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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. Sanglaudos politika ir mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijos, skirtos 

pažangiosios specializacijos (RIS3) iniciatyvai 

Pranešimas: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

vienas balsavimas VB + 570, 54, 15 

 

 

2. Europos teritorinis bendradarbiavimas. Geriausia patirtis ir novatoriškos 

priemonės 

Pranešimas: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

vienas balsavimas VB + 523, 76, 38 

 

 

3. Išmetamųjų teršalų matavimo automobilių sektoriuje tyrimai 

Tarpinis pranešimas: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

vienas balsavimas VB + 618, 26, 7 

 

 

4. Prašymas atšaukti Parlamento nario Istváno Ujhelyi (István Ujhelyi) 

imunitetą 

Pranešimas: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

vienas balsavimas  +  

 

 

5. Prašymas ginti Rosario Crocettos (Rosario Crocetta) privilegijas ir 

imunitetus 

Pranešimas: Heidi Hautala (A8-0230/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 
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Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

vienas balsavimas  +  

 

 

6. Prašymas atšaukti Parlamento nario Sotirioso Zarianopouloso (Sotirios 

Zarianopoulos) imunitetą 

Pranešimas: Gilles Lebreton (A8-0233/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

vienas balsavimas  +  

 

 

7. ES ir Kinijos susitarimas, susijęs su Kroatijos įstojimu *** 

Rekomendacija: Iuliu Winkler (A8-0231/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: pritarimas VB + 590, 41, 35 

 

 

 

8. ES ir Urugvajaus susitarimas, susijęs su Kroatijos įstojimu *** 

Rekomendacija: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: pritarimas VB + 587, 38, 37 

 

 

 

9. Audito Rūmų nario skyrimas: Lazaros Stavrou Lazarou 

Pranešimas: Igor Šoltes (A8-0258/2016) (Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 182 straipsnio 
1 dalis)) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: Lazaros Stavrou 

Lazarou skyrimas 

 + 520, 48, 120 
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10. Audito Rūmų nario skyrimas: João Alexandre Tavares Gonçalves de 

Figueiredo 

Pranešimas: Igor Šoltes (A8-0259/2016) (Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 182 straipsnio 
1 dalis)) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: João Alexandre 

Tavares Gonçalves de Figueiredo 

skyrimas 

 + 537, 38, 94 

 

 

 

11. Audito Rūmų nario skyrimas: Leo Brincat 

Pranešimas: Igor Šoltes (A8-0257/2016) (Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 182 straipsnio 

1 dalis)) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: Leo Brincat skyrimas  - 229, 381, 58 

 

 

 

12. Statistika, susijusi su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis 

(deleguotieji ir įgyvendinimo įgaliojimai) ***II 

Rekomendacija antrajam svarstymui: Bernd Lange (A8-0240/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Patvirtinimas be balsavimo 

 

 

 

13. Gamtinių dujų ir elektros energijos kainų statistika ***I 

Pranešimas: Barbara Kappel (A8-0184/2016) 

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 

Visas tekstas, paketas 

Nr. 1 

7 komitetas EB + 403, 116, 78 

Paketas Nr. 2 1-6 komitetas  ↓  

Po 2 straipsnio 1 dalies 

3 punkto 

8 Verts/ALE  -  

Po 2 straipsnio 1 dalies 10 Verts/ALE  -  

II priedas 9 Verts/ALE  -  

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas  +  

Balsavimas: teisėkūros rezoliucija VB + 375, 161, 60 

 

 

 

14. Naujo energijos rinkos modelio kūrimas 

Pranešimas: Werner Langen (A8-0214/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

4 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

6 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

Po 22 dalies 1 daugiau kaip 

76 nariai 

VB - 274, 384, 42 

23 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

24 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

30 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

31 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

44 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

48 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

49 dalis 2 daugiau kaip 

76 nariai 

VB - 185, 495, 22 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 519, 163, 16 

3 +  

51 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3/VB + 360, 297, 47 

53 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

54 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

55 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

57 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

58 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 541, 143, 7 

60 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

66 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

69 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

70 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

71 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

72 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

73 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

G konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 454, 188, 61 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ENF: 58 dalis. 

Verts/ALE: 1, 2 pakeitimai, 49 dalies 2-oji dalis ir 51 dalies 3-oji dalis. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

ENF: 4, 6, 24, 69, 71, 72 ir 73 dalys. 

Verts/ALE: 23 dalis 

EFDD: G konstatuojamoji dalis ir 31, 53, 57, 58, 60 ir 73 dalys. 
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Prašymai balsuoti dalimis 

S&D: 

53 dalis. 

1-oji dalis: „įspėja dėl energijos tiekimo tikslų painiojimo su klimato politikos tikslais;“. 

2-oji dalis: „ragina nuosekliai stiprinti ATLPS ir pertvarkyti rinką, kad ji taptų lankstesnė ir kad 

ateityje anglies dioksido ir degalų kainos galėtų aktyviau skatinti atsinaujinančiųjų 

išteklių energijos plėtrą;“. 

 
ENF: 

55 dalis 

1-oji dalis: „turėdamas omenyje subsidiarumo principą ragina valstybes nares, pradedant 

regioniniu lygmeniu, derinti veiksmus dėl tolesnio atsinaujinančiųjų išteklių 

energijos plėtojimo, siekiant sustiprinti energijos rinkos ekonominį efektyvumą, kad 

būtų pasiekti bendri Europos tikslai ir sustiprintas tinklo stabilumas; mano, kad jokia 

valstybė narė, plačiau nepasitarusi ir nebendradarbiaudama regioniniu ar ES 

lygmeniu, neturėtų priimti sprendimų, kurie galėtų daryti didelę įtaką kaimyninėms 

valstybėms; primena, kad daugeliu atvejų atsinaujinantieji energijos ištekliai yra 

tvirtai susiję su vietove;“. 

2-oji dalis: „ragina Komisiją siekti, kad būtų sukurta vienodesnė Europos atsinaujinančiųjų 

energijos išteklių naudojimo skatinimo sistema;“. 

 
70 dalis 

1-oji dalis: „pažymi, kokia svarbi veiksminga, nešališka ir nuolatinė Europos energijos rinkų 

priežiūra, užtikrinant tikros energijos vidaus rinkos, kuriai būdinga laisva 

konkurencija, tinkami kainų signalai ir tiekimo saugumas, veikimą;“. 

2-oji dalis: „atsižvelgdamas į tai pabrėžia ACER svarbą ir tikisi, kad Komisija išreikš poziciją 

dėl naujų ir didesnių ACER įgaliojimų sprendžiant tarpvalstybinius klausimus;“. 

 
Verts/ALE: 

48 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „turi būti neutralus technologijų požiūriu ir“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
EFDD: 

24 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „išimtinai nacionalinius ne rinka“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
30 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad reikia skatinti energijos saugojimo sistemų naudojimą ir sudaryti 

vienodas sąlygas, kuriomis energijos saugojimas gali varžytis su kitomis lankstumo 

galimybėmis,“. 

2-oji dalis: „pagrįstomis technologijų požiūriu neutraliu energijos rinkos kūrimu;“. 

