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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. Nemokumo bylos ir nemokumo specialistai ***I 

Pranešimas: Tadeusz Zwiefka (A8-0324/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 624, 30, 32 

 

 

2. EB ir Uzbekistano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas ir dvišalė 

prekyba tekstilės gaminiais *** 

Rekomendacija: Maria Arena (A8-0332/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: pritarimas VB + 564, 100, 41 

 

 

 

3. EB ir Uzbekistano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas ir dvišalė 

prekyba tekstilės gaminiais (rezoliucija) 

Pranešimas: Maria Arena (A8-0330/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 567, 68, 69 

 

 

4. ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas (Ekvadoro prisijungimas) *** 

Rekomendacija: Helmut Scholz (A8-0362/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: pritarimas VB + 544, 114, 44 
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5. ES ir Norvegijos susitarimas dėl abipusės galimybės žvejoti Skagerako sąsiauryje 

*** 

Rekomendacija: Jørn Dohrmann (A8-0321/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: pritarimas VB + 670, 28, 7 

 

 

 

6. ES ir Norvegijos susitarimas dėl abipusės galimybės žvejoti Skagerako sąsiauryje 

(rezoliucija) 

Pranešimas: Jørn Dohrmann (A8-0320/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 638, 10, 49 

 

 

7. Gruzijos ir Europolo operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo susitarimas 

Pranešimas: Claude Moraes (A8-0343/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 544, 99, 66 

 

 

8. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: 

paraiška „EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana, automobiliai“ 

Pranešimas: Esteban González Pons (A8-0379/2016) (reikalinga kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 
balsavusių Parlamento narių balsų) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 18 dalies 4 GUE/NGL VB - 294, 395, 13 

5 GUE/NGL VB - 275, 414, 15 

Po F 

konstatuojamosios 

dalies 

1 GUE/NGL  -  

2 GUE/NGL  -  

3 GUE/NGL  -  



P8_PV(2016)12-14(VOT)_LT.docx 4 PE 596.793 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 613, 82, 12 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

GUE/NGL: 4 ir 5 pakeitimai. 
 

 

9. Geležinkelio įmonių apskaitos norminimas ***II 

Rekomendacija antrajam svarstymui: Merja Kyllönen (A8-0368/2016) (reikalinga kvalifikuota balsų 
dauguma) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas atmesti 

Tarybos poziciją 

1 ENF VB - 69, 629, 8 

Tarybos pozicija paskelbta patvirtinta 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ENF: 1 pakeitimas. 
 

 

 

10. Vidaus keleivinio geležinkelių transporto paslaugos ***II 

Rekomendacija antrajam svarstymui: Wim van de Camp (A8-0373/2016) (reikalinga kvalifikuota 
balsų dauguma) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas atmesti 

Tarybos poziciją 

1= 

2= 

3= 

8= 

EFDD 

Verts/ALE 

ENF 

GUE/NGL 

VB - 330, 354, 23 

Po 4 straipsnio 4 dalies 4 S&D VB - 333, 349, 24 

4 straipsnio 6 dalis 9 GUE/NGL VB - 150, 530, 25 

Po 8 straipsnio 2 dalies 10 GUE/NGL VB - 128, 530, 48 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

7 konstatuojamoji 

dalis 

5 GUE/NGL VB - 127, 525, 47 

13 konstatuojamoji 

dalis 

6 GUE/NGL VB - 151, 515, 29 

14 konstatuojamoji 

dalis 

7 GUE/NGL VB - 159, 517, 29 

Tarybos pozicija paskelbta patvirtinta 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EFDD: 1 pakeitimas. 

S&D: 4 pakeitimas. 

Verts/ALE: 1, 2, 3 ir 8 pakeitimai. 

GUE/NGL: 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 pakeitimai. 

ENF: 3 pakeitimas. 
 

 

 

11. Bendra Europos geležinkelių erdvė ***II 

Rekomendacija antrajam svarstymui: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016) (reikalinga kvalifikuota 

balsų dauguma) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas atmesti 

Tarybos poziciją 

1= 

2= 

3= 

4= 

EFDD 

Verts/ALE 

ENF 

GUE/NGL 

VB - 250, 459, 1 

Po 1 straipsnio 2 dalies 5 GUE/NGL VB - 161, 485, 49 

Po 11 straipsnio 2 

dalies 

6 GUE/NGL VB - 168, 524, 9 

Po 11 straipsnio 7NP GUE/NGL VB - 191, 495, 22 

8NP GUE/NGL VB - 189, 493, 25 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 56 straipsnio 3 

dalies 2 pastraipa 

9 GUE/NGL VB - 183, 487, 28 

Po 56 straipsnio 3 

dalies 

10 GUE/NGL VB - 247, 454, 6 

Po 56 straipsnio 12 

dalies 

11 GUE/NGL VB - 166, 506, 34 

63 straipsnio 1 dalies 2 

pastraipa 

12NP GUE/NGL  -  

63 straipsnio 1 dalies 3 

pastraipa 

13NP GUE/NGL  -  

Tarybos pozicija paskelbta patvirtinta 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EFDD: 1 pakeitimas. 

