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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. Arklinių šeimos gyvūnų atsakingas laikymas ir priežiūra 

Pranešimas: Julie Girling (A8-0014/2017) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 656, 10, 27 

 

 

 

 

2. Gyvsidabris ***I 

Pranešimas: Stefan Eck (A8-0313/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Preliminarus susitarimas 

Preliminarus 

susitarimas 

103 komitetas VB + 663, 8, 28 

Pareiškimas 104 komitetas  +  

Pareiškimas 105 komitetas  +  

Teisės akto projektas * 

Visas tekstas 103 komitetas  ↓  

Atsakingo komiteto 

pakeitimai. 

Balsavimas už visus 

pakeitimus iš karto 

1-58 

62-102 

komitetas  ↓  

10 straipsnio 1 dalis 103AD komitetas  ↓  

106 EFDD VB ↓  

59 komitetas  ↓  

Po 10 straipsnio 1 

dalies 

107 EFDD VB ↓  

103AD komitetas  ↓  

60 komitetas  ↓  

108 EFDD VB ↓  

103AD komitetas  ↓  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

61 komitetas  ↓  

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas VB ↓  

 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EFDD: 106, 107 ir 108 pakeitimai. 
 

Įvairūs 

109–111 pakeitimai buvo išbraukti. 

* 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). 
 

 

 

3. Akcininkų ilgalaikis dalyvavimas ir įmonės valdymo pareiškimas ***I 

Pranešimas: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Preliminarus 

susitarimas 

32 komitetas VB + 646, 39, 13 

 

 

Įvairūs 

2015 m. liepos 8 d. pranešimas buvo grąžintas komitetui dėl tarpinstitucinių derybų. 
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4. Ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolė ***I 

Pranešimas: Vicky Ford (A8-0251/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas atmesti Komisijos pasiūlymą 

Pasiūlymas atmesti 

Komisijos pasiūlymą 

109= 

122= 

ENF 

EFDD 

VB - 123, 562, 14 

Preliminarus susitarimas 

Preliminarus 

susitarimas 

107 komitetas VB + 491, 178, 28 

Bendras pareiškimas 108 rev komitetas  +  

Teisės akto projektas * 

Visas tekstas 107 komitetas  ↓  

Atsakingo komiteto 

pakeitimai. 

Balsavimas už visus 

pakeitimus iš karto 

1-8 

11-15 

17 

19 

21 

23-24 

26-40 

42 

44-55 

57-60 

66 

68-74 

76-80 

82-83 

85 

87 

90 

96-98 

100-

106 

komitetas  
↓ 

 

2 straipsnio 2 dalis 41 komitetas  
↓ 

 

107AD komitetas VB 
↓ 

 

129 EFDD  
↓ 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

4 straipsnio 1 dalis 141 daugiau kaip 

38 nariai 

 
↓ 

 

4 straipsnio 2 dalis 107AD komitetas VB 
↓ 

 

43 komitetas  
↓ 

 

130 EFDD VB 
↓ 

 

4 straipsnio 2 dalis ir 

po 4 dalies 

142 daugiau kaip 

38 nariai 

 
↓ 

 

107AD komitetas VB 
↓ 

 

5 straipsnio 1 dalies 

įžanginė dalis 

121 EFDD  
↓ 

 

107AD komitetas VB 
↓ 

 

5 straipsnio 2 ir 1 

dalys 

107AD komitetas VB 
↓ 

 

143 daugiau kaip 

38 nariai 

 
↓ 

 

56 komitetas  
↓ 

 

5 straipsnio 3 dalis 107AD komitetas VB 
↓ 

 

5 b straipsnis 107AD komitetas VB 
↓ 

 

6 straipsnis 136NP EFDD VB 
↓ 

 

119 ALDE  
↓ 

 

107AD komitetas VB 
↓ 

 

6 straipsnio 3 dalis 107AD komitetas  
↓ 

 

61 komitetas  
↓ 

 

62 komitetas  
↓ 

 

63 komitetas  
↓ 

 

Po 6 straipsnio 3 dalies 144 daugiau kaip 

38 nariai 

 
↓ 

 

145 daugiau kaip 

38 nariai 

 
↓ 

 

148 daugiau kaip 

38 nariai 

 
↓ 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

7 straipsnis 149 daugiau kaip 

38 nariai 

 
↓ 

 

107AD komitetas VB 
↓ 

 

64-65 komitetas  
↓ 

 

10 straipsnis 107AD komitetas VB 
↓ 

 

150 daugiau kaip 

38 nariai 

 
↓ 

 

67 komitetas  
↓ 

 

10 b straipsnio 2 dalis 153 daugiau kaip 

38 nariai 

 
↓ 

 

120+ 

152 

ALDE 

daugiau kaip 

38 nariai 

 
↓ 

 

107AD komitetas  
↓ 

 

10 b straipsnio 3 dalis 107AD komitetas  
↓ 

 

154 daugiau kaip 

38 nariai 

 
↓ 

 

10 c straipsnis 75 komitetas  
↓ 

 

113= 

151+ 

155= 

ALDE 

daugiau kaip 

38 nariai 

 
↓ 

 

12 straipsnio 2 dalis 156 daugiau kaip 

38 nariai 

 
↓ 

 

107AD komitetas VB 
↓ 

 

81 komitetas  
↓ 

 

13 straipsnio 4 dalis 84 komitetas  
↓ 

 

157 daugiau kaip 

38 nariai 

 
↓ 

 

107AD komitetas VB 
↓ 

 

13 a straipsnis 131 EFDD  
↓ 

 

107AD komitetas VB 
↓ 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

86 komitetas  
↓ 

 

16 a straipsnis 146 EFDD VB 
↓ 

 

88 komitetas  
↓ 

 

17 straipsnis 114 ALDE  
↓ 

 

107AD komitetas VB 
↓ 

 

89 komitetas  
↓ 

 

I priedo II dalies A 

kategorija 

133NP EFDD VB 
↓ 

 

