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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. Atstovų į Europos Parlamentą devintųjų rinkimų remiantis tiesiogine visuotine 

rinkimų teise laikotarpis * 

Pranešimas: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 492, 14, 24 

 

 

2. Parlamento 2019 m. mėnesinių sesijų tvarkaraštis 

Pirmininkų sueigos pasiūlymas  

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pirmininkų sueigos 

pasiūlymas 

Paskelbta priimta 

 

 

3. ES ir Australijos bendrasis susitarimas *** 

Rekomendacija: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: pritarimas VB + 482, 59, 33 

 

 

 

4. ES ir Australijos bendrasis susitarimas (rezoliucija) 

Pranešimas: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 500, 72, 22 

 

 

5. Europos Tarybos Konvencija dėl terorizmo prevencijos *** 

Rekomendacija: Helga Stevens (A8-0131/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: pritarimas VB + 544, 57, 10 
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6. Europos Tarybos konvencija dėl terorizmo prevencijos (papildomas protokolas) 

*** 

Rekomendacija: Helga Stevens (A8-0132/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: pritarimas VB + 549, 56, 7 

 

 

 

7. Pakuotės ir pakuočių atliekos ***I 

Pranešimas: Simona Bonafè (A8-0029/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Preliminarus susitarimas 

Preliminarus 

susitarimas 

90 komitetas VB + 533, 37, 57 

 

 

 

8. 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 

Preliminarus susitarimas 

Preliminarus 

susitarimas 

35 komitetas VB + 568, 42, 28 

 

 

 

9. Atliekos ***I 

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

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Preliminarus susitarimas 

Preliminarus 

susitarimas 

253 komitetas VB + 559, 42, 46 

Komisijos pareiškimai 254 komitetas  +  

 

 

 

10. Atliekų sąvartynai ***I 

Pranešimas: Simona Bonafè (A8-0031/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Preliminarus susitarimas 

Preliminarus 

susitarimas 

53 komitetas VB + 580, 44, 37 

 

 

 

11. Procedūrinės taisyklės aplinkosaugos ataskaitų srityje ***I 

Pranešimas: Francesc Gambús (A8-0253/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Preliminarus susitarimas 

Preliminarus 

susitarimas 

13 komitetas VB + 639, 13, 17 

 

 

 

12. Komisijos sąžiningumo politika, ypač Europos Komisijos generalinio sekretoriaus 

skyrimas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0214/2018 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0214/2018 

(CONT komitetas) 

1 dalis 5 GUE/NGL 

Verts/ALE 

VB + 464, 205, 8 

8 ECR EB - 301, 371, 6 

6 dalis 9 ECR  -  

Po 18 dalies 3 ENF VB - 142, 527, 7 

10 ECR  -  

11 ECR  -  

20 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 621, 60, 5 

Po 20 dalies 12 ECR  -  

22 dalis 1 EFDD  -  

6 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

VB - 260, 422, 6 

7 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

VB - 289, 388, 4 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 459, 220, 6 

2/VB + 388, 266, 28 

3/VB + 627, 50, 6 

Po 22 dalies 2 ALDE  -  

4 ENF VB - 120, 528, 38 

13 ECR  -  

Po 23 dalies 14 ECR  -  

15 ECR  -  

27 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 372, 304, 20 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 27 dalies 17 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

VB - 250, 435, 9 

16 ENF VB - 142, 542, 3 

Po 30 dalies 18 Verts/ALE VB - 196, 456, 42 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ENF: 3, 4 ir 16 pakeitimai. 

ALDE: 20 ir 22 dalys. 

GUE/NGL: 5, 6, 7, 17 pakeitimai. 

Verts/ALE: 6, 7 ir 18 pakeitimai. 

PPE: 22 dalis. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

ALDE: 20 dalis. 

PPE: 20 ir 27 dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

PPE, ALDE: 

22 dalis 

1-oji dalis: „žino, kad paprastai dėl teisinių apribojimų negalima atšaukti administracinio akto, 

kuriuo priimtas palankus sprendimas“, išskyrus žodį, „paprastai“. 

2-oji dalis: „paprastai“. 

3-oji dalis: „bet vis dėlto prašo Komisijos iš naujo įvertinti naujojo generalinio sekretoriaus 

paskyrimo procedūrą, siekiant suteikti kitiems galimiems kandidatams iš Europos 

viešojo administravimo sektoriaus galimybę pateikti paraišką ir taip sudaryti sąlygas 

rinktis iš potencialių kandidatų, priklausančių tai pačiai pareigų grupei ir kategorijai; 

ragina Komisiją ateityje vykdyti atviras ir skaidrias paraiškų teikimo procedūras;“. 
 

 

13. Pažanga dėl JT pasaulinių susitarimų dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos 

ir dėl pabėgėlių 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0184/2018, B8-0185/2018 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0184/2018 

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

Po 4 dalies 2 GUE/NGL VB - 57, 624, 9 

3 GUE/NGL VB - 44, 613, 18 

Po 5 dalies 4 GUE/NGL VB - 62, 610, 15 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

28 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 510, 117, 69 

32 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

Po F 

konstatuojamosios 

dalies 

1 GUE/NGL VB - 59, 606, 26 

L konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 529, 109, 55 

2 +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 516, 137, 43 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0185/2018 

(ENF frakcija) 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  ↓  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

GUE/NGL: 1, 2, 3, 4 pakeitimai. 

ENF: 28 dalis, galutinis balsavimas (B8-0184/2018), L konstatuojamoji dalis. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

GUE/NGL: 32 dalis. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

ENF: 

L konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi patirtis rodo, jog migrantai labai prisideda prie šalių, kuriose gyvena, ir 

buveinės šalių gerovės;“. 

2-oji dalis: „kadangi migrantai prisideda mokėdami mokesčius ir apie 85 proc. savo darbo 

užmokesčio skirdami tų šalių, kuriose gyvena, ekonomikai; kadangi 2017 m. atlikta 

596 mlrd. USD perlaidų pasaulyje, iš kurių 450 mlrd. USD buvo pervesti į 

besivystančias šalis, – ši suma iki trijų kartų viršijo oficialios paramos vystymuisi 

sumą;“. 
 

 

14. ES išorės finansinių priemonių įgyvendinimas: 2017 m. laikotarpio vidurio 

peržiūra ir būsima struktūra po 2020 m. 

