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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. Gyvūnų sveikata ***II 

Rekomendacija antrajam svarstymui: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016) (Tarybos pozicijai atmesti 

reikalinga kvalifikuota balsų dauguma) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas atmesti 

Tarybos poziciją 

1 EFDD VB - 78, 613, 13 

Tarybos pozicija Patvirtinimas be balsavimo 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EFDD: 1 pakeitimas. 
 

 

2. Vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos 

programa ***I 

Pranešimas: Marc Tarabella (A8-0006/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Atsakingo komiteto 

pakeitimai. 

Balsavimas už visus 

pakeitimus iš karto 

1 komitetas  +  

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas  +  

Balsavimas: teisėkūros rezoliucija VB + 584, 94, 32 

 

 

 

3. Patekimas į uosto paslaugų rinką ir finansinis uostų skaidrumas ***I 

Pranešimas: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016) 

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 

Pasiūlymas atmesti 

Komisijos pasiūlymą 

148 daugiau kaip 

40 narių 

VB - 243, 454, 12 

Atsakingo komiteto 

pakeitimai. 

Balsavimas už visus 

pakeitimus iš karto 

1-40 

42-43 

45-47 

49-93 

95-96 

100 

102-

109 

115-

135 

komitetas EB + 549, 151, 9 

Atsakingo komiteto 

pakeitimas. Atskiras 

balsavimas 

41 komitetas VB + 524, 180, 3 

98 komitetas atsk. +  

99 komitetas atsk. +  

1 straipsnio 1 dalies a 

punktas 

146 daugiau kaip 

40 narių 

VB - 222, 484, 4 

139 Verts/ALE VB - 194, 513, 3 

44 komitetas  +  

1 straipsnio 2 dalies a 

punktas 

140NP Verts/ALE  -  

1 straipsnio 2 dalies d 

punktas 

141NP Verts/ALE  -  

1 straipsnio 3 dalis 150 ECR VB - 94, 613, 5 

137 EFDD VB - 91, 609, 6 

142 Verts/ALE VB - 150, 545, 18 

48 komitetas  +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

1 straipsnio 4 dalis 154 ECR VB - 136, 569, 7 

Po 6 straipsnio 1 dalies 

b punkto 

151 ECR VB - 132, 569, 10 

Po 6 straipsnio 4 dalies 152 ECR VB - 140, 562, 3 

8 straipsnio 6 dalis 143= 

147= 

Verts/ALE, 

daugiau kaip 

40 narių 

VB - 170, 484, 55 

94 komitetas  +  

9 straipsnio 3 dalis 97 komitetas  +  

153 ECR VB ↓  

11 straipsnis 101 komitetas  +  

144 Verts/ALE  -  

14 straipsnis 155NP ECR  -  

110/ 

112-

114 

komitetas  +  

111 komitetas  +  

145 Verts/ALE VB ↓  

25 straipsnio 2 dalis 156 ECR VB - 153, 524, 34 

136 komitetas  +  

Po 1 

konstatuojamosios 

dalies 

138 Verts/ALE  -  

Po 14 

konstatuojamosios 

dalies 

149 ECR VB - 138, 569, 4 

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas VB + 451, 243, 18 

Balsavimas: teisėkūros rezoliucija  Balsavimas atidėtas (Darbo tvarkos 

taisyklių 61 straipsnio 2 dalis) 
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Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

Verts/ALE: 139, 142, 143, 145, 146, 147, 148 pakeitimai. 

EFDD: 137, 143, 147, 148 pakeitimai. 

S&D, ENF: Komisijos pasiūlymas. 

ECR: 41, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156 pakeitimai. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

ECR: 98, 99 pakeitimai. 
 

Įvairūs 

Tibor Szanyi (S&D frakcija) atsiėmė savo parašą dėl 146 ir 147 pakeitimų. 
 

 

4. Suderinti vartotojų kainų indeksai ***I 

Pranešimas: Roberto Gualtieri (A8-0313/2015) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Visas tekstas. Paketas 

Nr. 1 

2 komitetas  +  

Paketas Nr. 2 1 komitetas  ↓  

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas  +  

Balsavimas: teisėkūros rezoliucija VB + 575, 100, 30 

 

 

 

5. 2014 m. metinė ataskaita „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. 

