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+ 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. Deleguotųjų aktų priėmimo terminas ***I 

Pranešimas: Gesine Meissner (A8-0332/2017) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 615, 36, 18 

 

 

2. Karelo Pinxteno skyrimas Audito Rūmų nariu 

Pranešimas: Indrek Tarand (A8-0336/2017) (Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 180a 
straipsnio 1 dalis)) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: Karel 

Prixten kandidatūra 

 - 284, 310, 81 

 

 

 

3. Pietro Russo skyrimas Audito Rūmų nariu 

Pranešimas: Indrek Tarand (A8-0337/2017) (Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 180a 
straipsnio 1 dalis)) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: Pietro 

Russo kandidatūra 

 + 506, 81, 66 

 

 

 

4. Hannu Takkulos skyrimas Audito Rūmų nariu 

Pranešimas: Indrek Tarand (A8-0338/2017) (Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 180a 
straipsnio 1 dalis)) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: Hannu 

Takkula kandidatūra 

 + 472, 161, 43 

 

 

 

5. Baudilio Tomé Muguruzos skyrimas Audito Rūmų nariu 
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Pranešimas: Indrek Tarand (A8-0342/2017) (Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 180a 
straipsnio 1 dalis)) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: Baudilo 

Tomé Muguruza 

kandidatūra 

 + 497, 102, 81 

 

 

 

6. Bettinos Jakobsen skyrimas Audito Rūmų nare 

Pranešimas: Indrek Tarand (A8-0341/2017) (Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 180a 

straipsnio 1 dalis)) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: Bettina 

Jakobsen kandidatūra 

 + 558, 36, 52 

 

 

 

7. João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo skyrimas Audito Rūmų nariu 

Pranešimas: Indrek Tarand (A8-0343/2017) (Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 180a 
straipsnio 1 dalis)) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: João 

Alexandre Tavares 

Gonçalves de 

Figueiredo kandidatūra 

 + 572, 57, 52 

 

 

 

8. Ilianos Ivanovos skyrimas Audito Rūmų nare 

Pranešimas: Indrek Tarand (A8-0344/2017) (Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 180a 

straipsnio 1 dalis)) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: Ilana 

Ivanova kandidatūra 

 + 568, 61, 37 
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9. Apsauga nuo importo dempingo kaina ir subsidijuoto importo iš ES narėmis 

nesančių valstybių ***I 

Pranešimas: Salvatore Cicu (A8-0236/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Preliminarus susitarimas 

Preliminarus 

susitarimas 

22 komitetas VB + 554, 48, 80 

Komisijos pareiškimas 23 komitetas  +  

 

 

 

10. Teisinė valstybė Maltoje 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0596/2017, B8-0597/2017 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0596/2017 (S&D) 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  -  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0597/2017  

(PPE, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE) 

2 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Po 4 dalies 2 GUE/NGL VB - 296, 354, 29 

5 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

6 dalis 1 S&D  -  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 10 dalies 8 Verts/ALE VB + 506, 147, 29 

Po 11 dalies 9 Verts/ALE VB - 199, 449, 26 

12 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

Po 13 dalies 3 GUE/NGL  -  

4 GUE/NGL  -  

10 nurodomoji dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

B konstatuojamosios 

dalies žodinis 

pakeitimas 

 originalus 

tekstas 

 -  

Po P 

konstatuojamosios 

dalies 

5 Verts/ALE VB + 498, 133, 53 

Po U 

konstatuojamosios 

dalies 

6 Verts/ALE VB - 291, 373, 18 

7 Verts/ALE VB - 190, 446, 47 

X konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

Z konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 638, 22, 19 

2/VB + 381, 266, 28 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 466, 49, 167 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

Verts/ALE: Z konstatuojamoji dalis, 5, 6, 7, 8, 9 pakeitimai, galutinis balsavimas (B8-

0597/2017). 

GUE/NGL: 2 pakeitimas. 