I priedo II dalies A 

kategorijos 6 dalis 

107AD komitetas VB 
↓ 

 

158 daugiau kaip 

38 nariai 

 
↓ 

 

91= 

115= 

komitetas 

ALDE 

 
↓ 

 

Po I priedo II dalies A 

kategorijos 6 dalies 

92 komitetas  
↓ 

 

159 daugiau kaip 

38 nariai 

 
↓ 

 

I priedo II dalies A 

kategorijos 7 dalis 

107AD komitetas  
↓ 

 

93+94 komitetas  
↓ 

 

160 daugiau kaip 

38 nariai 

 
↓ 

 

116 ALDE  
↓ 

 

I priedo II dalies A 

kategorijos 8 dalis 

107AD komitetas  
↓ 

 

95 komitetas  
↓ 

 

I priedo II dalies B 

kategorijos 7 dalis 

147NP EFDD VB 
↓ 

 

107AD komitetas VB 
↓ 

 

161 daugiau kaip 

38 nariai 

VB 
↓ 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

I priedo II dalies C 

kategorijos 5 dalis 

107AD komitetas VB 
↓ 

 

162 daugiau kaip 

38 nariai 

VB 
↓ 

 

99 komitetas  
↓ 

 

I priedo II dalies C 

kategorijos 6 dalis 

117NP

= 

163NP

= 

100NP

= 

ALDE 

daugiau kaip 

38 nariai 

komitetas 

VB 
↓ 

 

107AD komitetas VB 
↓ 

 

I priedo II dalies D 

kategorija 

107AD komitetas VB 
↓ 

 

118 ALDE  
↓ 

 

I priedo III dalis 107AD komitetas VB 
↓ 

 

164 daugiau kaip 

38 nariai 

VB 
↓ 

 

4 konstatuojamoji 

dalis 

9 komitetas  
↓ 

 

123 EFDD  
↓ 

 

5 konstatuojamoji 

dalis 

124NP EFDD VB 
↓ 

 

10 komitetas  
↓ 

 

Po 7 

konstatuojamosios 

dalies 

16 komitetas  
↓ 

 

137 daugiau kaip 

38 nariai 

 
↓ 

 

8 konstatuojamoji 

dalis 

125 EFDD  
↓ 

 

107AD komitetas VB 
↓ 

 

18 komitetas  
↓ 

 

9 konstatuojamoji 

dalis 

126NP EFDD VB 
↓ 

 

107AD komitetas VB 
↓ 

 

138 daugiau kaip 

38 nariai 

 
↓ 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

139 daugiau kaip 

38 nariai 

 
↓ 

 

10 konstatuojamoji 

dalis 

107AD komitetas VB 
↓ 

 

127 EFDD VB 
↓ 

 

20 komitetas  
↓ 

 

12 konstatuojamoji 

dalis 

107AD komitetas  
↓ 

 

22 komitetas  
↓ 

 

§ originalus 

tekstas 

VB 
↓ 

 

Po 13 

konstatuojamosios 

dalies 

140 daugiau kaip 

38 nariai 

 
↓ 

 

14 konstatuojamoji 

dalis 

107AD komitetas VB 
↓ 

 

128 EFDD VB 
↓ 

 

25 komitetas  
↓ 

 

17 konstatuojamoji 

dalis 

110 EFDD  
↓ 

 

107AD komitetas VB 
↓ 

 

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas VB ↓  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EFDD: 122, 124, 126, 127, 128, 130, 133, 136, 146 ir 147 pakeitimai. 

ENF: 94, 107, 109, 122, 160 ir 164 pakeitimai. 

Daugiau kaip 38 

nariai: 

I priedo II dalies A kategorijos 8 dalis. 

 

Prašymai balsuoti atskirai 

Daugiau kaip 38 

nariai: 

107AD pakeitimas, 5 straipsnio 3 dalis, 6 straipsnio 3 dalis, I priedo II dalies A 

kategorijos 7 dalis, I priedo II dalies A kategorijos 8 dalis. 

ALDE: 107AD pakeitimas, 14 konstatuojamoji dalis, 5 straipsnio 3 dalis, 5 b straipsnis  

Komisijos pasiūlymas: 12 konstatuojamoji dalis ir 6 straipsnio 3 dalis (63 

pakeitimas). 
 

Įvairūs 

11, 112, 132, 134 ir 135 pakeitimai buvo išbraukti. 

* 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. Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, baterijų ir akumuliatorių atliekos 

ir elektros ir elektroninės įrangos atliekos ***I 

Pranešimas: Simona Bonafè (A8-0013/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas atmesti 

Komisijos pasiūlymą 

34 ENF  -  

Atsakingo komiteto 

pakeitimai. 

Balsavimas už visus 

pakeitimus iš karto 

1-10 

12-19 

21-24 

27-32 

komitetas  +  

Atsakingo komiteto 

pakeitimai. Atskiras 

balsavimas 

11 komitetas dal.   

1 +  

2 +  

20 komitetas atsk. +  

25 komitetas atsk. +  

26 komitetas atsk./EB - 214, 479, 2 

33 komitetas atsk. +  

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas VB + 624, 67, 6 

 

Prašymai balsuoti atskirai 

PPE: 26 pakeitimas. 

ENF: 20, 25 ir 33 pakeitimai. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

ENF: 

11 pakeitimas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „dėmesys turėtų būti skiriamas tam, kad būtų 

užtikrinta, jog atliekų vežimas atitiktų Sąjungos aplinkos apsaugos teisės aktų 

principus ir reikalavimus, visų pirma artumo, naudojimo prioriteto ir pakankamumo 

principų.“ ir „Valstybės narės turėtų imtis reikiamų priemonių siekdamos užkirsti 

kelią neteisėtam atliekų vežimui;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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6. Atliekos ***I 

Pranešimas: Simona Bonafè (A8-0034/2017) 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas atmesti 

Komisijos pasiūlymą 

243 ENF  -  

Atsakingo komiteto 

pakeitimai. 

