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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 

 



P8_PV(2016)04-13(VOT)_LT.doc 2 PE 581.428 

1. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. 

Paraiška „EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks“ 

Pranešimas: Victor Negrescu (A8-0077/2016) (reikalinga kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 

balsavusių Parlamento narių balsų) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 585, 82, 7 

 

 

2. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. 

Paraiška EGF/2016/000 TA 2016 – techninė pagalba, teikiama Komisijos iniciatyva 

Pranešimas: Andrey Novakov (A8-0078/2016) (reikalinga kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 
balsavusių Parlamento narių balsų) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 534,106,49 

 

 

3. Taisomojo biudžeto Nr. 1/2016 projektas. Nauja priemonė, skirta skubiai 

paramai teikti Sąjungoje 

Pranešimas: José Manuel Fernandes (A8-0130/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

§ 4 1 EFDD  -  

5 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

E konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 584, 64, 33 

 

Prašymai balsuoti atskirai 

GUE/NGL: 5 dalis, E konstatuojamoji dalis. 
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4. Audito Rūmų nario skyrimas: Samo Jerebe 

Pranešimas: Bart Staes (A8-0060/2016)(Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 182 straipsnio 1 
dalis)) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Samo Jerebe skyrimas  + 404, 222, 70 

 

 

 

5. Audito Rūmų nario skyrimas: Mihails Kozlovs 

Pranešimas: Igor Šoltes (A8-0059/2016) (Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 182 straipsnio 

1 dalis)) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Mihails Kozlovs skyrimas  + 386, 123, 186 

 

 

 

6. Audito Rūmų nario skyrimas: Jan Gregor 

Pranešimas: Igor Šoltes (A8-0057/2016) (Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 182 straipsnio 
1 dalis)) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Jan Gregor skyrimas  + 382, 256, 57 

 

 

 

7. Audito Rūmų nario skyrimas: Ladislav Balko 

Pranešimas: Igor Šoltes (A8-0055/2016) (Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 182 straipsnio 
1 dalis)) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Ladislav Balko skyrimas  + 328, 317, 52 

 

 

 

8. Audito Rūmų nario skyrimas: Janusz Wojciechowski 

Pranešimas: Igor Šoltes (A8-0061/2016) (Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 182 straipsnio 
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1 dalis)) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Janusz Wojciechowski skyrimas  - 288, 358, 48 

 

 

 

9. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Veikliosios 

medžiagos glifosato patvirtinimo galiojimo atnaujinimas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0439/2016 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0439/2016   

(ENVI komitetas)  

 

1 dalis 44 ECR VB - 152, 527, 25 

9 PPE VB - 219, 477, 7 

Po 1 dalies 32 Verts/ALE, 

EFDD 

VB + 401, 297, 8 

33 Verts/ALE, 

EFDD 

VB + 396, 299, 6 

34 Verts/ALE, 

EFDD 

VB + 388, 318, 2 

35 Verts/ALE, 

EFDD 

VB - 252, 324, 128 

2 dalis 10 PPE dal.   

1 +  

2/VB + 463, 231, 9 

3/VB + 489, 187, 27 

4/VB + 515, 175, 17 

5 +  

6/VB + 508, 192, 2 

7/VB + 499, 201, 4 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

8/VB + 500, 198, 4 

9/VB + 477, 221, 1 

45 ECR dal.   

1/VB ↓  

2/VB ↓  

3 dalis 11 PPE dal.   

1/VB + 294, 278, 134 

2/VB + 559, 130, 13 

20 ALDE VB ↓  

46 ECR VB - 295, 394, 15 

4 dalis 47NP ECR VB - 282, 392, 30 

36 Verts/ALE, 

EFDD 

EB + 564, 113, 20 

Po 4 dalies 12 PPE EB + 478, 196, 30 

48 ECR VB + 592, 88, 23 

5 dalis 49 ECR dal.   

1/VB - 327, 331, 47 

2/VB + 554, 112, 42 

Po 5 dalies 37 Verts/ALE, 

EFDD 

EB - 343, 357, 5 

38 Verts/ALE, 

EFDD 

 -  

6 dalis 50 ECR  -  

Po 6 dalies 13 PPE dal.   