PPE: galutinis balsavimas (B8-0597/2017). 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

ECR: 12 dalis, 10 nurodomoji dalis, X konstatuojamoji dalis. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

S&D: 

5 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „per pastaruosius metus“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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Verts/ALE: 

Z konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi Europolo finansinės žvalgybos grupės ataskaitoje „Nuo įtarimų prie 

veiksmų – finansinės žvalgybos panaudojimas siekiant didesnio veiklos poveikio“ 

pažymėta, kad tam tikri asmenys, įskaitant nusikalstamas organizacijas, 

piktnaudžiavo Maltos internetinių įmonių paslaugomis, kad paslėptų nusikaltimų 

pėdsakus;“. 

2-oji dalis: „kadangi nederėtų manyti, kad tai būdinga visoms įmonėms;“. 

 

ECR: 

6 dalis 

1-oji dalis: „ragina Komisiją užmegzti dialogą su Maltos vyriausybe dėl teisinės valstybės 

principų taikymo Maltoje ir užtikrinti pagarbą Europos vertybėms; ragina Komisiją 

nuolat visapusiškai informuoti Parlamentą apie savo vertinimą; pakartoja, kad 

būtinas reguliarus stebėsenos ir dialogo procesas, į kurį būtų įtrauktos visos 

valstybės narės, siekiant apsaugoti ES pamatines demokratijos, pagrindinių teisių ir 

teisinės valstybės vertybes, dalyvaujant Tarybai, Komisijai ir Parlamentui,“. 

2-oji dalis: „kaip pažymima 2016 m. spalio 25 d. rezoliucijoje dėl ES demokratijos, teisinės 

valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo (Demokratijos, teisinės valstybės ir 

pagrindinių teisių pakto) sukūrimo“. 

 

GUE/NGL: 

2 dalis 

1-oji dalis: „ragina atlikti nepriklausomą tarptautinį Daphnės Caruanos Galizios nužudymo 

tyrimą;“. 

2-oji dalis: „teigiamai vertina Maltos institucijų veiksmus, joms pakvietus tarptautinius 

teisėsaugos organus, be kita ko, JAV federalinį tyrimų biurą, ir Nyderlandų teismo 

ekspertizės specialistus dalyvauti tyrime; ragina visapusiškai įtraukti Europolą į visą 

šį tyrimą;“. 
 

Įvairūs 

Molly Scott Cato ir Ernest Urtasun (Verts/ALE frakcija) taip pat pasirašė pasiūlymą dėl 

rezoliucijos B8-0597/2017. 

 
 

 

11. Daugiašalių derybų padėtis rengiantis 11-ajai PPO ministrų konferencijai 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0593/2017 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0593/2017 (INTA komitetas) 

2 dalis 1 GUE/NGL VB - 110, 553, 14 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

§ 7 2NP GUE/NGL VB - 107, 545, 26 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

11 dalis 3 GUE/NGL VB - 127, 532, 24 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 510, 53, 112 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

PPE: galutinis balsavimas. 

GUE/NGL: 1, 2 ir 3 pakeitimai. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

Verts/ALE: 

2 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad reikia remtis rezultatais, dėl kurių susitarta 9-ojoje ir 10-ojoje 

ministrų konferencijose, kad būtų galima imtis esminių pažangių veiksmų ir 

užtikrinti, kad jų būtų imamasi 2017 m. gruodžio mėn. Buenos Airėse vyksiančioje 

11-ojoje ministrų konferencijoje, siekiant išlaikyti ir stiprinti daugiašalės prekybos 

struktūrą;“. 

2-oji dalis: „pabrėžia, kad, nepaisant to, šalys turėtų siekti naujų politikos tikslų, pavyzdžiui, 

skaitmeninės prekybos ir investavimo skatinimo srityse;“. 