Balsavimas už visus 

pakeitimus iš karto 

1-6 

8-13 

16-17 

19-31 

33-34 

37 

40-41 

43-80 

83-97 

99 

101-

103 

105 

108-

119 

121 

124-

126 

147-

154 

156-

162 

164-

165 

167-

168 

170-

173 

175-

182 

186-

197 

199 

201-

211 

214-

220 

222-

223 

225-

230 

232-

233 

komitetas  +  

7 komitetas dal.   

1 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Atsakingo komiteto 

pakeitimai. Atskiras 

balsavimas 

2 +  

14 komitetas dal.   

1 +  

2 +  

15 komitetas atsk. +  

32 komitetas dal.   

1 +  

2 +  

35 komitetas atsk. +  

38 komitetas atsk./EB - 294, 376, 25 

39 komitetas atsk. +  

82 komitetas atsk. +  

98 komitetas atsk. +  

100 komitetas atsk. -  

104 komitetas atsk. +  

106 komitetas atsk. -  

107 komitetas atsk. +  

120 komitetas atsk. +  

122 komitetas atsk. +  

123 komitetas atsk. +  

127 komitetas atsk. +  

145 komitetas dal.   

1 +  

2 +  

146 komitetas dal.   

1 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 +  

163 komitetas atsk. -  

166 komitetas atsk. +  

169 komitetas dal.   

1/VB + 596, 91, 11 

2/VB + 351, 329, 13 

174 komitetas atsk. +  

198 komitetas dal.   

1 +  

2 +  

212 komitetas atsk. +  

213 komitetas dal.   

1 +  

2 +  

221 komitetas dal.   

1 +  

2 +  

231 komitetas atsk. +  

3 straipsnio 1 a 

punktas 

247 ENF  -  

3 straipsnio 1 a punkto 

1 pastraipos a punktas 

81AD komitetas  +  

3 straipsnio 1 a punkto 

1 pastraipos b punktas 

81AD komitetas EB + 353, 334, 10 

251 PPE VB ↓  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 3 straipsnio 1 a 

punkto 2 pastraipos 

81AD komitetas  +  

Po 3 straipsnio 20 

punkto d papunkčio 

235 Verts/ALE  -  

8 a straipsnis 252NP ECR VB - 135, 561, 1 

127-

137 

139-

144 

komitetas  +  

138 komitetas  -  

Po 9 straipsnio 1 dalies 

4 įtraukos 

239 EFDD VB - 121, 532, 46 

240 EFDD VB - 118, 547, 31 

Po 9 straipsnio 3 dalies 236 S&D, 

Verts/ALE 

 +  

9 b straipsnis 155 komitetas VB + 599, 91, 8 

11 b straipsnis 248 ENF  -  

183-

185 

komitetas  +  

22 straipsnio 1 dalies 2 

pastraipa 

237 Verts/ALE  +  

200 komitetas  ↓  

Po 22 straipsnio 2 

dalies 

238 Verts/ALE  +  

242 S&D  +  

38 straipsnio 1 dalis 249NP ENF  -  

224 komitetas  +  

Prieš I priedą 241 EFDD VB - 280, 398, 20 

234 komitetas atsk. +  

6 konstatuojamoji 

dalis 

244 ENF  -  

18 komitetas  +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

12 konstatuojamoji 

dalis 

245NP ENF  -  

36 komitetas  +  

14 konstatuojamoji 

dalis 

42 komitetas EB + 402, 289, 5 

250 PPE  ↓  

19 konstatuojamoji 

dalis 

246NP ENF  -  

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas VB + 576, 95, 27 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

PPE: 169, 251 pakeitimai. 

ENF: 155 pakeitimas. 

EFDD: 239, 240, 241 pakeitimai ir 8 a straipsnis. 

ECR, Verts/ALE: 169, 252 pakeitimai. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

ENF: 15, 35, 39, 82, 98, 104, 107, 120, 122, 123, 127, 166, 174, 212, 221, 231, 234 

pakeitimai. 

S&D: 100, 106 ir 163 pakeitimai. 

PPE: 38, 138 pakeitimai. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

PPE: 

221 pakeitimas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „d) pateikia visapusiškai persvarstytą Sąjungos 

ekologinio projektavimo teisės aktą, kad būtų praplėsta jo taikymo sritis ir įtrauktos 

visos pagrindinės produktų grupės, įskaitant energijos nenaudojančių produktų 

grupes, į privalomus produkto projektavimo reikalavimus būtų palaipsniui įtrauktos 

atitinkamos efektyvaus išteklių naudojimo savybės ir pakoreguotos ekologinio 

ženklinimo nuostatos.“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 

ENF: 

14 pakeitimas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „komercinės ir pramoninės veiklos atliekų,“ ir „ir 

maisto atliekų“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
32 pakeitimas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir siekti jį atsieti nuo ekonomikos augimo“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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145 pakeitimas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „b) atsieti atliekų susidarymą nuo ekonomikos 

augimo;“ ir „d) iki 2025 m. pasiekti Sąjungos maisto atliekų sumažinimo 30 proc. 

tikslą ir iki 2030 m. pasiekti Sąjungos maisto atliekų sumažinimo 50 proc., palyginti 

su 2014 m., tikslą;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
146 pakeitimas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „mažina bendrą susidarantį maisto atliekų kiekį;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
198 pakeitimas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „jų susidarymo vietoje“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
213 pakeitimas 

1-oji dalis: „Europos aplinkos agentūra kas dveji metai skelbia ataskaitą, į kurią įtraukiama 

pažangos, padarytos užbaigiant ir įgyvendinant atliekų prevencijos programas, ir 

pasiekimų, susijusių su kiekvienos valstybės narės ir visos Sąjungos atliekų 

prevencijos programų tikslais,“. 

2-oji dalis: „įskaitant atliekų susidarymo atsiejimą nuo ekonomikos augimo ir perėjimą prie 

žiedinės ekonomikos, apžvalga.“. 

