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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. Žmogaus teisių ir demokratijos padėtis Nikaragvoje, Francescos Ramirez atvejis 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-
0168/2017, B8-0169/2017 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0156/2017 

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

Prieš 1 dalį 1 GUE/NGL  -  

8 dalis 2 GUE/NGL EB - 245, 331, 57 

10 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0156/2017  PPE  ↓  

B8-0158/2017  EFDD  ↓  

B8-0160/2017  ECR  ↓  

B8-0163/2017  ALDE  ↓  

B8-0168/2017  S&D  ↓  

B8-0169/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Prašymai balsuoti dalimis 

GUE/NGL: 

10 dalis 

1-oji dalis: „pažymi, kad, atsižvelgiant į Europos Sąjungos ir Centrinės Amerikos šalių 

asociacijos susitarimą, Nikaragvai turi būti priminta apie būtinybę laikytis teisinės 

valstybės, demokratijos ir žmogaus teisių principų, kurių laikosi ir kuriuos 

propaguoja ES;“. 

2-oji dalis: „primygtinai ragina ES stebėti padėtį ir, jei reikia, įvertinti priemones, kurių gali būti 

imamasi;“. 
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2. Mirties bausmė Kuveite ir Bahreine 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-

0161/2017, B8-0162/2017, B8-0165/2017 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0150/2017 

(PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

2 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

Po 7 dalies 5 GUE/NGL dal.   

1 -  

2 -  

6 GUE/NGL dal.   

1/EB + 346, 250, 37 

2 -  

8 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

Po 8 dalies 7 Verts/ALE  +  

Po 9 dalies 1 S&D  +  

2 S&D EB + 355, 252, 32 

17 nurodomoji dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

C konstatuojamoji 

dalis 

8 Verts/ALE EB + 308, 265, 68 

Po C 

konstatuojamosios 

dalies 

3 GUE/NGL  -  

E konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  



P8_PV(2017)02-16(VOT)_LT.doc 4 PE 600.408 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 +  

3 +  

Po J 

konstatuojamosios 

dalies 

4 GUE/NGL  -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0150/2017  PPE  ↓  

B8-0151/2017  ECR  ↓  

B8-0154/2017  EFDD  ↓  

B8-0155/2017  ALDE  ↓  

B8-0161/2017  S&D  ↓  

B8-0162/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0165/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Prašymai balsuoti atskirai 

PPE: 17 nurodomoji dalis, 2 dalis. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

S&D: 

5 pakeitimas 

1-oji dalis: „ragina atlikti tarptautinį asmenų be pilietybės padėties Kuveite tyrimą; pabrėžia, 

kad pilietybės atėmimas prieštarauja tarptautinei teisei ir konkrečiai Visuotinės 

žmogaus teisių deklaracijos 15 straipsniui, kuriame nustatyta, kad „kiekvienas 

žmogus turi teisę į pilietybę“ ir kad „niekam [ji] negali būti savavališkai atimta“;“. 

2-oji dalis: „ragina Kuveito valdžios institucijas kuo skubiau užtikrinti, kad būtų laikomasi 

tarptautinių konvencijų dėl bepilietybės ir pilietybės; taip pat smerkia tai, kad 

Bahreine sistemingai taikoma pilietybės atėmimo priemonė, be kita ko, ir žmogaus 

teisių gynėjams, ir primygtinai ragina Bahreino valdžios institucijas daugiau 

nebesiimti tokių veiksmų ir įgyvendinti šios srities tarptautines konvencijas;“. 

 
6 pakeitimas 

1-oji dalis: „dar kartą tvirtina, kad Europos įmonės, vykdančios veiklą trečiosiose šalyse, 

privalo griežtai laikytis tarptautinių žmogaus teisių standartų;“. 

2-oji dalis: „reikalauja nedelsiant sustabdyti visų susitarimų dėl prekybos ginklais su Kuveitu ir 

Bahreinu galiojimą;“. 
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PPE: 

E konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi, pasak Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro, egzekucijos įvykdytos 

sunkiai pažeidus teisingo bylos nagrinėjimo standartus; kadangi tie trys vyrai buvo 

kaltinami 2014 m. Manamoje įvykdžius sprogdinimą, dėl kurio žuvo keletas žmonių, 

įskaitant tris policijos pareigūnus;“. 