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

GUE/NGL: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ir 11 pakeitimai. 

ENF: 3 pakeitimas. 
 

 

12. 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 

Visas tekstas 157 komitetas  +  

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas  +  

Balsavimas: teisėkūros rezoliucija VB + 546, 140, 22 

 

Įvairūs 

Pranešimas grąžintas komitetui per 2016 m. kovo 8 d. plenarinį posėdį (Darbo tvarkos taisyklių 

61 straipsnio 2 dalis). 

157 pakeitimas pakeičia per šį plenarinį posėdį priimtus pakeitimus. 
 

 

13. Audito Rūmų nario skyrimas: Juhan Parts 

Pranešimas: Bart Staes (A8-0375/2016) (slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 182 straipsnio 
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1 dalis)) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: Juhano 

Partso paskyrimas 

 + 488, 133, 88 
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14. Anglies ir plieno mokslinių tyrimų fondo mokslinių tyrimų programa * 

Pranešimas: Jerzy Buzek (A8-0358/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Atsakingo komiteto 

pakeitimai. 

Balsavimas už visus 

pakeitimus iš karto 

1-5 

7-10 

komitetas  +  

Sprendimo 

2008/376/EB 3 

straipsnio 1 dalies g 

punktas 

16NP Verts/ALE EB + 349, 343, 13 

Po Sprendimo 

2008/376/EB 3 

straipsnio 2 dalies f 

punkto 

24 S&D VB - 261, 408, 43 

Sprendimo 

2008/376/EB 4 

straipsnio pavadinimas 

ir 1 dalis 

21 S&D VB - 279, 372, 58 

Po Sprendimo 

2008/376/EB 4 

straipsnio 1 dalies i 

punkto 

25 S&D VB - 264, 398, 44 

Sprendimo 

2008/376/EB 4 

straipsnio 2 ir 3 dalys 

17 Verts/ALE  -  

Sprendimo 

2008/376/EB 8 

straipsnio įžanginė 

dalis 

20 Verts/ALE EB + 353, 346, 7 

Po Sprendimo 

2008/376/EB 8 

straipsnio j punkto 

22 S&D VB - 326, 345, 37 

Sprendimo 

2008/376/EB 21 

straipsnio b punktas 

26 GUE/NGL dal.   

1 -  

2 -  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po Sprendimo 

2008/376/EB 21 

straipsnio i punkto 

6 komitetas dal.   

1/VB + 666, 17, 27 

2/VB - 315, 322, 65 

Sprendimo 

2008/376/EB 22 

straipsnio 3 dalis 

11 Verts/ALE  -  

Sprendimo 

2008/376/EB 24 

straipsnio 2 dalies 1 

pastraipa 

13 Verts/ALE  -  

Sprendimo 

2008/376/EB 24 

straipsnio 3 dalies 1 

pastraipa 

12 Verts/ALE  -  

Sprendimo 

2008/376/EB 24 

straipsnio 3 dalies 2 

pastraipa 

14 Verts/ALE EB - 302, 393, 11 

Po Sprendimo 

2008/376/EB 24 

straipsnio 3 dalies 

15 Verts/ALE EB + 403, 302, 5 

Sprendimo 

2008/376/EB priedo 1 

lentelė 

18 Verts/ALE VB - 299, 360, 50 

Sprendimo 

2008/376/EB priedo 2 

lentelė 

19 Verts/ALE VB - 291, 359, 48 

Po 1 

konstatuojamosios 

dalies 

23 S&D VB - 260, 413, 20 

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas  +  

Balsavimas: teisėkūros rezoliucija VB + 562, 103, 45 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

S&D: 21, 22, 23, 24 ir 25 pakeitimai. 