 

Verts/ALE 

7 pakeitimas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „skatinti atsinaujinančių išteklių energetiką,“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 

ECR, PPE: 

169 pakeitimas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „70 proc.“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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7. Atliekų sąvartynai ***I 

Pranešimas: Simona Bonafè (A8-0031/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas atmesti 

Komisijos pasiūlymą 

47 ENF  -  

Atsakingo komiteto 

pakeitimai. 

Balsavimas už visus 

pakeitimus iš karto 

1-3 

5-15 

17-21 

23-28 

30-34 

37-40 

42-46 

komitetas  +  

Atsakingo komiteto 

pakeitimai. Atskiras 

balsavimas 

29 komitetas VB + 392, 287, 17 

41 komitetas atsk. +  

Prieš 1 straipsnio 1 

dalį 

22 komitetas  -  

52 rev PPE  +  

Po 5 straipsnio 6 dalies 50 GUE/NGL EB - 108, 585, 4 

5 a straipsnis 49NP ENF  -  

35 komitetas  +  

36 komitetas  +  

Po 1 

konstatuojamosios 

dalies 

51 PPE  +  

4 komitetas  ↓  

9 konstatuojamoji 

dalis 

48NP ENF  -  

16 komitetas  +  

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas VB + 583, 95, 18 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

 

Verts/ALE, ECR, PPE: 29 pakeitimas. 

ENF:                              47 pakeitimas. 

 

Prašymai balsuoti atskirai 

ENF: 41 pakeitimas. 
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8. Pakuotės ir pakuočių atliekos ***I 

Pranešimas: Simona Bonafè (A8-0029/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas atmesti 

Komisijos pasiūlymą 

86 ENF  -  

Atsakingo komiteto 

pakeitimai. 

Balsavimas už visus 

pakeitimus iš karto 

1-2 

4-18 

20 

22-26 

28-38 

41-49 

54-56 

58-64 

67 

69-84 

komitetas  +  

Atsakingo komiteto 

pakeitimai. Atskiras 

balsavimas 

3 komitetas dal.   

1 +  

2 +  

21 komitetas atsk. +  

27 komitetas atsk. -  

39 komitetas dal.   

1 +  

2 +  

40 komitetas dal.   

1 +  

2 +  

50 komitetas dal.   

1/VB + 599, 45, 54 

2/VB + 358, 304, 31 

51 komitetas dal.   

1/VB + 597, 48, 55 

2/VB + 360, 309, 25 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

52 komitetas dal.   

1/VB + 632, 41, 26 

2/VB + 361, 304, 28 

53 komitetas dal.   

1/VB + 621, 51, 25 

2/VB + 359, 300, 28 

57 komitetas dal.   

1 +  

2 +  

68 komitetas dal.   

1 +  

2 -  

Po 4 straipsnio 1 dalies 

2 pastraipos 

85 Verts/ALE VB - 333, 343, 23 

6 b straipsnis 88NP ENF  -  

65-66 komitetas  +  

Po 5 

konstatuojamosios 

dalies 

89 PPE  +  

19 komitetas  ↓  

13 konstatuojamoji 

dalis 

87NP ENF  -  

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas VB + 582, 88, 28 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ECR: 50, 51, 52 ir 53 pakeitimai. 

Verts/ALE 85 pakeitimas. 

ENF: 86 pakeitimas. 

PPE: 50 pakeitimas, 51 pakeitimo 2-oji dalis, 52 pakeitimas ir 53 pakeitimo 2-oji dalis. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

S&D: 27 pakeitimas. 

ENF: 21 pakeitimas. 
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Prašymai balsuoti dalimis 

ECR, PPE: 

50 pakeitimas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodį „70%“. 

2-oji dalis: šis žodis. 

 
51 pakeitimas 

1-oji dalis: įžanginė dalis 

2-oji dalis: i–vi punktai. 

 
52 pakeitimas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodį „80%“. 

2-oji dalis: šis žodis. 

 
53 pakeitimas 

1-oji dalis: įžanginė dalis. 

2-oji dalis: i–iv punktai ir išbraukiamas v punktas. 

 

S&D: 

68 pakeitimas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „arba bet kokių jų derinių surinkimui iš galutinių 

atliekų;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 

Verts/ALE 

3 pakeitimas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „skatinti atsinaujinančių išteklių energijos sklaidą,“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 

ENF: 

39 pakeitimas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pramoninės ir komercinės atliekos,“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
40 pakeitimas 

1-oji dalis: „Valstybės narės imasi priemonių siekdamos kuo labiau sumažinti pakuočių poveikį 

aplinkai ir prisidėti prie Direktyvos 2008/98/EB 9 straipsnio -1 dalyje nustatytų 

atliekų prevencijos tikslų siekimo. Tokios priemonės gali apimti didesnę gamintojo 

atsakomybę, kaip apibrėžta 8 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje ir paskatas 

gaminti ir naudoti perdirbamą pakuotę. Valstybės narės imasi priemonių, kuriomis 

siekiama ilgalaikio neperdirbamų ir perteklinių pakuočių naudojimo sumažinimo. 

Tokios priemonės neturi kelti pavojaus higienai ir maisto saugai. Be to, valstybės 

narės gali imtis kitų priemonių, patvirtintų pasitarus su ekonominės veiklos 

vykdytojais, vartotojais bei aplinkosaugos organizacijomis, kurios skirtos gausioms 

valstybėse narėse vykdomoms prevencijos iniciatyvoms sutelkti ir kuo geriau jomis 

pasinaudoti. Tos priemonės turi atitikti šios direktyvos tikslus, apibrėžtus 1 

straipsnio 1 dalyje.“. 

2-oji dalis: „Valstybės narės tinkamomis ekonominėmis ir kitomis priemonėmis skatina laikytis 

atliekų hierarchijos. Tokios priemonės gali apimti Direktyvos 2008/98/EB IVa priede 

nurodytas priemones.“. 
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57 pakeitimas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus b punktą. 

2-oji dalis: b punktas. 
 