Kova su sukčiavimu“ 

Pranešimas: Benedek Jávor (A8-0026/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

11 dalis 1 ENF  -  

22 dalis 2 ENF  -  

25 dalis 3 ENF  -  

26 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 569, 69, 73 

2/VB + 536, 159, 11 



P8_PV(2016)03-08(VOT)_LT.doc 6 PE 579.933 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

29 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

31 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 649, 11, 49 

2/VB + 652, 25, 26 

3/VB + 669, 9, 26 

36 dalis 4NP ENF  -  

41 dalis 5 ENF  -  

48 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 618, 40, 54 

2/VB + 648, 33, 27 

Po 49 dalies 10 EFDD EB - 320, 361, 23 

52 dalis 6NP ENF VB - 135, 541, 14 

53 dalis 7NP ENF VB - 144, 519, 27 

Po 56 dalies 11 EFDD EB + 404, 275, 25 

12 EFDD  +  

59 dalis 8 ENF  -  

Po 63 dalies 13 EFDD EB + 336, 277, 93 

69 dalis 14 EFDD  +  

75 dalis 9 ENF  -  

76 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 447, 32, 231 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 576, 50, 84 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

GUE/NGL: 52, 53, 76 dalys. 
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Prašymai balsuoti dalimis 

GUE/NGL: 

26 dalis 

1-oji dalis: „ragina Komisiją sukurti griežtų rodiklių ir lengvai pritaikomų vienodų kriterijų 

sistemą, pagrįstą Stokholmo programoje nustatytais reikalavimais, kad būtų 

išmatuotas korupcijos lygis valstybėse narėse ir įvertinta valstybių narių kovos su 

korupcija politika; yra susirūpinęs dėl valstybių narių pateikiamų duomenų 

patikimumo ir kokybės; todėl ragina Komisiją glaudžiai bendradarbiauti su 

valstybėmis narėmis siekiant užtikrinti, kad būtų teikiami išsamūs, tikslūs ir patikimi 

duomenys, nepamirštant tikslo iki galo įgyvendinti vieno bendro audito sistemą;“. 

2-oji dalis: „ragina Komisiją nustatyti korupcijos indeksą, pagal kurį valstybes nares būtų 

galima suskirstyti į kategorijas;“. 

 
31 dalis 

1-oji dalis: „primygtinai ragina Komisiją, vadovaujantis atitinkamu teisiniu pagrindu, toliau 

taikyti griežtą mokėjimų nutraukimo ir sustabdymo politiką; “. 

2-oji dalis: „teigiamai vertina tai, kad Komisija priėmė naują sprendimą dėl išankstinio 

perspėjimo mechanizmo; tikisi, kad pagal Komisijos pasiūlymą bus sukurta išsami 

sistema, kurią taikant bus anksti aptinkami ir pašalinami pažeidimai; ragina 

Komisiją geriau informuoti valstybes nares ir vietos valdžios institucijas apie savo 

politikos įgyvendinimą,“. 

3-oji dalis: „atsižvelgiant į tai, kad šis procesas neturėtų būti menkinamas politiniais 

sumetimais;“. 

 
48 dalis 

1-oji dalis: „pažymi, kad įvairios valstybės narės ir toliau skirtingai apibrėžia, klasifikuoja ir 

nustato pažeidimus ir apie juos praneša, daugiausia atsižvelgdamos į skirtingas 

pažeidimų apibrėžtis; šie skirtumai pastebimi netgi valstybių narių viduje; laikosi 

nuomonės, kad tolesnis suderinimas yra būtinas, ir atsižvelgdamas į tai palankiai 

vertina 2015 m. liepos 8 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą dėl pranešimų apie 

pažeidimus teikimo, kuris papildo Bendrųjų nuostatų reglamentą; ragina Komisiją ir 

valstybes nares sukurti nuoseklias strategijas dėl veiksmų, kurių imamasi nustačius 

pažeidimus, ir dėl kovos su sukčiavimu sanglaudos politikos srityje; atkreipia 

dėmesį į prevencines ir korekcines priemones, kurių ėmėsi Komisija, siekdama 

išvengti sukčiavimo pažeidimų,“. 

2-oji dalis: „įskaitant 193 mokėjimų pagal sanglaudos politiką sustabdymą;“. 

 
PPE: 

29 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad svarbi yra galimybė susipažinti su informacija ir lobizmo skaidrumas, 

taip pat svarbu naudoti ES lėšas minėtoje srityje dirbančių nepriklausomų 

organizacijų veiklai remti,“. 

2-oji dalis: „be kita ko, siekiant numatyti finansinę paramą tarpvalstybinei tiriamajai 

žurnalistikai;“. 
 

