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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. Specialiojo komiteto terorizmo klausimais įgaliojimų pratęsimas 

Pirmininkų sueigos pasiūlymas 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Patvirtinimas be balsavimo 

 

 

2. Tam tikrų Baltijos jūros silkių išteklių mirtingumas dėl žvejybos intervalų ir 

išsaugojimo lygis ***I 

Pranešimas: Alain Cadec (A8-0149/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 534, 41, 28 

 

 

3. Krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistika ***I 

Pranešimas: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 602, 22, 7 

 

 

4. ES ir Šveicarijos susitarimas dėl prekių kilmės kumuliacijos taikymo tarp ES, 

Šveicarijos, Norvegijos ir Turkijos pagal ES bendrąją lengvatinių muitų tarifų 

sistemą *** 

Rekomendacija: Tiziana Beghin (A8-0151/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: pritarimas VB + 582, 28, 18 

 

 

 

5. ES ir Norvegijos susitarimas dėl prekių kilmės kumuliacijos taikymo tarp ES, 

Šveicarijos, Norvegijos ir Turkijos pagal ES bendrąją lengvatinių muitų tarifų 

sistemą *** 

Rekomendacija: Tiziana Beghin (A8-0152/2018) 
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Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: pritarimas VB + 590, 32, 17 

 

 

 

6. ES ir Norvegijos susitarimas dėl administracinio bendradarbiavimo, kovos su 

sukčiavimu ir reikalavimų vykdymo pridėtinės vertės mokesčio srityje * 

Pranešimas: Miguel Viegas (A8-0147/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 585, 12, 41 

 

 

7. ES žuvininkystės sektoriaus vertės grandinės optimizavimas 

Pranešimas: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 604, 39, 6 

 

 

8. Jauniesiems ūkininkams skirtų BŽŪP priemonių įgyvendinimas ES po 2013 m. 

reformos 

Pranešimas: Nicola Caputo (A8-0157/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 472, 34, 136 

 

 

9. Šiaurės jūros priedugnio žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis 

planas ***I 

Pranešimas: Ulrike Rodust (A8-0263/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas atmesti Komisijos pasiūlymą 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas atmesti 

Komisijos pasiūlymą 

105 GUE/NGL  -  

Preliminarus susitarimas 

Preliminarus 

susitarimas 

103 komitetas VB + 520, 131, 9 

Bendri pareiškimai 104 komitetas  +  

Teisės akto projektas  

Visas tekstas 103AD komitetas  ↓  

4 straipsnio 4 dalis 102NP

= 

107NP

= 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 ↓  

103AD komitetas  ↓  

12 konstatuojamoji 

dalis 

106 GUE/NGL  ↓  

103AD komitetas  ↓  

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas VB ↓  

 

 
 

 

10. Darbuotojų komandiravimas paslaugų teikimo sistemoje ***I 

Pranešimas: Elisabeth Morin-Chartier et  Agnes Jongerius (A8-0319/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Preliminarus susitarimas 

Preliminarus 

susitarimas 

39 komitetas VB + 456, 147, 49 

Komisijos pareiškimas 55 komitetas  +  

Teisės akto projektas  

Visas tekstas 39AD komitetas  ↓  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Atsakingo komiteto 

pakeitimai. 

Balsavimas už visus 

pakeitimus iš karto 

1-4 

6-10 

12 

14-26 

30-38 

komitetas  ↓  

Prieš 1 straipsnio 1 

punktą 

50rev ECR  ↓  

1 straipsnio 1 dalies 1 

punktas 

Direktyva 96/71/EB 

Po 2 straipsnio 

27 komitetas  ↓  

1 straipsnio 1 dalies 2 

punkto a papunktis 

Direktyva 96/71/EB 

3 straipsnio 1 dalies 1 

pastraipos c punktas 

46 ENF  ↓  

1 straipsnio 1 dalies 2 

punkto a papunktis 

Direktyva 96/71/EB 

3 straipsnio 1 dalies 2 

papunktis (užmokesčio 

sąvoka) 