Pranešimas: Marietje Schaake (A8-0112/2018) 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

5 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

6 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

24 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

55 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

88 dalis 1 Verts/ALE VB - 195, 344, 156 

Po 88 dalies 2 Verts/ALE VB - 131, 548, 13 

89 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

92 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

121 dalis 3 Verts/ALE VB - 207, 453, 39 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 462, 82, 151 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 
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Verts/ALE: 1, 2 ir 3 pakeitimai. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

ENF: 

5 dalis 

1-oji dalis: „yra susirūpinęs, kad ES ir jos priemonės susiduria su dideliais sunkumais, įskaitant 

politinius kompromisus tarp vertybių bei teisių stiprinimo ir trumpalaikių saugumo 

interesų, naujų veikėjų pasaulinio valdymo ir tarptautinių finansinių institucijų 

srityje iškilimą, didelį skaičių pasaulinio masto smurtinių konfliktų įvairiuose 

pasaulio regionuose, įskaitant nestabilumą ES tiesioginėse kaimynėse (tiek rytuose, 

tiek pietuose),“. 

2-oji dalis: „taip pat vis agresyvesnę ir kategoriškesnę Rusijos politiką;“. 

 
6 dalis 

1-oji dalis: „pažymi, kad ES patikos fondai buvo įsteigti siekiant kovoti su pagrindinėmis 

migracijos priežastimis; apgailestauja dėl to, kad dėl ES biudžeto įnašų į ES patikos 

fondus ir Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonę sumažėjo bendras Sąjungos veiksmų 

nuoseklumas, ilgalaikė vizija ir poveikis;“. 

2-oji dalis: „dar kartą pabrėžia, kad nauji prioritetai turi būti finansuojami naujais 

asignavimais;“. 

3-oji dalis: „labai apgailestauja, kad jokiu sprendimo priėmimo proceso dėl vadinamojo 

Turkijos pareiškimo etapu su Parlamentu nebuvo oficialiai konsultuotasi ir nebuvo 

paprašyta jo pritarimo;“. 

 
24 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Rusijos neteisėtai įvykdyta Krymo pusiasalio 

aneksija ir konfliktas Rytų Ukrainoje“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
55 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, jog PVO reikia teikti papildomų finansinių išteklių ir remti jų mokymą; 

primygtinai reikalauja nedelsiant imtis veiksmų siekiant toliau mažinti biurokratinę 

naštą ir procedūrines kliūtis, su kuriomis susiduria pilietinės visuomenės 

organizacijos, ypač vietinės;“, išskyrus žodžius „teikti papildomų finansinių išteklių 

ir“. 

2-oji dalis: „teikti papildomų finansinių išteklių ir“. 

3-oji dalis: „ragina pilietinės visuomenės organizacijų pajėgumams stiprinti skirti specialias 

biudžeto eilutes, kad būtų galima stiprinti jų gebėjimus gauti finansavimą;“. 

4-oji dalis: „apgailestauja dėl to, kad Komisijos laikotarpio vidurio peržiūros ataskaitoje nebuvo 

iškeltas nepakankamo pilietinės visuomenės organizacijų dalyvavimo planuojant ir 

įgyvendinant išorės priemones klausimas; ragina Komisiją į visas išorės priemones ir 

programas įtraukti labiau strateginio pilietinės visuomenės organizacijų dalyvavimą, 

kaip reikalauja Taryba ir Parlamentas;“. 

 
89 dalis 

1-oji dalis: „pakartoja, kad itin yra svarbu trečiosiose šalyse remti ir skatinti demokratiją bei 

žmogaus teises, įskaitant žmogaus teisių gynėjų apsaugą,“. 

2-oji dalis: „nepriklausomai nuo trečiųjų šalių valdžios institucijų įsikišimo;“. 

 
92 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „romų, LGBTI asmenų“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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15. Metinės 2015 ir 2016 m. subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 

ataskaitos 

Pranešimas: Mady Delvaux (A8-0141/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: 

rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 550, 70, 72 

 

 

 

16. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos 

Komisija ir vykdomosios įstaigos 

Pranešimas: Joachim Zeller (A8-0137/2018) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas tekstas) VB + 426, 255, 12 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalis 50 GUE/NGL VB - 195, 433, 68 

4 dalis 28 EFDD  -  

51 S&D EB - 289, 398, 5 

9 dalis 52 S&D  -  

10 dalis 29 EFDD  -  

12 dalis 30NP EFDD  -  

53 S&D  -  

17 dalis 11 GUE/NGL  -  

21 dalis 31 EFDD  -  

22 dalis 12 GUE/NGL  -  

25 dalis 32 EFDD  -  

54 S&D  -  

26 dalis 33 EFDD  -  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

34 dalis 55 S&D EB - 302, 389, 3 

41 dalis 56 S&D EB + 355, 330, 6 

51 dalis 6 Verts/ALE EB - 154, 507, 30 

52 dalis 34 EFDD  -  

53 dalis 35 EFDD  -  

55 dalis 36NP EFDD  -  

58 dalis 37 EFDD  -  

59 dalis 38 EFDD  -  

63 dalis 39 EFDD  -  

64 dalies a punktas 40 EFDD  -  

Po 70 dalies 57 S&D  +  

85 dalis 58 S&D  -  

91 dalis 41NP EFDD  -  

92 dalis 42NP EFDD  -  

94 dalis 13 GUE/NGL  -  

99 dalies b punktas 43 EFDD  -  

99 dalies c punktas 14 GUE/NGL  -  

99 dalies e punktas 44 EFDD  -  

103 dalis 60 S&D EB - 232, 416, 46 

130 dalis 45 EFDD  -  

132 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB - 273, 371, 47 

133 dalis 61 S&D  -  

134 dalis 62 S&D  -  

135 dalis 63NP S&D  -  

136 dalis 64 S&D EB - 247, 445, 3 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 152 dalies 65 S&D  -  

175 dalies įžanginė 

dalis 

15 GUE/NGL  -  

176 dalis 16NP GUE/NGL  -  

Po 185 dalies 46 EFDD  -  

47 EFDD  -  

48 EFDD  -  

Po 204 dalies g punkto 66 S&D  -  

205 dalis 67 S&D  -  

216 dalis 17NP GUE/NGL  -  

219 dalis 18 GUE/NGL  +  

230 dalis 68NP S&D  -  

253 dalies a punktas 69 S&D  -  

Po 262 dalies 2 ENF VB - 88, 588, 18 

272 dalis 49 EFDD EB + 403, 284, 9 

Po 285 dalies 3 ENF VB - 82, 588, 12 

288 dalies a punktas 70 S&D VB - 322, 338, 10 

Po 290 dalies 4 ENF VB - 146, 536, 4 

Po 291 dalies a punkto 5 ENF VB - 147, 536, 4 

Po 292 dalies 19 GUE/NGL VB + 365, 260, 61 

20 GUE/NGL VB + 367, 265, 59 

Po 294 dalies 71 S&D  +  

Po 296 dalies 7 Verts/ALE EB - 231, 460, 4 

21 GUE/NGL  +  

1 EFDD VB - 194, 449, 53 

8 Verts/ALE VB + 413, 257, 15 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

22 GUE/NGL VB ↓  

297 dalis 9 Verts/ALE VB + 429, 261, 3 

310 dalis 72 S&D VB + 477, 211, 6 

Po 322 dalies 23 GUE/NGL  +  

24 GUE/NGL  +  

25 GUE/NGL VB - 230, 459, 8 

323 dalis 26 GUE/NGL VB + 577, 116, 3 

326 dalis 27 GUE/NGL  -  

Po D 

konstatuojamosios 

dalies 

10 GUE/NGL  -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 494, 171, 31 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

GUE/NGL: 19, 20, 22, 25, 26 ir 50 pakeitimai. 