 

6. Lyčių aspekto integravimas į Europos Parlamento darbą 

Pranešimas: Angelika Mlinar (A8-0034/2016) 

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 

Alternatyvus 

pasiūlymas dėl 

rezoliucijos 

4 daugiau kaip 

40 narių 

 -  

5 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 365, 327, 8 

7 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 667, 33, 3 

2 +  

8 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB - 316, 390, 2 

9 dalis 2 ALDE, S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

EB + 364, 338, 7 

10 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 463, 223, 19 

3 +  

11 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 354, 347, 10 

12 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

13 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 419, 262, 21 

14 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 348, 337, 20 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

3/EB + 360, 335, 8 

15 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

16 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

18 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3/EB + 404, 283, 15 

20 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

21 dalis § originalus 

tekstas 

VB - 335, 350, 21 

23 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 479, 200, 24 

24 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

26 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 517, 166, 18 

2 +  

3 +  

29 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 533, 158, 16 

2/VB + 352, 340, 11 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

32 dalis § originalus 

tekstas 

VB - 339, 346, 15 

33 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 355, 342, 2 

34 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

Po 34 dalies 3 ALDE, S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

EB + 363, 328, 11 

36 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 568, 124, 13 

9 nurodomoji dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

Po 24 nurodomosios 

dalies 

1 ALDE, S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

EB + 353, 345, 12 

A konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

VB + 576, 78, 55 

B konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

VB + 555, 55, 88 

C konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

VB + 627, 30, 49 

E konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 550, 63, 89 

2/VB + 361, 284, 58 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

F konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

VB + 607, 48, 45 

H konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

L konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 360, 320, 26 

P konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Q konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

T konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

W konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

VB + 505, 168, 24 

X konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

Z konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Balsavimas: FEMM komiteto rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 453, 173, 79 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ALDE: 23 dalis. 

S&D: A, B, C, E, F, W konstatuojamosios dalys, 36 dalis. 

ECR: 7 dalies 1-oji dalis, 11 dalis, 14 dalies 2-oji dalis, 21 dalis, 26 dalies 2-oji dalis, 29 ir 

32 dalys. 
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Prašymai balsuoti atskirai 

ECR: 9 nurodomoji dalis. 

PPE: 11, 12, 15, 20, 24, 32 dalys, ir H, Q, W, X konstatuojamosios dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

ALDE: 

8 dalis 

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

2-oji dalis: šis žodis. 

 
ECR: 

7 dalis 

1-oji dalis: „ragina atsakingas tarnybas ir toliau rengti konkrečias priemones, kurios sudarytų 

sąlygas darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai užtikrinti;“. 

2-oji dalis: „apgailestauja, kad tarp EP pareigūnų dauguma moterų ir toliau eina padėjėjų 

pareigų grupės (AST) pareigas; ragina kasmet atlikti lyčių lygybės Parlamente tarp 

įvairaus lygio darbuotojų ir politinių organų, įskaitant Parlamento narių padėjėjus, 

padėties analizę, kuri būtų grindžiama pagal lytį suskirstytais duomenimis, ir jos 

rezultatus paskelbti viešai;“. 

 
PPE: 

5 dalis 

1-oji dalis: „ragina, kad būtų toliau plėtojamas Lyčių aspekto integravimo tinklas, kuris 

atstovauja ne tik komitetams, bet ir tarpparlamentinėms delegacijoms, ir kad jis 

visapusiškai dalyvautų reguliariai stebint lyčių aspekto integravimo į visų sričių 

politiką padėtį; pažymi, kad daugiau Europos Parlamento narių turėtų dalyvauti 

tinklo veikloje ir jie turėtų dalyvauti aktyviau,“. 

2-oji dalis: „ir ragina pakeisti Europos Parlamento narius, kurie turi būti įtraukti į tinklą, kaip 

yra komitetų ir delegacijų atveju, siekiant, kad dalyvavimas būtų aktyvesnis;“. 

 
10 dalis 

1-oji dalis: „pažymi, kad Lyčių lygybės ir įvairovės aukšto lygio grupė tvirtina lyčių lygybės ir 

įvairovės skatinimo veiklos planą ir užtikrina, kad jis būtų įgyvendintas; ragina šią 

aukšto lygio grupę kartu su kompetentingomis tarnybomis pateikti išsamias lyčių 

lygybės gaires,“. 

2-oji dalis: „kuriose būtų nurodyta, kaip iki 2020 m. 40 proc. padidinti moterų skaičių 

viduriniosios ir vyresniosios grandies vadovų pareigose;“. 

3-oji dalis: „ragina Personalo generalinį direktoratą ir frakcijas apsvarstyti galimybę į vadovų 

pareigas, jei yra laisvų vietų, teikti ir moters, ir vyro kandidatūras;“. 

 
13 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ragina frakcijas apsvarstyti galimybę koordinuotai į 

kandidatus siūlyti nepakankamai atstovaujamos lyties EP narius iš kiekvieno 

komiteto;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 



P8_PV(2016)03-08(VOT)_LT.doc 13 PE 579.933 

16 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad biudžeto sudarymas atsižvelgiant į lyčių aspektą planavimo, 

programavimo ir biudžeto sudarymo forma, kuris prisideda prie pažangos siekiant 

lyčių lygybės ir moterų teisių įgyvendinimo, yra viena iš pagrindinių priemonių, 

kurias naudoja politikos formuotojai siekdami spręsti lyčių nelygybės klausimus;“. 

