. Ginklų eksportas: bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas 

Pranešimas: Bodil Valero (A8-0338/2015) 

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 

1 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

5 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

7 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

8 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

9 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

11 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 / EB + 277, 259, 41 

4 +  

14 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

18 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

19 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

20 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 294, 268, 18 

23 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

24 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 / EB + 309, 245, 22 

2 +  

26 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 292, 276, 12 

28 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

29 dalis § originalus 

tekstas 

VB - 239, 310, 29 

31 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

32 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

33 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

34 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

35 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

40 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 -  

2 -  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

3 / EB + 361, 203, 10 

4 -  

5 / EB + 309, 254, 6 

41 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 / EB + 369, 202, 1 

42 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

43 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 / VB + 465, 95, 11 

2 / VB + 436, 82, 42 

3 / VB + 463, 56, 37 

4 / VB + 480, 59, 16 

44 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

46 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

49 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

51 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

54 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

57 § originalus 

tekstas 

atsk. +  

58 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 294, 237, 15 

59 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 288, 249, 3 

D konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 / EB + 292, 218, 24 

G konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

H konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 249, 164, 128 
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Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ECR: 29, 43 dalys 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

PPE: G konstatuojamoji dalis, 20, 26, 28, 29, 35, 40, 58, 59 dalys 

GUE/NGL: 7, 8 dalys 

ECR: 9, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 31, 33, 34, 35, 44, 57, 58, 59 dalys 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

PPE: 

D konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi nekontroliuojamas ginklų platinimas yra didelė grėsmė taikai ir saugumui, 

žmogaus teisėms ir tvariam vystymuisi;“. 

2-oji dalis: „kadangi kiekvieną minutę kažkur pasaulyje dėl ginkluoto smurto žūsta asmuo ir 

pagaminama 15 naujų ginklų;“. 

 
24 dalis 

1-oji dalis: „yra sunerimęs dėl realaus ar įsivaizduojamo kai kuriose valstybėse narėse 

veikiančių bendrovių grasinimų teisiniais veiksmais poveikio, kuris gali būti 

daromas svarstant eksporto licencijų prašymus; “. 

2-oji dalis: „primena valstybėms narėms, kad griežtas ir tikslus aštuonių kriterijų taikymas yra 

reikiamas pagrindas atsisakyti išduoti licencijas;“. 

 
EFDD: 

8 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pritaria tam, kad būtų teikiami gynybiniai ginklai 

teisėtos savigynos atveju;“ ir „ir Ukrainai“. 

2-oji dalis: „pritaria tam, kad būtų teikiami gynybiniai ginklai teisėtos savigynos atveju;“. 

3-oji dalis: „ir Ukrainai“. 

 
ECR: 

G konstatuojamoji dalis. 

1-oji dalis: „kadangi ES valstybės narės 2013 m. eksportavo ginklų už bendrą 36,7 mlrd. EUR 

sumą, iš kurių 26,7 mlrd. EUR sudarė ginklų, eksportuotų į trečiąsias šalis, vertė;“. 

2-oji dalis: „kadangi, palyginimui, viso Europos kaimynystės priemonės biudžeto suma 2014–

2020 m. sudaro 15,4 mlrd. EUR;“. 

3-oji dalis: „kadangi ES valstybių narių eksportas sudaro 36 proc. bendro ginklų eksporto į 

trečiąsias šalis; “. 

4-oji dalis: „kadangi vargu ar galima teigti, kad šiais prekybos srautais ginami tiesioginiai ES 

saugumo interesai;“. 

 
H konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi Bendroji pozicija 2008/944/BUSP yra teisiškai privalomas pagrindas, 

kuriuo nustatomi aštuoni įprastinės ginkluotės eksporto kriterijai, kuriuos ES 

valstybės narės taiko priimdamos licencijavimo sprendimus;“. 