 

9. Moterų ir vyrų lygybė Europos Sąjungoje 2014 ir 2015 m. 

Pranešimas: Ernest Urtasun (A8-0046/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

4 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB - 305, 368, 20 

5 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 340, 331, 15 

6 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 357, 313, 20 

7 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

15 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 324, 302, 69 

18 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 354, 318, 15 

19 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 339, 305, 44 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

20 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 -  

22 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 597, 40, 59 

2/VB + 426, 221, 35 

3/VB + 370, 286, 34 

23 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

24 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

25 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

31 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 568, 60, 66 

2/VB + 530, 112, 40 

33 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 526, 127, 40 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

37 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

38 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 462, 154, 69 

40 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

42 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 355, 309, 29 

3 +  

46 dalis 1 S&D VB + 428, 221, 44 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB ↓  

2/VB ↓  

3/VB ↓  

4/VB ↓  

47 dalis 2 ECR VB - 216, 408, 67 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

48 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 454, 125, 100 

50 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 471, 160, 57 

60 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 356, 273, 54 

D 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. +  

AD konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB - 323, 328, 37 

AH konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

VB + 388, 255, 51 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 369, 188, 133 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

PPE: AH konstatuojamoji dalis, 46 dalies 3-ioji dalis, 1 pakeitimas. 

ECR: 2 pakeitimas. 

S&D: 15 dalies 2-oji dalis, 22, 31 dalys, 33 dalies 2-oji dalis, 46, 48, 60 dalys ir AH 

konstatuojamoji dalis. 

Verts/ALE: 4 dalies 2-oji dalis, 22 dalies 3-ioji dalis, 31 dalies 2-oji dalis, 33 dalies 2-oji dalis, 

38 dalies 2-oji dalis, 46, 48, 50, 60 dalys ir AH konstatuojamoji dalis. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

PPE: T, AH konstatuojamosios dalys, 18, 37, 40, 47, 48, 50, 60 dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

PPE: 

D konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi 2015 m. moterų užimtumas pasiekė dar neregėtą lygį ir sudarė 64,5 proc., 

tačiau išliko daug mažesnis nei vyrų, kurių užimtumas siekė 75,6 proc.; kadangi, 

deja, moterys, palyginti su vyrais, keturis kartus labiau linkusios imtis darbo, 

trunkančio ne visą darbo dieną, ir tame darbe likti, dažnai ne savo noru;“. 

2-oji dalis: „kadangi visų pirma Graikijoje, Ispanijoje, Kroatijoje, Italijoje, Kipre, Portugalijoje 

ir Slovakijoje daug jaunų žmonių skursta, nors dirba;“. 

 
AD konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi sąlygos, kuriomis gyvena tam tikros moterų grupės, dažnai susiduriančios 

su įvairiais susikaupusiais sunkumais ir rizika, blogėja, taip pat pastebima labai 

didelė šių moterų diskriminacija,“. 

2-oji dalis: „visų pirma neįgalių moterų, moterų, besirūpinančių nuo jų priklausomais 

asmenimis, pagyvenusių moterų, mažumų atstovių, imigrančių, pabėgėlių ir 

prieglobsčio prašytojų, nekvalifikuotų arba išsilavinimo neturinčių moterų, smurto 

dėl lyties aukomis tapusių moterų, LGTBI grupei priklausančių moterų ir t. t.;“. 
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4 dalis 

1-oji dalis: „prašo Komisijos atlikti išsamesnį vertinimą ir imtis priemonių, kad būtų 

sprendžiami susiję klausimai ir imamasi veiksmų siekiant nutraukti poveikį tų 

viešųjų išlaidų sumažinimų, kurie daro neigiamą poveikį moterų teisėms ir lyčių 

lygybei ES valstybėse narėse;“. 

2-oji dalis: „griežtai smerkia tai, kad pagal įgyvendinamą griežto taupymo politiką labai sulėtėjo 

moterų ir vyrų lygybės įgyvendinimas, ir dėl to moterys patiria marginalizaciją 

socialiniame gyvenime ir darbe;“. 

 
5 dalis 

1-oji dalis: „apgailestauja, kad į strategiją „Europa 2020“ neintegruotas lyčių aspektas, ir ragina 

į šią strategiją integruoti bendrą ir tvirtesnę lyčių perspektyvą, kuria atsižvelgiama į 

struktūrines moterų skurdo priežastis,“. 

2-oji dalis: „visų pirma formuluojant konkrečioms šalims pritaikytas rekomendacijas pagal 

Europos semestro programą, taip pat teikti konkrečias politines gaires dėl lyčių 

nelygybės mažinimo, kurios turėtų būti įtrauktos į metinę augimo apžvalgą;“. 

 
6 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ypač pagyvenusių moterų ir vienišų motinų, taip pat 

smurto dėl lyties aukomis tapusių moterų, neįgaliųjų, imigrančių, prieglobsčio 

prašytojų, pabėgėlių ir mažumų atstovių, skurdu;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
7 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „apimanti translyčius ir interseksualius asmenis,“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
15 dalis 

1-oji dalis: „ragina Komisiją, glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir 

atsižvelgiant į paskelbtą Europos socialinių teisių ramstį, kaip Komisijos 2017 m. 

darbo programos dalį pateikti plataus užmojo išsamų teisėkūros ir ne teisėkūros 

priemonių, susijusių su profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra, rinkinį,“. 

2-oji dalis: „kuris apimtų esamų motinystės ir vaiko priežiūros atostogų direktyvų peržiūrą ir 

pasiūlymus dėl vaiko priežiūros ir slaugytojų atostogų direktyvų, siekiant skatinti 

vienodas vyrų ir moterų, kalbant apie visų kategorijų darbuotojus, galimybes 

pasinaudoti atostogomis;“. 