Verts/ALE: 6, 18, 19 ir 21 pakeitimai. 
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Prašymai balsuoti dalimis 

Verts/ALE: 

6 pakeitimas. 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „įskaitant tolesnes paramos priemones jų tęstinumui ir 

ilgalaikiam“, „gyvybingumui“ ir „užtikrinti“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
26 pakeitimas. 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 
 

 

15. 2015 m. metinė žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje ir Europos Sąjungos 

politikos šioje srityje ataskaita 

Pranešimas: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

6 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Po 10 dalies 1 daugiau kaip 

40 narių 

VB - 261, 388, 58 

35 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 464, 212, 23 

36 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 686, 16, 3 

2/VB + 510, 176, 19 

40 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 386, 239, 84 

44 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

45 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

50 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 +  

3 +  

51 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

52 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

55 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

56 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 364, 326, 11 

58 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

60 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

61 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

63 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

64 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

78 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

87 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

89 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

96 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

98 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

104 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

108 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

109 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

117 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

119 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

124 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

126 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

129 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

136 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

140 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

141 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

148 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 626, 33, 45 

2/VB + 382, 281, 31 

U konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

AG konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

AM konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB - 337, 356, 15 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 463, 115, 113 
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Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EFDD: 35 ir 36 dalys. 

PPE: 40 dalies 2-oji dalis, 148 dalis ir 1 pakeitimas. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

Verts/ALE: 55 dalis. 

PPE: 63, 96, 124 ir 126 dalys. 

S&D: 55, 56, 98 ir 148 dalys. 

ENF: 44, 45, 52, 58, 60, 63, 109, 117, 136 dalys ir U konstatuojamoji dalis. 

ALDE: 98 ir 140 dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

Verts/ALE: 

§ 36 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad neteisėtas migrantų įvežimas yra susijęs su prekyba žmonėmis ir yra 

didelis žmogaus teisių pažeidimas;“. 

2-oji dalis: „primena, kad tokios BSGP misijos, kaip antai, Europos Sąjungos vadovaujamų 

karinio laivyno pajėgų operacija Viduržemio jūros regione „Sophia“ 

(EURONAVFOR MED), yra veiksmingas kovos su neteisėtu migrantų įvežimu 

būdas; ragina Sąjungą tęsti ir dar intensyviau vykdyti tokias operacijas;“. 

 
§ 56 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kad, siekiant didinti readmisijos veiksmingumą ir 

užtikrinti nuoseklų grąžinimą Europos lygmeniu, turės būti priimti nauji“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
§ 64 

1-oji dalis: „konkrečias“ ir „deradikalizavimui ir“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
§ 87 

1-oji dalis: „pakartoja, kad reikia atkreipti dėmesį į tam tikras MVĮ, kurios daugiausia veikia 

vietos ir regioniniu lygmenimis konkrečiuose sektoriuose, ypatybes; todėl mano, jog 

svarbiausia, kad Sąjungos politika ĮSA srityje, įskaitant nacionalinius veiksmų 

planus ĮSA srityje, atitiktų specifinius MVĮ poreikius“. 

2-oji dalis: „ir principą „visų pirma galvokime apie mažuosius“ ir pripažintų neformalų ir 

intuityvų MVĮ požiūrį į ĮSA; dar kartą atmeta bet kokias priemones, dėl kurių galėtų 

padidėti MVĮ tenkanti papildoma administracinė arba finansinė našta, tačiau remia 

priemones, kurios padėtų MVĮ įgyvendinti bendrus veiksmus;“. 

 
§ 140 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kad būtų galima parengti naujas tarptautines 

privalomas taisykles, siekiant THT pritaikyti prie naujos karų realybės“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 

PPE: 

§ 6 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „(siekiant šio tikslo nepaprastai svarbios yra žmogaus 

teisių strategijos, kuriomis siekiama propaguoti ir apsaugoti LGBTI asmenų teises)“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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§ 40 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „smerkia tai, kad vietas JT ŽTT dažnai užima šalys, 

kuriose, kaip įrodyta, įvykdyta sunkių žmogaus teisių pažeidimų, ir ragina ES 

valstybes nares viešai skelbti jų balsus JT ŽTT;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
§ 89 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kurie būtų susitarimo sudarymo sąlyga ir esminė 

susitarimo dalis“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
§ 104 

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

„įskaitant saugų nėštumo nutraukimą“ ir „ir saugiai nutraukti nėštumą“. 

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

3-oji dalis: „įskaitant saugų nėštumo nutraukimą“ ir „ir saugiai nutraukti nėštumą“. 

 
§ 141 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ragina valstybes nares apsvarstyti galimybę priimti 

Gvantanamo kalinius į ES;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
AG konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „įskaitant LGBTI asmenis“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 

S&D: 

§ 129 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „tautinių“, „tautinei“ ir „tautinėms“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 

ENF: 

§ 51 

1-oji dalis: „pabrėžia, jog reikia stiprinti bendradarbiavimą su kilmės ir tranzito šalimis, siekiant 

palengvinti struktūruotą migracijos srautų valdymą ir veiksmus, kuriais šalinamos 

esminės emigracijos priežastys; pabrėžia, kad nepaprastai svarbu kovoti su 

grupuotėmis, kurios užsiima neteisėtu migrantų gabenimu;“. 