2-oji dalis: „apgailestauja, kad biudžeto sudarymo atsižvelgiant į lyčių aspektą procesas parodė, 

jog ne visose politikos srityse, ne visais lygmenimis ir ne kiekviename politikos 

formavimo proceso etape atsižvelgiama į lyčių aspektą;“. 

3-oji dalis: „pažymi, kad atsižvelgiant į tai ypač svarbu stiprinti vidinius gebėjimus lyčių 

aspektu grindžiamo biudžeto sudarymo srityje siekiant stiprinti Parlamento 

priežiūros vaidmenį šiais klausimais;“. 

4-oji dalis: „pažymi, kad labai skiriasi sprendimų, susijusių su išlaidomis ir pajamomis, poveikis 

moterims ir vyrams, ir pabrėžia, kad rengiant biudžetą atitinkamų komitetų nariai 

turėtų atsižvelgti į šį skirtingą poveikį; pabrėžia, kad biudžeto sudarymas 

atsižvelgiant į lyčių aspektą skatina atskaitomybę ir skaidrumą, susijusį su 

Parlamento įsipareigojimu užtikrinti lyčių lygybę;“. 

 
29 dalis 

1-oji dalis: „palankiai vertina konkrečias iniciatyvas šioje srityje, kurių ėmėsi keli Parlamento 

komitetai; apgailestauja, kad dauguma komitetų nėra priėmę ar apvarstę veiksmų 

plano dėl lyčių lygybės savo veikloje; pabrėžia, kaip yra svarbu, jog kompetentingi 

organai bendradarbiautų su visais komitetais ir delegacijomis siekiant dalytis 

geriausios patirties pavyzdžiais, įskaitant per Lyčių aspekto integravimo tinklą,“. 

2-oji dalis: „ir būtų nustatyta aiški procedūra, kuri būtų įtraukta į Parlamento darbo tvarkos 

taisykles, dėl to, kad kiekvienas komitetas ir delegacija patvirtintų savo lyčių 

lygybės veiksmų planą; rekomenduoja kartą per dvejus metus kiekviename komitete 

surengti klausymą dėl lyčių aspekto integravimo į jo politikos sritis tuo metu, kai 

rengiama lyčių aspekto integravimo ataskaita;“. 

 
33 dalis 

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

2-oji dalis: šis žodis. 

 
34 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pavyzdžiui, sukurta aukšto lygio tarpinstitucinė 

darbo grupė, atsakinga už lyčių aspekto integravimą,“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
E konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi dokumente „Strateginė veikla siekiant lyčių lygybės 2016–2019 m.“ 

Komisija įsipareigojo ir toliau vykdyti lyčių aspekto integravimo veiksmus, taip pat 

ir atliekant vertinimus bei stebėjimus;“. 

2-oji dalis: „kadangi Komisija supaprastino savo strateginę veiklą siekiant lyčių lygybės po 

2015 m. iki tarnybų darbinio dokumento;“. 

 
L konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: kadangi dauguma Parlamento komitetų apskritai teikia svarbą lyčių aspekto 

integravimui (pvz., atlikdami savo su teisėkūra susijusį darbą, palaikydami darbo 

santykius su Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetu ir rengdami veiksmų planus dėl 

lygybės),“. 

2-oji dalis: „tačiau kai kurie komitetai šiuo klausimu rodo mažai susidomėjimo arba visai jo 

nerodo;“. 
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P konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi prie daugiametės finansinės programos (DFP) pridėtas trijų institucijų 

pasirašytas pareiškimas, kuriame sutarta, kad „į metines biudžeto procedūras, 

taikomas 2014–2020 m. DFP, prireikus bus įtraukti lyčių aspektai, atsižvelgiant į tai, 

kaip visa Sąjungos finansine programa prisidedama prie lyčių lygybės didinimo (ir 

kaip užtikrinamas lyčių aspekto integravimas)“;“. 

2-oji dalis: „kadangi, nepaisant šios nuostatos, reikia sustiprinti faktinį įsipareigojimą toliau 

integruoti lyčių aspektą ir suteikti galių moterims, nes dabartinė politika įgyvendinta 

tik nedideliu mastu ir konkrečiai lyčių klausimams skiriama nepakankamai biudžeto 

išteklių;“. 

 
T konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi visų sričių vidaus ir išorė ES politika turi būti rengiama taip, kad būtų 

vienodai naudinga berniukams ir mergaitėms, vyrams ir moterims,“. 

2-oji dalis: „taip pat visų kitų lytinių tapatybių asmenims;“. 

 
Z konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi moterų atstovavimas svarbiose su sprendimų priėmimu susijusiose 

pareigose politiniu ir administraciniu lygiu, įskaitant Parlamento frakcijose, tebėra 

nepakankamas;“. 

