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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. Zimbabvė, pastoriaus Evano Mawarires byla 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-
0224/2017 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0191/2017  

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

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0191/2017  ECR  ↓  

B8-0194/2017  S&D  ↓  

B8-0196/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0200/2017  ALDE  ↓  

B8-0224/2017  PPE  ↓  
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2. Ukrainos politiniai kaliniai Rusijoje ir padėtis Kryme 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-
0221/2017 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0190/2017 

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

19 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 451, 73, 86 

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0190/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0192/2017  ECR  ↓  

B8-0195/2017  S&D  ↓  

B8-0198/2017  ALDE  ↓  

B8-0221/2017  PPE  ↓  

 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

PPE: galutinis balsavimas RC-B8-0190/2017. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

S&D: 19 dalis. 
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3. Filipinai, ypač senatorės Leilos M. De Lima byla 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-
0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0193/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, 

Verts/ALE, EFDD) 

6 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

12 dalis 1 GUE/NGL  +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0193/2017  ECR  ↓  

B8-0197/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0199/2017  EFDD  ↓  

B8-0222/2017  S&D  ↓  

B8-0223/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0225/2017  ALDE  ↓  

B8-0226/2017  PPE  ↓  

 

Prašymai balsuoti atskirai 

ECR: 6 dalis. 
 

 

4. ES prioritetai 2017 m. JT ŽTT sesijose 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-
0187/2017, B8-0188/2017, B8-0189/2017 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0183/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE) 

12 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  



P8_PV(2017)03-16(VOT)_LT.docx 5 PE 601.336 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 +  

3 +  

4 +  

15 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

23 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

25 dalis 1 Verts/ALE VB - 197, 371, 50 

27 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0183/2017  PPE  ↓  

B8-0184/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0185/2017  EFDD  ↓  

B8-0186/2017  ALDE  ↓  

B8-0187/2017  S&D  ↓  

B8-0188/2017  ECR  ↓  

B8-0189/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

Verts/ALE: 1 pakeitimas. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

ECR: 15 dalis. 
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Prašymai balsuoti dalimis 

PPE: 

27 dalis 

1-oji dalis: „ragina ES bendradarbiauti su partneriais įgyvendinant JT verslo ir žmogaus teisių 

pagrindinius principus, taip pat imtis priemonių, kuriomis kuo daugiau valstybių 

būtų skatinama priimti nacionalinius veiksmų planus ir dalyvauti JT darbo grupių ir 

Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro (OHCHR) veikloje;“. 

2-oji dalis: „dar kartą ragina visas valstybes ir ES aktyviai ir konstruktyviai dalyvauti siekiant 

nedelsiant sukurti teisiškai privalomą priemonę, pagal kurią laikantis tarptautinės 

žmogaus teisių teisės aktų būtų reglamentuojama tarptautinių korporacijų ir kitų 

verslo įmonių veikla siekiant užkirsti kelią žmogaus teisių pažeidimams, juos tirti, 

atlyginti jų sukeltą žalą ir sudaryti galimybes naudotis teisių gynimo priemonėmis;“. 

 

PPE, ECR 

12 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „lytinė tapatybė“, „ir seksualinė orientacija“ ir 

„įskaitant naują nepriklausomą ekspertą apsaugos nuo smurto ir diskriminacijos dėl 

seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės klausimais;“. 

2-oji dalis: „lytinė tapatybė“. 

3-oji dalis: „ir seksualinė orientacija“. 

4-oji dalis: „įskaitant naują nepriklausomą ekspertą apsaugos nuo smurto ir diskriminacijos dėl 

seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės klausimais;“. 

 
23 dalis 

1-oji dalis: „ragina ES toliau didinti moterų ir vyrų lygybę ir vykdant savo veiklą bei programas 

aktyviai remti JT Moterys darbą ir lyčių aspekto integravimo iniciatyvas; ragina 

nuolat remti priemones, kuriomis stiprinamas moterų ir mergaičių įgalėjimas ir 

siekiama panaikinti visų formų smurtą prieš moteris ir mergaites, įskaitant smurtą 

dėl lyties, ir visų formų moterų ir mergaičių diskriminaciją; primygtinai reikalauja 

ES ieškoti galimybių įgyvendinti tarpregionines iniciatyvas moterų teisėms 

propaguoti, saugoti ir užtikrinti“. 

2-oji dalis: „visapusiškai ir veiksmingai įgyvendinti tiek Pekino veiksmų platformą, tiek 

Tarptautinės konferencijos gyventojų ir vystymosi klausimais veiksmų programą“. 

3-oji dalis: „ir primena, kad ji tebėra įsipareigojusi užtikrinti lytines ir reprodukcines teises šioje 

srityje;“. 
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5. Mineralų ir metalų iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų importuotojų atliekamas 

pasitvirtinimas, susijęs su išsamiu tiekimo grandinės patikrinimu ***I 

Pranešimas: Iuliu Winkler (A8-0141/2015) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Preliminarus 

susitarimas 

156 komitetas VB + 558, 17, 45 

Pareiškimai 157 komitetas  +  

 

Įvairūs 

2015 m. gegužės 20 d. pranešimas buvo grąžintas komitetui dėl tarpinstitucinių derybų. 
 

 

 

6. Sąjungos sistema, skirta duomenų rinkimui, tvarkymui ir naudojimui 

žuvininkystės sektoriuje ***I 

Pranešimas: Marco Affronte (A8-0150/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Preliminarus susitarimas 

Preliminarus 

susitarimas 

118 komitetas VB + 535, 38, 48 

Teisės akto projektas * 

Visas tekstas 118 komitetas  ↓  

Atsakingo komiteto 

pakeitimai. 