2-oji dalis: „kadangi reikia tinkamai atsižvelgti į šią Bendrąją poziciją, ypač plėtojant Europos 

gynybos rinką ir Europos gynybos pramoninę ir technologinę bazę (EGPTB);“. 
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5 dalis 

1-oji dalis: „pažymi, kad ES valstybės narės yra pagrindinės pasaulio ginklų eksportuotojos ir, 

kaip nurodoma 16-oje metinėje ataskaitoje, 2013 m. jų eksporto vertė buvo 

36 711 mlrd. EUR, iš kurių tarp valstybių narių buvo eksportuojama už 

10 735 mlrd. EUR, o į trečiąsias valstybes buvo eksportuojama už 25 976 mlrd. 

EUR; “. 

2-oji dalis: „pakartoja, jog Bendrosios pozicijos 10 straipsnyje teigiama, kad valstybių narių 

ekonominiai, prekybiniai ir pramoniniai interesai neturi daryti įtakos aštuonių 

kriterijų, reglamentuojančių ginklų eksportą, taikymui; “. 

 
7 dalis 

1-oji dalis: „primena, kad gynybos pramonė turėtų būti priemonė valstybių narių gynybai ir 

saugumui užtikrinti, garantuojanti tiekimo saugumo režimą ES“. 

2-oji dalis: „ir taip pat padedanti įgyvendinti sustiprintą BUSP ir BSGP, nes tai svarbu siekiant 

užtikrinti pasaulinį stabilumą ir saugumą;“. 

3-oji dalis: „pripažįsta, kad ginklų eksportas padėjo stiprinti ir toliau plėtoti Europos gynybos 

pramoninę ir technologinę bazę, kuri buvo svarbi įvairiausių inovacijų ir 

technologinės plėtros požiūriu;“. 

 
11 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad ginklų eksporto kontrolė yra sudėtinė ES užsienio ir saugumo 

politikos dalis ir ją vykdant turi būti vadovaujamasi ES sutarties 21 straipsnyje 

įtvirtintais principais, visų pirma demokratijos ir teisinės valstybės skatinimo, taikos 

išsaugojimo, konfliktų prevencijos ir tarptautinio saugumo stiprinimo principais;“.  

2-oji dalis: „primena, kad nepaprastai svarbu užtikrinti suderinamumą tarp ginklų eksporto ir ES 

kaip pasaulinės žmogaus teisių gynėjos patikimumo;“. 

3-oji dalis: „yra tvirtai įsitikinęs, kad veiksmingesnis Bendrosios pozicijos aštuonių kriterijų 

įgyvendinimas būtų svarbus indėlis į BUSP ir BSGP plėtojimą;“. 

4-oji dalis: „ragina, turint omenyje pakitusią saugumo aplinką ir susijusius pavojus bei grėsmes 

Europos saugumo interesams, naujoje ES visuotinėje užsienio ir saugumo politikos 

strategijoje tinkamai atsižvelgti į ginklų eksporto klausimus;“. 

 
14 dalis 

1-oji dalis: „džiaugiasi pirmosios sutarties šalių konferencijos, įvykusios Kankūne 2015 m. 

rugpjūčio 24–27 d., sėkme, tačiau nurodo, kad nesusitarta dėl šablono, kuris turėtų 

būti naudojamas rengiant metines ataskaitas;“. 

2-oji dalis: „mano, kad sutartis bus tikrai naudinga tik tuomet, jei bus imtasi veiksmų siekiant, 

kad ji būtų taikoma visuotinai, ir jei bus nustatyti privalomi ar baudžiamieji 

mechanizmai, naudotini taisyklių nesilaikymo atvejais;“. 

 
32 dalis 

1-oji dalis: „primena, kad Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 258/2012, 

kuriuo įgyvendinamas JT protokolo prieš neteisėtą šaunamųjų ginklų gamybą ir 

prekybą jais 10 straipsnis, skirtas civilinio naudojimo šaunamųjų ginklų perdavimo 

veiksmingai kontrolei užtikrinti; pripažįsta civiliniam naudojimui skirtų medžioklės 

ir sportinių ginklų eksporto teisėtumą pagal šį reglamentą;“. 