 
44 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „itin veiksmingas modernias dujomis kūrenamas 

elektrines“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
54 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pabrėžia, kad nukrypus nuo operatoriaus paskelbto 

plano turi būti nustatoma atitinkama kompensacinė energijos kaina;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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66 dalis 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
Verts/ALE, EFDD: 

49 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kad būtų galima palaipsniui panaikinti subsidijas 

brandžioms atsinaujinančiųjų energijos išteklių technologijoms“ ir „o energijai 

imliems pramonės sektoriams, kuriems gresia anglies dioksido nutekėjimas, daromas 

poveikis būtų kuo mažesnis;“. 

2-oji dalis: „kad būtų galima palaipsniui panaikinti subsidijas brandžioms atsinaujinančiųjų 

energijos išteklių technologijoms“. 

3-oji dalis: „o energijai imliems pramonės sektoriams, kuriems gresia anglies dioksido 

nutekėjimas, daromas poveikis būtų kuo mažesnis;“. 

 
S&D, Verts/ALE, EFDD: 

51 dalis 

1-oji dalis: „pažymi, kad, remdamosi 2020 m. strategija, valstybės narės, nepriklausomai nuo 

padėties rinkoje, privalo laikytis konkrečių kiekybinių tikslų, kokią visos 

sunaudojamos energijos dalį turi sudaryti atsinaujinančiųjų išteklių energija, ir todėl 

pabrėžia atsinaujinančiųjų išteklių energijos skatinimo svarbą pasitelkiant 

konkurencijos ir išlaidų veiksmingumu paremtą politiką, tačiau kartu pripažįsta, kad 

yra daugybė skirtingų atsinaujinančiosios energijos technologijų, kurios pasiekusios 

skirtingus išsivystymo lygius ir pasižymi skirtingomis savybėmis, todėl joms 

negalima taikyti vieno visiems tinkančio modelio;“. 

2-oji dalis: „šiomis aplinkybėmis primena svarbų ES apyvartinių taršos leidimų prekybos 

sistemos (ETS) vaidmenį“. 

3-oji dalis: „ir mano, kad investicijų skatinimas labiau atitinka rinkos sąlygas nei fiksuoti 

supirkimo tarifai ir bendrasis lengvatinis vertinimas;“. 
 

 

15. ES šildymo ir vėsinimo strategija 

Pranešimas: Adam Gierek (A8-0232/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

9 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

23 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 615, 62, 19 

24 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

27 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

28 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 +  

31 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 582, 114, 7 

39 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

41 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

45 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 614, 72, 17 

47 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

48 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 391, 285, 27 

51 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 534, 124, 42 

52 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

55 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

56 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

69 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

92 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

98 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

K konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

T konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

V konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 550, 66, 87 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ENF: 23 dalis. 

EFDD: 31, 45 ir 51 dalys. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

Verts/ALE: K konstatuojamoji dalis ir 9, 24, 47, 51, 69 dalys. 

PPE: 55 ir 98 dalys. 

EFDD: T konstatuojamoji dalis, 27 ir 69 dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

Verts/ALE: 

V konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir kadangi gamtinės dujos ir SND yra plačiai 

naudojamos siekiant patenkinti šią paklausą, o jų naudojimas galėtų būti 

optimizuotas įdiegiant itin efektyvų energijos kaupimą;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
39 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pabrėžia, kad hibridinės šildymo sistemos, kuriomis 

šiluma tiekiama iš dviejų ar daugiau energijos išteklių, gali padėti didinti 

atsinaujinančiosios šildymo energijos vaidmenį, ypač esamuose pastatuose, kuriuose 

atlikus nedidelį atnaujinimą galima įrengti hibridines šildymo sistemas;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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41 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „(pavyzdžiui, šilumą iš jūros gelmių kasybos)“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
PPE: 

48 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „vietos lygmens (pvz., centralizuoto šildymo) arba 

mikrolygmens (pvz., geoterminės ir saulės energijos)“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
52 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „nustatyti aiškų organinių atliekų perdirbimo tikslą, 

siekiant “. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
92 dalis 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
ENF: 

56 dalis 

1-oji dalis: „laikosi nuomonės, kad valstybės narės turėtų skubiai imtis priemonių siekiant 

laipsniškai pašalinti iš eksploatacijos žemos temperatūros krosnis, kurias naudojant 

deginamas kietasis kuras ir organinės atliekos ir degimo proceso metu į atmosferą 

išmetama įvairių kenksmingų medžiagų“. 

2-oji dalis: „laikosi nuomonės, kad valstybės narės, kiek įmanoma, turėtų skatinti laipsniškai 

nutraukti senų ir neefektyvių mediena kūrenamų židinių naudojimą tankiai 

apgyvendintuose miestuose ir miesteliuose ir palengvinti jų keitimą moderniomis, 

efektyviomis, aplinkai ir sveikatai nekenkiančiomis alternatyvomis, taip pat vykdyti 

iniciatyvas, kuriomis didinamas informuotumas apie galimą riziką sveikatai bei 

geriausią medienos krosnių naudojimo praktiką;“. 

 
EFDD: 

28 dalis 

1-oji dalis: „ir centralizuoto šildymo“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
 

 

16. MVĮ konkurencingumo didinimas 

Pranešimas: Rosa D'Amato (A8-0162/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 618, 15, 59 
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17. ES Alpių regiono strategija 

Pranešimas: Mercedes Bresso (A8-0226/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

7 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 564, 114, 26 

18 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 521, 155, 27 

31 dalis § originalus 

tekstas 

 + pakeista žodžiu 

Po 36 dalies 1 daugiau kaip 

76 nariai 

VB - 143, 548, 13 

2 daugiau kaip 

76 nariai 

VB - 146, 519, 36 

3 daugiau kaip 

76 nariai 

VB - 190, 504, 6 

Po 43 dalies 4 daugiau kaip 

76 nariai 

VB - 189, 489, 27 

47 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 521, 78, 107 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

Verts/ALE: 1, 2, 3 ir 4 pakeitimai. 

EFDD: 7 dalis, 18 dalies 2-oji dalis, 20 dalis ir 1, 2, 3, 4 pakeitimai. 
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Prašymai balsuoti dalimis 

Verts/ALE: 

47 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus šiuos žodžius „visų pirma“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
EFDD: 

18 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „šiomis aplinkybėmis ragina dalyvaujančias šalis 

kurti paskatas viešojo ir privačiojo sektorių partnerystėms steigti;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
 

Įvairūs 

Mercedes Bresso pateikė šį 31 dalies žodinį pakeitimą: 

„31 pritaria, kad reikia įvairinti turizmo pasiūlą kuriant naujus, prie regiono sąlygų pritaikytus 

ir regiono išteklius naudojančius pasiūlymus – tai galėtų būti, pvz., teminiai parkai ir maršrutai 

turistams, maisto ir vyno turizmas, kultūros, sveikatos, švietimo ir sporto turizmas, siekiant prailginti 

turizmo sezoną, kartu mažinant infrastruktūros apkrovą, ir pasiekti, kad turizmo sektoriuje užimtumas 

būtų užtikrinamas ištisus metus, taip pat skatinti kaimo turizmą siekiant sudominti lankytojus užsiimti 

kaimo ir su laukine gyvūnija susijusia veikla viešbučiuose už didelių turistinių centrų ribų ir didinti 

turistų lankomų vietų konkurencingumą ir tvarumą; pritaria tam, kad reikia skatinti naują turizmo 

veiklą, kuri yra geriau pritaikyta prie klimato kaitos ir aplinkos apsaugos; taip pat pabrėžia, kad reikia 

remti ir gerinti gelbėjimo paslaugų kalnuose koordinavimą,“. 
 