Verts/ALE: 8, 9 pakeitimai. 

EFDD: galutinis balsavimas (sprendimas), 1 pakeitimas. 

ENF: 2, 3, 4, 5 pakeitimai. 

S&D: 70, 72 pakeitimai. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

EFDD: 132 dalis. 
 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalį). 

 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima Komisiją ir vykdomąsias 

įstaigas (Reglamento (EB) Nr. 58/2003 14 straipsnio 3 dalis ir Reglamento (EB) Nr. 1653/2004 

66 straipsnio 2 dalis). 

 

59 pakeitimas buvo panaikintas. 
 

 

17. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Audito Rūmų specialiosios ataskaitos 

vykdant Komisijos 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą 

Pranešimas: Joachim Zeller (A8-0130/2018) 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

25 dalis 8 GUE/NGL EB + 403, 282, 5 

28 dalis 9 GUE/NGL  -  

68 dalis 10 GUE/NGL  -  

69 dalis 11 GUE/NGL  -  

Po 247 dalies 12 GUE/NGL  -  

282 dalis 13 GUE/NGL  -  

286 dalis 14 GUE/NGL  -  

326 dalis 15 GUE/NGL  -  

327 dalis 16 GUE/NGL  -  

328 dalis 17 GUE/NGL  -  

330 dalis 18 GUE/NGL  -  

Po 331 dalies 1 EFDD  -  

Po 332 dalies 2 EFDD  -  

Po 335 dalies 3 EFDD  -  

Po 337 dalies 4 EFDD  -  

338 dalis 5 EFDD  -  

Po 338 dalies 6 EFDD  -  

5 nurodomoji dalis 7 GUE/NGL  -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 552, 121, 22 

 

 

 

18. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 8-asis, 9-asis, 

10-asis ir 11-asis Europos plėtros fondai 

Pranešimas: Barbara Kappel (A8-0123/2018) 
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Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: 

sprendimas (visas 

tekstas) 

VB + 523, 143, 28 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: 

rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 375, 125, 68 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EFDD: galutinis balsavimas (sprendimas). 
 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalį). 
 

 

19. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos 

Parlamentas 

Pranešimas: Derek Vaughan (A8-0105/2018) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas tekstas) VB + 540, 147, 4 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 dalis 1 EFDD  -  

7 ENF VB - 96, 589, 11 

Po 18 dalies 8 ENF VB - 104, 509, 79 

Po 25 dalies 37 GUE/NGL VB - 194, 426, 73 

29 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 505, 108, 78 

2/VB + 319, 294, 81 

Po 33 dalies 9 ENF VB - 91, 603, 2 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

35 dalis 38 GUE/NGL VB - 109, 515, 66 

2 EFDD dal.   

1 -  

2 -  

38 dalis 3 EFDD EB + 448, 219, 22 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB ↓  

2/VB ↓  

39 dalis 10 ENF VB - 121, 538, 26 

Po 39 dalies 11 ENF VB - 93, 592, 5 

Po 47 dalies 6 S&D  +  

Po 52 dalies 12 ENF VB - 91, 535, 69 

13 ENF VB - 96, 523, 67 

14 ENF VB - 95, 582, 14 

15 ENF VB - 87, 583, 24 

Po 57 dalies 39 GUE/NGL  -  

40 GUE/NGL  -  

Po 59 dalies 16 ENF VB - 136, 526, 33 

Po 63 dalies 17 ENF VB - 109, 562, 5 

Po 64 dalies 41 GUE/NGL  -  

73 dalies 6 įtrauka § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 371, 235, 91 

2/VB + 578, 30, 83 

Po 74 dalies 27 Verts/ALE VB + 396, 264, 36 

79 dalis 35 S&D  +  

Po 83 dalies 18 ENF VB - 94, 584, 19 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 87 dalies 36 S&D  +  

42 GUE/NGL VB + 368, 319, 4 

43 GUE/NGL VB + 363, 298, 31 

99 dalis 4 EFDD  -  

100 dalis 44 GUE/NGL VB - 169, 483, 47 

Po 101 dalies 29 Verts/ALE VB - 198, 478, 7 

30 Verts/ALE VB - 253, 425, 9 

31 Verts/ALE VB - 242, 401, 49 

32 Verts/ALE VB - 164, 477, 50 

102 dalis 21S PPE VB - 269, 388, 30 

Po 102 dalies 22 PPE VB - 322, 351, 14 

103 dalis 23NP+

26 

PPE VB - 299, 383, 8 

Po 103 dalies 24 PPE VB - 318, 333, 40 

104 dalis 25NP PPE VB - 284, 395, 11 

Po 104 dalies 33 Verts/ALE VB - 231, 437, 10 

34 Verts/ALE VB - 260, 418, 14 

Po 110 dalies 28 Verts/ALE VB - 244, 442, 9 

131 dalis 5 EFDD  -  

Po 134 dalies 45 ENF  -  

20 ENF dal.   

1/VB - 127, 465, 94 

2/VB - 92, 573, 24 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 542, 142, 16 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

GUE/NGL: 37, 38, 42, 43, 44 pakeitimai, 38 dalis. 

Verts/ALE: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 pakeitimai. 

EFDD: galutinis balsavimas (sprendimas). 
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PPE 29 ir 38 dalys. 

ENF: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 pakeitimai. 

S&D: 73 dalies 6 įtrauka. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

PPE: 29 ir 38 dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

Verts/ALE: 

2 pakeitimas 

1-oji dalis: „mano, kad Parlamento nariams teikiamomis transporto paslaugomis turėtų būti 

naudojamasi išimtinai norint pasiekti Parlamento patalpas iš oro uosto ar stoties arba 

atvirkščiai ir kad tokiam atvejui turėtų būti numatyti minivenai ir mikroautobusai, 

siekiant optimizuoti išlaidas;“. 

2-oji dalis: „taip pat primena, kad Belgijoje Parlamento nariai turi galimybę nemokamai 

naudotis geležinkelio transportu; ragina generalinį sekretorių derėtis su Belgijos 

geležinkeliais, kad esant didžiausiems keleivių atvykimo ir išvykimo srautams, tarp 

stoties „Brussels-Luxembourg“ ir „Zaventem“ oro uosto padaugėtų tiesioginių 

traukinių EP nariams, ir prašo sekretoriatą skatinti EP narių keliones traukiniu, kartu 

siekiant sumažinti EP narių anglies dioksido išmetimo rodiklį;“. 