2-oji dalis: „palankiai vertina ES teisės aktų dėl šaunamųjų ginklų (įskaitant teisės aktus dėl 

deaktyvavimo, administracinių sankcijų ir signalinių ginklų) persvarstymą ir 

ketinimą stiprinti policijos bendradarbiavimą su kaimyninėmis šalimis ginklų 

kontrabandos srityje; todėl ragina Komisiją stiprinti Europolo pajėgumus;“. 
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40 dalis 

1-oji dalis: „mano, kad metinės ginklų eksporto ataskaitos yra svarbi priemonė siekiant didesnio 

prekybos ginklais skaidrumo;“. 

2-oji dalis: „vis dėlto apgailestauja dėl to, kad tik 21 valstybė narė pateikė išsamią informaciją 

16-ajai metinei ataskaitai;“.  

3-oji dalis: „pažymi, kad norint pateikti išsamią informaciją reikia pateikti duomenis apie 

išduotų ginklų eksporto licencijų finansinę vertę ir faktinio eksporto finansinę vertę, 

duomenys turi būti suskirstyti pagal paskirties šalies ir ES karinės įrangos sąrašo 

kategorijas;“. 

4-oji dalis: „pažymi, kad Graikija nepateikė jokių duomenų ir kad Vokietija ir Jungtinė 

Karalystė neatsiuntė jokių duomenų apie faktinį ginklų eksportą, o Prancūzija 

pateikė duomenis apie visą eksportuotų ginklų kiekį, tačiau šie duomenys nebuvo 

suskirstyti; nurodo, kad šios šalys, išskyrus Graikiją, yra didžiausios eksportuotojos 

ir joms tenka didžiausia atsakomybė už ES ginklų eksporto poveikį visam 

pasauliui;“. 

5-oji dalis: „ragina likusias valstybes nares vykdyti savo pareigą teikti metinę ataskaitą, taip pat 

atgaline data pateikti duomenis 16-ajai metinei ataskaitai ir laiku pateikti duomenis 

būsimoms metinėms ataskaitoms;“. 

 
 41 dalis 

1-oji dalis: „pažymi, kad ataskaitoje pateikiama standartinė informacija apie išduotas eksporto 

licencijas, bet nepateikiama išsami informacija apie faktinį ginklų eksportą;“. 

2-oji dalis: „primygtinai ragina Tarybą ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos 

pirmininko pavaduotoją išnagrinėti būdus, kaip pagerinti ataskaitų teikimo prievolės 

vykdymą ir padidinti eksporto kontrolės sistemos skaidrumą bei viešąją kontrolę, 

visų pirma užtikrinant, kad valstybės narės praneštų apie visą ginklų eksportą;“.  

3-oji dalis: „ragina pašalinti šį trūkumą, taigi numatyti metinę ataskaitą, kurioje būtų pateikiami 

faktinio eksporto duomenys, suskirstyti pagal eksporto rūšį ir paskirties šalį;“. 

 
42 dalis 

1-oji dalis: „ragina įdiegti standartinę ataskaitų rengimo ir informacijos apie faktinį eksportą ir 

duomenų apie licencijas teikimo procedūrą, kartu nustatant terminą, ir tokią 

procedūrą vienodai taikyti ir užtikrinti jos laikymąsi visose valstybėse narėse;“. 

2-oji dalis: „ragina valstybes nares teikti visapusišką informaciją apie licencijas, kurias 

atsisakyta išduoti, taip pat su licencijomis susijusią informaciją apie šalį gavėją ir 

konkrečią instituciją, nurodyti prekių, kurios turi būti perduotos, aprašą ir kiekį 

atsižvelgiant į karinės įrangos sąrašo pakategores, taip pat nurodyti, dėl kokių 

priežasčių licencijas atsisakyta išduoti;“. 

3-oji dalis: „siūlo keisti metinės ataskaitos formatą ir ataskaitą pateikti kaip viešą ir sąveikią 

internetinę duomenų bazę, kurioje būtų galima atlikti paiešką;“. 
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43 dalis 

1-oji dalis: „ragina valstybes nares aktyviau konsultuotis tarpusavyje dėl ginklų perdavimo į 

pažeidžiamus ir nestabilius regionus ar šalis, ypač į tuos regionus ir šalis, kurie 

agresyviai elgiasi savo kaimynystėje;“. 