 

18. ES patikos fondas Afrikai: poveikis vystymuisi ir humanitarinė pagalba 

Pranešimas: Ignazio Corrao (A8-0221/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

3 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

4 dalis § originalus 

tekstas 

 + pakeista žodžiu 

5 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

3 -  

7 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

11 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

12 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

13 dalis § originalus 

tekstas 

 + pakeista žodžiu 

14 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

15 dalis § originalus 

tekstas 

 + pakeista žodžiu 

17 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

3 -  

20 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

24 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

3/EB + 421, 244, 33 

26 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

32 dalis § originalus 

tekstas 

dal.  pakeista žodžiu 

1 +  

2 -  

33 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 -  

35 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 511, 129, 61 

 

Prašymai balsuoti atskirai 

ECR: 4 ir 7 dalys. 

Verts/ALE: 26 dalis. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

PPE: 

32 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir jos pagrindinis tikslas turėtų būti ištirti ir 

panaikinti tikras nuskurdimo kilmės šalyse priežastis, tokias kaip tarptautinių 

bendrovių vykdomas žmogiškųjų ir gamtos išteklių grobstymas ir išnaudojimas, 

žemės grobimas, ES valstybių narių parama autokratinei ir korumpuotai vyriausybei, 

prekyba ginklais ir pražūtingi užsienio skolos grąžinimo padariniai;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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GUE/NGL: 

20 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „tiesiogiai“ ir „tačiau nesama aiškiai išreikšto 

draudimo jį naudoti taikos palaikymo operacijoms, kuriomis siekiama vystymosi 

tikslų; be to, primena, kad pagal SESV 209 ir 212 straipsnius nėra aiškiai uždrausta 

finansuoti gebėjimų stiprinimo saugumo srityje;“. 

2-oji dalis: „tiesiogiai“. 

3-oji dalis: „tačiau nesama aiškiai išreikšto draudimo jį naudoti taikos palaikymo operacijoms, 

kuriomis siekiama vystymosi tikslų; be to, primena, kad pagal SESV 209 ir 212 

straipsnius nėra aiškiai uždrausta finansuoti gebėjimų stiprinimo saugumo srityje;“. 

 
Verts/ALE: 

2 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „mano, kad tokiu fondu turėtų būti sukurta pridėtinė 

vertė esamiems finansavimo šaltiniams;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
3 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pripažįsta pridėtinę vertę, gaunamą sukaupiant daug 

nacionalinių įnašų Sąjungos lygmeniu, papildant didelius indėlius iš išorės 

finansavimo priemonių ir Europos plėtros fondo (EPF);“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
11 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „primena, kad ES patikos fondo finansavimas turi 

būti įgyvendinamas ir vertinamas remiantis OPV kriterijais ir kad visos išlaidos, 

nepatenkančios į šio reikalavimo taikymo sritį, turi būti finansuojamos iš kitų 

šaltinių, kurie surinkti patikos fonde; šiuo atžvilgiu pabrėžia, kad svarbu sutelkti 

išteklius iš įvairių ir daugelio šaltinių ir paramos teikėjų, ir primena, kad jų 

pritraukimas – viena iš svarbiausių šios priemonės, skirtos tokiems skirtingiems ir 

nevienalyčiams tikslams, sukūrimo priežasčių;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
12 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad EPF panaudojimas ES ir Afrikos infrastruktūros patikos fondui 

finansuoti gali daryti poveikį paramą gaunančioms Afrikos šalims, kurios nėra 

įtrauktos į patikos fondą, ir ypač mažiausiai išsivysčiusioms šalims;“. 

2-oji dalis: „perspėja dėl rizikos nukreipti paramą nuo skurdžiausių šalių, kurios turi mažiausiai 

galimybių naudotis kitais finansavimo šaltiniais;“. 
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14 dalis 

1-oji dalis: „mano, kad ES ir Afrikos infrastruktūros patikos fondas turėtų prisidėti prie 

vystymosi tranzito ir migrantų kilmės šalyse, prie vietoje teikiamų viešųjų paslaugų 

(socialinių, sveikatos, švietimo, maitinimo ir kultūros), politinio dalyvavimo ir 

valdymo stiprinimo ir gerinimo, visų pirma vykdant bendruomeninius projektus; 

mano, kad šis fondas turėtų prisidėti prie užimtumo vietos sektoriuose plėtros, kartu 

paisant žmogaus teisių ir aplinkos; atsižvelgdamas į tai, mano, kad būtina 

konsultuotis su vietos valdžios institucijomis kaip su visapusiškomis partnerėmis, jei 

esama visapusiškų veiksmingumo ir gero valdymo garantijų, atitinkančių paramos 

veiksmingumo principus, ir kad šios institucijos turėtų būti pagrindinės veikėjos, 

atsakingos už vietos lygmeniu teikiamas viešąsias paslaugas; mano, kad pilietinė 

visuomenė, nevyriausybinės organizacijos (NVO), tarptautinės organizacijos ir 

diasporos bendruomenės turėtų atlikti papildomą ir pagrindinį vaidmenį šalinant 

pagrindines migracijos priežastis ir gerinant vietoje teikiamas paslaugas;“. 

2-oji dalis: ragina prieš apibrėžiant projektus rengti atviras ir dalyvavimu pagrįstas 

konsultacijas, kaip svarbiausią indėlį į vystymosi poreikių vertinimą;“. 

 

 
17 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ypač švietimo, profesinio mokymo, sveikatos 

priežiūros ir mitybos, aprūpinimo maistu saugumo ir vandens bei sanitarijos 

sektoriuose, kurie visi labai svarbūs didinant vietos gyventojų įtraukumą, įgalinimą 

ir gerovę, ypatingą dėmesį skiriant jaunimui“ ir „kartu turint galimybes visiems 

gyventojams teikti geresnes ir nešališkesnes bei tvaresnes paslaugas;“. 

2-oji dalis: „ypač švietimo, profesinio mokymo, sveikatos priežiūros ir mitybos, aprūpinimo 

maistu saugumo ir vandens bei sanitarijos sektoriuose, kurie visi labai svarbūs 

didinant vietos gyventojų įtraukumą, įgalinimą ir gerovę, ypatingą dėmesį skiriant 

jaunimui“. 

3-oji dalis: „kartu turint galimybes visiems gyventojams teikti geresnes ir nešališkesnes bei 

tvaresnes paslaugas;“. 

 
GUE/NGL, Verts/ALE: 

33 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „visų pirma susijusį su veiksmingu grąžinimo ir 

readmisijos susitarimų įgyvendinimu“ ir „didinti patikos fondo skaidrumą ir 

pabrėžia, jog, siekiant“ ir „nepaprastai svarbų vaidmenį atliks finansuojamų projektų 

ir programų stebėsena ir vertinimas;“. 