2-oji dalis: „pažymi, kad ES turi skatinti atitinkamas šalis pasirašyti Palermo protokolą dėl 

kovos su neteisėtu migrantų gabenimu; primena Valetos aukščiausiojo lygio 

susitikime sutartus įsipareigojimus;“. 

 
§ 78 
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1-oji dalis: „yra susirūpinęs dėl bandymų naudoti lėšas, skirtas kovai su skurdu ir vystymosi 

skatinimui – jos taip pat turi praktinį poveikį politikai, kurios pagrindinis tikslas yra 

puoselėti žmogaus teises – su vystymusi nesusijusiems tikslams; pabrėžia, kad 

parama vystymuisi turėtų būti siekiama panaikinti skurdą, o ne tik laikyti ją 

priemone migracijai kontroliuoti, ir primena 16-ojo darnaus vystymosi tikslo dėl 

taikos, teisingumo ir tvirtų institucijų svarbą siekiant stiprinti žmogaus teises ir 

veiksmingą demokratinį valdymą; mano, kad, siekiant užtikrinti ES pagalbos 

skaidrumą ir pagalbą gaunančių šalių atskaitomybę, į visas vystymosi programas 

turėtų būti įtraukta kovos su korupcija sąlyga ir kad teisinės valstybės, gero 

valdymo, institucinių pajėgumų stiprinimas naudojant paramą biudžetui, 

demokratinis dalyvavimas ir atstovaujamasis sprendimų priėmimas, stabilumas, 

socialinis teisingumas ir integracinis bei tvarus augimas, sudarant sąlygas teisingai 

perskirstyti sukurtą turtą, turėtų būti pagrindiniai visų ES išorės politikos priemonių 

tikslai;“. 

2-oji dalis: „įspėja dėl populizmo, ekstremizmo ir piktnaudžiavimo konstitucija, kuriais 

įteisinami žmogaus teisių pažeidimai;“. 
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ALDE: 

§ 119 

1-oji dalis: „yra labai susirūpinęs dėl to, kad numatoma, jog sparčiai didėjanti atsparumo 

antimikrobinėms medžiagoms grėsmė gali tapti dažniausia pasaulyje mirties 

priežastimi, kuri pirmiausia palies pažeidžiamus ir silpnus asmenis besivystančiose 

šalyse; ragina Komisiją nedelsiant parengti tikrai veiksmingą visuomenės sveikatos 

strategiją,“. 

2-oji dalis: „apimančią: – ligų priežasčių nustatymą, diagnostiką ir atsparių bakterijų plitimo 

būdų nustatymą pasitelkiant turizmą ir prekybą, – optimalių tarptautinių, 

nacionalinių ir regioninių reagavimo į ekstremaliąsias situacijas veiksmų nustatymą 

po nesustabdomų bakterijų protrūkio ir integruotą bei suderintą pasirengimą tokiems 

veiksmams, – griežčiausių, į apimtį orientuotų reglamentų dėl antibiotikų naudojimo 

visuose pasaulio regionuose, suderintų su tinkamomis ir veiksmingomis vykdymo 

užtikrinimo priemonėmis, parengimą, – didžiausios visų laikų informacijos apie 

atsparumo antimikrobinėms medžiagoms grėsmę programos parengimą ir 

įgyvendinimą naudojant visus išteklius ir pasitelkiant visų pirma socialinę 

žiniasklaidą;“. 

 
AM konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „būtiniausios žmogaus teisės“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 

PPE, ENF: 

§ 50 

1-oji dalis: „atkreipia dėmesį į tai, kad konfliktai, karai, valdymo trūkumai ir nepakankama 

pagarba žmogaus teisėms bei demokratijai yra pagrindinės migracijos ir perkėlimo 

priežastys;“. 

2-oji dalis: „pabrėžia, kad priimančiosios šalys turėtų visapusiškai užtikrinti prieigą prie 

nemokamo kokybiško valstybinio išsilavinimo bei sveikatos priežiūros paslaugų, be 

kita ko, susijusių su lytine ir reprodukcine sveikata ir teisėmis, ir prieigą prie darbo 

rinkos ir būsto, kuris atitiktų pabėgėlių poreikius; pabrėžia, kad pagrindinis 

integracijos aspektas yra migrantų ir pabėgėlių noras integruotis, taip pat atitinkama 

gerovės politika; ragina ES dėti daugiau pastangų remiant Libaną ir Jordaniją, kurios 

priglaudžia beprecedentį skaičių pabėgėlių, kurie dažnai susiduria su įvairialypėmis 

grėsmėmis; išskyrus žodžius „ir teisėmis“. 