47 ENF  ↓  

39 AD komitetas  ↓  

28 AD komitetas  ↓  

1 straipsnio 1 dalies 2 

punkto a papunktis 

Direktyva 96/71/EB 

Po 3 straipsnio 1 dalies 

3 a pastraipos 

48 ENF  ↓  

1 straipsnio 1 dalies 2 

punkto b papunktis 

Direktyva 96/71/EB 

Po 3 straipsnio 1 dalies 

49 ENF  ↓  

39 AD komitetas  ↓  

29 komitetas  ↓  

1 straipsnio 1 dalies 2 

punkto b papunktis 

Direktyva 96/71/EB 

Po 3 straipsnio 1 dalies 

4 pastraipos 

39 AD komitetas VB ↓  

1 straipsnio 1 dalies 2 

punkto e papunktis 

Direktyva 96/71/EB 

3 straipsnio 8 dalis 

39 AD komitetas  ↓  

Po 3 5 komitetas  ↓  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

konstatuojamosios 

dalies (Komisijos 

pasiūlymas) 

39 AD komitetas  ↓  

40 ENF  ↓  

Po 5 

konstatuojamosios 

dalies (Komisijos 

pasiūlymas) 

41 ENF  ↓  

42 ENF  ↓  

8 konstatuojamoji 

dalis (Komisijos 

pasiūlymas) 

43 ENF  ↓  

39 AD komitetas  ↓  

11 komitetas  ↓  

10 konstatuojamoji 

dalis (Komisijos 

pasiūlymas) 

44 ENF  ↓  

13 komitetas  ↓  

39 AD komitetas  ↓  

Po 14 

konstatuojamosios 

dalies (Komisijos 

pasiūlymas) 

45 ENF  ↓  

7 konstatuojamoji 

dalis (39 pakeitimas) 

39 AD komitetas dal.   

1 ↓  

2/VB ↓  

10 konstatuojamoji 

dalis (39 pakeitimas) 

39 AD komitetas dal.   

1/VB ↓  

2 ↓  

11 konstatuojamoji 

dalis (39 pakeitimas) 

39 AD komitetas dal.   

1 ↓  

2 ↓  

16 konstatuojamoji 

dalis (39 pakeitimas) 

39 AD komitetas VB ↓  

17 konstatuojamoji 

dalis (39 pakeitimas) 

39 AD komitetas dal.   

1/VB ↓  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 ↓  

19 konstatuojamoji 

dalis (39 pakeitimas) 

39 AD komitetas dal.   

1/VB ↓  

2 ↓  

23 konstatuojamoji 

dalis (39 pakeitimas) 

39 AD komitetas VB ↓  

26 konstatuojamoji 

dalis (39 pakeitimas) 

39 AD komitetas dal.   

1 ↓  

2/VB ↓  

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas VB ↓  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ENF: 39 AD pakeitimas (7 konstatuojamoji dalis (2-oji dalis), 10 konstatuojamoji dalis (1-

oji dalis), 16 konstatuojamoji dalis, 17 konstatuojamoji dalis (1-oji dalis), 19 

konstatuojamoji dalis (1-oji dalis), 23 konstatuojamoji dalis, 26 konstatuojamoji 

dalis (2-oji dalis)). 

 39 AD pakeitimas (1 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis, po 3 straipsnio 1 

dalies 4 pastraipos („Jeigu 1 straipsnio 1 dalyje nurodyta įmonė pakeičia 

komandiruotą... atskirų darbuotojų komandiruotės laikotarpių trukmė.“. 

  
 

Prašymai balsuoti atskirai 

Daugiau kaip 38 

nariai: 

 

11, 27 pakeitimai. 

 39 ad pakeitimas (10 konstatuojamoji dalis) 

 39 ad pakeitimas (1 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis, po 3 straipsnio 1 dalies 

(„1a. Kai faktinė komandiruotės trukmė ... darbą ir darbo vietos adresą (-us).“;)). 

  

 39 ad pakeitimas (1 straipsnio 1 dalies 2 punkto e papunktis, 3 straipsnio 8 dalis („į 3 

straipsnio 8 dalį ... kurių padėtis yra panaši.“;)). 