 
7 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „vidaus paslaugų reglamentavimą, e. prekybą“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
 

 

12. Rytų partnerystė. 2017 m. lapkričio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimas 

Pranešimas: Laima Liucija Andrikienė ir Knut Fleckenstein(A8-0308/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

1 dalies h punktas § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

1 dalies p punktas § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2/VB + 529, 111, 32 

1 dalies q punktas § originalus 

tekstas 

atsk. +  

1 dalies s punktas § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3/VB + 519, 141, 20 

1 dalies y punktas § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

1 dalies ac punktas § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 519, 143, 9 

1 dalies ad punktas § originalus 

tekstas 

atsk. +  

1 dalies ae punktas § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

1 dalies af punktas § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

K konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 529, 111, 35 

L konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 +  

Balsavimas: rekomendacija (visas tekstas) VB + 519, 114, 47 

 

Prašymai balsuoti atskirai 

ENF: 1 dalies p punktas, 1 dalies q punktas, 1 dalies ad punktas, K konstatuojamoji dalis. 
 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EFDD: 1 dalies p punkto 2-oji dalis, 1 dalies ac punkto 2-oji dalis, 1 dalies s punkto 3-oji 

dalis, K konstatuojamoji dalies 2-oji dalis. 

Prašymai balsuoti dalimis 

ENF: 

1 dalies h punktas 

1-oji dalis: „įsipareigoti kartu siekti didesnio judumo tarp ES ir šalių partnerių;“. 

2-oji dalis: „padėti Moldovai, Gruzijai ir Ukrainai įgyvendinti vizų režimo liberalizavimo 

susitarimą ir užtikrinti, kad ateityje neprireiktų taikyti sustabdymo mechanizmų, visų 

pirma glaudžiai bendradarbiaujant policijos ir muitinės srityse, kad būtų apsisaugota 

nuo grėsmių saugumui, nusikalstamumo ir užsibuvimo; pradėti dialogus vizų 

klausimu su Armėnija, skatinti Azerbaidžaną daryti pažangą įgyvendinant vizų 

režimo supaprastinimo ir readmisijos susitarimus, siekiant pradėti dialogą vizų 

klausimu ateityje, ir užbaigti derybas dėl vizų režimo supaprastinimo ir readmisijos 

susitarimų su Baltarusija jos piliečių labui, jeigu šios šalys padarys didelę pažangą 

pagrindinių vertybių srityje ir išpildys vizų režimo liberalizavimo veiksmų planuose 

nustatytas tikslias sąlygas;“. 

 
1 dalies y punktas 

1-oji dalis: „pabrėžti, kad Rytų partneryste siekiama sudaryti sąlygas, kurių reikia siekiant 

glaudžios politinės asociacijos“. 

2-oji dalis: „ir ekonominės integracijos, įskaitant dalyvavimą ES programose; pakartoti, kad 

asociacijos susitarimai su Gruzija, Moldova ir Ukraina nėra galutinis jų santykių su 

ES tikslas; dar kartą pripažinti šių šalių europinius siekius; atkreipti dėmesį į tai, kad 

pagal ES sutarties 49 straipsnį ir atsižvelgiant į 2017 m. kovo 25 d. Romos 

deklaraciją, kiekviena Europos valstybė gali pateikti prašymą tapti ES nare, jei ji 

atitinka Kopenhagos kriterijus ir laikosi demokratijos principų, paiso pagrindinių 

laisvių ir žmogaus teisių, įskaitant mažumų grupių teises, ir užtikrina teisinės 

valstybės principo taikymą; atsižvelgiant į tai, primygtinai raginti valstybes nares 

susitarti dėl plataus užmojo 2017 m. aukščiausio lygio susitikimo deklaracijos, 

kurioje būtų nustatyti atitinkami ilgalaikiai tikslai;“. 