2-oji dalis: „kadangi visi trys, turimomis žiniomis, buvo kankinami, kad prisipažintų, ir jų 

prisipažinimai buvo panaudoti kaip pagrindinis jiems iškeltų kaltinimų įrodymas;“. 

3-oji dalis: „kadangi jiems buvo atimta pilietybė, neleista naudotis advokato paslaugomis ir 

egzekucijos įvykdytos po nuosprendžio praėjus mažiau nei savaitei, jų šeimoms iš 

anksto nieko nepranešus ir nesuteikus jokios galimybės prašyti malonės;“. 

 
8 dalis 

1-oji dalis: „primygtinai ragina EIVT ir valstybes nares kreiptis į Bahreino vyriausybę, paraginti 

ją paleisti Nabeelį Rajabą ir visus asmenis, kalinamus vien už taikų naudojimąsi 

savo saviraiškos ir susirinkimų laisve, ir primygtinai raginti Bahreino vyriausybę 

nebenaudoti pernelyg didelės jėgos prieš demonstrantus ir nebesiimti savavališko 

pilietybės atėmimo veiksmų,“. 

2-oji dalis: „kaip kad buvo imtasi prieš partijos „Al-Wefaq“ dvasinį lyderį šeichą Isą Qassimą ir 

kitus disidentus;“. 
 

 

 

3. Gvatemala, ypač žmogaus teisių gynėjų padėtis 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-
0164/2017, B8-0166/2017, B8-0167/2017 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0152/2017 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

Po 9 dalies 1 GUE/NGL  -  

Po 10 dalies 2 GUE/NGL  -  

12 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 351, 278, 5 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0152/2017  PPE  ↓  

B8-0153/2017  EFDD  ↓  

B8-0157/2017  ECR  ↓  

B8-0159/2017  ALDE  ↓  

B8-0164/2017  S&D  ↓  

B8-0166/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0167/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Prašymai balsuoti atskirai 

PPE: 12 dalis. 
 

Įvairūs 

Hans-Olaf Henkel (ECR frakcija) taip pat pasirašė bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-

0152/2017. 
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4. Kova su terorizmu ***I 

Pranešimas: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Preliminarus susitarimas 

Preliminarus 

susitarimas 

101 komitetas VB + 498, 114, 29 

Bendras pareiškimas 113 komitetas  +  

Teisėkūros procedūra priimamo akto projektas * 

Visas tekstas 101 komitetas  ↓  

Atsakingo komiteto 

pakeitimai. 

Balsavimas už visus 

pakeitimus iš karto 

4-5 

7-50 

52-60 

62-64 

67-100 

komitetas  ↓  

3 straipsnio 1 dalies b 

punktas 

51= 

104= 

komitetas 

Verts/ALE 

 ↓  

3 straipsnio 2 dalies d 

punktas 

105 Verts/ALE  ↓  

5 straipsnio 1 dalis 110= GUE/NGL  ↓  

106rev Verts/ALE  ↓  

61 komitetas  ↓  

101AD komitetas dal.   

1/VB ↓  

2/VB ↓  

9 straipsnis 107NP

= 

111NP

= 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

 ↓  

65 komitetas  ↓  

101AD komitetas VB ↓  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

10 straipsnis 108NP

= 

112NP

= 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

 ↓  

101AD komitetas VB ↓  

66 komitetas  ↓  

Po 21 straipsnio 101AD komitetas  ↓  

109 Verts/ALE  ↓  

4 konstatuojamoji 

dalis 

101AD komitetas  ↓  

6 komitetas  ↓  

102 ENF VB ↓  

Po 6 

konstatuojamosios 

dalies 

103 Verts/ALE  ↓  

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas VB ↓  

Teisėkūros rezoliucijos projektas 

Po 1 dalies 113 komitetas  ↓  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

GUE/NGL, Verts/ALE: 101 pakeitimo atitinkama dalis (5 straipsnio 1 dalis), 101 pakeitimo 

atitinkama dalis (9–10 straipsniai). 