3-oji dalis: „ir teisėmis“. 

 
§ 61 

1-oji dalis: „ragina valstybes nares visapusiškai įgyvendinti ES priimtą bendrą prieglobsčio 

dokumentų rinkinį ir bendrus migracijos teisės aktus bei laikytis jų nuostatų, visų 

pirma apsaugoti pažeidžiamus prieglobsčio prašytojus, kaip antai vaikai, moterys, 

pagyvenę ir LGBTI asmenys, nuo smurto ir diskriminacijos vykdant prieglobsčio 

procedūras ir, siekiant užtikrinti tinkamas ir praktiškas procedūras, rengti tinkamus 

mokymus valstybėms narėms; ragina valstybes nares dalyvauti perkėlimo 

programose, sudarant galimybes šeimoms vėl susijungti ir suteikiant humanitarines 

vizas;“. išskyrus žodžius „ir LGBTI asmenys“. 

2-oji dalis: „ir LGBTI asmenys“. 

3-oji dalis: „pabrėžia, kad siekiant spartaus perkėlimo įsipareigojimų vykdymo svarbu šalinti 

administracines ir politines kliūtis; supranta, jog būtina vykdyti saugų asmenų, kurių 

atveju atlikus individualų jų prašymo suteikti prieglobstį vertinimą nustatoma, kad 

jie negali pretenduoti į apsaugą Sąjungoje, grąžinimą;“. 
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§ 108 

1-oji dalis: „pritaria JT Saugumo Tarybos neseniai priimtai rezoliucijai Nr. 2242, kurioje 

pažymima, kad moterys yra pagrindinė visų pastangų spręsti pasaulinius iššūkius 

dalis, remia jos įgyvendinimą ir ragina dėti daugiau pastangų siekiant integruoti 

moterų, taikos ir saugumo darbotvarkes į visus įvairius taikos palaikymo aspektus; 

pabrėžia, jog svarbu, kad moterys lygiomis teisėmis visapusiškai ir aktyviai 

dalyvautų konfliktų prevencijos ir jų sprendimo, taip pat taikos derybų ir taikos 

kūrimo procese;“. 

2-oji dalis: „rekomenduoja pradėti taikyti kvotų sistemą, kad būtų suteikiama galimybė skatinti 

moterų dalyvavimą visais politiniais lygmenimis;“. 

 
§ 148 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „šiuo metu krikščionių religinė grupė yra labiausiai 

persekiojama ir bauginama pasaulyje, įskaitant Europą, kurioje krikščionių 

pabėgėliai nuolat kenčia nuo persekiojimo religiniu pagrindu, ir kad“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 

PPE, ALDE: 

§ 108 

1-oji dalis: „pritaria JT Saugumo Tarybos neseniai priimtai rezoliucijai Nr. 2242, kurioje 

pažymima, kad moterys yra pagrindinė visų pastangų spręsti pasaulinius iššūkius 

dalis, remia jos įgyvendinimą ir ragina dėti daugiau pastangų siekiant integruoti 

moterų, taikos ir saugumo darbotvarkes į visus įvairius taikos palaikymo aspektus; 

pabrėžia, jog svarbu, kad moterys lygiomis teisėmis visapusiškai ir aktyviai 

dalyvautų konfliktų prevencijos ir jų sprendimo, taip pat taikos derybų ir taikos 

kūrimo procese;“. 

2-oji dalis: „rekomenduoja pradėti taikyti kvotų sistemą, kad būtų suteikiama galimybė skatinti 

moterų dalyvavimą visais politiniais lygmenimis;“. 

 

Verts/ALE, ALDE: 

§ 148 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „šiuo metu krikščionių religinė grupė yra labiausiai 

persekiojama ir bauginama pasaulyje, įskaitant Europą, kurioje krikščionių 

pabėgėliai nuolat kenčia nuo persekiojimo religiniu pagrindu, ir kad“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
 

 

16. Bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimas (Europos Sąjungos sutarties 

36 straipsnis) 

Pranešimas: Elmar Brok (A8-0360/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

1 dalis 14 GUE/NGL VB - 69, 616, 15 

§ originalus 

tekstas 

VB + 498, 98, 111 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

3 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 450, 184, 70 

7 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 514, 140, 48 

10 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 559, 120, 27 

12 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 593, 66, 50 

2 +  

14 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 508, 127, 70 

17 dalis 15 GUE/NGL VB - 127, 558, 20 

§ originalus 

tekstas 

VB + 544, 142, 19 

18 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 479, 140, 76 

19 dalis 16NP GUE/NGL VB - 195, 495, 12 

1 Verts/ALE  -  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 432, 255, 18 

2/VB + 407, 261, 26 

3/VB + 505, 169, 17 

20 dalis 17NP GUE/NGL VB - 136, 503, 68 

2 Verts/ALE  -  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 473, 188, 44 

2/VB + 438, 235, 23 

23 dalis 3 Verts/ALE  -  

§ dal.   