2-oji dalis: „kadangi moterys paprastai pirmininkauja tiems komitetams, kurie yra mažiau susiję 

su lėšų skirstymu ir ekonominių sprendimų priėmimu; kadangi, siekiant pagerinti 

priimtų sprendimų kokybę, Parlamentas turi užtikrinti, kad pareigos, susijusios su 

sprendimų priėmimu, būtų tolygiai paskirstomos tarp abiejų lyčių asmenų; kadangi 

vyrai turi įsipareigoti skatinti lyčių lygybę visose srityse ir visais lygiais, o 

Parlamento nariai vyrai turi būti skatinami įtraukti lyčių aspektą į savo veiklą;“. 

 
ECR, PPE: 

14 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „dar kartą ragina atsakingą komitetą įtraukti šią 

praktiką teikti su lyčių aspekto integravimu susijusius pakeitimus į Darbo tvarkos 

taisykles, atsižvelgiant į specialų vaidmenį, kurį atlieka Moterių teisių ir lyčių 

lygybės komitetas lyčių aspekto integravimo, kaip horizontaliojo principo, klausimu; 

“, „siekiant, kad rengiant pranešimus į juos būtų įtrauktas stiprus lyčių aspektas;“ ir 

„pakartoja, kad reikia glaudžiai koordinuoti kompetentingo komiteto ir 

vadovaujančių komitetų veiklą dėl su lyčių aspekto integravimu susijusių pakeitimų 

ir nuomonių, siekiant užtikrinti optimalų tvarkaraščių sudarymą ir planavimą, kad 

būtų veiksmingai prisidėta rengiant pagrindinę komiteto ataskaitą;“. 

2-oji dalis: „dar kartą ragina atsakingą komitetą įtraukti šią praktiką teikti su lyčių aspekto 

integravimu susijusius pakeitimus į Darbo tvarkos taisykles, atsižvelgiant į specialų 

vaidmenį, kurį atlieka Moterių teisių ir lyčių lygybės komitetas lyčių aspekto 

integravimo, kaip horizontaliojo principo, klausimu;“. 

3-oji dalis: „siekiant, kad rengiant pranešimus į juos būtų įtrauktas stiprus lyčių aspektas;“ ir 

„pakartoja, kad reikia glaudžiai koordinuoti kompetentingo komiteto ir 

vadovaujančių komitetų veiklą dėl su lyčių aspekto integravimu susijusių pakeitimų 

ir nuomonių, siekiant užtikrinti optimalų tvarkaraščių sudarymą ir planavimą, kad 

būtų veiksmingai prisidėta rengiant pagrindinę komiteto ataskaitą;“. 
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18 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ragina Komisiją atlikti naujų pasiūlymų dėl 

teisėkūros procedūra priimamo akto arba politinių pasiūlymų sisteminius poveikio 

lytims vertinimus, remiantis savo sustiprintu tokių pasiūlymų poveikio pagrindinėms 

teisėms vertinimu ir siekiant užtikrinti, kad ES puoselėtų moterų teises;“ ir 

„pabrėžia, kad rengiant tokias analizes ir taikant duomenų rinkimo metodus reikia 

atsižvelgti į LGBTIQ asmenų patirtį;“. 

2-oji dalis: „ragina Komisiją atlikti naujų pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamo akto 

arba politinių pasiūlymų sisteminius poveikio lytims vertinimus, remiantis savo 

sustiprintu tokių pasiūlymų poveikio pagrindinėms teisėms vertinimu ir siekiant 

užtikrinti, kad ES puoselėtų moterų teises;“. 

3-oji dalis: „pabrėžia, kad rengiant tokias analizes ir taikant duomenų rinkimo metodus reikia 

atsižvelgti į LGBTIQ asmenų patirtį;“. 

 
26 dalis 

1-oji dalis: „visapusiškai pritaria tam, kad būtų vystomas tikslinis ir reguliarus mokymas lyčių 

aspekto integravimo srityje, jam turi būti skiriami tinkami ištekliai ir jis turėtų būti 

specialiai pritaikytas Parlamento poreikiams, skirtas visiems Parlamento 

darbuotojams, dirbantiems politikos srityse, o viduriniosios ir aukštesniosios 

grandies vadovams, visų pirma skyrių vadovams, turėtų būti siūlomas išsamesnis 

mokymas; ragina rengti mokymus lyčių aspekto integravimo srityje EP nariams, jų 

padėjėjams ir frakcijų darbuotojams; ragina organizuoti lyderystės mokymus 

moterims ir suteikti moterims galimybes įgyti vadovaujamų pareigų patirties;“. 