1 +  

2/EB + 547, 140, 19 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

7 dalis 51NP ECR  -  

14 PPE  +  

Po 7 dalies 19 ENF VB - 110, 556, 42 

Po 4 nurodomosios 

dalies 

21 Verts/ALE, 

EFDD 

 +  

A konstatuojamoji 

dalis 

1 PPE  -  

Po A 

konstatuojamosios 

dalies 

15 ENF VB - 115, 553, 34 

Po C 

konstatuojamosios 

dalies 

16 ENF VB - 53, 600, 51 

D konstatuojamoji 

dalis 

39NP ECR VB - 90, 616, 2 

2 PPE VB - 296, 386, 27 

Po D 

konstatuojamosios 

dalies 

17 ENF VB - 106, 555, 42 

E konstatuojamoji 

dalis 

40NP ECR VB - 116, 583, 7 

3 PPE dal.   

1/VB - 334, 366, 8 

2/VB + 543, 140, 22 

J konstatuojamoji dalis 4 PPE dal.   

1 +  

2/EB - 301, 399, 9 

41 ECR  ↓  

O konstatuojamoji 

dalis 

5 PPE VB - 290, 386, 31 

R konstatuojamoji 

dalis 

42NP ECR VB - 298, 404, 6 

6 PPE VB - 256, 439, 13 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

U konstatuojamoji 

dalis 

43NP ECR VB - 91, 608, 8 

7 PPE VB - 278, 419, 7 

W konstatuojamoji 

dalis 

8 PPE  +  

18 ENF VB - 78, 599, 29 

Po W 

konstatuojamosios 

dalies 

22 Verts/ALE, 

EFDD 

VB + 350, 326, 29 

23 Verts/ALE, 

EFDD 

VB + 343, 329, 29 

24 Verts/ALE, 

EFDD 

EB + 343, 328, 30 

Po X 

konstatuojamosios 

dalies 

25 Verts/ALE, 

EFDD 

VB + 345, 343, 13 

26 Verts/ALE, 

EFDD 

EB + 346, 313, 33 

27 Verts/ALE, 

EFDD 

EB + 343, 318, 40 

28 Verts/ALE, 

EFDD 

VB + 348, 314, 43 

29 Verts/ALE, 

EFDD 

 +  

30 Verts/ALE, 

EFDD 

EB - 329, 345, 31 

31 Verts/ALE, 

EFDD 

EB + 338, 335, 25 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 374, 225, 102 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

Verts/ALE: 5, 6, 7, 9, 10 (3-oji dalis, 6-oji dalis, 8-oji dalis), 11 (1-oji dalis), 20, 23, 25, 28, 32, 

33, 34, 35, 44, 45, 46 ir 47 pakeitimai. 

ECR: 11, 20, 22, 42, 44, 45, 46, 48 ir 49 pakeitimai. galutinis balsavimas 

GUE/NGL: 2, 3, 9, 10 (2-oji dalis, 4-oji dalis, 7-oji dalis, 9-oji dalis), 11, 20, 39, 40, 42, 43, 44, 

45 (1-oji dalis, 2-oji dalis), 46 ir 47 pakeitimai. galutinis balsavimas 

ENF: 15, 16, 17, 18, 19 pakeitimai ir galutinis balsavimas. 
 



P8_PV(2016)04-13(VOT)_LT.doc 8 PE 581.428 

Prašymai balsuoti dalimis 

Verts/ALE: 

11 pakeitimas 

1-oji dalis: „ragina Komisiją pratęsti glifosato patvirtinimo galiojimą 7 metams; primena, kad 

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 Komisija gali atšaukti veikliosios medžiagos 

patvirtinimą per jai suteikto leidimo galiojimo laikotarpį, jei ji nebetenkina jos 

patvirtinimo kriterijų;“. 

2-oji dalis: „ragina Komisiją ir valstybes nares greičiau parengti koformuliantų, kurių 

neleidžiama įtraukti į augalų apsaugos produktų sudėtį, sąrašą; teigiamai vertina tai, 

kad buvo uždrausta polietoksiluotą lajaus aminą naudoti produktuose, kurių sudėtyje 

yra glifosato;“. 