 
1 dalies ae punktas 

1-oji dalis: „teigiamai vertinti Komisijos pasiūlymus suteikti partnerėms makrofinansinę paramą 

ir tuo pačiu metu reikalauti nustatyti griežtas ir veiksmingas sąlygas, pridedamas 

prie pasiūlymų, visų pirma dėl teisinės valstybės principo laikymosi (įskaitant 

nepriklausomas teismines institucijas ir daugiapartinę parlamentinę sistemą), gero 

valdymo užtikrinimo (įskaitant veiksmingą kovą su korupcija) ir žmogaus teisių ir 

žiniasklaidos laisvės gynimo; kas šešis mėnesius pateikti Parlamentui ir Tarybai 

išsamią rašytinę ataskaitą dėl pažangos, kurią tokią paramą jau gaunančios partnerės 

padarė šiose trijose srityse;“ išskyrus žodžius „teigiamai vertinti Komisijos 

pasiūlymus suteikti partnerėms makrofinansinę paramą ir tuo pačiu metu“. 

2-oji dalis: „teigiamai vertinti Komisijos pasiūlymus suteikti partnerėms makrofinansinę paramą 

ir tuo pačiu metu“. 
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3-oji dalis: „raginti Komisiją parengti naujas makrofinansinės paramos programas šalims 

partnerėms, kurios sėkmingai užbaigė įgyvendinti ankstesnes programas, sistemingai 

numatyti minėtas sąlygas būsimuose pasiūlymuose dėl tokios paramos ir užtikrinti, 

kad jos būtų griežtai vykdomos, visų pirma Moldovos atveju;“. 

 
1 dalies af punktas 

1-oji dalis: „raginti Komisiją, Europos investicijų banką ir kitas daugiašales finansų įstaigas 

siekti sėkmingai įgyvendinti Investicijų planą Europai ir paramos mechanizmą, 

skirtą Rytų partnerystės šalims, įsipareigojusioms įgyvendinti asociacijos 

susitarimus; pareikalauti, kad būtų įsteigtas Ukrainai, Gruzijai ir Moldovai skirtas 

patikos fondas, remiantis geriausia daugiašalės paramos teikėjų priemonių praktika, 

kartu pabrėžiant, kad šio patikos fondo veikla daugiausia dėmesio turėtų būti 

skiriama privačiosioms ir viešosioms investicijoms, visų pirma į socialinę ir 

ekonominę infrastruktūrą, kuriomis siekiama gerinti investicijų įsisavinimo 

pajėgumą, ir tarptautinių finansų įstaigų ir tarptautinių paramos teikėjų veiklos 

koordinavimui vietoje; apsvarstyti galimybę surengti paramos teikėjų Ukrainos 

konferenciją siekiant tenkinti šalies humanitarinius poreikius, kuriuos lemia 

konfliktas rytinėje šalies dalyje ir Krymo aneksija;“. 

2-oji dalis: „užtikrinti, kad visų šių lėšų naudojimas tai pat būtų griežtai tikrinamas, kad būtų 

išvengta bet kokio netinkamo naudojimo;“. 

 
L konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi Rytų partnerystės politika grindžiama kiekvienos partnerės suverenia teise 

pasirinkti tikslų, kurių ji norėtų siekti palaikydama ryšius su ES, mastą;“. 

2-oji dalis: „kadangi tos partnerės, kurios siekia glaudesnių santykių su ES, turėtų galėti tikėtis 

daugiau paramos ir pagalbos siekiant abipusiškai nustatytų tikslų, jei jos vykdo 

esamus reformų įsipareigojimus, laikantis principo „parama pagal pažangą“;“. 

 

EFDD: 

1 dalies p punktas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kurios karinės pajėgos regione per pastaruosius 

metus vis dėlto išaugo, ypač taikant griežtesnes tikslines ribojamąsias priemones“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
1 dalies ac punktas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ ir remti jos veiklą skiriant papildomą finansavimą;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
K konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „įskaitant tai, kad kai kuriuos tų konfliktų pradėjo ir 

vis dar aktyviai kursto Rusijos Federacija, nepaisydama savo tarptautinių 

įsipareigojimų laikytis tarptautinės teisinės tvarkos;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 

EFDD, ENF: 

1 dalies s punktas 

1-oji dalis: „raginti toliau teikti paramą ES ir ESBO misijų Gruzijoje, Moldovoje ir Rytų 

Ukrainoje veiklai, nes šios operacijos yra esminės siekiant užtikrinti taiką ir 

saugumą visų pirma vietos gyventojų labui;“. 

