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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. ES ir Kuko Salų tausios žvejybos partnerystės susitarimas *** 

Rekomendacija: João Ferreira (A8-0010/2017) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: pritarimas VB + 578, 95, 16 

 

 

2. ES ir Kuko Salų tausios žvejybos partnerystės susitarimas (rezoliucija) 

Pranešimas: João Ferreira (A8-0015/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 1 dalies 1 Verts/ALE  -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 637, 34, 20 

 

 

3. Registro kontrolė ir Komisijos ekspertų grupių sudėtis 

Pranešimas: Dennis de Jong (A8-0002/2017) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 663, 16, 13 

 

 

4. Informatorių vaidmuo saugant ES finansinius interesus 

Pranešimas: Dennis de Jong (A8-0004/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

34 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 381, 294, 18 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 607, 16, 70 
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Prašymai balsuoti dalimis 

Nariai: 

34 dalis 

1-oji dalis: „ragina Komisiją analizuoti kitų informatoriams skirtų programų, jau įgyvendinamų 

kitose pasaulio šalyse, geriausios praktikos pavyzdžius;“. 

2-oji dalis: „atkreipia dėmesį į tai, kad pagal kai kurias esamas programas numatytas finansinis 

atlygis informatoriams (pavyzdžiui, skirtų sankcijų procentinė dalis); mano, kad, 

nors tai reikia kruopščiai valdyti, kad būtų užkirstas kelias galimam 

piktnaudžiavimui, toks atlygis galėtų būti reikšmingos asmenų, praradusių darbą dėl 

informavimo, pajamos;“. 
 

 

5. Trečiųjų valstybių ir organizacijų, su kuriomis Europolas sudaro susitarimus, 

sąrašas * 

Pranešimas: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

4 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 515, 123, 53 

Balsavimas: Tarybos projektas VB + 632, 10, 51 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ECR: 4 dalis. 
 

 

6. Kontrolės priemonių taikymas naujai psichoaktyviajai medžiagai 2- [[1- 

(cikloheksilmetil)] 1H-indol-3- karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoatui (MDMB-

CHMICA) * 

Pranešimas: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 491, 16, 74 

 

 

7. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: 

paraiška „EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel – mažmeninė prekyba“ 

Pranešimas: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017) (reikalinga kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių 
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Parlamento narių balsų) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 616, 73, 6 

 

 

8. Europos konsensuso dėl vystymosi peržiūra 

Pranešimas: Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser (A8-0020/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

5 dalis § originalus 

tekstas 

 + pakeista žodžiu 

23 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

79 dalis § originalus 

tekstas 

 + pakeista žodžiu 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 539, 71, 83 

 

Prašymai balsuoti dalimis 

PPE: 

23 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir teisių“ ir „ir švietimo apie lytinę ir reprodukcinę 

sveikatą“. 

2-oji dalis: „ir teisių“. 

3-oji dalis: „ir švietimo apie lytinę ir reprodukcinę sveikatą“. 
 



P8_PV(2017)02-14(VOT)_LT.docx 5 PE 600.406 

Įvairūs 

Norbert Neuser pateikė tokius 5 ir 79 dalių žodinius pakeitimus: 

5 dalis 

„ragina darnaus vystymosi tikslus (DVT), Darbotvarkę iki 2030 m. ir ekonominius, socialinius bei 

aplinkosauginius darnaus vystymosi aspektus įtraukti į visas ES vidaus ir išorės politikos 

priemones ir konsensuso esmę, pripažįstant jų tikslų ir uždavinių tarpusavio ryšių svarbą; ragina, 

kad kova su skurdu ir, ilgainiui, jo panaikinimas ir toliau būtų visa apimančiu ir svarbiausiu ES 

vystymosi politikos tikslu, didžiausią dėmesį skiriant labiausiai marginalizuotoms grupėms ir 

siekiant, kad niekas nebūtų paliktas nuošalyje; pažymi, kad svarbu apibrėžti skurdą laikantis 

konsensuso apibrėžties ir atsižvelgiant į Pokyčių darbotvarkę bei Lisabonos sutartį;“. 

79 dalis 

„primena pagrindinius humanitarinės pagalbos principus: humaniškumo, neutralumo, 

nepriklausomumo ir nešališkumo; palankiai vertina tai, kad Komisija atkakliai laikosi minties 

nesujungti Europos konsensuso dėl vystymosi ir Europos konsensuso dėl humanitarinės 

pagalbos;“. 
 