 
13 pakeitimas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „mokslinius tyrimus ir inovacijas“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
49 pakeitimas 

1-oji dalis: „ragina Komisiją ir EFSA, kiek galima vadovaujantis teisine ir reguliavimo sistema 

ir laikantis Reglamente (EB) Nr. 1107/2009 nustatytų konfidencialumo nuostatų, 

leisti susipažinti su moksliniais tyrimais ir duomenimis, kuriais buvo naudotasi 

teigiamai klasifikuojant glifosatą ir teikiant pasiūlymą dėl patvirtinimo galiojimo 

pratęsimo; 

2-oji dalis: ragina Komisiją taip pat dėti visas būtinas pastangas siekiant sudaryti palankesnes 

sąlygas visapusiškam mokslinių įrodymų, naudojamų vykdant ES vertinimo procesą, 

atskleidimui;“. 

 
GUE/NGL: 

45 pakeitimas 

1-oji dalis: „pritaria tam, kad valstybės narės priimtų įgyvendinimo reglamentą remdamosi 

Reglamente (EB) Nr. 1141/2010 (antrasis atnaujinimo reglamentas) nustatyta 

veikliųjų medžiagų patvirtinimo procedūra;“. 

2-oji dalis: „pažymi, kad, atlikus bet kokį patvirtinimo atnaujinimą, valstybės narės 

įpareigojamos iš naujo įvertinti visus rinkoje esančius produktus, kurių sudėtyje yra 

glifosato, įskaitant jo koformuliantus, ir užtikrinti, kad jie ir toliau atitiktų 

šiuolaikinius saugos standartus;“. 

 
S&D: 

3 pakeitimas 

1-oji dalis: Išbraukti žodžius „visų pirma“ ir „gyvendami šalia purškiamų teritorijų, naudodami 

daiktus namuose ir maitindamiesi:“.  

 

2-oji dalis: „kadangi glifosato poveikis didėja smarkiai didėjant bendram gifosato naudojimui; 

kadangi glifosato ir dažniausiai pasitaikančių jo koformuliantų poveikį žmonių 

sveikatai reikia nuolat stebėti;“. 

 
4 pakeitimas 

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

2-oji dalis: šis žodis. 

 



P8_PV(2016)04-13(VOT)_LT.doc 9 PE 581.428 

Verts/ALE, GUE/NGL: 

10 pakeitimas 

1-oji dalis: „prašo Komisijos pateikti komitetui naują įgyvendinimo reglamento projektą, kad 

būtų geriau sprendžiamas tvaraus herbicidų“. 

2-oji dalis: „kurių sudėtyje yra glifosato, klausimas“. 

3-oji dalis: „ragina Komisiją rekomenduoti, kad valstybės narės visų pirma apribotų arba 

uždraustų glifosato pardavimą neprofesionaliems naudotojams,“. 

4-oji dalis: „ir prašo Komisijos kartu su valstybių narių ekspertais įvertinti“. 

5-oji dalis: „kaip neprofesionalai naudoja augalų apsaugos produktus“. 

6-oji dalis: „ir pateikti pasiūlymų, rengti“ ir „mokymą“. 

7-oji dalis: „ir sukurti jiems skirtus leidimus“. 

8-oji dalis: „profesionalų“. 

9-oji dalis: „teikti geresnę informaciją apie glifosato naudojimą ir nustatyti griežtus produktų, 

kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos glifosato, naudojimo prieš derliaus 

nuėmimą apribojimus;“. 
 

 

10. ES kintančioje pasaulinėje aplinkoje. Labiau tarpusavyje sujungtas, 

prieštaringesnis ir sudėtingesnis pasaulis 

Pranešimas: Sandra Kalniete (A8-0069/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 3 dalies 1 daugiau kaip 

76 nariai 

dal.   