2-oji dalis: „rekomenduoja į mokymų sesijas įtraukti informaciją apie daugialypės ir 

tarpsektorinės diskriminacijos formas; pabrėžia būtinybę užtikrinti, kad visos jo 

tarnybos, įskaitant atsakingas už žmogiškuosius išteklius, saugumą ir infrastruktūrą, 

žinotų apie savo įsipareigojimus įgyvendinant lyčių aspekto integravimą; siūlo 

nustatyti konkrečias gaires dėl žmogiškųjų išteklių, kuriomis būtų veiksmingai 

įgyvendinamas lyčių aspekto integravimas, siekiant didinti visų darbuotojų, įskaitant 

LGBTIQ asmenis, gerovę darbo rinkoje;“, išskyrus žodžius „siekiant didinti visų 

darbuotojų, įskaitant LGBTIQ asmenis, gerovę darbo rinkoje;“. 

3-oji dalis: „siekiant didinti visų darbuotojų, įskaitant LGBTIQ asmenis, gerovę darbo rinkoje;“. 
 

 

7. Moterų pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų padėtis ES 

Pranešimas: Mary Honeyball (A8-0024/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Alternatyvus 

pasiūlymas dėl 

rezoliucijos 

3 PPE EB - 260, 394, 44 

1 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 543, 128, 25 

3/VB + 386, 292, 27 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3/VB + 547, 132, 27 

5 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 583, 83, 31 

6 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

7 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 558, 122, 27 

8 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

10 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 550, 106, 48 

11 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

12 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3/VB + 575, 88, 40 

4 +  

5/VB + 435, 205, 58 

13 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

15 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

16 dalis 1 daugiau kaip 

76 nariai 

EB + 390, 288, 23 

17 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

18 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 571, 124, 7 

2/EB + 369, 320, 8 

3 +  

19 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

20 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

26 dalis 2 daugiau kaip 

76 nariai 

 +  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 ↓  

2 ↓  

29 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

31 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 575, 96, 32 

2/VB + 392, 275, 32 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

32 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

33 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 414, 271, 20 

34 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

36 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 395, 269, 39 

3 +  

37 dalis § originalus 

tekstas 

VB - 67, 590, 49 

38 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

39 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 549, 120, 32 

40 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

42 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

43 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 431, 259, 14 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

48 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

50 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

54 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 573, 83, 51 

2/VB + 393, 287, 16 

56 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

57 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

58 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

59 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

60 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 363, 325, 16 

61 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 395, 241, 68 

2/VB + 389, 270, 34 

3/VB + 371, 298, 28 

62 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

C konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 490, 163, 42 



P8_PV(2016)03-08(VOT)_LT.doc 20 PE 579.933 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

G konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

H konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

P konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

R konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

V konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

W konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

Balsavimas: FEMM komiteto rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 388, 150, 159 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

S&D: 5, 10, 31 dalys. 

ECR: 2 dalies 3 dalis, 5 dalis, 7 dalies 2-oji dalis, 12 dalies 3-ioji ir 5-oji dalys, 18 dalies 1-

oji dalis, 31 dalis, 33 dalies 2-oji dalis, 36 dalies 2-oji dalis, 37 dalis, 39 2-oji dalis, 

43 dalies 2-oji dalis, 54, 60 dalys, 61 dalies 2-oji ir 3-ioji dalys, C konstatuojamosios 

dalies 2-oji dalis. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

S&D: 37 dalis. 

ECR: 8, 11, 12, 15, 19, 56 dalys. 

PPE: H, V, W konstatuojamosios dalys ir 6, 12, 17, 20, 32, 33, 34, 38, 42, 48, 58, 59, 60, 

61, 62 dalys. 
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Prašymai balsuoti dalimis 

ECR: 

G konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi prieglobsčio prašančios moterys ir mergaitės turi ypatingų su apsauga 

susijusių poreikių ir kitokių rūpesčių nei vyrai,“. 

2-oji dalis: „todėl visų krypčių prieglobsčio politiką ir procedūras, įskaitant prieglobsčio 

prašymų vertinimą, įgyvendinti būtina atsižvelgiant į lyčių aspektą ir konkretų 

atvejį;“. 

3-oji dalis: „kadangi prieglobsčio prašymai dėl smurto turėtų būti išnagrinėti taip, kad moterys 

būtų apsaugotos nuo antrinės viktimizacijos vykdant prieglobsčio procedūras;“. 

 
6 dalis 

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

2-oji dalis: šis žodis. 

 
7 dalis 

1-oji dalis: „yra itin susirūpinęs dėl to, kad esama pranešimų apie moteris ir vaikus, kurie 

priversti užsiimti seksu, norėdami išgyventi, t. y. sumokėti tarpininkams ir toliau 

keliauti, kad galėtų prašyti prieglobsčio Europos Sąjungoje;“. 