2-oji dalis: „visų pirma susijusį su veiksmingu grąžinimo ir readmisijos susitarimų 

įgyvendinimu“. 

3-oji dalis: „didinti patikos fondo skaidrumą ir pabrėžia, jog, siekiant“ ir „nepaprastai svarbų 

vaidmenį atliks finansuojamų projektų ir programų stebėsena ir vertinimas;“.  

 
35 dalis 

1-oji dalis: „pažymi, kad ES patikos fondas Afrikai buvo sukurtas po Afrikos ir Europos 

valstybių ir vyriausybių vadovų aukščiausiojo lygio susitikimo Valetoje, kuriame 

buvo svarstomi migracijos klausimai; ragina Komisiją Parlamentui pateikti 

konkrečių veiksmų, atliktų po šio aukščiausiojo lygio susitikimo, visų pirma 

vystymosi, kovos su neteisėtai žmones gabenančiais asmenimis ir grąžinimo, 

readmisijos ir reintegracijos susitarimų pasirašymo srityse, apžvalgą;“. 

2-oji dalis: „ragina Tarybą suteikti Komisijai reikiamus įgaliojimus tokiems susitarimams 

sudaryti su šalimis, kurioms skirtas ES patikos fondas;“. 
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PPE, ECR, Verts/ALE: 

5 dalis 

1-oji dalis: „apgailestauja, kad dėl patikos fondų ignoruojama biudžeto valdymo institucija ir 

kenkiama biudžeto vieningumui; atkreipia dėmesį į tai, kad šios ad hoc priemonės 

sukūrimas – tai pripažinimas, kad pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę 

programą (DFP) numatyta per mažai lėšų; pažymi, kad valstybių narių įnašai sudaro 

85 proc. Sąjungos biudžeto; mano, kad šio ES patikos fondo sukūrimas de facto 

prilygsta dabartinės DFP viršutinių ribų persvarstymui padidinant valstybių narių 

įnašus;“. 

2-oji dalis: „todėl pabrėžia, kad į ES biudžetą nepatenkančios finansavimo priemonės turi būti 

kuriamos tik išimtiniais atvejais, nes jas kuriant ignoruojama biudžeto valdymo 

institucija ir kenkiama biudžeto vieningumui; apgailestauja dėl to, kad Parlamentui 

neatstovaujama strateginėje valdyboje, nepaisant to, kad daug lėšų skiriama iš 

Sąjungos biudžeto; ragina pakviesti biudžeto valdymo instituciją dalyvauti 

strateginėje valdyboje;“ išskyrus žodžius „nes jas kuriant ignoruojama biudžeto 

valdymo institucija ir kenkiama biudžeto vieningumui;“. 

3-oji dalis: „nes jas kuriant ignoruojama biudžeto valdymo institucija ir kenkiama biudžeto 

vieningumui;“. 
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PPE, ECR: 

24 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „seksualinei ir reprodukcinei sveikatai bei 

atitinkamoms teisėms,“. 

2-oji dalis: „seksualinei ir reprodukcinei sveikatai“. 

3-oji dalis: „bei atitinkamoms teisėms“. 

 

Įvairūs 

Ignazio Corrao pateikė šiuos žodinius pakeitimus: 

4 dalis 

„4. atkreipia dėmesį į savanoriškų įnašų nepastovumą  ir primygtinai ragina valstybes nares 

laikytis savo įsipareigojimų ir skubiai bei veiksmingai įnešti Sąjungos įnašui prilygstančią sumą, kad 

ES patikos fondas galėtų visapusiškai plėtoti savo potencialą, o ne suteikti tik minimalią sumą, kurios 

reikia, kad būtų užtikrintos balsavimo teisės strateginėje valdyboje;“. 

 

13 dalis 

„13 labai apgailestauja dėl to, kad, nepaisant nuolatinės OPV svarbos mažiausiai 

išsivysčiusioms šalims, 2014 m. antrus metus iš eilės sumažėjo ir taip nedidelė parama vystymuisi, 

teikiama mažiausiai išsivysčiusioms šalims, ir kad toms šalims skirtos paramos dalis yra mažiausia per 

dešimtmetį; todėl ragina atitinkamai Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad parama nebūtų 

nukreipta nuo skurdžiausių šalių siekiant padengti dabartinių krizių išlaidas;“. 

 

15 dalis 

„15 primena, kad regioninės ir vietos valdžios institucijos, pilietinė visuomenė ir NVO yra 

įprasti veiksmingos vystymosi politikos vykdymo partneriai ir kad siekiant apibrėžti bendras 

strategijas bei prioritetus ir sudaryti sąlygas įgyvendinant šį fondą taikyti įrodymais grįstą požiūrį 

reikia vesti nuolatinį dialogą su nacionalinėmis valdžios institucijomis ir vietos bendruomenėmis, ypač 

valstybėse, kuriose akivaizdžiai nepakanka gero valdymo ir skaidrumo garantijų; ragina ir šioje 

veiksmų srityje laikytis subsidiarumo ir atsakomybės principų; pabrėžia, kad vietos valdžios įstaigos, 

vietos pilietinė visuomenė, NVO ir tarptautinės organizacijos turėtų aktyviai dalyvauti ES patikos 

fondo planavimo, įgyvendinimo ir vertinimo etapais; ragina Komisiją išaiškinti ir sunorminti 

konsultacijų su suinteresuotaisiais subjektais procedūras, kad būtų užtikrintas veiksmingas šių 

subjektų dalyvavimas diskusijose, vykstančiose veiklos valdymo komitetuose, taikant aiškius ir 

skaidrius teisės dalyvauti kriterijus;“. 

 

32 dalis 

„32 primena, kad ES migracijos politika visų pirma turėtų būti skirta pagrindinėms migracijos 

priežastims panaikinti; pabrėžia, kad ES migracijos politika turėtų būti stengiamasi padėti pasiekti 

taiką ir stabilumą ir skatinti ekonomikos vystymąsi, laikantis DVT darbotvarkės iki 2030 m. 3, 4, 5 

tikslų, 10-ojo tikslo 7-ojo uždavinio ir 16-ojo tikslo glaudžiau bendradarbiaujant su trečiosiomis 

šalimis, kad būtų pagerintas bendradarbiavimas grįžimo ir pakartotinės integracijos migrantų, įskaitant 

kvalifikuotus migrantus, kilmės šalyse paskatų klausimais ir bendradarbiavimas savanoriško grįžimo ir 

readmisijos srityse taip, kad būtų didinamos migrantų galimybės;“. 

19. Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai palankių darbo rinkos sąlygų 

kūrimas 

Pranešimas: Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016) 

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 

3 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB - 334, 360, 5 

3 +  

5 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

4/EB + 353, 320, 22 

6 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

7 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 412, 239, 47 

8 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 411, 200, 84 

3/VB + 408, 196, 86 

10 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 656, 29, 6 

2/VB + 366, 274, 44 

15 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

18 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 545, 100, 52 

20 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

21 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

23 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

24 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

26 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB - 285, 334, 80 

28 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 637, 33, 28 

2/VB + 396, 297, 5 

3/VB + 545, 122, 26 

29 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 -  

31 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

3/VB + 343, 343, 14 

4 +  

5 +  

6/VB + 360,319,16 

7 +  

8 +  

33 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

34 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3/EB + 368, 305, 26 

4 +  

5 +  

35 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 625, 54, 23 

2/VB + 519, 84, 87 

3/VB + 426, 205, 59 

4/VB + 637, 16, 34 

37 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 353, 314, 32 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

40 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

41 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB - 305, 332, 60 

42 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

46 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

3 -  

4 +  

47 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

49 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 565, 123, 12 

2 +  

3/VB + 598, 82, 16 

50 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

51 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

52 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 631, 53, 11 

54 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 +  

3/EB - 335, 343, 18 

55 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

56 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

59 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 416, 224, 56 

60 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

61 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

63 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

65 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

66 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 592, 21, 79 

67 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

A konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

C konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3/VB + 415, 207, 72 

D konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

VB + 591, 9, 90 

E konstatuojamoji 

dalis. 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 619, 62, 13 

2/VB - 296, 380, 8 

G konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

H konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. -  

I konstatuojamoji dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

K konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

3 -  

M konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk./EB + 350, 337, 6 

Q konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB - 331, 346, 16 

S konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

T konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

V konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

AB konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

AF konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

VB + 337, 269, 87 

AG konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 622, 17, 54 

2/VB + 433, 182, 74 

AI konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk./EB + 338, 323, 28 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 443, 123, 100 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

S&D: D konstatuojamoji dalis, 10, 28 ir 59 dalys. 

GUE/NGL: E, AF ir AG konstatuojamoji dalys, 31 dalies 1-oji ir 6-oji dalys, 35 dalis, 37 dalies 

2-oji dalis, 49 dalies 1-oji ir 3-oji dalys, 52 ir 66 dalys. 

EFDD: C konstatuojamoji dalies 3-oji dalis, 7 dalies 2-oji dalis, 8 dalies 2-oji ir 3-oji dalys, 

18 ir 59 dalys. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

ECR: C, T ir AF konstatuojamosios dalys, 7, 23, 26, 34, 35, 41, 42, 59 ir 67 dalys. 

PPE: M ir AF konstatuojamosios dalys, 7, 26, 59 ir 67 dalys. 

ALDE: G, H, M ir AI konstatuojamosios dalys, 40, 47, 61, 65 ir 67 dalys. 

GUE/NGL: 6, 40 ir 50 dalys. 
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Prašymai balsuoti dalimis 

ECR: 

47 dalis 

1-oji dalis: „pažymi, kad profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra turi būti grindžiama 

darbuotojų teisėmis, užimtumo saugumu ir teise į atostogas, neribojant šios teisės dėl 

padidėjusių judumo ir lankstumo poreikių;“. 

2-oji dalis: „pabrėžia, kad dėl didesnio lankstumo gali sustiprėti dabartinė moterų patiriama 

diskriminacija darbo rinkoje – ji gali pasireikšti mažesniu darbo užmokesčiu, 

nestandartinėmis užimtumo formomis ir neproporcingai didele atsakomybe už 

neapmokamus namų ūkio darbus, jeigu prieš tai nebus nustatytas aiškus lyčių 

lygybės principas;“ 

 
PPE: 

considérant E 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „tačiau jų užmojai tikrai nepakankami;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
considérant Q 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „(nefiksuoto darbo laiko sutartys, terminuotos darbo 

sutartys, laikino darbo sutartys, darbo ne visą darbo laiką sutartys ir pan.)“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
56 dalis 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
60 dalis 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
ALDE: 

A konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kadangi, siekiant paskatinti teigiamas demografines 

tendencijas, svarbu vykdyti šeimai palankią politiką“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
I konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „naujo tipo darbo organizavimo principą, grindžiamą 

kokybiško“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
S konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi įvairių profesijų grupių sektoriuose savarankiškai dirbančios moterys ir 

verslininkės, norėdamos suderinti profesinį ir asmeninį gyvenimą, patiria ypač daug 

sunkumų;“. 

2-oji dalis: „kadangi labai dažnai moterys, norinčios tapti verslininkėmis, susiduria su 

sunkumais gauti paskolą, nes finansų tarpininkai nelinkę joms suteikti paskolų dėl 

to, jog laikosi nuomonės, kad moterys yra pažeidžiamesnės ir mažiau pajėgios plėsti 

savo verslą;“. 
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AB konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi Europa yra žemynas, kuriame daugiausia vyresnio amžiaus piliečių ir 

vyksta senėjimo procesas, kuris tęsis ir ateinančiais dešimtmečiais; kadangi daug 

valstybių narių trūksta pakankamų ilgalaikės priežiūros paslaugų, kad būtų 

tenkinami išaugę priežiūros poreikiai ir sprendžiama nesikeičiančio ar mažėjančio 

sveiko gyvenimo metų rodiklio problema;“. 

2-oji dalis: „kadangi dauguma oficialios vyresnio amžiaus giminaičių priežiūros namuose darbo 

vietų yra mažai apmokamos ir joms užtenka žemos kvalifikacijos;“. 

 
20 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kaip individualios teisės,“ ir „lygios ir vienodai“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
21 dalis 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
24 dalis 

1-oji dalis: „ragina valstybes nares taikyti iniciatyvią politiką ir skirti atitinkamas investicijas, 

kuriomis būtų siekiama padėti su šeima ir priežiūra susijusiomis atostogomis 

pasinaudojusioms moterims ir vyrams patekti, grįžti į darbo rinką, joje likti ir 

tobulėti, užsitikrinant pastovų ir kokybišką užimtumą, vadovaujantis Europos 

socialinės chartijos 27 straipsniu; ypač pabrėžia, kad reikia užtikrinti galimybę grįžti 

į tas pačias arba lygiavertes ar panašias pareigas, užtikrinti apsaugą nuo atleidimo ir 

mažiau palankaus požiūrio dėl nėštumo, prašymo suteikti su šeima susijusių 

atostogų ar pasinaudojimo jomis ir užtikrinti apsaugos laikotarpį, per kurį į darbą 

grįžęs asmuo galėtų prisitaikyti prie darbo;“. 

2-oji dalis: „pakartoja, kad į darbą grįžtantiems asmenims taip pat reikėtų užtikrinti galimybes 

pakeisti darbo valandas ir (arba) režimą (įskaitant būtinybę darbdaviui pagrįsti 

atsisakymą tai padaryti) ir užtikrinti mokymo laikotarpius;“. 

 
GUE/NGL: 

V konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „iš dalies arba“, „neperleidžiamomis“ ir „deramai“. 

2-oji dalis: „iš dalies arba“. 

3-oji dalis: „neperleidžiamomis“ ir „deramai“. 

 
37 dalis 

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

2-oji dalis: šis žodis. 

 
41 dalis 

1-oji dalis: „ragina valstybes nares remti fiskalinę politiką, nes ji yra veiksmingas svertas, 

padedantis gerinti profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą ir skatinti moterų 

užimtumą“. 

2-oji dalis: „t. y. šiuo tikslu įvesti mokesčių kreditą už vaikų, vyresnio amžiaus asmenų ar kitų 

priklausomų asmenų priežiūrą, grindžiamą mokesčių paskatomis ir lengvatomis;“. 