1 +  

2/EB - 261, 374, 41 

3 +  

5 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 538, 138, 16 

2/VB + 503, 171, 24 

6 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 407, 266, 28 

2/VB + 444, 222, 30 

3/VB + 488, 191, 14 

9 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 454, 227, 19 

10 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 463, 205, 35 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2/VB + 382, 273, 42 

3/VB + 423, 253, 25 

11 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 436, 251, 13 

12 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 451, 221, 26 

2/VB + 508, 144, 42 

17 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

23 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

26 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 461, 202, 38 

27 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 454, 204, 39 

45 dalis 2 daugiau kaip 

76 nariai 

 +  

C konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Paantraštė po N 

konstatuojamosios 

dalies 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB - 307, 345, 50 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 427, 232, 43 
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Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

Verts/ALE: 5 (2-oji dalis), 6 (1-oji dalis), 9, 10 (1-oji dalis, 2-oji dalis), 11, 12 ir 27 dalys. 

S&D: 10 dalis 

GUE/NGL 5, 6, 10, 11, 12, 26 ir 27 dalys. 

EFDD: 6 (2-oji dalis, 3-oji dalis), 10 (1-oji dalis, 3-oji dalis) ir 27 dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

PPE: 

1 pakeitimas 

1-oji dalis: „mano, kad pagrindinis ES, kaip pasaulinės veikėjos, vaidmuo yra puoselėti 

tarptautiniuose žmogaus teisių aktuose įtvirtintus principus, ypač žmogaus teisių 

visuotinumo ir nedalumo principus; taigi mano, kad žmogaus teisės privalo būti 

prasmingai įtrauktos į naują visuotinę strategiją,“. 

2-oji dalis: „kuri turėtų būti laikoma galimybe panaikinti šiuo metu esantį sistemingo 

galiojančios ES žmogaus teisių politikos integravimo trūkumą ir reaguoti į būtinybę 

skubiai aukščiausiu politiniu lygiu“. 

3-oji dalis: „remti visapusišką ES strateginės programos, ES žmogaus teisių gairių ir veiksmų 

plano žmogaus teisių ir demokratijos srityje įgyvendinimą; atsižvelgdamas į tai, 

pabrėžia, kad reikia visuomet konsultuotis su ES, valstybės narės ir trečiosios 

valstybės pilietine visuomene, kad būtų sudarytos galimybės, naudojant specialistų ir 

žmogaus teisių gynėjų patirtį ir sukauptas žinias, rinkti informaciją, reikalingą ES 

užsienio ir saugumo politikai, ir tą politiką gerinti; ragina ES ir valstybes nares 

užtikrinti, kad ES užsienio politikoje būtų patvirtintas strateginis požiūris į žmogaus 

teises, pabrėžiant konkrečius veiksmus ir rezultatus ir demonstruojant ES 

įsipareigojimo puoselėti žmogaus teises skirtingose šalyse ir regionuose 

nuoseklumą, nepaisant saugumo, užsienio politikos, prekybos, energijos, pagalbos ir 

kitų sričių sunkumų;“. 

 
Verts/ALE: 

5 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pažymi, kad ES ir jos valstybės narės turi būti 

vieningesnės ir pasirengusios prisiimti didesnę atsakomybę už savo bendrą saugumą 

ir teritorinę gynybą, mažiau priklausydamos nuo Jungtinių Valstijų, ypač Europos 

kaimynystėje;“, „todėl“ ir „padidinti savo gynybinius pajėgumus“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
Paantraštė po N konstatuojamosios dalies 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „žmones ir jos valstybes, visuomenes ir vertybes“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
S&D: 

17 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad technologijų poveikis taip pat turėtų būti atspindėtas visuotinėje 

strategijoje ir kibernetinio saugumo iniciatyvose,“. 