ENF: 102 pakeitimas. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

GUE/NGL, Verts/ALE: 

101 pakeitimo atitinkama dalis (5 straipsnio 1 dalis) 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ar netiesiogiai, pavyzdžiui, šlovinant teroro aktus,“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
 

Įvairūs 

Į teisėkūros rezoliuciją įtraukti 1–3 pakeitimai. 

* Frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius gali pasiūlyti 

balsuoti dėl teisėkūros procedūra priimamo akto projekto pakeitimų. Parlamentas balsuoja dėl šio 

pasiūlymo (Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 3 ir 4 dalys). 
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5. Tikrinimo prie išorės sienų sugriežtinimas naudojant atitinkamas duomenų bazes 

***I 

Pranešimas: Monica Macovei (A8-0218/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Preliminarus susitarimas 

Preliminarus 

susitarimas 

30 komitetas VB + 469, 120, 42 

Teisėkūros procedūra priimamo akto projektas * 

Visas tekstas 30 komitetas  ↓  

Atsakingo komiteto 

pakeitimai. 

Balsavimas už visus 

pakeitimus iš karto 

2-29 komitetas  ↓  

1 konstatuojamoji 

dalis 

31 ENF VB ↓  

1 komitetas  ↓  

30AD komitetas  ↓  

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas VB ↓  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ENF: 31 pakeitimas. 
 

Įvairūs 

* Frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius gali pasiūlyti 

balsuoti dėl teisėkūros procedūra priimamo akto projekto pakeitimų. Parlamentas balsuoja dėl šio 

pasiūlymo (Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 3 ir 4 dalys). 
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6. Galimi dabartinės Europos Sąjungos institucinės sąrangos pakeitimai ir korekcijos 

Pranešimas: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Alternatyvus 

pasiūlymas dėl 

rezoliucijos 

3 ENF VB - 58, 524, 56 

18 dalis § originalus 

tekstas 

VB - 187, 449, 6 

21 dalis 10 pranešėjas VB + 346, 264, 28 

4 daugiau kaip 

76 nariai 

VB ↓  

Po 21 dalies 5 daugiau kaip 

76 nariai 

VB + 310, 308, 20 

29 dalis 8 pranešėjas VB + 441, 143, 56 

Po 31 dalies 6 daugiau kaip 

76 nariai 

VB ↓  

52 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

53 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 459, 142, 34 

59 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB - 106, 512, 22 

2/VB ↓  

66 dalis 2 pranešėjas  +  

6 nurodomoji dalis 1 pranešėjas  +  

A konstatuojamoji 

dalis 

7= 

9= 

pranešėjas 

daugiau kaip 

76 nariai 

 +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) 

(AFCO komitetas) 

VB + 283, 269, 83 
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Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

Verts/ALE: 4, 5, 6 ir 8 pakeitimai. 

ENF: 3 pakeitimas. 

EFDD: 8, 10 pakeitimai ir 18 dalis. 

Nariai: 53 ir 59 dalys. 

GUE/NGL: 10 pakeitimas. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

Nariai: 18, 52 ir 53 dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

Nariai: 

59 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „tačiau reikėtų laikytis požiūrio, pagal kurį būtų 

atsižvelgta tik į euro zonai priklausančiose valstybėse narėse išrinktų Parlamento 

narių balsus, o Parlamento narių ir ne euro zonos valstybėms narėms atstovaujančių 

asmenų balsai būtų neprivalomi, patariamojo pobūdžio, taip užtikrinant bendrą 

institucinę sistemą;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
 

 

7. Europos Sąjungos veikimo gerinimas remiantis Lisabonos sutarties teikiamomis 

galimybėmis 

Pranešimas: Mercedes Bresso ir Elmar Brok (A8-0386/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Alternatyvus 

pasiūlymas dėl 

rezoliucijos 

1 ENF VB - 53, 567, 14 

7 dalis 25 S&D, PPE VB + 370, 228, 42 

31 dalis 26 S&D, PPE  +  

32 dalis 27S S&D, PPE VB + 530, 73, 29 

40 dalis 28 S&D, PPE  +  

53 dalis 29 S&D, PPE  +  

58 dalis 30S S&D, PPE VB + 599, 25, 16 

61 dalis 31 S&D, PPE VB + 465, 111, 60 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