2-oji dalis: „užtikrinti, kad šių misijų įgaliojimai būtų veiksmingai įgyvendinti, ir primygtinai 

raginti Rusiją užtikrinti netrikdomas galimybes joms veikti;“. 
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3-oji dalis: „svarstyti galimybę remti ginkluotos ESBO policijos misijos dislokavimą Rytų 

Ukrainoje; kartu su šalimis partnerėmis apsvarstyti galimybę ES imtis didesnio 

vaidmens sprendžiant šiuos konfliktus, be kita ko, galimybes pradėti plataus užmojo 

visapusiškas bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) misijas, kurių užduotis 

būtų didinti saugumą ir stabilumą;“. 
 

 

 

13. Veiksmų planas gamtai, piliečiams ir ekonomikai 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0589/2017 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0589/2017   

(ENVI komitetas) 

16 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 410, 255, 6 

28 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

29 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 + 433, 213, 3 

2/EB + 372, 267, 21 

32 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3/EB - 271, 388, 4 

35 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 420, 222, 25 

Po 35 dalies 1 PPE  -  

36 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3/EB + 398, 237, 37 

4 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

5 +  

52 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB - 286, 361, 23 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 612, 33, 35 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ECR: galutinis balsavimas. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

PPE: 16 dalis. 

ECR, Verts/ALE: 28 ir 35 dalys. 

S&D: 28 dalis. 

GUE/NGL: 28, 32, 35, 36 dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

ECR: 

52 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „taip pat prisideda prie ekonomikos augimo 

apskritai;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 

Verts/ALE: 

29 dalis 

1-oji dalis: „palankiai vertina veiksmus, kuriais siekiama integruoti ekosistemines paslaugas į 

sprendimų priėmimą;“. 

2-oji dalis: „vis dėlto apgailestauja, kad veiksmų plane nėra konkrečiai numatytos iniciatyvos 

„Ne – biologinės įvairovės nykimui“ (angl. No Net Loss of Biodiversity Initiative);“. 

 

Verts/ALE, S&D: 

32 dalis 

1-oji dalis: „kartoja, kad vienas iš šešių pagrindinių ES kaimo plėtros prioritetų yra su žemės 

ūkiu ir miškininkyste susijusių ekosistemų, įskaitant „Natura 2020“ teritorijas, 

atkūrimas, išsaugojimas ir stiprinimas;“. 

2-oji dalis: „primena dideles žemės ūkio srityje dirbančiųjų pastangas, ypač įgyvendinant 

žalinimo priemones, nustatytas atliekant 2013 m. BŽŪP peržiūrą;“. 

3-oji dalis: „pabrėžia, kad, kaip matyti iš Komisijos pradinių pastabų, kol kas per anksti vertinti 

šių priemonių poveikį rūšių ir buveinių atkūrimo ir biologinės įvairovės pagerinimo 

aspektais; ragina Komisiją tęsti tyrimus ir atitinkamai kuo greičiau pateikti 

informaciją apie žalinimo priemonių poveikį;“. 

 

ECR, Verts/ALE 

36 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ypač vilkų“, „ekosistemų ir gyvenamų kaimo 

vietovių darnų vystymąsi“, „ir kitą socialinę ir ekonominę veiklą“. 

2-oji dalis: „ypač vilkų“. 

3-oji dalis: „ekosistemų ir gyvenamų kaimo vietovių darnų vystymąsi“. 
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4-oji dalis: „ir kitą socialinę ir ekonominę veiklą“. 