 
20 pakeitimas 

1-oji dalis: „primena, kad Elgesio kodekse Parlamento nariams nustatytas reikalavimas, kad jie 

turi deklaruoti bet kokias dovanas, kurias gavo oficialiai atstovaudami Parlamentui, 

laikantis Elgesio kodekso įgyvendinimo priemonių dokumente nustatytų sąlygų, ir 

kad tokios dovanos turi būti įtrauktos į dovanų registrą;“. 

2-oji dalis: „kelia klausimą, kodėl 2016 m. buvo deklaruota tik viena dovana, o 2015 m. – net 

25 dovanos;“. 

 

PPE: 

73 dalies 6 įtrauka 

1-oji dalis: „privalomieji“. 

2-oji dalis: „kad Parlamento nariams ir valdžios pareigūnams būtų teikiami“ ir „mokymai apie 

seksualinį priekabiavimą ir patyčias;“. 

 

S&D: 

29 dalis 

1-oji dalis: „ragina generalinį sekretorių įsteigti priemones kovai su smarkiai didėjančiomis 

viešbučių Strasbūre kainomis užtikrinti, kainomis, kurios ilgainiui labai išaugo, o per 

plenarines sesijas pasiekia maksimalią ribą;“. 

2-oji dalis: „rekomenduoja palengvinti susisiekimą tarp Strasbūro ir Vokietijos sienos Vokietijos 

pusėje, kur kainos yra gerokai žemesnės (galbūt pasitelkiant švytuoklinio maršruto 

tarp Kehlo ir Parlamento pastato autobusų paslaugą);“. 

 
38 dalis 

1-oji dalis: „pripažįsta, kad, anot Audito Rūmų, išlaidos, patiriamos dėl Parlamento geografinio 

išsklaidymo, yra 114 mln. EUR per metus; atkreipia dėmesį į savo 2013 m. lapkričio 

20 d. rezoliucijos dėl Europos Sąjungos institucijų būstinių vietos išvadą, kad 

78 proc. visų Parlamento darbuotojų misijų pagal Tarnybos nuostatus yra tiesioginis 

Parlamento tarnybų geografinio pasiskirstymo rezultatas; primena, kad įvertintas šio 

pasiskirstymo poveikis aplinkai siekia 11 000–19 000 tonų išmetamo CO2;“. 

2-oji dalis: „ragina Tarybą rasti sprendimą šiam mokesčių mokėtojų pinigų švaistymo klausimui 

spręsti;“. 
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Įvairūs 

19 pakeitimas buvo panaikintas. 
 

 

20. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir 

Europos Vadovų Taryba 

Pranešimas: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas atidėti biudžeto įvykdymo patvirtinimą 

Balsavimas: sprendimas (visas tekstas) VB + 659, 32, 6 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

18 dalis 1= 

2= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 611, 55, 31 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EFDD: galutinis balsavimas (sprendimas). 
 

Įvairūs 

Biudžeto įvykdymo patvirtinimas atidėtas, sąskaitų uždarymas taip pat atidėtas (žr. Darbo tvarkos 

taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies b punktą). 

21. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Teisingumo 

Teismas 

Pranešimas: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas tekstas) VB + 556, 124, 4 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

4 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

54 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

55 dalis 1= 

2= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 568, 125, 7 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EFDD: galutinis balsavimas (sprendimas). 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

PPE: 54 dalis. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

S&D: 

4 dalis 

1-oji dalis: „pažymi, kad pagal dabartinę biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą 

Teisingumo Teismas birželio mėnesį Audito Rūmams pateikia metines veiklos 

ataskaitas, Audito Rūmai spalio mėnesį pateikia savo ataskaitą Parlamentui, o 

gegužės mėnesį Parlamento plenariniame posėdyje balsuojama dėl biudžeto 

įvykdymo patvirtinimo; pažymi, kad nuo metinių finansinių sąskaitų uždarymo iki 

biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros pabaigos, jei patvirtinimas 

neatidedamas, praeina ne mažiau kaip 17 mėnesių; atkreipia dėmesį į tai, kad auditui 

privačiajame sektoriuje taikomi kur kas trumpesni terminai; pabrėžia, kad biudžeto 

įvykdymo patvirtinimo procedūra turi būti supaprastinta ir paspartinta;“, išskyrus 

žodžius „atkreipia dėmesį į tai, kad auditui privačiajame sektoriuje taikomi kur kas 

trumpesni terminai“. 

2-oji dalis: „atkreipia dėmesį į tai, kad auditui privačiajame sektoriuje taikomi kur kas 

trumpesni terminai;“. 

3-oji dalis: „prašo, kad Teisingumo Teismas ir Audito Rūmai vadovautųsi privačiojo sektoriaus 

geriausia praktika atsižvelgdamas į tai, siūlo metinių veiklos ataskaitų pateikimo 

terminą nustatyti po finansinių metų einančių kitų metų kovo 31 d., Audito Rūmų 

ataskaitos pateikimo terminą – liepos 1 d., taip pat siūlo persvarstyti biudžeto 

įvykdymo patvirtinimo procedūros tvarkaraštį, kaip nustatyta pagal Parlamento 

darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnį, kad balsavimas dėl biudžeto įvykdymo 

patvirtinimo galėtų vykti Parlamento lapkričio mėnesio plenarinėje sesijoje, tuomet 

biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra būtų užbaigta per vienus metus po 

atitinkamų ataskaitinių metų;“. 
 

 

22. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Audito Rūmai 

Pranešimas: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: sprendimas (visas tekstas)  +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

4 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

8 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

25 dalis 1= 

2= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 586, 100, 13 

 

Prašymai balsuoti dalimis 

S&D: 

4 dalis 

1-oji dalis: „pažymi, kad pagal šiuo metu galiojančią tvarką vykstant biudžeto įvykdymo 

patvirtinimo procedūrai Audito Rūmams birželio mėn. pateikiamos metinės veiklos 

ataskaitos, Audito Rūmai spalio mėn. pateikia ataskaitą Europos Parlamentui, o 

apytikriai gegužės mėn. plenariniame posėdyje vyksta balsavimas; pažymi, kad nuo 

metinių finansinių sąskaitų uždarymo iki biudžeto įvykdymo patvirtinimo, jei jis 

neatidedamas, praeina ne mažiau kaip 17 mėnesių; atkreipia dėmesį į tai, kad 

privačiajame sektoriuje auditas atliekamas laikantis kur kas griežtesnių terminų; 

pabrėžia, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą reikia supaprasti ir 

paspartinti;“, išskyrus žodžius „atkreipia dėmesį į tai, kad privačiajame sektoriuje 

auditas atliekamas laikantis kur kas griežtesnių terminų;“. 