2-oji dalis: „pabrėžia, kad technologijų poveikis taip pat turėtų būti atspindėtas visuotinėje 

strategijoje ir kibernetinio saugumo iniciatyvose, o žmogaus teisių padėties 

gerinimas, jeigu taikytina, turėtų būti integruotas į visas ES politikos priemones ir 

programas kaip sudedamoji dalis siekiant daryti pažangą žmogaus teisių apsaugos ir 

demokratijos, teisinės valstybės, gero valdymo ir taikaus konfliktų sprendimo 

skatinimo srityje;“. 
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EFDD: 

12 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad itin svarbu stiprinti ES ir NATO bendradarbiavimą, kuriuo turėtų būti 

užtikrinamas operacijų koordinavimas, ir remia ES pajėgumų, kurie papildytų NATO 

teritorinės gynybos srityje ir sugebėtų savarankiškai vykdyti intervencijos operacijas 

už ES sienų, kūrimą; pabrėžia, kad įgyvendinant BSGP turėtų būti sustiprintas 

NATO europinis ramstis ir užtikrinama, kad Europos valstybės, kurios yra NATO 

narės, iš tikrųjų laikytųsi savo NATO įsipareigojimų; siūlo sujungti ES kovinių 

grupių ir NATO reagavimo pajėgų koncepcijas;“. 

2-oji dalis: „primena, kad kariniai įnašai turėtų būti pagrįsti ES valstybių narių solidarumo 

principu;“. 

 
23 dalis 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
C konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „revizionistinių jėgų bandymai jėga pakeisti sienas 

pažeidžiant tarptautinę teisę ir mesti iššūkį taisyklėmis pagrįstai pasaulinei tvarkai“. 

2-oji dalis: šie žodžiai 

 
Verts/ALE, EFDD: 

6 dalis 

1-oji dalis: „todėl primygtinai ragina ES stiprinti nuoseklų ir struktūruotą bendradarbiavimą 

gynybos mokslinių tyrimų, pramoninės bazės ir kibernetinės gynybos srityse, 

telkiant išteklius ir jais dalijantis ir įgyvendinant kitus bendradarbiavimo projektus, 

kad nacionaliniai gynybos biudžetai būtų naudojami veiksmingiau, siekiant bendro 

2 proc. gynybos išlaidų moksliniams tyrimams tikslo, ir kitoje daugiametėje 

finansinėje programoje (DFP) numatyti ES finansuojamą gynybos mokslinių tyrimų 

ir technologijų programą; mano, kad reikia stiprinti Europos gynybos agentūros 

(EGA) vaidmenį ir didinti jos išteklius, kad būtų sudarytos sąlygos jai veikti 

efektyviau; taip pat mano, kad valstybės narės turėtų prisiimti didesnę atsakomybę 

už skubiai reikalingų ES pajėgumų kūrimą ir prisidėti prie ES strateginės 

autonomijos, didinti savo išlaidas kariniams moksliniams tyrimams pasitelkdamos 

EGA ir stiprinti Europos gynybos pramoninę ir technologinę bazę (EGPTB) ir 

Europos gynybos rinką (EGR); ragina valstybes nares skaidriau ir atskaitingiau 

naudoti saugumui ir gynybai skirtus biudžetus;“,  

išskyrus žodžius „siekiant bendro 2 proc. gynybos išlaidų moksliniams tyrimams 

tikslo, ir kitoje daugiametėje finansinėje programoje (DFP) numatyti ES 

finansuojamą gynybos mokslinių tyrimų ir technologijų programą“. 

2-oji dalis: „siekiant bendro 2 proc. gynybos išlaidų moksliniams tyrimams tikslo, ir kitoje 

daugiametėje finansinėje programoje (DFP) numatyti ES finansuojamą gynybos 

mokslinių tyrimų ir technologijų programą“. 

3-oji dalis: „taip pat ragina valstybes nares užtikrinti atitinkamus pajėgumus užduotims, 

numatytoms ES sutarties 43 straipsnyje, vykdyti, be kita ko, įgyvendinant 

atitinkamas JT taikos palaikymo misijas; be to, mano, kad būtina gerinti 

europietiškus žvalgybos mainus ir sukurti iš tiesų europietiškus žvalgybos ir 

prognozavimo pajėgumus su atitinkamu priežiūros mechanizmu;“. 
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10 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „bendrų gynybos pajėgų kūrimą ir bendros gynybos 

politikos formavimą ir taip galiausiai bus pereita prie Europos gynybos sąjungos“ ir 

„sukurti nuolatinį ES karinį štabą“. 