  
 

Prašymai balsuoti dalimis 

ENF: 

39 ad pakeitimas (7 konstatuojamoji dalis) 

1-oji dalis: „vienodo požiūrio principas ir bet kokios diskriminacijos dėl pilietybės uždraudimas 

Sąjungos teisėje buvo įtvirtinti dar steigiamosiomis sutartimis. Antrinės teisės aktais 

įgyvendintas vienodo darbo užmokesčio principas galioja ne tik vyrų ir moterų 

atžvilgiu, bet ir pagal terminuotas darbo sutartis dirbančių darbuotojų bei panašų 

darbą dirbančių nuolatinių darbuotojų, ne visą bei visą darbo dieną dirbančių 

darbuotojų ir laikinųjų darbuotojų bei panašų darbą dirbančių įmonės laikinojo darbo 

naudotojos darbuotojų atžvilgiu.“. 
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2-oji dalis: „Šie principai apima visų priemonių, kuriomis tiesiogiai ar netiesiogiai 

diskriminuojama dėl pilietybės, uždraudimą. Taikant tuos principus, kartu turi būti 

atsižvelgiama į atitinkamą Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką;“. 

 
39 ad pakeitimas (10 konstatuojamoji dalis) 

1-oji dalis: „komandiravimas yra laikino pobūdžio ir paprastai komandiruotas darbuotojas grįžta 

į kilmės šalį, kai užbaigiamas darbas, kurį atlikti jis buvo komandiruotas.“. 

2-oji dalis: „Vis dėlto, atsižvelgiant į tai, kad kai kurios komandiruotės yra ilgalaikės, ir 

pripažįstant priimančiosios šalies darbo rinkos ir tokiems ilgiems laikotarpiams 

komandiruotų darbuotojų sąsają, būtina nustatyti, kad ilgesnių nei 12 mėnesių 

komandiruočių atveju priimančiosios šalys turėtų užtikrinti, kad į jų teritoriją 

darbuotojus komandiruojančios įmonės garantuotų papildomas sąlygas, kurios būtų 

privalomai taikomos darbuotojams valstybėje narėje, kurioje darbas atliekamas. 

Gavus motyvuotą paslaugų teikėjo pranešimą, tas laikotarpis turėtų būti pratęstas;“. 

 
39 ad pakeitimas (17 konstatuojamoji dalis) 

1-oji dalis: „lyginant komandiruotam darbuotojui mokamą darbo užmokestį ir pagal valstybės 

narės, į kurios teritoriją darbuotojas yra komandiruotas, įstatymus ir (arba) praktiką 

priklausantį darbo užmokestį, turėtų būti atsižvelgiama į bendrą darbo užmokesčio 

neatskaičius mokesčių sumą. Turėtų būti lyginama bendra darbo užmokesčio 

neatskaičius mokesčių suma, o ne atskiri darbo užmokesčio elementai, kurie yra 

privalomi, kaip numatyta 3 straipsnio 1 dalyje.“. 

2-oji dalis: „Tačiau siekiant užtikrinti skaidrumą ir padėti kompetentingoms institucijoms atlikti 

patikrinimus ir vykdyti kontrolę, būtina, kad elementus, kurie yra darbo užmokesčio 

dalis, būtų galima nustatyti pakankamai išsamiai pagal siunčiančiosios valstybės 

narės nacionalinę teisę ir praktiką. Kaip numatyta Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnio 

7 dalyje, su komandiruote susiję komandiruotpinigiai turėtų būti laikomi darbo 

užmokesčio dalimi. Todėl lyginant į tokius komandiruotpinigius turėtų būti 

atsižvelgiama, išskyrus atvejus, kai jie yra susiję su faktinėmis komandiruotės 

išlaidomis, pavyzdžiui, kelionės, maitinimo ir apgyvendinimo išlaidomis;“. 

 
39 ad pakeitimas (19 konstatuojamoji dalis) 

1-oji dalis: „darbo užmokesčio ir kitų darbo sutarties sąlygų elementai, nustatyti nacionalinės 

teisės aktais ar kolektyvinėmis sutartimis, nurodytomis 3 straipsnio 8 dalyje, turėtų 

būti skaidrūs ir aiškūs visiems paslaugų teikėjams ir komandiruotiems darbuotojams. 

Todėl, be reikalavimų pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/67/ES 5 

straipsnį, pagrįstai galima nustatyti prievolę valstybėms narėms Direktyvos 

2014/67/ES 5 straipsnyje nurodytoje bendroje interneto svetainėje skelbti darbo 

užmokesčio sudedamąsias dalis ir papildomas sąlygas pagal 3 straipsnio 1a dalį, 

kadangi skaidrumas ir galimybė susipažinti su informacija yra nepaprastai svarbūs 

teisinio tikrumo ir teisės aktų vykdymo užtikrinimo veiksniai. Kiekviena valstybė 

narė turėtų užtikrinti, kad jos interneto svetainėje būtų pateikiama tiksli informacija 

ir kad ji būtų nuolat atnaujinama.“. 