Balsavimas už visus 

pakeitimus iš karto 

1-117 komitetas  ↓  

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas VB ↓  

 

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

dėl teisėkūros procedūra priimamo akto projekto pakeitimo. Parlamentas balsuoja dėl šio pasiūlymo 

(Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 3 ir 4 dalys). 
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7. Bendros saugumo ir gynybos politikos konstitucinė, teisinė ir institucinė reikšmė: 

Lisabonos sutarties suteiktos galimybės 

Pranešimas: Michael Gahler, Esteban González Pons (A8-0042/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 13 nurodomosios 

dalies 

1 pranešėjai  +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 360, 212, 48 

 

 

 

8. Integruota Europos Sąjungos Arkties politika 

Pranešimas: Urmas Paet, Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

13 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 334, 265, 20 

2/VB - 183, 414, 20 

14 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 561, 43, 15 

2/VB + 301, 289, 27 

3/VB + 386, 212, 21 

41 dalis 1 daugiau kaip 

76 nariai 

 -  

§ originalus 

tekstas 

VB - 187, 287, 148 

Po 56 dalies 2 daugiau kaip 

76 nariai 

 +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 483, 100, 37 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

Verts/ALE: 13, 14 ir 41 dalys. 
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Prašymai balsuoti atskirai 

Daugiau kaip 76 

nariai: 

13 ir 41 dalys. 

 

Prašymai balsuoti dalimis 

Daugiau kaip 76 nariai 

13 dalis 

1-oji dalis: „ragina valstybes nares uždrausti subsidijas iškastiniam kurui, dėl kurių sumažėja 

energijos gamybos deginant iškastinį kurą sąnaudos, taip stengiantis neskatinti 

iškastinio kuro gavybos ir naudojimo;“. 

2-oji dalis: „primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares tarptautiniuose forumuose siekti, kad 

dujų ir naftos gavyba Arktyje ateityje būtų visiškai uždrausta, siekiant tikslo sukurti 

mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomiką;“. 

 
14 dalis 

1-oji dalis: „ragina ES skatinti griežtus atsargumo reguliavimo standartus aplinkos apsaugos ir 

saugumo srityje, kurie būtų taikomi tarptautiniu mastu vykdant naftos paiešką, 

žvalgybą ir gavybą;“. 

2-oji dalis: „ragina uždrausti naftos gręžybą ledo sukaustytuose ES ir EEE Arkties vandenyse“. 

3-oji dalis: „ir ragina ES skatinti panašius atsargumo standartus Arkties taryboje ir Arkties 

pakrančių valstybėse;“. 
 

 

9. Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Juodkalnijos 

Pranešimas: Charles Tannock (A8-0050/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

1 dalis 10 ENF  -  

3 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3/EB - 264, 278, 70 

4 +  

5 dalis 6 GUE/NGL  -  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

15 dalis 7 GUE/NGL  -  

17 dalis 4 S&D, 

Verts/ALE 

EB + 311, 234, 61 

32 dalis 1 Verts/ALE  +  

34 dalis 2 Verts/ALE  -  

36 dalis 8 GUE/NGL  -  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

40 dalis 9NP GUE/NGL  -  

3 Verts/ALE EB - 288, 302, 21 

A konstatuojamoji 

dalis 

5 GUE/NGL  -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 471, 98, 41 

 

Prašymai balsuoti dalimis 

EFDD: 

3 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „poreikio“, „dalis“ ir „išorės subjektų“. 

2-oji dalis: „poreikio“. 

3-oji dalis: „dalis“. 

4-oji dalis: „išorės subjektų“. 

 
5 dalis 

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

2-oji dalis: šis žodis. 

 
36 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „taip pat ir su Tarybos sprendimu (BUSP) 2016/1671, 

kuriuo atnaujinamos ES ribojamosios priemonės, nukreiptos prieš Rusiją;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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10. E. demokratija ES: galimybės ir iššūkiai 

Pranešimas: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

16 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 414, 156, 16 

20 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 314, 271, 9 

23 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 350, 235, 4 

27 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 317, 249, 20 

32 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

38 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

39 dalis 1 daugiau kaip 

76 nariai 

 -  

41 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 299, 285, 6 

43 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

A konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

G konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 459, 53, 47 

 

Prašymai balsuoti atskirai 

Daugiau kaip 76 

nariai: 

16, 23, 27 ir 43 dalys. 

 

Prašymai balsuoti dalimis 

Daugiau kaip 76 nariai 

20 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pasitelkiant segmentuotas iniciatyvias priemones, 

kurios suteikia prieigą prie visų Parlamento bylų dokumentų;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
32 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „be to, rekomenduoja Komisijai daugiausia dėmesio 

skirti atvirojo kodo sprendimams, kuriuos būtų galima lengvai taikyti visoje 

bendrojoje skaitmeninėje rinkoje;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
38 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ragina Europos Parlamento frakcijas ir Europos 

politines partijas suteikti daugiau viešų diskusijų ir e. dalyvavimo galimybių;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
41 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „šiuo tikslu siūlo apsvarstyti galimus Europos 

politinių partijų statuto pakeitimus ir tai, kad jie apimtų ir skatintų e. dalyvavimo 

praktiką;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
A konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „nes jie nusigręžia nuo politinių sprendimų priėmimo 

procesų ir kyla didelis visuomenės nepasitenkinimo politine veikla pavojus;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
G konstatuojamoji dalis 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 