 
19 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ragina Portugaliją, Nyderlandus, Liuksemburgą, 

Suomiją, Italiją, Maltą ir Estiją pasiekti antrąjį tikslą ir ragina Lenkiją, Kroatiją ir 

Rumuniją, kuriose dar reikia daug ką nuveikti norint pasiekti abu tikslus, dėti 

daugiau pastangų oficialios vaikų priežiūros teikimo srityje, siekiant padėti 

dirbantiems asmenims geriau suderinti asmeninį gyvenimą ir darbą;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
20 dalis 

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

2-oji dalis: „Komisiją ir“. 

3-oji dalis: „Europos“. 
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22 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „arba vienodos vertės darbą“ ir „ir prašyti, kad 

įmonės pradėtų taikyti vidaus darbo užmokesčio skirtumų aptikimo mechanizmus;“. 

2-oji dalis: „arba vienodos vertės darbą“. 

3-oji dalis: „ir prašyti, kad įmonės pradėtų taikyti vidaus darbo užmokesčio skirtumų aptikimo 

mechanizmus;“. 

 
23 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „mano, kad nedelsiant reikia nustatyti vienodo 

užmokesčio už vienodą arba vienodos vertės darbą apibrėžtį ES lygmeniu;“. 

2-oji dalis: „mano, kad nedelsiant reikia nustatyti vienodo užmokesčio už vienodą arba 

vienodos vertės darbą apibrėžtį ES lygmeniu;“. 

 
24 dalis 

1-oji dalis: „smerkia tai, kad daugiau kaip pusėje valstybių narių padidėjo vyrų ir moterų 

pensijų skirtumas;“. 

2-oji dalis: „ragina Kiprą, Vokietiją ir Nyderlandus sumažinti vyrų ir moterų pensijų skirtumą, 

kuris siekia beveik 50 proc.; ragina Maltą, Ispaniją, Belgiją, Airiją, Graikiją, Italiją ir 

Austriją panaikinti vyrų ir moterų dalyvavimo pensijų sistemoje skirtumus, nes nuo 

11 iki 36 proc. moterų šiose šalyse neturi teisės gauti pensiją;“. 

 
25 dalis 

1-oji dalis: „sveikina Švedijos vyriausybę pasiekus lygybę lyčių atstovavimo srityje, o Slovėniją 

ir Prancūziją – beveik visišką lygybę, ir ragina Vengriją, Slovakiją ir Graikiją, kurios 

suformavo vyriausybes be moterų, užtikrinti, kad moterims būtų pakankamai 

atstovaujama priimant politinius ir ekonominius sprendimus visais lygmenimis;“. 

2-oji dalis: „ragina valstybes nares užtikrinti lyčių lygybę, kalbant apie aukštas pareigas jų 

vyriausybėse, viešosiose institucijose ir įstaigose ir rinkimų sąrašus, siekiant 

garantuoti vienodą atstovavimą savivaldybėse, regioniniuose ir nacionaliniuose 

parlamentuose, taip pat Europos Parlamente;“. 

3-oji dalis: „pabrėžia, kad įvairūs tyrimai parodė, jog imantis tinkamų teisėkūros priemonių gali 

įvykti greitų pokyčių užtikrinant lyčių pusiausvyrą politikos srityje; pritaria 

Komisijos nuomonei, kad siekiant užtikrinti kvotų veiksmingumą kartu reikia 

parengti ir teisės aktus dėl kandidatų eilės tvarkos sąrašuose ir numatyti tinkamas 

sankcijas už pažeidimus;“. 

 
31 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ragina Tarybą pasinaudoti nuostata dėl pereigos ir 

vieningai priimti sprendimą, kuriuo smurtas dėl lyties būtų įtrauktas į SESV 

83 straipsnio 1 dalyje išvardytas nusikaltimų sritis;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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33 dalis 

1-oji dalis: „palankiai vertina valstybių narių pažangą pasirašant Stambulo konvenciją – pirmąją 

teisiškai privalomą priemonę dėl smurto prieš moteris prevencijos ir kovos su juo 

tarptautiniu lygmeniu; taip pat primygtinai ragina keturiolika valstybių narių, kurios 

jos dar neratifikavo, nedelsiant tai padaryti; palankiai vertina 2016 m. kovo mėn. 

Komisijos pasiūlymą dėl ES prisijungimo prie Stambulo konvencijos; ragina Tarybą 

ir Komisiją paspartinti derybas dėl Stambulo konvencijos pasirašymo ir sudarymo ir 

remia prisijungimą prie jos be išlygų ir plačiu mastu; be to, ragina Komisiją, 

atsižvelgiant į Direktyvos 2012/29/ES nuostatas, įtraukti smurto dėl lyties apibrėžtį 

ir kuo greičiau pristatyti visapusišką Europos smurto dėl lyties prevencijos ir kovos 

su juo strategiją“. 

2-oji dalis: „į kurią būtų įtrauktas privalomas teisėkūros procedūra priimtas aktas;“. 

 
38 dalis 

1-oji dalis: „ragina Komisiją ir valstybes nares įtraukti priemones siekiant apsaugoti moteris ir 

LGBTI asmenis nuo priekabiavimo darbo vietoje;“. 

2-oji dalis: „ragina Komisiją persvarstyti šiuo metu galiojantį ES pamatinį sprendimą dėl kovos 

su tam tikromis rasizmo ir ksenofobijos formomis bei apraiškomis baudžiamosios 

teisės priemonėmis, siekiant įtraukti seksizmą, šališkumo motyvu padarytus 

nusikaltimus ir neapykantos kurstymą dėl seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės 

ir lyties ypatumų;“. 

 
42 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „nedelsiant“ ir „ir greitą lytinės tapatybės pripažinimą 

kaip smurto prevencijos priemonę prieglobsčio suteikimo procedūros metu;“. 

2-oji dalis: „nedelsiant“. 

3-oji dalis: „ir greitą lytinės tapatybės pripažinimą kaip smurto prevencijos priemonę 

prieglobsčio suteikimo procedūros metu;“. 

 
46 dalis 

1-oji dalis: „pakartoja, kad moterims privalo būti suteikta galimybė kontroliuoti savo lytinę ir 

reprodukcinę sveikatą bei teises;“. 