2-oji dalis: „dar kartą pabrėžia, kad saugūs ir teisėti keliai į Europą būtini norint veiksmingai 

užkirsti kelią tokiai realybei;“. 

 
12 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad net šalyse, kurios laikomos saugiomis, moterys gali patirti 

persekiojimą dėl lyties,“. 

2-oji dalis: „o LGBTI asmenys taip pat gali patirti smurtą, todėl gali teisėtai prašyti apsaugos;“. 

3-oji dalis: „ragina visas valstybes nares patvirtinti prieglobsčio suteikimo tvarką“. 

4-oji dalis: „ir stengti kurti mokymo programas, kuriomis atsižvelgiama į įvairias 

marginalizuotas tapatybes turinčių moterų, įskaitant LGBTI moteris, poreikius;“. 

5-oji dalis: „primygtinai ragina visas valstybes nares kovoti su žalą darančiais stereotipais dėl 

LGBTI moterų elgesio ir charakteristikų ir nagrinėjant jų prieglobsčio prašymus 

visapusiškai taikyti ES pagrindinių teisių chartiją;“. pabrėžia, kad visose valstybėse 

narėse reikia LGBTI pritaikytų priėmimo vietų; pabrėžia, kad priėmimo vietose 

dažnai pasitaiko smurtas prieš LGBTI asmenis;“. 

 
33 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad dokumentų neturinčioms migrantėms moterims ir mergaitėms turėtų 

būti visapusiškai užtikrinamos jų svarbiausios pagrindinės teisės“. 

2-oji dalis: „ir kad turėtų būti vystomi teisėtos migracijos keliai;“. 

 
36 dalis 

1-oji dalis: „palankiai vertina EASO sukurtą naują Lyties, lyties tapatybės ir seksualinės 

orientacijos mokymo modulį;“. 

2-oji dalis: „ragina į EASO darbą visapusiškai įtraukti lyčių aspekto integravimą ir biudžeto 

sudarymą atsižvelgiant į lyčių aspektą, pasitelkiant lyčių ryšių punktus ir oficialiai 

bendradarbiaujant su Europos lyčių lygybės institutu (EIGE);“. 

3-oji dalis: „ragina nevalstybiniams subjektams teikti kilmės šalies informaciją, kuri apima 

teisinę ir de facto moterų padėtį, įskaitant informaciją apie moterų persekiojimą ar jo 

grėsmę;“. 

 
39 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „sustabdyti bet kokį vaikų sulaikymą ES ir“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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50 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad būtina kuo greičiau nešališkai ištirti visus įtarimus, įskaitant įtariamos 

seksualinės prievartos ir smurto dėl lyties atvejus, imigrantų sulaikymo vietose arba 

prie sienų“. 

2-oji dalis: „ir suteikti prieigą žurnalistams ir atitinkamoms pilietinės visuomenės 

organizacijoms;“. 

 
61 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „(ypač susijusias su lytine ir reprodukcine sveikata ir 

teisėmis),“ ir „kad priimančiosios šalys turėtų“ ir „užtikrinti“. 

2-oji dalis: „(ypač susijusias su lytine ir reprodukcine sveikata ir teisėmis),“. 

3-oji dalis: „kad priimančiosios šalys turėtų“ ir „užtikrinti“. 

 
PPE: 

P konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi UNHCR pranešė apie smurto ir prievartos, taip pat ir seksualinės, prieš 

pabėgėles ir vaikus atvejus jų kelionių metu,“. 

2-oji dalis: „taip pat ir perpildytuose priėmimo centruose ES;“. 

 
R konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi labai dažnai pabėgėlių apgyvendinimo centruose nėra tinkamų patalpų, 

kuriose ten gyvenančios motinos galėtų rūpintis savo vaikais ir juos prižiūrėti;“. 

2-oji dalis: „kadangi teisinės pagalbos įstaigos nesuteikia tinkamos paramos ir informacijos 

ieškant šeimos narių;“. 

 
26 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „apie jų teises, ypač“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
31 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „siekdamos užtikrinti, kad būtų sustabdytas 

išsiuntimo procedūros taikymas ir (arba) “. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
40 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir jo niekada negalima taikyti asmenims iki 18 m. 

amžiaus;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
54 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir įgyvendinti konkrečias priemones siekiant padėti 

pabėgėlėms ir prieglobsčio prašytojoms įsitraukti į darbo rinką,“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
57 dalis 

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

2-oji dalis: šis žodis. 

 
PPE, ECR: 

C konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir lesbietės, gėjai, biseksualūs, translyčiai ir 

interseksualūs asmenys (LGBTQI)“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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1 dalis 

1-oji dalis: „mano, kad moterims ir mergaitėms, bėgančioms nuo konfliktų ir persekiojimo, turi 

būti sukurti saugūs ir teisėti keliai į ES, kad būtų užtikrintas didesnis moterų 

pabėgėlių saugumas ir sauga, ir kad reikėtų atsižvelgti į lyčių aspektą;“. 