 
51 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ypač besiformuojančioje skaitmeninėje pažangių 

darbo modelių aplinkoje“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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55 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir verslo našumo ir pelningumo balansą“ 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
EFDD: 

7 dalis 

1-oji dalis: „ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad vykdant atitinkamą politiką ir 

priemones būtų atsižvelgiama į augančią šeimos ryšių,“. 

2-oji dalis: „be kita ko, civilinių partnerysčių, tėvystės ir senelių dalyvavimo auginant vaiką 

formų, įvairovę, taip pat į visos visuomenės įvairovę, o ypač užtikrinti, kad vaikas 

nebūtų diskriminuojamas dėl tėvų santuokinės padėties ar šeimos sudėties; ragina 

valstybes nares tarpusavyje pripažinti teisinius dokumentus, siekiant užtikrinti laisvą 

judėjimą be diskriminacijos;“. 

 
PPE, GUE/NGL: 

10 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „tokias kaip Vaiko garantijų sistema“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
33 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „atostogų teisių individualizavimą, taip pat“. 

2-oji dalis: „individualizavimą“. 

3-oji dalis: „atostogų teisių“ ir „ taip pat“. 

 
34 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „tėvystės atostogų direktyvos, kurioje būtų numatytos 

privalomos mažiausiai dviejų savaičių visiškai apmokamos atostogos;“. „prižiūrinčių 

asmenų atostogų direktyvos, kuri papildytų profesionalios priežiūros teikimo 

nuostatas, sudarytų darbuotojams sąlygas prižiūrėti priklausomus asmenis ir 

užtikrintų tinkamą prižiūrinčių asmenų atlyginimą ir socialinę apsaugą; ragina 

užtikrinti darbuotojų interesus atitinkantį lankstumą ir pakankamai paskatų vyrams 

imti prižiūrinčio asmens atostogas;“. „minimaliųjų standartų, taikytinų visose 

valstybėse narėse siekiant tenkinti specialius įtėvių ir įvaikių poreikius ir suteikti 

tokias pačias teises, kurias turi biologiniai tėvai;“ 

2-oji dalis: „tėvystės atostogų direktyvos, kurioje būtų numatytos privalomos mažiausiai dviejų 

savaičių visiškai apmokamos atostogos;“ 

3-oji dalis: „prižiūrinčių asmenų atostogų direktyvos, kuri papildytų profesionalios priežiūros 

teikimo nuostatas, sudarytų darbuotojams sąlygas prižiūrėti priklausomus asmenis ir 

užtikrintų tinkamą prižiūrinčių asmenų atlyginimą ir socialinę apsaugą; ragina 

užtikrinti darbuotojų interesus atitinkantį lankstumą ir pakankamai paskatų vyrams 

imti prižiūrinčio asmens atostogas;“. išskyrus žodžius „darbuotojų interesus 

atitinkantį lankstumą ir“. 

4-oji dalis: „darbuotojų interesus atitinkantį lankstumą ir“. 

5-oji dalis: „minimaliųjų standartų, taikytinų visose valstybėse narėse siekiant tenkinti 

specialius įtėvių ir įvaikių poreikius ir suteikti tokias pačias teises, kurias turi 

biologiniai tėvai;“. 
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46 dalis 

1-oji dalis: „pažymi, kad visoje Europoje aukštas dirbančiųjų skurdo lygis, kai kuriems 

žmonėms tenka dirbti daugiau ir ilgiau, net derinti kelis darbus, kad galėtų 

pragyventi;“. 

2-oji dalis: „pabrėžia, jog labai svarbu, kad nebūtų siekiama užtikrinti profesinio ir asmeninio 

gyvenimo pusiausvyros tokiais būdais kaip mažų garantijų darbo sąlygų įvedimas ir 

nestandartinių užimtumo formų skaičiaus didinimas; pažymi, kad moterims tenka 

neproporcingai didelė nestandartinių užimtumo formų darbo dalis ir dėl to didėja 

socialinis ir ekonominis nesaugumas; atkreipia dėmesį į nuolatinį darbo užmokesčio 

(darbo užmokesčio atskaičius mokesčius ir neatskaičius mokesčių) skirtumą visose 

valstybėse narėse, kuris yra susijęs ne tik su skirtingomis susijusių rinkos dalyvių 

savybėmis, bet ir skirtingomis rinkos sąlygomis; “. 

3-oji dalis: „pabrėžia, kad darbo užmokestis turėtų būti grindžiamas darbo rezultatais, 

pragyvenimo vietoje išlaidomis, o ne tik kiekybiniais standartais;“. 

4-oji dalis: „ragina valstybes nares ir socialinius partnerius sukurti darbo užmokesčio politikos 

sistemą ir veiksmingas kovos su diskriminacija atlyginimų srityje ir tinkamo 

atlyginimo visiems darbuotojams užtikrinimo priemones, pavyzdžiui, nacionaliniu 

lygmeniu įvesti tokį minimalų darbo užmokestį, kuris užtikrintų orų gyvenimą, 

laikantis nacionalinės praktikos; ragina valstybes nares remti kolektyvines derybas 

kaip svarbų veiksnį plėtojant darbo užmokesčio politiką;“. 

 
PPE, ALDE: 

3 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir dėl jos sumažintas biudžetas“ ir „taikyti 

skatinamąją politiką ir paskatas, kad būtų remiamas demografinis atsinaujinimas“. 

2-oji dalis: „ir dėl jos sumažintas biudžetas“. 

3-oji dalis:  „taikyti skatinamąją politiką ir paskatas, kad būtų remiamas demografinis 

atsinaujinimas“. 

 
28 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir ragina Komisiją, kad ji, bendradarbiaudama su 

socialiniais partneriais ir pasikonsultavusi su pilietine visuomene, pateiktų aukštų 

standartų plačių užmojų pasiūlymą, siekiant užtikrinti geresnę profesinio ir 

asmeninio gyvenimo pusiausvyrą;“ „vienišų motinų“ ir „ir krūtimi maitinančių 

motinų“. 

2-oji dalis: „ir ragina Komisiją, kad ji, bendradarbiaudama su socialiniais partneriais ir 

pasikonsultavusi su pilietine visuomene, pateiktų aukštų standartų plačių užmojų 

pasiūlymą, siekiant užtikrinti geresnę profesinio ir asmeninio gyvenimo 

pusiausvyrą;“. 

3-oji dalis: „vienišų motinų“ ir „ir krūtimi maitinančių motinų“. 

 
K konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kadangi dabartinės užimtumo ir socialinės politikos 

priemonės, taikomos drauge su nustatytomis taupymo priemonėmis, Europoje trikdo 

ekonomikos augimą ir vystymąsi; kadangi šios politikos priemonės trukdo pasiekti 

strategijoje „Europa 2020“ užsibrėžtą tikslinį moterų užimtumo rodiklį – 75 proc. 

(dabar jis yra 63,5 proc.);“. ir „yra pasenęs dokumentas“. 

2-oji dalis: „kadangi dabartinės užimtumo ir socialinės politikos priemonės, taikomos drauge su 

nustatytomis taupymo priemonėmis, Europoje trikdo ekonomikos augimą ir 

vystymąsi; kadangi šios politikos priemonės trukdo pasiekti strategijoje „Europa 

2020“ užsibrėžtą tikslinį moterų užimtumo rodiklį – 75 proc. (dabar jis yra 63,5 

proc.);“. 