2-oji dalis: „ragina visas valstybes nares užtikrinti moterų galimybes naudotis savanorišku 

šeimos planavimu ir įvairiomis reprodukcinės ir lytinės sveikatos paslaugomis, 

įskaitant kontracepciją“. 

3-oji dalis: „ir abortą;“. 

4-oji dalis: „ragina valstybes nares ir Komisiją vykdyti visuomenės informavimo veiksmus 

siekiant, kad vyrai ir moterys visapusiškai suprastų savo su lytinės ir reprodukcinės 

sveikatos aspektais susijusias pareigas ir teises;“. 
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10. Vienodas požiūris į vyrus ir moteris dėl galimybės naudotis prekėmis bei 

paslaugomis ir dėl prekių tiekimo bei paslaugų teikimo 

Pranešimas: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

10 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 470, 147, 69 

23 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

34 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 381, 258, 46 

38 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

39 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 343, 333, 17 

8 nurodomoji dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 573, 73, 42 

2/VB + 392, 223, 68 

15 nurodomoji dalis § originalus 

tekstas 

VB + 401, 252, 32 

I konstatuojamoji dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

J konstatuojamoji dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

L konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

VB + 390, 259, 43 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 499, 104, 81 
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Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

S&D: 8, 15 nurodomosios dalys, 10,34 dalys ir L konstatuojamoji dalis. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

PPE: 15 nurodomoji dalis, I, J, L konstatuojamosios dalys ir 10, 34 dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

PPE: 

8 nurodomoji dalis 

1-oji dalis: „atsižvelgdamas į Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto 

šeimoje prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija),“. 

2-oji dalis: „ir jos 3 straipsnį, kuriame „lytis“ apibrėžiama kaip „socialiai susiformavę 

vaidmenys, elgesys, veikla ir bruožai, kuriuos tam tikra visuomenė priskiria kaip 

tinkamus moterims ir vyrams“,“. 

 
23 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „nemokamas visuomenės“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
38 dalis 

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

2-oji dalis: šis žodis. 

 
39 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir, be kita ko, taikomos atgrasomosios sankcijos“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
 

 

11. Lyčių lygybei skirtos ES lėšos 

Pranešimas: Clare Moody (A8-0033/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

13 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

17 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

20 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB - 282, 380, 25 

35 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2/VB + 453, 172, 56 

52 dalis § originalus 

tekstas 

VB - 327, 333, 22 

55 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 480, 116, 87 

Po 55 dalies 2 daugiau kaip 

76 nariai 

VB + 430, 179, 67 

56 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 425, 176, 78 

3/VB + 407, 203, 59 

62 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 356, 289, 40 

3/VB + 440, 170, 73 

67 dalis § originalus 

tekstas 

VB - 325, 328, 25 

69 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

78 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 609, 50, 24 

2/VB + 352, 306, 16 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

79 dalis § originalus 

tekstas 

VB - 310, 318, 56 

80 dalis 1 pranešėjas VB + 332, 305, 51 

§ originalus 

tekstas 

VB ↓  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 437, 166, 80 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ECR: 1 pakeitimas. 

PPE: 2 pakeitimas. 

Daugiau kaip 76 

nariai: 

35 dalies 2-oji dalis, 55 dalies 2-oji dalis, 56 dalies 2-oji dalis ir 79, 80 dalys. 

Verts/ALE 2 pakeitimas, 52, 67, 56 dalies 3-ioji dalis, 62 dalies 2-oji ir 3-ioji dalis. 

S&D: 67 ir 78 dalys, 2 pakeitimas. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

Daugiau kaip 76 

nariai 

3, 52, 67, 79 ir 80 dalys. 

 

Prašymai balsuoti dalimis 

Daugiau kaip 76 nariai: 

20 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „nemokamas darbas yra svarbus ekonominio 

efektyvumo aspektas, o“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
17 dalis 

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

2-oji dalis: šis žodis. 

 
35 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „įskaitant lytinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros 

paslaugas;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
55 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „įskaitant galimybę gauti kontraceptinių priemonių, 

skubios kontracepcijos ir nėštumo nutraukimo paslaugas;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
56 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „su lytine ir reprodukcine sveikata bei teisėmis 

susijusią“ ir „pvz., smurtą, be kita ko, seksualinį smurtą, patyrusių moterų, nelydimų 

nepilnamečių ir kitų rizikos grupių, įskaitant LGBTI asmenis,“. 

2-oji dalis: „su lytine ir reprodukcine sveikata bei teisėmis susijusią“. 

3-oji dalis: „pvz., smurtą, be kita ko, seksualinį smurtą, patyrusių moterų, nelydimų 

nepilnamečių ir kitų rizikos grupių, įskaitant LGBTI asmenis,“. 
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62 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pabėgėlių“ ir „bei LGBTI asmenis“. 

2-oji dalis: „pabėgėlių“. 

3-oji dalis: „bei LGBTI asmenis“. 

 
69 dalis 

1-oji dalis: „mano, kad pagal dabartinę DFP ES lygmeniu numatytas 6,17 mlrd. EUR 

finansavimas, skirtas šios strateginės lyčių lygybės veiklos tikslams įgyvendinti, yra 

pirmas žingsnis,“. 

2-oji dalis: „ir prašo kitoje DFP šią sumą padidinti;“. 

 
78 dalis 

1-oji dalis: „pakartoja savo susirūpinimą dėl ryškaus lyčių pusiausvyros trūkumo (didžiausio iš 

visų ES institucijų) tarp Europos Audito Rūmų narių: šiuo metu tarp jų yra 28 vyrai 

ir tik trys moterys (dviem moterimis mažiau nei 2016 m. pradžioje);“. 

2-oji dalis: „ragina Tarybą nuo šiol iki tol, kol bus užtikrinta priimtina pusiausvyra, ateityje 

skiriant kiekvieną narį siūlyti Parlamentui du kandidatus – vieną moterį ir vieną 

vyrą;“. 
 