2-oji dalis: „bendrų gynybos pajėgų kūrimą ir bendros gynybos politikos formavimą ir taip 

galiausiai bus pereita prie Europos gynybos sąjungos“. 

3-oji dalis: „sukurti nuolatinį ES karinį štabą“. 
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11. ES Vidurinės Azijos strategijos įgyvendinimas ir peržiūra 

Pranešimas: Tamás Meszerics (A8-0051/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

3 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB - 124, 542, 26 

65 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

89 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

90 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 544, 142, 11 

110 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB - 312, 372, 13 

149 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 372, 305, 21 

145 dalis 1 pranešėjas  +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 605, 66, 25 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

GUE/NGL: 90 dalis 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

PPE: 149 dalis 
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Prašymai balsuoti dalimis 

PPE: 

3 dalis 

1-oji dalis: „atkreipia dėmesį į tai, kad iki šiol taikytas strateginis požiūris į santykių su 

Vidurinės Azijos valstybėmis kūrimą pasirodė nesantis labai tvarus ir sėkmingas; 

pažymi, kad ekonominiuose ES ir šalių, kurioms skirta Vidurinės Azijos strategija, 

santykiuose neįvyko esminio proveržio, Vidurinės Azijos valstybių regioninio 

bendradarbiavimo ir integracijos skatinimas, kurio ketinta siekti ES teikiant savo 

patirtį ir standartus, yra sąstingio būsenos“. 

2-oji dalis: „ir ES kol kas rimtai neprisidėjo prie Vidurinės Azijos valstybių patiriamų didelių 

socialinių, ekonominių ir aplinkosaugos problemų sprendimo ir jų visuomenės 

modernizavimo remiantis ES vertybėmis, socialiniais modeliais ir koncepcijomis;“. 

 
65 dalis 

1-oji dalis: „atkreipia dėmesį į bendras ypatybes, susiformavusias ankstesniu istoriniu 

laikotarpiu, įskaitant Šilko kelio, tiurkų genčių okupacijos ir islamo priėmimo laikus; 

taip pat pažymi, kad penkios regiono šalys yra skirtinguose vystymosi etapuose: 

Kazachstanas tampa vienu svarbiausių žaidėjų šiame regione ir jo santykiai su ES 

nuolatos stiprėja; Kirgizija ir Tadžikistanas yra kur kas skurdesnės šalys, tačiau 

santykinai atviros, šiek tiek dalyvaujant pilietinei visuomenei; ES santykiai su 

Uzbekistanu taip pat stiprėja, tačiau Turkmėnistanas išlieka uždariausia šio regiono 

šalimi“. 

2-oji dalis: „neturinčia jokios realiai nepriklausomos pilietinės visuomenės;“. 

 
110 dalis 

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

2-oji dalis: šis žodis. 

 
GUE/NGL: 

89 dalis 

1-oji dalis: „palankiai vertina makrofinansinės paramos didinimą ir“. 

2-oji dalis: „ragina naudoti atitinkamą priemonę laikantis griežtų sąnaudų ir naudos kriterijų ir 

vadovaujantis tiksliais poveikio vertinimais, kuriais dėmesys kreipiamas į šalutinį 

poveikį; atsižvelgdamas į pagrindinius strategijos įgyvendinimo pažangos ataskaitų 

aspektus, pabrėžia valstybių narių dalyvavimo teikiant ES paramą svarbą, norint 

daryti didesnį poveikį ir gerinti rezultatus;“. 
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12. Zika viruso protrūkis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0449/2016 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0449/2016   

(ENVI komitetas) 

Po 7 dalies 5 ALDE EB - 259, 328, 93 

6 ALDE  -  

Po 10 dalies 1 Verts/ALE  -  

13 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

15 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3/EB + 431, 198, 53 

4 +  

5 +  

19 dalis 2 S&D  +  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

4 ↓  

33 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

M konstatuojamoji 

dalis 

4 ALDE  +  

U konstatuojamoji 

dalis 

3 ALDE  +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

 

Prašymai balsuoti atskirai 

ECR: 33 dalis 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

PPE: 

33 dalis 

1-oji dalis: „remia Jungtinių Tautų prašymus panaikinti teisės aktus ir nesilaikyti politikos, kurie 

riboja prieigą prie lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių, prieštaraudami 

tarptautiniams standartams“. 