2-oji dalis: „atkreipia dėmesį į tai, kad privačiajame sektoriuje auditas atliekamas laikantis kur 

kas griežtesnių terminų;“. 

3-oji dalis: „prašo Audito Rūmų vadovautis geru privačiojo sektoriaus pavyzdžiu ir siūlo 

metinių veiklos ataskaitų pateikimo terminą nustatyti kitų metų kovo 31 d., Audito 

Rūmų ataskaitų pateikimo terminą – liepos 1 d. ir atitinkamai persvarstyti biudžeto 

įvykdymo patvirtinimo procedūros tvarkaraštį, kaip nustatyta pagal Parlamento 

darbo tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnį, kad balsavimas dėl biudžeto įvykdymo 

patvirtinimo galėtų įvykti lapkričio mėn. plenarinėje sesijoje, tuomet biudžeto 

įvykdymo patvirtinimo procedūra būtų užbaigta per vienus metus po atitinkamų 

ataskaitinių metų;“. 

 
8 dalis 
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1-oji dalis: „apgailestauja, kad metinės ataskaitos 10 skyriuje pateikiamų argumentų mastas ir 

toliau yra ribotas; prašo Audito Rūmų pateikti tikslesnius duomenis apie kiekvieną 

instituciją, kad būtų galima geriau matyti trūkumus, susijusius su administracinėmis 

išlaidomis;“. 

2-oji dalis: „mano, jog ateityje būtų naudinga, kad Audito Rūmai teiktų ataskaitas pagal šalis 

kiekvienai valstybei narei;“. 
 

 

23. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos 

ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas 

Pranešimas: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas tekstas) VB + 560, 130, 4 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

8 dalis 1 EFDD  -  

28 dalis 2= 

3= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 550, 130, 20 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EFDD: galutinis balsavimas (sprendimas). 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

S&D: 

3 dalis 
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1-oji dalis: „pažymi, kad pagal dabartinę biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą Komitetas 

birželio mėnesį pateikia metines veiklos ataskaitas Audito Rūmams, Audito Rūmai 

spalio mėnesį pateikia savo ataskaitą Parlamentui, o gegužės mėnesį Parlamento 

plenariniame posėdyje balsuojama dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo; pažymi, kad 

nuo metinių finansinių sąskaitų uždarymo iki biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

procedūros pabaigos, jei patvirtinimas neatidedamas, praeina ne mažiau kaip 17 

mėnesių; atkreipia dėmesį į tai, kad privačiajame sektoriuje auditas atliekamas 

laikantis kur kas trumpesnių terminų; pabrėžia, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

procedūrą reikia supaprastinti ir paspartinti;“, išskyrus žodžius „atkreipia dėmesį į 

tai, kad privačiajame sektoriuje auditas atliekamas laikantis kur kas trumpesnių 

terminų;“. 

2-oji dalis: „atkreipia dėmesį į tai, kad privačiajame sektoriuje auditas atliekamas laikantis kur 

kas trumpesnių terminų;“. 

3-oji dalis: „prašo Komiteto ir Audito Rūmų vadovautis gerąja privačiojo sektoriaus praktika; 

atsižvelgdamas į tai, siūlo metinių veiklos ataskaitų pateikimo terminą nustatyti po 

finansinių metų einančių kitų metų kovo 31 d., Audito Rūmų ataskaitos pateikimo 

terminą – liepos 1 d., taip pat siūlo persvarstyti biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

procedūros tvarkaraštį, kaip nustatyta pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių IV 

priedo 5 straipsnį, kad balsavimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo galėtų vykti 

Parlamento lapkričio mėnesio plenarinėje sesijoje, tuomet biudžeto įvykdymo 

patvirtinimo procedūra būtų užbaigta per vienus metus po atitinkamų ataskaitinių 

metų;“. 
 

 

24. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Regionų 

komitetas 

Pranešimas: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas tekstas) VB + 490, 200, 4 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

17 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

21 dalis 1 Verts/ALE VB - 252, 431, 18 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 EFDD VB - 240, 440, 16 

4 GUE/NGL EB + 468, 211, 19 

§ originalus 

tekstas 

atsk. ↓  

26 dalis 3= 

5= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 562, 125, 14 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

Verts/ALE: 1 pakeitimas. 

EFDD: galutinis balsavimas (sprendimas), 2 pakeitimas. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

EFDD: 21 dalis. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

S&D: 

3 dalis 

1-oji dalis: „pažymi, kad pagal dabartinę biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą Komitetas 

birželio mėnesį pateikia metines veiklos ataskaitas Audito Rūmams, Audito Rūmai 

spalio mėnesį pateikia savo ataskaitą Parlamentui, o gegužės mėnesį Parlamento 

plenariniame posėdyje balsuojama dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo; pažymi, kad 

nuo metinių finansinių sąskaitų uždarymo iki biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

procedūros pabaigos, jei patvirtinimas neatidedamas, praeina ne mažiau kaip 17 

mėnesių; atkreipia dėmesį į tai, kad auditui privačiajame sektoriuje taikomi kur kas 

trumpesni terminai; pabrėžia, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą reikia 

supaprastinti ir paspartinti;“, išskyrus žodžius „atkreipia dėmesį į tai, kad auditui 

privačiajame sektoriuje taikomi kur kas trumpesni terminai;“. 

2-oji dalis: „atkreipia dėmesį į tai, kad auditui privačiajame sektoriuje taikomi kur kas 

trumpesni terminai;“. 

3-oji dalis: „prašo Komiteto ir Audito Rūmų vadovautis geriausia privačiojo sektoriaus praktika; 

atsižvelgdamas į tai, siūlo metinių veiklos ataskaitų pateikimo terminą nustatyti po 

finansinių metų einančių kitų metų kovo 31 d., Audito Rūmų ataskaitos pateikimo 

terminą – liepos 1 d., taip pat siūlo persvarstyti biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

procedūros tvarkaraštį, kaip nustatyta pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių IV 

priedo 5 straipsnį, kad balsavimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo galėtų vykti 

Parlamento lapkričio mėnesio plenarinėje sesijoje, tuomet biudžeto įvykdymo 

patvirtinimo procedūra būtų užbaigta per vienus metus po atitinkamų finansinių 

metų;“. 

 
17 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „tuo pačiu metu išvengiant sutapimo su kitų Sąjungos 

institucijų veikla;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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25. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos 

išorės veiksmų tarnyba 

Pranešimas: Marco Valli (A8-0128/2018) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas tekstas) VB + 542, 135, 15 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 dalis 1 EFDD  -  

9 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

31 dalis 2 S&D  +  

42 dalis 3 GUE/NGL VB - 127, 506, 69 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

46 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 549, 133, 18 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

GUE/NGL: 3 pakeitimas. 