3-oji dalis: ir „yra pasenęs dokumentas“. 

 



P8_PV(2016)09-13(VOT)_LT.doc 32 PE 588.681 

ECR, GUE/NGL: 

5 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „teisėkūros ir ne teisėkūros“, „ragina Komisiją, kad ji, 

sykiu paisydama subsidiarumo principo, savo 2017 m. darbo programoje pateiktų 

pasiūlymą dėl tokio priemonių rinkinio, atsižvelgiant į paskelbtą Europos socialinių 

teisių ramstį, jeigu nebūtų įmanoma pasiekti socialinių partnerių susitarimo;“. 

„pabrėžia, kad pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų turėtų apimti vyrų 

ir moterų lygybę kaip teisinį pagrindą;“. ir „siekiant sukurti socialinių teisių ramstį“. 

2-oji dalis: „teisėkūros ir ne teisėkūros“. 

3-oji dalis: „ragina Komisiją, kad ji, sykiu paisydama subsidiarumo principo, savo 2017 m. 

darbo programoje pateiktų pasiūlymą dėl tokio priemonių rinkinio, atsižvelgiant į 

paskelbtą Europos socialinių teisių ramstį, jeigu nebūtų įmanoma pasiekti socialinių 

partnerių susitarimo;“. „siekiant sukurti socialinių teisių ramstį“. 

4-oji dalis: „pabrėžia, kad pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų turėtų apimti vyrų 

ir moterų lygybę kaip teisinį pagrindą;“ 

 
ECR, PPE, ALDE, EFDD: 

8 dalis 

1-oji dalis: „ragina Komisiją ir valstybes nares parengti ir įgyvendinti politiką ir taikyti 

priemones, kuriomis būtų remiami nepalankiausias sąlygas turintys asmenys ar 

asmenys,“. 

2-oji dalis: „kuriems galiojantys teisės aktai ir politikos priemonės šiuo metu netaikomos“. 

3-oji dalis: „pavyzdžiui, vienišos motinos arba tėvai, nesusituokusios poros, tos pačios lyties 

asmenų poros, migrantai, savarankiškai dirbantys asmenys ar jiems padedantys 

nedirbantys sutuoktiniai ir šeimos, kuriose vienas ar daugiau šeimos narių yra 

neįgalūs;“. 

 
ECR, PPE: 

15 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „įrodinėjimo pareiga būtų perkeliama atsakovui“ ir 

„savo iniciatyva atlikti oficialius tyrimus lygybės klausimais ir“. 

2-oji dalis: „įrodinėjimo pareiga būtų perkeliama atsakovui“. 

3-oji dalis: „savo iniciatyva atlikti oficialius tyrimus lygybės klausimais ir“. 

 
AG konstatuojamoji dalis. 

1-oji dalis: „kadangi, siekiant atsižvelgti į pažeidžiamų moterų“ ir „patiriamas tarpsektorines 

profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros ir užimtumo saugumo užtikrinimo 

kliūtis, reikalingos tikslinės darbo rinkos ir profesinio ir asmeninio gyvenimo 

pusiausvyros politikos priemonės;“. 

2-oji dalis: „t. y. neįgaliųjų, jaunų moterų, migrančių, pabėgėlių, iš etninių mažumų kilusių 

moterų ir LGBTI moterų“. 

 
PPE, ALDE, GUE/NGL: 

23 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir įgyvendinti ją pasinaudojant Europos semestru“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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ECR, PPE, ALDE: 

29 dalis 

1-oji dalis: „ragina ES ir valstybių narių lygmeniu, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, 

geriau koordinuoti įvairių rūšių atostogų nuostatas;“. 

2-oji dalis: „pažymi, kad geresnės galimybės naudotis įvairių rūšių atostogomis suteikia 

žmonėms gyvenimo etapų perspektyvų ir padidina dalyvavimą darbo rinkoje, bendrą 

efektyvumą ir pasitenkinimą darbu; pažymi, kad tais atvejais, kai nėra jokių nuostatų 

dėl atostogų arba kai esamos nuostatos laikomos nepakankamomis, socialiniai 

partneriai gali atlikti svarbų vaidmenį nustatant naujas arba atnaujinant esamas 

motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros atostogų nuostatas;“. 

3-oji dalis: „ragina Komisiją ir valstybes nares persvarstyti atostogų politiką, kad būtų 

atsižvelgta į dirbančių senelių vaidmenį anūkų priežiūros srityje;“. 

 
ECR, PPE, GUE/NGL: 

31 dalis 

1-oji dalis: „ragina Komisiją paskelbti Vaiko priežiūros atostogų direktyvos įgyvendinimo 

ataskaitą ir ragina Komisiją ir socialinius partnerius apsvarstyti galimybę siūlyti 

atitinkamai pailginti minimalią tėvystės atostogų trukmę, mokant adekvačią pajamų 

kompensaciją ir suteikiant socialinę apsaugą, nuo keturių iki mažiausiai šešių 

mėnesių ir padidinti vaikų, kurių atžvilgiu galima pasiimti vaiko priežiūros 

atostogas, amžių; pabrėžia, kad tėvams turėtų būti suteiktos lanksčios galimybės imti 

atostogas dalimis ar visas iš karto; ragina valstybes nares ir socialinius partnerius 

persvarstyti savo nustatytas vaiko priežiūros atostogų finansinės kompensacijos 

sistemas, kad būtų užtikrinta adekvataus lygio pajamų kompensacija, kuri veiktų 

kaip paskata ir, be kita ko, skatintų vyrus naudotis vaiko priežiūros atostogomis ne 

tik direktyvoje nustatytą minimalų laikotarpį;“. 

2-oji dalis: „pakartoja, kad tėvai turėtų lygiai pasidalyti vaiko priežiūros atostogas ir kad didelė 

atostogų dalis turėtų būti neperleidžiama;“ išskyrus žodį „lygiai“. 

3-oji dalis: „lygiai“. 

4-oji dalis: „ir kad didelė atostogų dalis turėtų būti neperleidžiama“ išskyrus žodžius „didelė“ ir 

žodžio „neperleidžiama“ priešdėlis „ne-“. 

5-oji dalis: „didelė“. 

6-oji dalis: žodžio „neperleidžiama“ priešdėlis „ne-“. 

7-oji dalis: „pabrėžia, kad abiem tėvams turi būti taikomos vienodos sąlygos teisių į pajamas ir 

vaiko priežiūros atostogų trukmės požiūriu; 

 
ALDE, GUE/NGL: 

35 dalis 

1-oji dalis: „ragina valstybes nares darbo ir socialinio draudimo teisės aktais nustatyti 

vadinamuosius priežiūros kreditus tiek moterims, tiek vyrams,“ išskyrus žodžius 

„vadinamuosius priežiūros kreditus“ ir „darbo ir“. 

2-oji dalis: „vadinamuosius priežiūros kreditus“ ir „darbo ir“. 