62 dalis 32NP S&D, PPE VB + 617, 18, 8 

65 dalis 33 S&D, PPE VB + 443, 167, 31 

67 dalis 34NP S&D, PPE VB + 567, 55, 17 

71 dalis 35 S&D, PPE  +  

73 dalis 36NP S&D, PPE  +  

74 dalis 37 S&D, PPE  +  

85 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB - 181, 435, 22 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

95 dalis 38 S&D, PPE  +  

97 dalis 39 S&D, PPE  +  

116 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 396, 209, 33 

121 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 375, 242, 23 

131 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 421, 187, 28 

134 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 403, 191, 40 

137 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 423, 200, 15 

Po 13 nurodomosios 

dalies 

21 S&D, PPE  +  

V konstatuojamoji 

dalis 

22 S&D, PPE  +  

AH konstatuojamoji 

dalis 

23 S&D, PPE  +  

AU konstatuojamoji 

dalis 

24S S&D, PPE  +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) (AFCO 

komitetas) 

VB + 329, 223, 83 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EFDD: 30, 32 pakeitimai ir 121, 131, 134, 137 dalys. 

Verts/ALE: 25, 27, 31, 33 ir 34 pakeitimai. 

ENF: 1 pakeitimas. 

Nariai: 85 dalies 2-oji dalis ir 116, 121, 131, 134, 137 dalys. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

Nariai: 116, 121, 131, 134, 137 dalys. 
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Prašymai balsuoti dalimis 

Nariai: 

85 dalis 

1-oji dalis: „pakartoja, kad dėl parlamentų bendradarbiavimo neturėtų būti sukurtas naujas 

parlamentų organas ar nauja institucija, nes euro yra ES valiuta, o Europos 

Parlamentas yra ES parlamentas; primena, kad EPS sukūrė Sąjunga, kurios 

piliečiams Sąjungos lygmeniu tiesiogiai atstovauja Parlamentas, kuris turi rasti būdų 

užtikrinti parlamento demokratinę atskaitomybę už sprendimus, priimtus dėl euro 

zonos, ir šiuos būdus įgyvendinti;“. 

2-oji dalis: „siūlo semtis įkvėpimo iš praeityje priimtų sprendimų diferencijuoti dalyvavimą 

priimant sprendimus, primindamas, pavyzdžiui, prieš Vokietijos susivienijimą 

galiojusi Vokietijos Bundesrato narių iš Berlyno statusą, pagal kurį šie nariai turėjo 

teisę dalyvauti, tačiau į jų balsus nebuvo atsižvelgiama;“. 
 

Įvairūs 

2–20 pakeitimai buvo panaikinti. 
 

 

8. Euro zonos biudžeto pajėgumai 

Pranešimas: Reimer Böge ir Pervenche Berès (A8-0038/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Alternatyvus 

pasiūlymas dėl 

rezoliucijos 

1 GUE/NGL  -  

Alternatyvus 

pasiūlymas dėl 

rezoliucijos 

2 ENF VB - 70, 552, 16 

Alternatyvus 

pasiūlymas dėl 

rezoliucijos 

3 EFDD VB - 61, 536, 39 

1 dalies ii punkto 3-

iojo ramsčio 2 

pastraipa 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 334, 272, 33 

1 dalies iii punktas § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 307, 306, 20 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) 

(BUDG komitetas, ECON komitetas) 

VB + 304, 255, 68 
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Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EFDD: 3 pakeitimas. 

ENF: 2 pakeitimas. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

Nariai: 

1 dalies ii punkto 3 ramsčio 2 pastraipa 

1-oji dalis: „Dėl simetrinių sukrėtimų, galinčių kilti dėl nepakankamos vidaus paklausos, vien 

tik pinigų politika negalėtų atgaivinti ekonomikos augimo, ypač kai taikomos 

žemesnės už nulį palūkanos.“. 