EFDD: galutinis balsavimas (sprendimas). 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

EFDD: 42 dalis. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

EFDD: 

9 dalis 

1-oji dalis: „pareiškia, jog pritaria tam, kad būtų analizuojamas ir gerinamas ex post kontrolės 

išlaidų veiksmingumas, lyginant ex post kontrolės veiklos išlaidas su aptiktų klaidų 

verte; atkreipia dėmesį į tai, kad 2016 m. klaidų aptikimo vieneto kaina (išlaidos už 

eurą) buvo 23 centai;“. 
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2-oji dalis: „pripažįsta, kad ši vieneto kaina yra susijusi su žemu klaidų lygiu, taigi ji būtų 

mažesnė, jeigu klaidų paveikta suma būtų didesnė;“. 

 

S&D: 

46 dalis 

1-oji dalis: „pažymi, kad pagal dabartinę biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą EIVT 

birželio mėnesį pateikia metines veiklos ataskaitas Audito Rūmams, Audito Rūmai 

spalio mėnesį pateikia savo ataskaitą Parlamentui, o gegužės mėnesį Parlamento 

plenariniame posėdyje balsuojama dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo; pažymi, kad 

nuo metinių finansinių sąskaitų uždarymo iki biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

procedūros pabaigos, jei patvirtinimas neatidedamas, praeina ne mažiau kaip 17 

mėnesių; atkreipia dėmesį į tai, kad privačiajame sektoriuje auditas taiko kur kas 

trumpesnius terminus; pabrėžia, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą 

reikia supaprastinti ir paspartinti;“, išskyrus žodžius „atkreipia dėmesį į tai, kad 

privačiajame sektoriuje auditas taiko kur kas trumpesnius terminus;“. 

2-oji dalis: „atkreipia dėmesį į tai, kad privačiajame sektoriuje auditas taiko kur kas trumpesnius 

terminus;“. 

3-oji dalis: „prašo, kad EIVT ir Audito Rūmai vadovautųsi privačiojo sektoriaus gerąja praktika, 

atsižvelgdamas į tai, siūlo metinių veiklos ataskaitų pateikimo terminą nustatyti po 

finansinių metų einančių kitų metų kovo 31 d., Audito Rūmų ataskaitos pateikimo 

terminą – liepos 1 d., taip pat siūlo persvarstyti biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

procedūros tvarkaraštį, kaip nustatyta pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių 

IV priedo 5 straipsnį, kad balsavimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo galėtų 

vykti Parlamento lapkričio mėnesio plenarinėje sesijoje, tuomet biudžeto įvykdymo 

patvirtinimo procedūra būtų užbaigta per vienus metus po atitinkamų ataskaitinių 

metų.“. 
 

 

26. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos 

ombudsmenas 

Pranešimas: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas tekstas)  +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

18 dalis 1 EFDD  -  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

24 dalis 2= 

3= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 572, 119, 6 

 

Prašymai balsuoti dalimis 

S&D: 

3 dalis 

1-oji dalis: „teigiamai vertina tai, kad kovo mėn. ombudsmenas Audito Rūmams pateikė metinę 

veiklos ataskaitą; pažymi, kad Audito Rūmai savo ataskaitą Europos Parlamentui 

pateikė spalio mėn. ir kad dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo Parlamentas balsuos 

per gegužės mėn. vyksiantį plenarinį posėdį; pažymi, kad iki bus baigta biudžeto 

įvykdymo patvirtinimo procedūra, jei ji nebus atidėta, bus praėję ne mažiau kaip 17 

mėnesių nuo metinių finansinių ataskaitų uždarymo; atkreipia dėmesį į tai, kad 

privačiajame sektoriuje auditas taiko kur kas trumpesnius terminus; pabrėžia, kad 

biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra turi būti supaprastinta ir paspartinta;“, 

išskyrus žodžius „atkreipia dėmesį į tai, kad privačiajame sektoriuje auditas taiko 

kur kas trumpesnius terminus;“. 

2-oji dalis: „atkreipia dėmesį į tai, kad privačiajame sektoriuje auditas taiko kur kas trumpesnius 

terminus;“. 

3-oji dalis: „prašo ombudsmeno sekti geru privačiojo sektoriaus pavyzdžiu, ir siūlo nustatyti 

metinių veiklos ataskaitų pateikimo terminą – kitų metų kovo 31 d., Audito Rūmų 

ataskaitų pateikimo terminą – liepos 1 d., o dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

balsuoti per lapkričio mėn. vyksiantį Parlamento plenarinį posėdį, taip biudžeto 

įvykdymo patvirtinimo procedūra būtų baigta per metus pasibaigus atitinkamiems 

finansiniams metams;“. 
 

 

27. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos 

duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas 

Pranešimas: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas tekstas) VB + 569, 124, 4 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 400, 289, 6 

3 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

23 dalis 1= 

2= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 566, 130, 2 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EFDD: galutinis balsavimas (sprendimas). 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

S&D: 

3 dalis 

1-oji dalis: „pažymi, kad pagal dabartinę biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą Priežiūros 

pareigūnas birželio mėnesį pateikia metines veiklos ataskaitas Audito Rūmams, 

Audito Rūmai spalio mėnesį pateikia savo ataskaitą Parlamentui, o gegužės mėnesį 

Parlamento plenariniame posėdyje balsuojama dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo; 

pažymi, kad nuo metinių finansinių sąskaitų uždarymo iki biudžeto įvykdymo 

patvirtinimo procedūros pabaigos, jei patvirtinimas neatidedamas, praeina ne mažiau 

kaip 17 mėnesių; atkreipia dėmesį į tai, kad privačiajame sektoriuje auditas 

atliekamas laikantis kur kas trumpesnių terminų; pabrėžia, kad biudžeto įvykdymo 

patvirtinimo procedūrą reikia supaprastinti ir paspartinti;“, išskyrus žodžius 

„atkreipia dėmesį į tai, kad privačiajame sektoriuje auditas atliekamas laikantis kur 

kas trumpesnių terminų;“. 

2-oji dalis: „atkreipia dėmesį į tai, kad privačiajame sektoriuje auditas atliekamas laikantis kur 

kas trumpesnių terminų;“. 