2-oji dalis: „ypač pabrėžia, kad daugiau valstybių narių turėtų dalyvauti ES perkėlimo 

programose; yra įsitikinęs, kad teisės aktai ir politika, susiję su neteisėta migracija, 

neturėtų užkirsti kelio taikyti ES prieglobsčio suteikimo tvarkos; pabrėžia, kad teisė į 

prieglobstį įtvirtinta ES pagrindinių teisių chartijos 18 straipsnyje;“, išskyrus žodžius 

„yra įsitikinęs, kad teisės aktai ir politika, susiję su neteisėta migracija, neturėtų 

užkirsti kelio taikyti ES prieglobsčio suteikimo tvarkos;“. 

3-oji dalis: „yra įsitikinęs, kad teisės aktai ir politika, susiję su neteisėta migracija, neturėtų 

užkirsti kelio taikyti ES prieglobsčio suteikimo tvarkos;“. 

 
2 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad būtina skubiai atverti tiesioginius kelius teisėtam ir saugiam 

prieglobsčiui gauti, siekiant kovoti su neteisėto žmonių gabenimo tinklais ir sudaryti 

didesnes sąlygas moterims, vaikams, vyresnio amžiaus ir neįgaliems asmenims 

prašyti prieglobsčio nerizikuojant gyvybe; yra labai susirūpinęs dėl mirčių, 

grąžinimo atvejų ir sunkių žmogaus teisių pažeidimų prie ES išorės sienų;“, išskyrus 

žodžius „grąžinimo atvejų“. 

2-oji dalis: „grąžinimo atvejų“. 

3-oji dalis: „mano, kad atsakomybe, išlaidomis ir nauda turi dalytis ne tik pirmojo atvykimo 

šalys, bet visos 28 valstybės narės; apgailestauja dėl nepakankamo ES valstybių 

narių solidarumo;“. 

 
13 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad įvairių formų smurtas ir diskriminacija dėl lyties, įskaitant išžaginimą 

ir seksualinį smurtą, lyties organų žalojimą, priverstinę santuoką, smurtą namuose, 

vadinamuosius nusikaltimus dėl garbės ir valstybės leidžiamą diskriminaciją dėl 

lyties, bet jais neapsiribojant, yra persekiojimas“. 

2-oji dalis: „ir turėtų būti laikomi pagrįstomis priežastimis prašyti prieglobsčio ES, taip pat tai 

turėtų atsispindėti naujose gairėse lyčių klausimu;“. 

 
18 dalis 

1-oji dalis: „atkreipia dėmesį į Komisijos pasiūlymą sudaryti bendrą ES saugių kilmės valstybių 

sąrašą;“. 

2-oji dalis: „reikalauja imtis visų reikiamų veiksmų siekiant užtikrinti, kad laikantis šio požiūrio 

nebūtų pažeistas negrąžinimo principas ir moterų, vaikų bei kitų pažeidžiamų 

asmenų grupių teisės; ragina taikyti lyčių diferencijavimą; mano, kad joks saugių 

kilmės valstybių sąrašas neturėtų lemti ne tokio palankaus procedūrinio elgesio su 

moterimis, kurių prieglobsčio prašymai grindžiami baime ar patirtu smurtu dėl 

lyties; pabrėžia, kad būtina vengti skubotų sprendimų, kuriais tinkamai 

neatsižvelgiama į pavojų, įskaitant mirties, kuris kyla smurtą dėl lyties patyrusioms 

moterims, jei jų prašymai atmetami ir jos būna priverstos grįžti į savo šalis;“, 

išskyrus žodžius „mano, kad joks saugių kilmės valstybių sąrašas neturėtų lemti ne 

tokio palankaus procedūrinio elgesio su moterimis, kurių prieglobsčio prašymai 

grindžiami baime ar patirtu smurtu dėl lyties;“. 

3-oji dalis: „mano, kad joks saugių kilmės valstybių sąrašas neturėtų lemti ne tokio palankaus 

procedūrinio elgesio su moterimis, kurių prieglobsčio prašymai grindžiami baime ar 

patirtu smurtu dėl lyties;“. 
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29 dalis 

1-oji dalis: „primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti visapusiškas galimybes 

naudotis lytinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugomis ir teisėmis,“, išskyrus 

žodžius „ir teisėmis“. 

2-oji dalis: „ir teisėmis“. 

3-oji dalis: „įskaitant galimybę naudotis saugaus nėštumo nutraukimo paslaugomis,“. 

4-oji dalis: „ir kuo skubiau skirti papildomų lėšų sveikatos priežiūros paslaugoms;“. 

 
43 dalis 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 
 

 