2-oji dalis: „Euro zonos biudžetas turėtų būti pakankamo dydžio, kad būtų galima atremti šiuos 

simetrinius sukrėtimus finansuojant investicijas, kuriomis siekiama padidinti bendrą 

paklausą ir užtikrinti visišką užimtumą pagal ES sutarties 3 straipsnį.“. 

 
1 dalies iii punktas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Euro grupės pirmininko ir Komisijos nario, 

atsakingo už ekonomikos ir finansų reikalus, pareigos galėtų būti sujungtos ir tokiu 

atveju Komisijos pirmininkas turėtų paskirti šį Komisijos narį Komisijos pirmininko 

pavaduotoju.“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
 

 

9. Robotikai taikomos civilinės teisės nuostatos 

Pranešimas: Mady Delvaux (A8-0005/2017) (kad būtų priimtas pasiūlymas dėl rezoliucijos, reikalinga 

kvalifikuota balsų dauguma) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

1 dalis 9 EFDD VB - 102, 495, 29 

2 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 412, 202, 14 

3 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 550, 78, 5 

12 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Paantraštė (prieš 15 

dalį) 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

16 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

17 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

20 dalis 1 ALDE  +  

32 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 501, 120, 10 

15 paantraštė (prieš 36 

dalį) 

5= 

10= 

daugiau kaip 

38 nariai 

EFDD 

VB - 125, 485, 24 

36 dalis 6= 

11= 

daugiau kaip 

38 nariai 

EFDD 

VB - 119, 476, 33 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 456, 143, 30 

42 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 517, 74, 35 

44 dalis 7= 

12= 

daugiau kaip 

38 nariai 

EFDD 

VB - 112, 504, 10 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 582, 34, 4 

2/VB - 286, 328, 8 

56 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 +  

59 dalies f punktas 8NP= 

13NP= 

daugiau kaip 

38 nariai 

EFDD 

VB - 285, 313, 20 

59 dalies g punktas § originalus 

tekstas 

atsk. -  

67 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

Priedas (po 2 

paantrašte) 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Priedas (9 paantraštė) § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Priedas (po 9 

paantrašte) 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 606, 12, 2 

2/VB + 550, 58, 3 

3/VB + 507, 70, 35 

4/VB + 515, 68, 31 

Po 4 nurodomosios 

dalies 

2 S&D  +  

A konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

G konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 501, 109, 8 

I konstatuojamoji dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 550, 62, 3 

2/VB + 594, 13, 6 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

J konstatuojamoji dalis § originalus 

tekstas 

VB + 511, 95, 13 

K konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

VB - 288, 302, 22 

L konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

VB + 309, 301, 9 

M konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Q konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

U konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

V konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Po W 

konstatuojamosios 

dalies 

3 S&D  +  

X konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

Z konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

AB konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

VB + 452, 131, 30 

AC konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 556, 42, 7 

2/VB + 433, 170, 7 



P8_PV(2017)02-16(VOT)_LT.doc 19 PE 600.408 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

AD konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 451, 138, 20 

AF konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

VB + 547, 45, 16 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 396, 123, 85 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EFDD: 7, 9, 10, 11, 12, 13 pakeitimai, J, K konstatuojamosios dalys ir 44 dalis. 

ENF: AC, AF konstatuojamosios dalys, 5–9 pakeitimai ir 2 dalies 2-oji dalis. 

S&D: 7=12 pakeitimai, K, L, AB konstatuojamosios dalys, 44 dalies 2-oji dalis, priedas 

(po 9 paantrašte), G konstatuojamosios dalies 2 dalis, I konstatuojamoji dalis, AD 

konstatuojamosios dalies 2-oji dalis, 3 dalies 2-oji dalis, 32 dalies 2-oji dalis, 36 

dalies 2-oji dalis, 42 dalies 2-oji dalis. 