2-oji dalis: „ir reiškia pageidavimą užtikrinti, kad atsakomųjų veiksmų sveikatos srityje būtų 

imamasi laikantis žmogaus teisių, visų pirma teisių į sveikatą ir su ja susijusių 

teisių;“. 

 
ALDE: 

13 dalis 

1-oji dalis: „mano, kad į tą planą turėtų būti įtrauktas nemokamas ir pakankamas mechaninių 

kliūčių sudarymas, pvz., tinklų (apsisaugoti nuo uodų įkandimų) ir prezervatyvų 

(neleisti virusui plisti lytiniu būdu) tiekimas;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
ECR, PPE: 

15 dalis 

1-oji dalis: „pažymi, kad Zikos virusas atskleidė ir visuomenės sveikatos sistemų (ypač 

pirminės sveikatos priežiūros)“. 

2-oji dalis: „ir reprodukcinės sveikatos paslaugų bei teisių užtikrinimo moterims ir mergaitėms 

trūkumus su šia problema susiduriančiose valstybėse, visų pirma kai tai susiję su 

informacija ir priežiūra nėštumo metu ir po jo, apsisaugojimu nuo nėštumo“ 

3-oji dalis: „ar“ ir „nutraukimu“. 

4-oji dalis: „jo“. 

5-oji dalis: „nes šių šalių valdžios atstovai patarė moterims nepastoti tol, kol bus daugiau 

žinoma apie Zikos virusą;“. 
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19 dalis 

1-oji dalis: „ragina ES teikti paramą nukentėjusioms šalims, kad jos galėtų suteikti visuotinę 

galimybę naudotis pirminės sveikatos priežiūros paslaugomis, įskaitant priežiūrą iki 

ir po gimdymo ir diagnostinį tyrimą dėl Zikos viruso, taip pat ragina ES teikti 

paramą nukentėjusių šalių vyriausybėms pasiūlant joms išsamios lytinės ir 

reprodukcinės informacijos ir sveikatos priežiūros paslaugų paketą, įskaitant šeimos 

planavimo galimybes“. 

2-oji dalis: „daugiausia dėmesio skiriant galimybėms gauti įvairių labai kokybiškų 

kontraceptinių priemonių visoms moterims ir paauglėms mergaitėms, galimybei 

saugiai nutraukti nėštumą, kad būtų sustabdyta nesaugaus nėštumo nutraukimo 

atvejų daugėjimo “. 

3-oji dalis: „prasidėjus epidemijai tendencija“. 

4-oji dalis: „ir pradėti reikiamą dialogą su šalimis partnerėmis apie kontracepciją ir moterų bei 

mergaičių teises“. 
 

 

13. Padėtis Lenkijoje 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0461/2016/rev, B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0461/2016/rev (PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE) 

10 dalis 3 GUE/NGL EB - 153, 319, 219 

Po 10 dalies 4 GUE/NGL VB - 196, 273, 222 

P konstatuojamoji 

dalis 

1 GUE/NGL  -  

Po P 

konstatuojamosios 

dalies 

2 GUE/NGL VB - 188, 294, 206 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 513, 142, 30 

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0463/2016  ENF  ↓  

B8-0464/2016  EFDD  ↓  

B8-0465/2016  ECR  ↓  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ENF: galutinis balsavimas (B8-0461/2016/rev). 

GUE/NGL: 2 ir 4 pakeitimai (B8-0461/2016/rev). 

ECR: galutinis balsavimas (B8-0461/2016/rev). 
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Įvairūs 

Ulrike Lunacek ir Klaus Buchner (Verts/ALE frakcija) taip pat pasirašė pasiūlymą dėl rezoliucijos B8-

0461/2016/rev. 
 