P8_PV(2016)12-14(VOT)_LT.docx 20 PE 596.793 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

originalus 

tekstas 

1 +  

2 +  

25 dalis 5 Verts/ALE  -  

§ originalus 

tekstas 

VB + 422, 262, 22 

27 dalis 18NP GUE/NGL VB - 194, 437, 76 

7 Verts/ALE  -  

§ originalus 

tekstas 

VB + 389, 248, 69 

Po 27 dalies 19 GUE/NGL VB - 116, 529, 53 

Po 28 dalies 9 Verts/ALE  +  

30 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 489, 135, 73 

33 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

34 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

35 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

47 dalis 11 Verts/ALE  -  

51 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 520, 133, 51 

62 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 484, 172, 41 

64 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 480, 162, 51 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 65 dalies 13 Verts/ALE  -  

7 nurodomoji dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

10 nurodomoji dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

C konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 349, 327, 28 

E konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 433, 174, 93 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EFDD: 1, 7, 10 dalys, 12 dalies 1-oji dalis, 17, 18, 19, 20, 25, 27, 51, 62 ir 64 dalys. 

GUE/NGL: 14, 15, 16, 17, 18, 19 pakeitimai ir  3, 14, 30 dalys. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

S&D: 27 dalis. 

EFDD: E konstatuojamoji dalis. 

Verts/ALE: 20 ir 30 dalys. 

ENF: 10, 33, 35 dalys, 7 ir 10 nurodomosios dalys, E konstatuojamoji dalis. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

EFDD: 

§ 12 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad dabartinių krizių sąlygomis išryškėja Jungtinių Tautų Organizacijos 

ribotumas; ragina Sąjungą ir jos valstybes nares visomis išgalėmis siekti Saugumo 

Tarybos reformos,“. 

2-oji dalis: „būtent veto teisės panaikinimo masinių žiaurumų atveju;“. 

 
§ 23 

1-oji dalis: „apgailestauja, kad Komisija, EIVT, EGA ir valstybės narės dar ne iki galo įvykdė 

išsamias užduotis, nustatytas 2013 m. Užsienio reikalų tarybos ir 2013 bei 2015 m. 

Europos Vadovų Tarybos posėdžiuose; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir 

Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir MVĮ 

atsakingą Komisijos narį prieš siūlant naujas užduotis pateikti Parlamentui 

ankstesnių sprendimų įgyvendinimo vertinimą; ragina suaktyvinti vykdomą su 

Europos gynybos veiksmų planu susijusį darbą ir Komisijos pastangas, dedamas 

siekiant kuo labiau padidinti bendradarbiavimą gynybos srityje,“. 
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2-oji dalis: „ir be kita ko, numatant paskatas, pavyzdžiui, vidaus rinkos, viešųjų pirkimų, 

mokslinių tyrimų, transporto, kosmoso, kibernetikos, energetikos ir pramonės 

politikos srityse; atkreipia dėmesį į Prancūzijos prezidento pasiūlymą dėl Europos 

saugumo ir gynybos fondo ir pritaria tam, kad būtų kuriamos naujos ir novatoriškos 

finansavimo ir investavimo koncepcijos, be kita ko, pasitelkiant Europos investicijų 

banką ir viešojo bei privačiojo sektorių partnerystę;“. 

 

S&D: 

§ 20 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „įsteigti nuolatinį civilinį ir karinį štabą, kuriame 

vienodai svarbus būtų Karinių operacijų planavimo ir vykdymo centras 

(angl. Military Planning and Conduct Capability, MPCC) ir Civilinių operacijų 

planavimo ir vykdymo centras (angl. Civilian Planning and Conduct Capability, 

CPCC), – tai stiprintų strateginį ir operatyvinį planavimą visame planavimo cikle, 

gerintų civilinį ir karinį bendradarbiavimą ir ES gebėjimą greitai reaguoti į krizes;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
C konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „masinių pabėgėlių srautų“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 

Verts/ALE, ENF: 