PPE: 44 dalies 2-oji dalis. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

ALDE: A, K, L, Q, U, X, AB konstatuojamosios dalys, paantraštė prieš 15 dalį, 16, 17 dalys, 

59 dalies f punktas, 59 dalies g punktas ir 67 dalis. 

PPE: 59 dalies g punktas, K, L konstatuojamosios dalys. 

ENF: A konstatuojamoji dalis. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

ALDE: 

G konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi atsižvelgiant į dabartines tendencijas galima manyti, kad ilguoju 

laikotarpiu bus sukurta pažangių autonominių mašinų, kurias galima mokyti ir 

kurios gali nepriklausomai priimti sprendimus,“. 

2-oji dalis: „ir kad tai suteiks ne tik ekonominių privalumų, bet ir sukels daugybę problemų dėl 

tiesioginio ir netiesioginio poveikio visai visuomenei;“. 

 
I konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi atitinkamai reikia įvertinti ekonominius poslinkius ir robotikos ir mašininio 

mokymosi poveikį užimtumui;“. 

2-oji dalis: „kadangi, nepaisant nenuneigiamų pranašumų, kuriuos užtikrina robotika, 

įgyvendinant veiksmus šioje srityje gali pasikeisti darbo rinka ir kilti būtinybė 

atitinkamai svarstyti, kokie ateityje turėtų būti švietimas, užimtumas ir socialinė 

politika;“. 

 
M konstatuojamoji dalis 

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

2-oji dalis: šis žodis. 
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V konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir atspindinčios esmines Europos Sąjungos ir 

visuotines humanistines vertybes, apibrėžiančias Europos indėlį į visuomenę,“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
Z konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ne tik“ ir „bet tam tikrų autonominių ir kognityvinių 

savybių (pvz., gebėjimas mokytis iš patirties ir beveik savarankiškai priimti 

sprendimus) plėtojimas vis labiau paverčia juos subjektais, sąveikaujančiais su 

aplinka ir galinčiais ją atitinkamai keisti;“. 

2-oji dalis: „ne tik“. 

3-oji dalis: „bet tam tikrų autonominių ir kognityvinių savybių (pvz., gebėjimas mokytis iš 

patirties ir beveik savarankiškai priimti sprendimus) plėtojimas vis labiau paverčia 

juos subjektais, sąveikaujančiais su aplinka ir galinčiais ją atitinkamai keisti;“. 

 
AC konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi robotų autonomiškumas tai pat kelia su jų pobūdžiu susijusį klausimą dėl 

dabartinių teisinio subjektiškumo kategorijų,“. 

2-oji dalis: „ar galbūt reikėtų sukurti naują kategoriją, nustatant konkrečias jos ypatybes ir 

pasekmes;“. 

 
AD konstatuojamoji dalis 

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

2-oji dalis: šis žodis. 

 
3 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „o ne juos pakeisti“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
12 dalis 

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

2-oji dalis: šis žodis. 

 
32 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „mano, kad žmones pakeičiant robotais iš priežiūros 

būtų atimtas žmoniškumo aspektas,“ ir „kita vertus“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
36 dalis 

1-oji dalis: „atkreipia dėmesį į didelę robotikos teikiamą pažangą ir tolesnį jos potencialą, kurį 

robotika turi atkuriant ir kompensuojant pakenktus organus ir sutrikusias 

žmogiškąsias funkcijas, tačiau taip pat atkreipia dėmesį į sudėtingus klausimus, 

keliamus ypač dėl galimybių tobulinti žmogų, nes medicininiai robotai ir visų pirma 

kibernetinės fizinės sistemos gali pakeisti mūsų sveiko žmogaus kūno suvokimą, nes 

jie gali būti dėvimi tiesiai ant žmogaus kūno arba į jį implantuojami;“. 