3-oji dalis: „kad būtų įskaitomi lygiaverčiai pensijos kaupimo laikotarpiai, siekiant apsaugoti 

tuos, kurie padaro karjeros pertrauką, kad galėtų neprofesine veikla nemokamai 

prižiūrėti priklausomą asmenį ar šeimos narį, ir pripažinti šių prižiūrinčių asmenų 

atliekamo darbo vertę visai visuomenei;“. 

4-oji dalis: „ragina valstybes nares dalytis gerąja patirtimi šioje srityje;“. 
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49 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad, viena vertus, profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra turi būti 

grindžiama darbuotojų teisėmis, užimtumo saugumu ir teise į atostogas, neribojant 

šios teisės dėl padidėjusių judumo ir lankstumo poreikių; tačiau pažymi, kad, kita 

vertus, kiekvieno darbuotojo asmeninė ir šeimos situacija skiriasi, ir todėl mano, kad 

darbuotojams reikėtų suteikti galimybę naudotis lanksčiais darbo modeliais, kad jie 

galėtų prisitaikyti prie konkrečių aplinkybių įvairiais gyvenimo etapais;“ išskyrus 

žodžius „pabrėžia, kad, viena vertus, profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra 

turi būti grindžiama darbuotojų teisėmis, užimtumo saugumu ir teise į atostogas, 

neribojant šios teisės dėl padidėjusių judumo ir lankstumo poreikių;“ 

2-oji dalis: „kad profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra turi būti grindžiama darbuotojų 

teisėmis, užimtumo saugumu ir teise į atostogas, neribojant šios teisės dėl 

padidėjusių judumo ir lankstumo poreikių;“. 

3-oji dalis: „mano, kad tokiu darbuotojui skirtu lankstumu galima paskatinti didesnius moterų 

užimtumo rodiklius; pabrėžia, kad darbuotojai ir darbdaviai yra bendrai atsakingi už 

tinkamiausių modelių parengimą ir susitarimą dėl jų; ragina Komisiją apžvelgti 

teisės prašyti taikyti lankstų darbo modelį padėtį valstybėse narėse;“. 

 
54 dalis 

1-oji dalis: „pažymi, kad pernelyg ilgos ir nereguliarios darbo valandos ir nepakankama poilsio 

trukmė, neužtikrinta darbo vieta ir neproporcingai aukštų rezultatų reikalavimas yra 

pagrindiniai padidėjusio streso, prastesnės fizinės ir psichinės sveikatos, 

padažnėjusių nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų veiksniai; pažymi, kad 

lankstus darbo laikas ir nuspėjamos darbo valandos daro teigiamą įtaką profesinio ir 

asmeninio gyvenimo pusiausvyrai; ragina valstybes nares ir socialinius partnerius 

įgyvendinant visus atitinkamus teisės aktus užtikrinti deramas darbo valandas ir 

poilsio per savaitę trukmę; primena Komisijos pareigą stebėti, kaip įgyvendinama 

Darbo laiko direktyva, ir svarstyti galimybę pradėti pažeidimo nagrinėjimo 

procedūrą prieš valstybes nares, kurios nesilaiko tos direktyvos;“ išskyrus žodžius 

„pažymi, kad lankstus darbo laikas ir nuspėjamos darbo valandos daro teigiamą įtaką 

profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai;“. 

2-oji dalis: „pažymi, kad lankstus darbo laikas ir nuspėjamos darbo valandos daro teigiamą įtaką 

profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai;“. 

3-oji dalis: „todėl rekomenduoja atidžiai stebėti įmonių perėmimo ir (arba) pardavimo atvejus, 

siekiant kovoti su tendencija nustatyti blogesnes darbo sutarties sąlygas, susijusias 

su darbo valandomis ir poilsio trukme;“. 
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ECR, ALDE, GUE/NGL: 

46 dalis 

1-oji dalis: „pažymi, kad visoje Europoje aukštas dirbančiųjų skurdo lygis, kai kuriems 

žmonėms tenka dirbti daugiau ir ilgiau, net derinti kelis darbus, kad galėtų 

pragyventi;“. 

2-oji dalis: „pabrėžia, jog labai svarbu, kad nebūtų siekiama užtikrinti profesinio ir asmeninio 

gyvenimo pusiausvyros tokiais būdais kaip mažų garantijų darbo sąlygų įvedimas ir 

nestandartinių užimtumo formų skaičiaus didinimas; pažymi, kad moterims tenka 

neproporcingai didelė nestandartinių užimtumo formų darbo dalis ir dėl to didėja 

socialinis ir ekonominis nesaugumas; atkreipia dėmesį į nuolatinį darbo užmokesčio 

(darbo užmokesčio atskaičius mokesčius ir neatskaičius mokesčių) skirtumą visose 

valstybėse narėse, kuris yra susijęs ne tik su skirtingomis susijusių rinkos dalyvių 

savybėmis, bet ir skirtingomis rinkos sąlygomis;“. 

3-oji dalis: „pabrėžia, kad darbo užmokestis turėtų būti grindžiamas darbo rezultatais, 

pragyvenimo vietoje išlaidomis, o ne tik kiekybiniais standartais;“. 

4-oji dalis: „ragina valstybes nares ir socialinius partnerius sukurti darbo užmokesčio politikos 

sistemą ir veiksmingas kovos su diskriminacija atlyginimų srityje ir tinkamo 

atlyginimo visiems darbuotojams užtikrinimo priemones, pavyzdžiui, nacionaliniu 

lygmeniu įvesti tokį minimalų darbo užmokestį, kuris užtikrintų orų gyvenimą, 

laikantis nacionalinės praktikos; ragina valstybes nares remti kolektyvines derybas 

kaip svarbų veiksnį plėtojant darbo užmokesčio politiką;“. 

 
ECR, ALDE: 

63 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad bet kokia moterų diskriminacijos forma, įskaitant lyčių segregaciją, 

darbo užmokesčio ir pensijų skirtumai, lyčių stereotipai ir didelis mėginimo 

suderinti profesinį ir asmeninį gyvenimą stresas yra susiję su aukštu moterų fizinio 

neaktyvumo rodikliu ir turi didžiulį poveikį jų fizinei ir psichinei sveikatai;“. 

2-oji dalis: „pakartoja, kad svarbu kovoti su stereotipais, skatinant ir ginant lyčių lygybę visais 

mokymosi etapais, pradedant pradine mokykla;“. 

3-oji dalis: „ragina valstybes nares ir socialinius partnerius vykdyti ir remti viešas sąmoningumo 

didinimo ir informavimo kampanijas ir programas, kuriomis būtų skatinama lyčių 

lygybė ir kovojama su stereotipais;“. 

 
PPE, EFDD: 

C konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi tradicinė moterų ir vyrų vaidmenų ir šeimos siaurąja prasme sąvoka vis 

labiau kvestionuojama“. 

2-oji dalis: „nes ES daugėja šeimų, kurias sudaro tik vienas iš tėvų ir jo vaikai, tos pačios lyties 

asmenų sąjunga grindžiamų šeimų, paauglių motinų ir kt.;“. 

3-oji dalis: „kadangi nepripažįstant šios įvairovės dar labiau diskriminuojami ir dar didesnį 

neigiamą poveikį patiria ES gyventojai ir jų šeimos;“. 

 