3-oji dalis: „Prašo Priežiūros pareigūno ir Audito Rūmų vadovautis gerąja privačiojo sektoriaus 

praktika; atsižvelgdamas į tai, siūlo metinių veiklos ataskaitų pateikimo terminą 

nustatyti po finansinių metų einančių kitų metų kovo 31 d., Audito Rūmų ataskaitos 

pateikimo terminą – liepos 1 d., taip pat siūlo persvarstyti biudžeto įvykdymo 

patvirtinimo procedūros tvarkaraštį, kaip nustatyta pagal Parlamento darbo tvarkos 

taisyklių IV priedo 5 straipsnį, kad balsavimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

galėtų vykti Parlamento lapkričio mėnesio plenarinėje sesijoje, tuomet biudžeto 

įvykdymo patvirtinimo procedūra būtų užbaigta per vienus metus po atitinkamų 

ataskaitinių metų;“. 
 

 

28. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES agentūrų veikla, finansų valdymas 

ir kontrolė 

Pranešimas: Bart Staes (A8-0115/2018) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 dalis 2 GUE/NGL dal.   

1/VB + 586, 104, 10 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2/VB - 127, 552, 11 

33 dalis 3 GUE/NGL  -  

38 dalis 1 ECR EB + 582, 110, 6 

pakeista žodžiu 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 558, 129, 7 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

GUE/NGL: 2 pakeitimas. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

PPE: 

2 pakeitimas 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad Tarpinstitucinė darbo grupė decentralizuotų agentūrų klausimais 

išnagrinėjo visų pirma Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) bandomąjį 

projektą dėl iš mokesčių finansuojamų agentūrų; nurodo, kad, net jei agentūros yra 

visiškai finansuojamos iš mokesčių, jos vis tiek yra visiškai atskaitingos biudžeto 

įvykdymą tvirtinančiai institucijai, atsižvelgiant į susijusią reputacijos riziką; be to, 

reiškia savo susirūpinimą dėl EASA bandomajame projekte naudojamų kokybės 

rodiklių, nes juose daug dėmesio sutelkiama į klientų pasitenkinimą, o ne į skrydžių 

saugą; ragina Komisiją išnagrinėti, kaip galima užtikrinti visiškai iš mokesčių 

finansuojamų agentūrų nepriklausomumą,“. 

2-oji dalis: „ir šiuo požiūriu apsvarstyti sistemą, pagal kurią mokesčiai būtų mokami Komisijai, 

o ne tiesiogiai agentūroms, ir agentūros toliau būtų finansuojamos iš Sąjungos 

biudžeto;“. 
 

Įvairūs 

Monica Macovei pateikė šį žodinį pakeitimą: 

 

„38. pažymi, kad valdybos ir vadovybės narių bei vidaus ekspertų interesų deklaracijas savo 

svetainėse paskelbė 29 agentūros (94 proc.); ragina likusias agentūras, kurios tokių deklaracijų dar 

nepaskelbė, nedelsiant tai padaryti ir nurodyti narystę bet kokioje kitoje profesinėje organizacijoje, kad 

būtų sudarytos sąlygos nepriklausomam vidaus tikrinimui vykdyti; palankiai vertina tai, kad vidutinės 

agentūros ir tos, kuriose interesų konfliktai labiau tikėtini dėl jų veiklos srities, atlieka interesų 

deklaracijų peržiūras tuo metu, kai jas gauna, kartą per metus ar net dažniau;“. 
 

 

29. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų 

bendradarbiavimo agentūra (ACER) 

Pranešimas: Bart Staes (A8-0074/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: 

sprendimas (visas 

 +  
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Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

tekstas) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: 

rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 558, 131, 5 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalį). 
 

 

30. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų 

institucijos (EERRI) biuras 

Pranešimas: Bart Staes (A8-0069/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: 

sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: 

rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 554, 132, 7 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalį). 
 

 

31. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo 

centras (CdT) 

Pranešimas: Bart Staes (A8-0106/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: 

sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  
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Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: 

rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 560, 127, 8 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalį). 
 

 

32. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros 

centras (Cedefop) 

Pranešimas: Bart Staes (A8-0068/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: 

sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: 

rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 563, 106, 28 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalį). 
 

 

33. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo 

agentūra (CEPOL) 

Pranešimas: Bart Staes (A8-0098/2018) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas tekstas)  +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

11 dalis 1 GUE/NGL  -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 554, 126, 9 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalį). 
 

 

34. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra 

(EASA) 

Pranešimas: Bart Staes (A8-0066/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: 

sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: 

rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 558, 123, 14 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalį). 
 

 

35. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras 

(EASO) 

Pranešimas: Bart Staes (A8-0083/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas atidėti biudžeto įvykdymo patvirtinimą 

Balsavimas: 

sprendimas (visas 

tekstas) 

VB + 622, 46, 21 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 
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Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: 

rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 623, 40, 25 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EFDD: galutinis balsavimas (sprendimas). 
 

Įvairūs 

Biudžeto įvykdymo patvirtinimas atidėtas, sąskaitų uždarymas taip pat atidėtas (žr. Darbo tvarkos 

taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalies b punktą). 

36. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija 

(EBI) 

Pranešimas: Bart Staes (A8-0067/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: 

sprendimas (visas 

tekstas) 

VB + 554, 126, 8 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: 

rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 566, 110, 12 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EFDD: galutinis balsavimas (sprendimas). 
 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalį). 
 

 

37. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės 

centras (ECDC) 

Pranešimas: Bart Staes (A8-0085/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: 

sprendimas (visas 

 +  
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Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

tekstas) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: 

rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 566, 122, 5 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalį). 
 

 

38. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra 

(ECHA) 

Pranešimas: Bart Staes (A8-0086/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: 

sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: 

rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 564, 128, 7 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalį). 
 

 

39. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (EEA) 

Pranešimas: Bart Staes (A8-0090/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: 

sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  
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Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: 

rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 562, 128, 4 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalį). 
 

 

40. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės 

agentūra (EŽKA) 

Pranešimas: Bart Staes (A8-0107/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: 

sprendimas (visas 

tekstas) 

VB + 536, 149, 7 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: 

rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 553, 129, 11 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EFDD: galutinis balsavimas (sprendimas). 
 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalį). 
 

 

41. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) 

Pranešimas: Indrek Tarand (A8-0091/2018) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas tekstas)  +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

20 dalis 2 GUE/NGL dal.   

1/VB - 254, 409, 26 

2/VB + 410, 229, 29 

3/VB - 248, 437, 5 

Po 25 dalies 1 EFDD  -  

Po 26 dalies 3 GUE/NGL  -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 552, 140, 8 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

GUE/NGL: 2 pakeitimas. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

PPE: 

2 pakeitimas 

1-oji dalis: „susirūpinęs pažymi, kad, „Corporate Europe Observatory“ duomenimis, 46 proc. 

Tarnybos ekspertų, dirbančių Tarnyboje nuo 2015 m., patiria interesų konfliktą dėl 

turimų tiesioginių ar netiesioginių ryšių su lobistinėmis organizacijomis arba 

įmonėmis, kurių produktus vertina Tarnyba;“. 