 

9. Metinė ES konkurencijos politikos ataskaita 

Pranešimas: Tibor Szanyi (A8-0001/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

1 dalis 3 ENF  -  

11 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 559, 95, 31 

2/VB - 285, 374, 26 

13 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 654, 20, 11 

2/VB + 432, 243, 15 

15 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

21 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 655, 8, 28 

2/VB + 389, 272, 28 

26 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 626, 36, 31 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2/VB + 399, 259, 30 

3/AN + 338, 274, 77 

28 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

42 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

46 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 360, 305, 29 

47 dalis 4 PPE VB + 432, 242, 15 

50 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

56 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB - 328, 357, 7 

59 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 418, 259, 8 

62 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

63 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 501, 176, 11 

66 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

70 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

73 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2/EB + 350, 337, 5 

121 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 344, 335, 10 

135 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 406, 204, 81 

142 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

146 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

150 dalis 1 ENF  -  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB - 260, 397, 32 

3/VE + 404, 276, 2 

158 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

182 dalis 5 PPE EB + 347, 318, 26 

B konstatuojamoji 

dalis 

2 ENF  -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 467, 156, 68 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

S&D: 11, 13, 21, 26, 47 dalys. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

PPE: 50, 56, 59, 66, 146 dalys. 

S&D: 142 ir 158 dalys. 

ALDE: 42, 63, 135, 142 dalys. 
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Prašymai balsuoti dalimis 

PPE: 

11 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad reikia stiprinti bendrąją rinką šalinant tebesančias kliūtis ir 

trukdžius;“. 

2-oji dalis: „laikosi nuomonės, kad tvirta biudžeto ir fiskalinės konvergencijos sistema 

sustiprintų ES ekonominę sanglaudą ir konkurencingumą ir pagerintų jos pajėgumą 

konkuruoti pasaulio mastu;“. 

 
13 dalis 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
15 dalis 

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

2-oji dalis: šis žodis. 

 
21 dalis 

1-oji dalis: „primena, kad tinklo neutralumas“ ir „yra nepaprastai svarbus siekiant užtikrinti 

vienodą interneto paslaugų traktavimą ir visapusišką konkurenciją;“. 

2-oji dalis: „(tai principas, pagal kurį visas interneto srautas traktuojamas vienodai, 

nediskriminuojant, neapribojant ir nesikišant, nesvarbu, koks tai siuntėjas, gavėjas, 

tipas, turinys, įrenginys, paslauga ar taikomoji programa)“. 

 
28 dalis 

1-oji dalis: „palankiai vertina Komisijos sprendimą susigrąžinti valstybės pagalbą iš bendrovės 

„Apple“ – tai svarbus orientyras siekiant susidoroti su neteisėtos valstybės pagalbos 

mokestinių lengvatų pavidalu problema;“. 

2-oji dalis: „tačiau pažymi, kad ES reikia griežtesnių teisės aktų dėl išankstinių sprendimų dėl 

mokesčių, taip pat numatant veiksmingą sistemą ir skolos išieškojimo procedūrą ES 

biudžeto nuosavų išteklių naudai; ragina Komisiją imtis taisomųjų veiksmų dėl 

kiekvieno pažeidimo, siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją visoje bendrojoje 

rinkoje;“. 

 
46 dalis 

1-oji dalis: „siekdamas sukurti tinkamai veikiančią energetikos sąjungą ir išvengti neatitikties 

valstybės pagalbos taisyklėms ir netinkamam ES lėšų naudojimui pabrėžia, kad 

visos valstybės pagalbos bylos ir viešųjų pirkimų pažeidimai, susiję su energetikos ir 

aplinkosaugos investicijomis“ ir „turi būti griežtai stebimi ir nuodugniai 

išnagrinėti;“. 

2-oji dalis: „(pvz., prieštaringas Vengrijos Pakšo branduolinės elektrinės plėtros projektas),“. 