2-oji dalis: „pabrėžia, kad svarbu nedelsiant ligoninėse ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose 

sukurti pakankamu personalu aprūpintas robotų etikos komisijas, kurioms būtų 

pavesta svarstyti ir padėti sprendžiant neįprastas, sudėtingas etines problemas, 

susijusias su aspektais, darančiais įtaką pacientų priežiūrai ir gydymui; ragina 

Komisiją ir valstybes nares, siekiant padėti įsteigti tokias komisijas ir padėti joms 

veikti, parengti gaires;“. 
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42 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „daugiau moterų užtikrinant“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
56 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „bent jau šiuo etapu“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
Priedas (2 paantraštė „Išmaniųjų robotų registracija“)  

1-oji dalis: „Atsekamumo tikslais ir siekiant sudaryti paprastesnes sąlygas įgyvendinti kitas 

rekomendacijas, reikėtų, vadovaujantis robotų klasifikacijos kriterijais, sukurti 

pažangiųjų robotų registracijos sistemą. Registravimo sistema ir registras turėtų 

veikti visoje Sąjungoje ir visoje vidaus rinkoje“. 

2-oji dalis: „ir juos galėtų valdyti paskirtoji ES robotikos ir dirbtinio intelekto agentūra tuo 

atveju, kai tokia agentūra yra įsteigta.“. 

 
Priedas (9 paantraštė) 

1-oji dalis: „Robotikos srities mokslinius tyrimus vykdantys asmenys turėtų įsipareigoti elgtis 

paisant aukščiausių etinių ir profesinių standartų“. 

2-oji dalis: „ir tvirtai laikytis šių principų:“. 

 
Priedas (po 9 paantrašte) 

1-oji dalis: „kilnumas – robotai turėtų veikti žmogaus labui;“. 

2-oji dalis: „nekenkimas – doktrina „pirmiausia – nepakenkti“, pagal šį principą robotai neturėtų 

kenkti žmogui;“. 

3-oji dalis: „autonomiškumas – gebėjimas priimti informaciją pagrįstą sprendimą be spaudimo 

dėl sąveikos su robotais;“. 

4-oji dalis: „teisingumas – sąžiningas su robotika siejamos naudos paskirstymas ir ypač 

priežiūros namuose ir sveikatos priežiūros robotų prieinamumas.“. 

 

ALDE, ENF: 

2 dalis 

1-oji dalis: „mano, kad atitinkamais atvejais esant reikalui reikėtų Sąjungos vidaus rinkoje 

sukurti išsamią tam tikrų pažangiųjų robotų kategorijų Sąjungos registracijos 

sistemą, ir ragina Komisiją nustatyti robotų, kuriuos reikėtų registruoti, 

klasifikavimo kriterijus;“. 

2-oji dalis: „šiomis aplinkybėmis ragina Komisiją ištirti, ar būtų pageidautina, kad registracijos 

sistemą ir registrą valdytų paskirta ES robotikos ir dirbtinio intelekto agentūra;“. 

 

ALDE, PPE: 

44 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad svarbu numatyti pokyčius visuomenėje, atsižvelgiant į poveikį, kurį 

gali turėti robotikos ir dirbtinio intelekto plėtojimas ir diegimas; prašo Komisijos 

išanalizuoti įvairius galimus variantus ir jų padarinius valstybių narių socialinės 

apsaugos sistemų gyvybingumui;“. 

2-oji dalis: „mano, kad reikėtų pradėti įtraukią diskusiją dėl naujų užimtumo modelių ir mūsų 

mokesčių bei socialinės apsaugos sistemų tvarumo, remiantis tuo, ar yra pakankamai 

pajamų, įskaitant galimybę nustatyti bendras minimalias pajamas;“. 
 

Įvairūs 

Albert Deß, Peter Liese, Teresa Jiménez-Becerril Barrio et Luis de Grandes Pascual atsiėmė savo 

parašus už 4, 5,6, 7 ir 8 pakeitimus. 

Helga Stevens, Ulrike Trebesius ir Sander Loones taip pat pasirašė 4, 5, 6, 7 ir 8 pakeitimus. 

4 pakeitimas atkrito, nes nebesurinko reikiamų 38 Parlamento narių parašų. 
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10. Europos debesijos iniciatyva 

Pranešimas: Jerzy Buzek (A8-0006/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Alternatyvus 

pasiūlymas dėl 

rezoliucijos 

1 ENF VB - 39, 536, 6 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) 

(ITRE komitetas) 

VB + 444, 93, 50 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ENF: 1 pakeitimas. 
 