2-oji dalis: „ragina išsamiai ir sistemingai tikrinti, kaip įgyvendinamos ES sankcijos Rusijos 

atžvilgiu ginklų eksporto ir dvejopo naudojimo technologijų pardavimo srityje; “. 

3-oji dalis: „ragina valstybes nares parengti asmenų (įskaitant subjektus ir individus), kurių 

atžvilgiu buvo paskelbti apkaltinamieji nuosprendžiai už ginklų eksporto teisės aktų 

pažeidimus, ir nustatytų ginklų nukreipimo atvejų ir asmenų, kurie nenuteisti teisme, 

tačiau žinoma, kad jie dalyvauja neteisėtoje prekyboje ginklais ar veikloje, kuri kelia 

grėsmę tarptautiniam saugumui, sąrašus;“. 

4-oji dalis: „ragina valstybes nares pateikti išsamią informaciją apie suteiktų licencijų 

panaikinimo arba jų galiojimo sustabdymo procedūras, taikomas šalims, kurioms 

nustatytas embargas;“. 

 
 49 dalis 

1-oji dalis: „ragina sustiprinti parlamentinę priežiūrą nacionaliniu ir Europos lygmenimis 

teikiant metines ataskaitas parlamentams;“. 

2-oji dalis: „ragina kitoje tarpparlamentinėje konferencijoje BUSP / BSGP klausimais aptarti 

Europos ginklų eksporto ir Europos gynybos pramonės politikos klausimus;“. 

 
51 dalis 

1-oji dalis: „mano, kad dėl technologinės plėtros tampa vis sudėtingiau atskirti naudojimą vien 

tik kariniais ir naudojimą vien tik civiliniais tikslais, taigi reikėtų ypatingą dėmesį 

skirti dvejopo naudojimo objektų sąrašui, atsižvelgiant į Vasenaro susitarimą;“.  

2-oji dalis: „ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai ir 

Komisijos pirmininko pavaduotoją, valstybes nares ir Komisiją užtikrinti, kad 

nebūtų spragų Vasenaro susitarime ar karinės įrangos sąrašo ir Dvejopo naudojimo 

prekių reglamento priedų neatitikimų, ir ypač didelį dėmesį skirti naujoms 

strateginės svarbos technologijoms,“. 

3-oji dalis: „pvz., nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistemoms, taikomajai robotikai ir 

sekimo technologijoms;“. 

 
54 dalis 

1-oji dalis: „ragina valstybes nares numatyti pakankamai išteklių, kad būtų veiksmingai 

įgyvendinta dvejopo naudojimo prekių eksporto, tarpininkavimo ir tranzito kontrolė 

ir užtikrintas jos vykdymas;“.  

2-oji dalis: „palankiai vertina tai, kad vykdomos ES finansuojamos gebėjimų stiprinimo 

programos, kuriomis siekiama remti trečiųjų šalių dvejopo naudojimo prekių 

eksporto kontrolės sistemas;“.  

3-oji dalis: „ragina valstybes nares mobilizuoti ir ES mokymo pajėgumus;“. 

 
PPE, ECR: 

1 dalis 

1-oji dalis: „yra labai susirūpinęs dėl smurtinių konfliktų plitimo, ypač Ukrainoje, Sirijoje, 

Irake, Libijoje ir Jemene, taip pat dėl visų tarptautinių konfliktų, kurie vis labiau 

globalizuotame pasaulyje kelia grėsmę pasaulio stabilumui ir saugumui ir lėmė 

mažiau stabilią ir saugią ES kaimynystę;“.  

2-oji dalis: „pažymi, kad dėl ginklų perdavimo valstybėms, kuriose vyksta konfliktas, buvo 

prisidėta prie šių konfliktų;“. 
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46 dalis 

1-oji dalis: „primena, kad politinė atsakomybė už tai, ar priimamas sprendimas eksportuoti ar 

neeksportuoti karines arba dvejopo naudojimo prekes, tenka vyriausybėms;“  

2-oji dalis: „ragina valstybes nares suteikti išsamios informacijos apie kiekvieną išduotą 

licenciją, kad būtų galima vykdyti ES lygio patikras siekiant užtikrinti, kad valstybės 

nepažeistų Bendrosios pozicijos kriterijų dėl savo ekonominių, politinių ar 

individualių interesų;“.  