§ 19 

1-oji dalis: „yra įsitikinęs, kad, atsižvelgiant į nepakankamai finansuojamą ES biudžetą, 

papildomas pastangas vykdant operacijas, administracines išlaidas, parengiamuosius 

veiksmus ir bandomuosius projektus, susijusius su bendra saugumo ir gynybos 

politika, taip pat būtinas papildomas valstybių narių skiriamas finansavimas ir 

pastangos sinergijai stiprinti; ragina Komisiją ir valstybes nares pasinaudoti 

galimybe, atsirandančia vykdant dabartinės daugiametės finansinės programos 

(DFP) peržiūrą ir (arba) persvarstymą, ir atsižvelgti į biudžeto poreikius, 

atsirandančius daugėjant saugumo uždavinių; ragina valstybes nares didinti savo 

gynybos išlaidas, kad būtų pasiekti NATO pajėgumo tikslai, pagal kuriuos 

reikalaujama gynybos išlaidoms skirti ne mažiau kaip dviejų procentų BVP;“, 

išskyrus žodžius „taip pat būtinas papildomas valstybių narių skiriamas 

finansavimas;“. 

2-oji dalis: „taip pat būtinas papildomas valstybių narių skiriamas finansavimas;“. 

3-oji dalis: „pabrėžia, kad geriau koordinuojant ES ir valstybių narių veiklą bei mažinant atvejų, 

kai ES ir valstybių narių veikla sutampa, skaičių, būtų galima sutaupyti lėšų ir jas 

perskirstyti;“. 
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§ 34 

1-oji dalis: „yra įsitikinęs, kad metas nustatyti naują, tikroviškesnę ES santykių su Rusija 

strategiją, pagrįstą ne tik patikimomis atgrasomosiomis priemonėmis, bet ir dialogu 

bendrų interesų, pavyzdžiui, kovos su terorizmu, ginklų neplatinimo ir prekybos, 

srityse; kartu pabrėžia, kad svarbu daugiau investuoti į bendradarbiavimą su Rusijos 

pilietine visuomene ir labiau ją remti, kad būtų stiprinamas ilgalaikis ES ir Rusijos 

santykių pagrindas;“. 

2-oji dalis: „pabrėžia, kad sankcijos buvo reikalingos siekiant reaguoti į tolimesnę Rusijos 

agresiją Ukrainoje ir pasirodė esančios veiksminga tokios agresijos atgrasymo 

priemonė; primena, kad tam, kad susijusios sankcijos būtų sustabdytos, būtina 

visapusiškai įgyvendinti Minsko susitarimus; visiškai pritaria ES nustatytoms 

ribojamosioms priemonėms, kurios, atsižvelgiant į neteisėtą Krymo aneksiją ir 

tyčinę Ukrainos destabilizaciją, taikomos Rusijos fiziniams asmenims ir įmonėms, ir 

primygtinai teigia, kad ES turėtų apsvarstyti galimybę nustatyti papildomas 

laipsniškas sankcijas, ypač aukštųjų technologijų produktams naftos ir dujų, IT ir 

ginkluotės sektoriuose, jei Rusija ir toliau vykdytų tarptautinės teisės pažeidimus;“. 

3-oji dalis: „mano, kad tai bendras ES ir Rusijos interesas užtikrinti geresnius santykius, jei 

taikoma tarptautinė teisė;“. 

 

EFDD, ENF: 

§ 34 

1-oji dalis: „yra įsitikinęs, kad metas nustatyti naują, tikroviškesnę ES santykių su Rusija 

strategiją, pagrįstą ne tik patikimomis atgrasomosiomis priemonėmis, bet ir dialogu 

bendrų interesų, pavyzdžiui, kovos su terorizmu, ginklų neplatinimo ir prekybos, 

srityse; kartu pabrėžia, kad svarbu daugiau investuoti į bendradarbiavimą su Rusijos 

pilietine visuomene ir labiau ją remti, kad būtų stiprinamas ilgalaikis ES ir Rusijos 

santykių pagrindas;“. 

2-oji dalis: „pabrėžia, kad sankcijos buvo reikalingos siekiant reaguoti į tolimesnę Rusijos 

agresiją Ukrainoje ir pasirodė esančios veiksminga tokios agresijos atgrasymo 

priemonė; primena, kad tam, kad susijusios sankcijos būtų sustabdytos, būtina 

visapusiškai įgyvendinti Minsko susitarimus; visiškai pritaria ES nustatytoms 

ribojamosioms priemonėms, kurios, atsižvelgiant į neteisėtą Krymo aneksiją ir 

tyčinę Ukrainos destabilizaciją, taikomos Rusijos fiziniams asmenims ir įmonėms, ir 

primygtinai teigia, kad ES turėtų apsvarstyti galimybę nustatyti papildomas 

laipsniškas sankcijas, ypač aukštųjų technologijų produktams naftos ir dujų, IT ir 

ginkluotės sektoriuose, jei Rusija ir toliau vykdytų tarptautinės teisės pažeidimus; 

3-oji dalis: „mano, kad tai bendras ES ir Rusijos interesas užtikrinti geresnius santykius, jei 

taikoma tarptautinė teisė;“. 
 