2-oji dalis: „Sankcijos paslaugų teikėjui už darbo sutarties sąlygų, kurios turi būti užtikrintos 

komandiruotiems darbuotojams, nesilaikymą turėtų būti nustatomos proporcingai, 

atsižvelgiant visų pirma į tai, ar informacija apie darbo sutarties sąlygas bendroje 

nacionalinėje interneto svetainėje yra pateikta laikantis Direktyvos 2014/67/ES 5 

straipsnio, užtikrinant socialinių partnerių savarankiškumą;“. 

 
39 ad pakeitimas (26 konstatuojamoji dalis) 
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1-oji dalis: „Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/104/EB8 dėl darbo per laikinojo 

įdarbinimo įmones įtvirtinamas principas, pagal kurį laikiniesiems darbuotojams 

turėtų būti taikomos bent tokios pagrindinės darbo ir įdarbinimo sąlygos, kurios būtų 

taikomos tokiems darbuotojams, jei įmonė laikinojo darbo naudotoja būtų juos 

įdarbinusi tai pačiai darbo vietai užimti. Tas principas turėtų būti taikomas ir 

laikiniesiems darbuotojams, komandiruojamiems į kitą valstybę narę. Kai taikomas 

tas principas, įmonė laikinojo darbo naudotoja turėtų informuoti laikinojo 

įdarbinimo įmonę apie darbo sąlygas ir darbo užmokestį, kuriuos ji taiko savo 

darbuotojams. Valstybės narės gali tam tikromis sąlygomis numatyti vienodo 

požiūrio / vienodo darbo užmokesčio principo išimtis pagal Direktyvos dėl darbo per 

laikinojo įdarbinimo įmones 5 straipsnio 2 dalį ir 5 straipsnio 3 dalį. Kai taikoma 

tokia išimtis, laikinojo įdarbinimo įmonei nėra reikalinga informacija apie įmonės 

laikinojo darbo naudotojos darbo sąlygas, todėl reikalavimas teikti informaciją turėtų 

būti netaikomas. Iš patirties matyti, kad darbuotojai, kuriuos laikinojo įdarbinimo 

įmonė pagal personalo nuomos sutartį perleido įmonei laikinojo darbo naudotojai, 

kartais yra siunčiami į kitą valstybę narę paslaugų teikimo kontekste. Turėtų būti 

užtikrinta tų darbuotojų apsauga.“. 

2-oji dalis: „Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad įmonė laikinojo darbo naudotoja informuotų 

laikinojo įdarbinimo įmonę apie komandiruotus darbuotojus, laikinai dirbančius 

kitoje valstybėje narėje nei ta, į kurią jie buvo komandiruoti, kad darbdavys galėtų 

atitinkamai taikyti komandiruotam darbuotojui palankesnes darbo sutarties 

sąlygas;“. 

 

Daugiau kaip 38 nariai: 

39 ad pakeitimas (11 konstatuojamoji dalis) 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir tais atvejais, kai komandiruotės trukmė viršija 12 

mėnesių. Taigi bet kokia nuostata, taikytina komandiruotiems darbuotojams, kai 

komandiruotės trukmė viršija 12 mėnesių, turi būti suderinama su ta laisve.“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
 

Įvairūs 

51, 52, 53 ir 54 pakeitimai buvo atšaukti. 
 

 

11. Valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Regioninės žvejybos pietų 

Ramiajame vandenyne valdymo organizacijos konvencijos rajone ***I 

Pranešimas: Linnéa Engström (A8-0377/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Preliminarus susitarimas 

Preliminarus 

susitarimas 

27 komitetas VB + 509, 59, 13 

 

 

 

12. Tvarūs finansai 

Pranešimas: Molly Scott Cato (A8-0164/2018) 
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Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: 

rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 455, 87, 92 

 

 

 

13. 2017 m. ES teisingumo rezultatų suvestinė 

Pranešimas: Jytte Guteland (A8-0161/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: 

rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 501, 93, 42 

 