 

12. Didžiųjų duomenų poveikis pagrindinėms teisėms 

Pranešimas: Ana Gomes (A8-0044/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

3 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

4 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

13 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

14 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

16 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 364, 253, 63 

3 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

20 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

27 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

28 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

31 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

K konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

O konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 561, 71, 49 

 

Prašymai balsuoti atskirai 

Daugiau kaip 76 

nariai: 

3, 13, 14, 20, 27 ir 28 dalys. 

 

Prašymai balsuoti dalimis 

Daugiau kaip 76 nariai: 

K konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „didelių duomenų kiekių sektorius auga 40 proc. per metus – septyniskart sparčiau 

nei IT rinka; kadangi naujomis technologijomis sukurtų didelių duomenų rinkinių 

koncentracija didelėms įmonėms teikia svarbią informaciją, kuri skatina 

beprecedenčius piliečių, vyriausybių ir privačiųjų subjektų galios pusiausvyros 

pasikeitimus;“. 

2-oji dalis: „kadangi tokios galios sutelkimas korporacijose galėtų sustiprinti monopolius ir 

piktnaudžiavimą, taip pat daryti neigiamą poveikį vartotojų teisėms bei sąžiningai 

rinkos konkurencijai;“. 

3-oji dalis: „kadangi, atsižvelgiant į didelių duomenų kiekių susijungimus, reikia papildomai 

patikrinti asmens interesus ir pagrindinių teisių apsaugą;“. 
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O konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi duomenų analizė ir algoritmai daro vis didesnį poveikį vartotojams 

prieinamai informacijai;“. 

2-oji dalis: „kadangi netinkamai naudojamos tokios technologijos gali kelti pavojų 

pagrindinėms teisėms į informaciją, taip pat žiniasklaidos laisvei ir pliuralizmui; 

kadangi visuomeninių transliacijų sistema valstybėse narėse tiesiogiai susijusi su 

kiekvienos visuomenės demokratiniais, socialiniais ir kultūriniais poreikiais ir 

poreikiu išsaugoti žiniasklaidos pliuralizmą, kaip nurodyta prie Amsterdamo 

sutarties pridėtame Protokole dėl valstybių narių visuomeninės transliacijos sistemos 

(11997D/PRO/09);“. 

 
4 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad žmonės nedaug žino apie tai, kad didelių duomenų kiekių pobūdis 

suteikia galimybę nenumatytais būdais naudoti asmeninę informaciją;“. 

2-oji dalis: „pažymi, kad ES labai svarbus švietimas ir informuotumas pagrindinių teisių 

srityje;“. 

3-oji dalis: „primygtinai ragina ES institucijas ir valstybes nares investuoti į piliečių, įskaitant 

vaikus, skaitmeninį raštingumą ir informuotumo didinimą skaitmeninių teisių, 

privatumo ir duomenų apsaugos srityje; pabrėžia, kad šiuo švietimu reikia atsižvelgti 

į principų ir (arba) logikos, kaip veikia algoritmai ir automatizuoti sprendimų 

priėmimo procesai ir kaip juos prasmingai išaiškinti, suvokimą; be to, pažymi, kad 

reikia mokyti stiprinti suvokimą, kur ir kada renkami duomenų srautai (t. y. gaunant 

iš interneto, suderinant srautinius duomenis su socialinių tinklų duomenimis ir 

susijusiomis priemonėmis ir įtraukiant šią informaciją į naują duomenų srautą);“. 

 
16 dalis 

1-oji dalis: „mano, kad taip pat reikėtų skatinti naudoti“ ir „ištisinį šifravimą,“. 

2-oji dalis: „ir tam tikrais atvejais pavesti vykdyti“. 

3-oji dalis: „laikantis pritaikytosios duomenų apsaugos principo; rekomenduoja, kad šiuo tikslu 

naudojantis bet kokia būsima teisės aktų sistema būtų konkrečiai draudžiama 

šifravimo teikėjams, ryšių paslaugų teikėjams ir visoms kitoms organizacijoms 

(visais tiekimo grandinės lygmenimis) leisti naudotis išimtimis ar supaprastinti jų 

naudojimą;“. 

 
31 dalis 

1-oji dalis: „perspėja, kad dėl didelio teisėsaugos institucijų sprendimų ir priemonių poveikio 

piliečių gyvenimams ir teisėms, taip pat taikant duomenų tvarkymą ir analizę, reikia 

kuo didesnio atsargumo siekiant išvengti neteisėtos diskriminacijos ir poveikio tam 

tikram fiziniam asmeniui ar asmenų grupei, kurią galima apibūdinti pagal rasę, odos 

spalvą, tautinę ar socialinę kilmę, genetinius bruožus, kalbą, religiją ar įsitikinimus, 

politines ar kitokias pažiūras, turtinę padėtį, gimimą, negalią, amžių, lytį, lyties 

raišką, lytinę tapatybę, seksualinę orientaciją, gyventojo statusą, sveikatą ar 

priklausymą nacionalinei mažumai,“. 

2-oji dalis: „dėl kurių dažnai vykdomas tautinis profiliavimas arba teisėsaugos institucijos juos 

labiau kontroliuoja, kaip ir asmenis, kurie atitinka tam tikrus požymius;“. 

3-oji dalis: „ragina tinkamai parengti pagrindinius duomenų rinkėjus ir iš duomenų analizės 

gautos informacijos naudotojus;“. 
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13. Būtinieji ūkinių triušių apsaugos standartai 

Pranešimas: Stefan Eck (A8-0011/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Alternatyvus 

pasiūlymas dėl 

rezoliucijos 

1 PPE VB - 235, 388, 62 

Po 34 dalies 2 įtraukos 3 daugiau kaip 

76 nariai 

VB + 356, 254, 71 

H konstatuojamoji 

dalis 

2 pranešėjas  +  

Balsavimas: rezoliucija (visas rezoliucijos tekstas) 

(AGRI komitetas) 

VB + 410, 205, 59 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

GUE/NGL: 1, 3 pakeitimai. 

 