Įvairūs 

Verts/ALE frakcija atšaukė savo 4, 6, 8, 10 ir 12 pakeitimus. 
 

 

17. BŽŪP priemonės kainų svyravimams žemės ūkio produktų rinkose mažinti 

Pranešimas: Angélique Delahaye (A8-0339/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

1 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  



P8_PV(2016)12-14(VOT)_LT.docx 24 PE 596.793 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 +  

4 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

12 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

15 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

25 dalis 1 pranešėjas  +  

§ originalus 

tekstas 

atsk. ↓  

Po 26 dalies 2 pranešėjas  +  

31 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

34 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

37 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

39 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

49 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

59 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

62 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

63 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

B konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

F konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

G konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

VB + 647, 9, 36 

K konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

L konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 445, 148, 89 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ENF: G konstatuojamoji dalis. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

GUE/NGL: 34, 37 ir 39 dalys. 

ECR: 25, 31, 49 ir 62 dalys. 

Verts/ALE: 4, 15, 34 ir 63 dalys. 
 



P8_PV(2016)12-14(VOT)_LT.docx 26 PE 596.793 

Prašymai balsuoti dalimis 

GUE/NGL: 

B konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi žemės ūkiui tenka priimti svarbų pasaulio gyventojų skaičiaus augimo 

iššūkį;“. 

2-oji dalis: „ir net ir šiandien pasaulyje tebėra daug žmonių, patiriančių maisto nepriteklių, todėl 

žemės ūkio rinkų nestabilumas dėl gamybos svyravimų ar paklausos ir pasiūlos 

disbalanso toliau didės;“. 

 
F konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi kiekvienas pasaulio regionas taiko savo gamybos modelį ir įvairias 

priemones, susijusias su aplinka ir gyvūnų gerove, o tai gali turėti didelį poveikį 

produktų gamybos sąnaudoms ir kainai,“. 

2-oji dalis: „ir kadangi Europos Sąjungos ūkininkai turėtų galėti konkuruoti pasaulinėje 

rinkoje;“. 

 

ECR: 

§ 1 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „globalizacija ir žemės ūkio rinkų sudėtingumas“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
§ 4 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
§ 59 

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

2-oji dalis: šis žodis. 

 
K konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi žemės ūkio rinkos, kuriose susiduria pasiūla ir paklausa, yra iš esmės 

nestabilios ir kadangi dėl finansinių subjektų veiklos šis nestabilumas linkęs dar 

labiau didėti ir nedidelis pasaulinės maisto produktų paklausos ir žemės ūkio 

produktų tiekimo elastingumas prisideda prie realaus ar įsivaizduojamo disbalanso 

poveikio rinkų dalyviams didėjimo,“, išskyrus žodžius „ir kadangi dėl finansinių 

subjektų veiklos šis nestabilumas linkęs dar labiau didėti“. 

2-oji dalis: „ir kadangi dėl finansinių subjektų veiklos šis nestabilumas linkęs dar labiau didėti“. 

3-oji dalis: „kuris kartais sukelia žemės ūkio produktų kainų sukrėtimą;“. 

 
L konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi pasaulio ekonomikos finansinimas ir su tuo susijusios spekuliacijos gali 

turėti įtakos žemės ūkio rinkoms ir gali padidinti jų disbalansą ir kainų svyravimą,“. 

2-oji dalis: „kai žemės ūkio žaliavos naudojamos tiesiog kaip finansinis turtas; kaip parodė 

siaubingi 2008 m. bado sukelti neramumai, šis besaikis finansinimas gali būti 

pražūtingas ir smerktinas etiniu požiūriu, jei jis kelia grėsmę blogiausiai 

besimaitinančių ir neturtingiausių pasaulio gyventojų apsirūpinimo maistu 

saugumui;“. 

 

Verts/ALE: 

§ 12 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kilo grėsmė“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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§ 39 

1-oji dalis: „taip pat ragina Komisiją imtis iniciatyvų ir teikti paskatas steigti tokius fondus,“. 

2-oji dalis: „sykiu užtikrinant, kad bet kokia būsima rizikos valdymo sistema atitiktų ir prireikus 

papildytų valstybių narių nacionaliniu lygiu priimtas draudimo sistemas;“. 
 