2-oji dalis: „pripažįsta, kad vidaus procedūrų nepakanka tam, kad būtų užtikrintas 

nepriklausomumas tarp Tarnybos ir pramonės įmonių; pažymi, kad Tarnybą 

paliekantys darbuotojai privalo ją informuoti apie savo būsimą darbo vietą ir apie bet 

kokį galimą interesų konfliktą;“. 

3-oji dalis: „primygtinai ragina Tarnybą užtikrinti griežtesnių taisyklių dėl „sukamųjų durų“ 

reiškinio įgyvendinimą ir taikyti stipraus atgrasomojo poveikio sankcijas jo atveju;“. 
 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalį). 
 

 

42. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) 

Pranešimas: Bart Staes (A8-0087/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: 

sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  
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Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: 

rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 560, 128, 10 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalį). 
 

 

43. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų 

institucija (EIOPA) 

Pranešimas: Bart Staes (A8-0088/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: 

sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: 

rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 578, 114, 7 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalį). 
 

 

44. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijos ir technologijos 

institutas (EIT) 

Pranešimas: Bart Staes (A8-0096/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: 

sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  
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Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: 

rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 563, 128, 6 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalį). 
 

 

45. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA) 

Pranešimas: Bart Staes (A8-0103/2018) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas tekstas)  +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Po 18 dalies 1 GUE/NGL VB - 203, 472, 18 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 534, 145, 18 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

GUE/NGL: 1 pakeitimas. 
 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalį). 
 

 

46. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos 

stebėsenos centras (ENNSC) 

Pranešimas: Bart Staes (A8-0081/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: 

sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  
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Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: 

rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 561, 123, 10 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalį). 
 

 

47. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra 

(EMSA) 

Pranešimas: Bart Staes (A8-0078/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: 

sprendimas (visas 

tekstas) 

VB + 541, 133, 17 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: 

rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 539, 132, 18 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EFDD: galutinis balsavimas (sprendimas). 
 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalį). 
 

 

48. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir 

informacijos apsaugos agentūra (ENISA) 

Pranešimas: Bart Staes (A8-0114/2018) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: sprendimas (visas tekstas)  +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 dalis 1 Verts/ALE  +  

6 dalis 2 Verts/ALE  +  

15 dalis 3 Verts/ALE  +  

16 dalis 4 Verts/ALE  +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 557, 111, 29 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalį). 
 

 

49. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos geležinkelių 

agentūra (EGA) 

Pranešimas: Bart Staes (A8-0079/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: 

sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: 

rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 552, 133, 9 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalį). 
 

 

50. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų 

institucija (ESMA) 

Pranešimas: Bart Staes (A8-0101/2018) 
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Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: 

sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: 

rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 571, 110, 14 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalį). 
 

 

51. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (ETF) 

Pranešimas: Bart Staes (A8-0080/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: 

sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: 

rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 560, 129, 8 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalį). 
 

 

52. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos didelės apimties IT sistemų 

laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra („eu-LISA“) 

Pranešimas: Bart Staes (A8-0111/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 
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Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: 

sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: 

rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 553, 133, 5 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalį). 
 

 

53. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos 

agentūra (EUOSHA) 

Pranešimas: Bart Staes (A8-0084/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: 

sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: 

rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 564, 126, 7 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalį). 
 

 

54. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra 

Pranešimas: Bart Staes (A8-0102/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: 

sprendimas (visas 

 +  
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Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

tekstas) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: 

rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 559, 110, 28 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalį). 
 

 

55. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų 

gerinimo fondas (Eurofound) 

Pranešimas: Bart Staes (A8-0092/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: 

sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: 

rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 559, 130, 5 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalį). 
 

 

56. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos teisminio bendradarbiavimo 

padalinys (Eurojustas) 

Pranešimas: Bart Staes (A8-0113/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: 

sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  
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Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: 

rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 556, 127, 10 

 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalį). 
 

 

57. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos biuras (Europolas) 

Pranešimas: Bart Staes (A8-0109/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: 

sprendimas (visas 

tekstas) 

VB + 551, 123, 16 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: 

rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 559, 122, 16 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EFDD: galutinis balsavimas (sprendimas). 
 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalį). 
 

 

58. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių 

agentūra (FRA) 

Pranešimas: Bart Staes (A8-0093/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: 

sprendimas (visas 

 +  
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Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

tekstas) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: 

rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 551, 136, 5 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalį). 
 

 

59. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos sienų ir pakrančių apsaugos 

agentūra (FRONTEX) 

Pranešimas: Bart Staes (A8-0108/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: 

sprendimas (visas 

tekstas) 

VB + 522, 158, 14 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: 

rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 529, 145, 13 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EFDD: galutinis balsavimas (sprendimas). 
 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalį). 
 

 

60. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (GSA) 

Pranešimas: Bart Staes (A8-0082/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas:  +  
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Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

sprendimas (visas 

tekstas) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: 

rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 550, 114, 29 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalį). 
 

 

61. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Biologinės pramonės sektorių (BPS) 

bendroji įmonė 

Pranešimas: Brian Hayes (A8-0071/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: 

sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: 

rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 562, 108, 29 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalį). 
 

 

62. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Bendroji įmonė „Švarus dangus 2“ 

Pranešimas: Brian Hayes (A8-0070/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: 

sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  



P8_PV(2018)04-18(VOT)_LT.doc 47 PE 621.175 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: 

rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 564, 120, 13 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalį). 
 

 

63. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ECSEL 

Pranešimas: Brian Hayes (A8-0072/2018) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas tekstas)  +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalis 1 Verts/ALE EB - 167, 500, 28 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 476, 192, 29 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalį). 
 

 

64. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II kuro elementų ir vandenilio bendroji 

įmonė (II KEV) 

Pranešimas: Brian Hayes (A8-0073/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: 

sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 
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Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: 

rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 561, 123, 11 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalį). 
 

 

65. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II naujoviškų vaistų iniciatyvos (NVI) 

bendroji įmonė 

Pranešimas: Brian Hayes (A8-0075/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: 

sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: 

rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 567, 121, 7 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalį). 
 

 

66. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ITER ir įgyvendinimo ir branduolių 

sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė 

Pranešimas: Brian Hayes (A8-0095/2018) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas tekstas)  +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 dalis 1 Verts/ALE  -  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

6 dalis 2 Verts/ALE  -  

7 dalis 3 Verts/ALE  -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 494, 193, 10 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalį). 
 

 

67. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendra įmonė SESAR 

Pranešimas: Brian Hayes (A8-0077/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: 

sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: 

rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 560, 122, 4 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalį). 
 

 

68. 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Shift2Rail“ (S2R) 

Pranešimas: Brian Hayes (A8-0076/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: 

sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 
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Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: 

rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 489, 144, 6 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių IV priedo 5 straipsnio 1 dalį). 

 