3-oji dalis: „ragina EIVT ir (arba) COARM prisiimti užduotį tikrinti tas licencijas, kurios, kaip 

manoma, neatitinka Bendrosios pozicijos kriterijų;“. 
 

Įvairūs 

Klaidų ištaisymas: visos kalbų versijos. 
 

 

12. Patentai ir augalų veislių selekcininkų teisinė apsauga 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015, B8-1400/2015  

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-1394/2015 

 (PPE, S&D, ECR, ALDE) 

Prieš 1 dalį 1 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

VB - 166, 328, 25 

1 dalis 2 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

2 dalis 3 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

3 dalis 4 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

4 dalis 5 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

VB - 222, 265, 40 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 / VB + 379, 146, 3 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

5 dalis 6 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 413, 86, 28 

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-1394/2015  PPE  ↓  

B8-1395/2015  S&D  ↓  

B8-1399/2015  ECR  ↓  

B8-1400/2015  ALDE  ↓  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ECR: galutinis balsavimas 

GUE/NGL: 4 dalis (3-oji dalis), 1, 5 pakeitimai 

Verts/ALE: 4  dalis (3-oji dalis), 1, 5 pakeitimai 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

GUE/NGL, Verts/ALE: 

4 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „gautų augalų selekcijoje taikant iš esmės biologinius 

procesus“ ir „tam tikrais atvejais“; 

2-oji dalis: „gautų augalų selekcijoje taikant iš esmės biologinius procesus“; 

3-oji dalis: „tam tikrais atvejais“. 
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13. Padėtis Burundyje 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-
1355/2015, B8-1356/2015, B8-1357/2015  

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-1348/2015 

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

16 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

22 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

24 dalis 1 EFDD VB - 207, 275, 15 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-1348/2015  ECR  ↓  

B8-1352/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1353/2015  PPE  ↓  

B8-1354/2015  S&D  ↓  

B8-1355/2015  ALDE  ↓  

B8-1356/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1357/2015  EFDD  ↓  
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Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EFDD: 1 pakeitimas 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

ECR: 16 dalis 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

GUE/NGL: 

22 dalis 

1-oji dalis: „ragina AS, JT ir ES rimtai atsižvelgti į regioninį aspektą“ ir „užkirsti kelią 

tolesniam regiono destabilizavimui“ ; 

2-oji dalis: „aktyviau dalyvaujat vietoje“ ; 

3-oji dalis: „ypač palaikant nuolatinį politinį dialogą tarp regiono šalių“ ; 
4-oji dalis: „todėl ragina AS derinant veiksmus su JT Saugumo Taryba apsvarstyti galimybę 

dislokuoti Afrikos vadovaujamą taikos palaikymo misiją, jei saugumo ir žmogaus 

teisių padėtis Burundyje dar labiau pablogėtų;“. 

 
ECR: 

24 dalis 

1-oji dalis: „laikosi nuomonės, kad Burundžio problemos yra persipynusios su ginčais dėl 

dirbamosios žemės valdymo, pajamų nelygybės ir diskriminacijos;“ 

2-oji dalis: „taigi ragina nustatyti atsakingą reguliavimo sistemą, pagal kurią būtų apibrėžta, 

kaip įmonės turi laikytis įsipareigojimų dėl žmogaus teisių ir įsipareigojimų, 

susijusių su socialiniais ir aplinkosaugos standartais;“. 
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14. Kongo Demokratinės Respublikos Virungos nacionalinio parko apsauga 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-1346/2015 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1346/2015  

(DEVE komitetas) 

3 dalis 6 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

Po 3 dalies 1 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

13 dalis 2 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

16 dalis 7 PPE EB - 178, 254, 15 

20 dalis 3 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

Po H 

konstatuojamosios 

dalies 

4 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

5 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

 