 

11. Investavimas į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. Kuo geriau panaudoti 

Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšas 

Pranešimas: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: 

rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 493, 53, 40 

 

 

 

12. Europos aviacijos strategija 

Pranešimas: Pavel Telička (A8-0021/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

1 dalis 4 Verts/ALE VB - 118, 432, 11 

5 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 444, 102, 15 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 9 dalies 1 GUE/NGL VB - 129, 409, 21 

11 dalis 5 Verts/ALE VB - 99, 435, 24 

12 dalis 6 Verts/ALE VB + 101, 436, 18 

Po 15 dalies 2 GUE/NGL VB - 120, 417, 14 

29 dalis 7 Verts/ALE VB - 132, 398, 4 

40 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 497, 52, 4 

41 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 494, 51, 6 

2/VB + 438, 98, 15 

Po 41 dalies 3 GUE/NGL VB - 144, 396, 4 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 397, 99, 49 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

Verts/ALE: 4, 5, 6 ir 7 pakeitimai. 

ENF: 5 dalies ( 2-oji dalis), 40 ir 41 dalys. 

GUE/NGL: 1, 2 ir 3 pakeitimai. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

ENF: 

5 dalis 

1-oji dalis: „teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą persvarstyti Reglamentą Nr. 868/2004 dėl 

apsaugos nuo nesąžiningos dabartinės praktikos, pvz., nepriimtinos valstybės 

pagalbos, kuri nėra nei tinkama, nei veiksminga, tokiu būdu atkreipiant dėmesį į 

didelį susirūpinimą keliančius klausimus dėl galimo konkurencijos iškraipymo pagal 

Europos taisykles;“. 

2-oji dalis: „tačiau pabrėžia, kad nei protekcionizmo tendencija, kuri yra nepriimtina, nei 

priemonės sąžiningai konkurencijai užtikrinti pačios savaime negarantuos ES 

aviacijos sektoriaus konkurencingumo;“. 

 
41 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir ragina Komisiją reglamentuoti tais atvejais, kai tai 

yra būtina;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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13. Vėlavimas įgyvendinant ESI fondų veiksmų programas. Poveikis sanglaudos 

politikai ir tolesni veiksmai 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0149/2017 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0149/2017 

(REGI komitetas) 

3 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 378, 129, 8 

8 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

9 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 333, 132, 43 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EFDD: 3 dalies 2-oji dalis ir 9 dalies 2-oji dalis. 

 
Prašymai balsuoti dalimis 

Verts/ALE: 

8 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „įskaitant kitas lankstumo priemones, pavyzdžiui, 

lankstumą renkantis prioritetus ir veiksmų programas, kai to pageidauja atitinkamos 

vadovaujančiosios institucijos,“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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EFDD: 

3 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad, vėluojant šiam įgyvendinimui, dėl finansinių priemonių pagal ESI 

fondų veiksmų programas taikymo gali didėti jau kylanti rizika, susijusi su žemu 

išmokėjimo lygiu, per dideliais kapitalo įnašais, negebėjimu pritraukti pakankamai 

privataus kapitalo, menku finansinio sverto poveikiu ir kapitalo atsinaujinimo 

problemomis; atkreipia dėmesį, jog reikia išsamesnio aiškinimo ir veiksmų, kad 

valstybėse narėse būtų pasiektas vienodas gebėjimų naudoti finansines priemones, 

kaip sverto priemones, lygis, ir ragina valstybes nares tas Komisijos ir EIB įdiegtas 

priemones naudoti proporcingai;“. 

2-oji dalis: „taip pat primena, kad galima jungti ESI fondų ir Europos strateginių investicijų 

fondo (ESIF) lėšas siekiant spręsti dėl investicijų mažėjimo kylančias problemas, 

visų pirma sektoriuose, kuriuose daugiausia galimybių didinti augimą ir užimtumą;“. 

 
9 dalis 

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

2-oji dalis: ši santrumpa. 
 

 