5-oji dalis: „kad nekiltų pavojaus darniam kaimo vietovių vystymuisi“. 
 

 

14. Teisinės valstybės ir demokratijos padėtis Lenkijoje 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0594/2017, B8-0595/2017 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0594/2017   

(ECR frakcija) 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  -  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0595/2017  

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

1 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 568, 30, 78 

2 dalis 8NP ENF  -  

6 dalis 9 ENF VB - 127, 525, 26 

7 dalis 10NP ENF  -  

8 dalis 11NP ENF VB - 119, 527, 27 

9 dalis 12NP ENF VB - 115, 527, 27 

10 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 501, 143, 26 

Po 10 dalies 2 GUE/NGL VB - 67, 580, 21 

11 dalis 13NP ENF  -  

Po 11 dalies 6 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

dal.   

1/VB + 323, 262, 85 

2/VB + 383, 200, 85 

7 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

VB + 406, 207, 58 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

3 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

VB - 283, 298, 83 

12 dalis 14 ENF  -  

§ originalus 

tekstas 

VB + 536, 116, 15 

§ 13 § originalus 

tekstas 

VB + 538, 102, 30 

14 dalis 15 ENF VB - 132, 517, 27 

§ originalus 

tekstas 

VB + 448, 190, 29 

Po 14 dalies 16 ENF  -  

15 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 508, 149, 15 

Po 15 dalies 1 PPE, S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

Po 31 nurodomosios 

dalies 

4 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

VB + 387, 203, 77 

D konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

VB + 532, 58, 76 

H konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 491, 124, 54 

Po J 

konstatuojamosios 

dalies 

5 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

VB + 389, 220, 54 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 438, 152, 71 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ECR: 3, 4, 5, 6 , 7 pakeitimai, 14 dalis, galutinis balsavimas (B8-0595/2017). 

EFDD: 1 dalies 2-oji dalis, 10, 12, 13, 14, 15 dalys, D konstatuojamoji dalis, H 

konstatuojamosios dalies 2-oji dalis, 11 ir 12 pakeitimai. 

GUE/NGL: 2, 3, 4, 5, 6 ir 7 pakeitimai. 

ENF: 9, 15 pakeitimai, galutinis balsavimas (B8-0595/2017). 
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PPE: 14 dalis. 
 

Prašymai balsuoti atskirai  

ECR, PPE: 14 dalis. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

EFDD: 

1 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad labai svarbu puoselėti ES sutarties 2 straipsnyje ir Lenkijos 

konstitucijoje išvardytas bendras Europos vertybes“. 

2-oji dalis: „ir užtikrinti pagrindines teises, kurios nustatytos Europos Sąjungos pagrindinių 

teisių chartijoje;“. 

 
H konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi Lenkijos vyriausybės atsisakymas įgyvendinti ES Teisingumo Teismo 

nutartį dėl medienos ruošos Belovežo girioje“. 

2-oji dalis: „ir atsisakymas laikytis Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) laikinų nutarčių 

dėl prieglobsčio prašytojų grąžinimo į Baltarusiją yra akivaizdūs ženklai, kad 

Lenkija nesilaiko ES sutarčių;“. 

 

ALDE: 

6 pakeitimas 

1-oji dalis: „ragina Lenkijos vyriausybę prisiimti tvirtą poziciją dėl moterų ir mergaičių teisių: 

pasirūpinti nemokama ir prieinama kontracepcija nediskriminuojant bei leidžiant 

įsigyti skubiosios kontracepcijos priemonių be recepto;“. 

2-oji dalis: „atsižvelgdamas į tai ragina panaikinti įstatymą, kuriuo ribojamos moterų ir 

mergaičių galimybės gauti skubiosios kontracepcijos tablečių;“. 
 

Įvairūs 

Julie Ward (S&D frakcija) taip pat pasirašė 1, 4, 5, 6 ir 7 pakeitimus. 

 