 
73 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „apgailestaudamas pažymi, kad Vengrijos vyriausybė 

iškreipia konkurenciją atsinaujinančiųjų šaltinių energijos sektoriuje nustatydama 

didelius mokesčius ir neleisdama diegti efektyviai energiją vartojančių ir 

atsinaujinančiosios energijos technologijų;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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121 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „socialinį dempingą“ ir „taip pat apgailestauja“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 

S&D: 

26 dalis 

1-oji dalis: „ragina Komisiją atsižvelgti į didėjančią konvergenciją skaitmeninėse rinkose“. 

2-oji dalis: „lyginant palyginamas paslaugas, kaip antai tikralaikių pokalbių programėles,“. 

3-oji dalis: „su atitinkamomis paslaugomis, kurios teikiamos bendrajame telekomunikacijų 

sektoriuje;“. 

 
62 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „taip pat asmenines baudas darbuotojams, 

atsakingiems už tai, kad įmonė pažeidė konkurencijos teisę;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
70 dalis 

1-oji dalis: „palankiai vertina Komisijos atsparios energetikos sąjungos ir perspektyvios klimato 

kaitos politikos pagrindų strategiją ir sutinka su jos penkiais tarpusavyje susijusiais 

politikos aspektais;“. 

2-oji dalis: „pabrėžia, kad sprendimus dėl energijos rūšių derinio priima valstybės narės;“. 

 

ALDE: 

150 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „konkurencijos“ ir „ypač dėl buvusios Komisijos 

narės, atsakingos už konkurenciją, Neelie Kroes, atvejo, nes ji ne tik užsiima 

lobistine veikla „Uber“ naudai, bet ir susijusi su Bahamų „Leaks“ dokumentais;“. 

2-oji dalis: „konkurencijos“. 

3-oji dalis: „ypač dėl buvusios Komisijos narės, atsakingos už konkurenciją, Neelie Kroes, 

atvejo, nes ji ne tik užsiima lobistine veikla „Uber“ naudai, bet ir susijusi su Bahamų 

„Leaks“ dokumentais;“. 
 

 

10. Lyčių lygybės skatinimas atliekant psichikos sveikatos ir klinikinius tyrimus 

Pranešimas: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

17 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 377, 226, 85 

2/VB - 113, 490, 87 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

44 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 399, 245, 41 

59 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 582, 93, 14 

64 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 649, 6, 35 

B konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Q konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

AE konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. -  

AR konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

VB + 507, 124, 62 

AY konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB - 119, 349, 225 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 364, 171, 155 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

Nariai: AR konstatuojamoji dalis ir 44, 59, 64 dalys. 

ALDE: 17 dalis. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

Nariai: AE, AR konstatuojamosios dalys ir 44, 59, 64 dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

Nariai: 

AY konstatuojamoji dalis 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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17 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kurios praneša, kad yra skriaudžiamos“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 

Pranešėjas: 

B konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir sparčiai didėja nedarbas, ypač jaunimo ir moterų,“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
Q konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir dėl jos kasmet miršta 850 000 žmonių;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
 

 

11. Prioritetai 61-ojoje Jungtinių Tautų Moterų padėties komisijos sesijoje 

Pranešimas: Constance Le Grip, Maria Arena (A8-0018/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

1 dalies d punktas § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

1 dalies f punktas § originalus 

tekstas 

atsk. +  

Po 1 dalies f punkto 7 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

dal.   

1/VB + 375, 276, 35 

2/VB + 364, 278, 36 

1 dalies k punktas § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

1 dalies ad punktas § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Po 1 dalies am punkto 1 EFDD VB - 133, 502, 51 

2 EFDD VB - 154, 495, 41 

3 EFDD VB - 167, 493, 29 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

4 EFDD VB - 159, 499, 25 

Po C 

konstatuojamosios 

dalies 

8 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

VB + 379, 261, 45 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 371, 198, 74 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

GUE/NGL: 7 ir 8 pakeitimai. 

EFDD: 1, 2, 3, 4 pakeitimai. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

PPE: 1 dalies f punktas. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

PPE: 

7 pakeitimas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir sukurti tarptautinį fondą, kurio lėšomis būtų 

finansuojamos nėštumo kontrolės, taip pat saugaus ir teisėto aborto paslaugos,“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
1 dalies d punktas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „įskaitant direktyvą, kurioje būtų nustatyti 

minimalieji standartai“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
1 dalies k punktas 

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

2-oji dalis: šis žodis. 

 
1 dalies ad punktas 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 
 

5 ir 6 pakeitimai buvo panaikinti. 

 


