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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. ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Graikijai, 

Ispanijai, Prancūzijai ir Portugalijai 

Pranešimas: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018) (reikalinga visų Parlamento narių balsų 
dauguma ir 3/5 balsavusių Parlamento narių balsų) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 629, 21, 9 

 

 

2. Taisomojo biudžeto Nr. 1/2018 projektas, pridedamas prie pasiūlymo dėl ES 

solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Graikijai, Ispanijai, 

Prancūzijai ir Portugalijai 

Pranešimas: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 650, 28, 1 

 

 

3. Apsauga nuo importo dempingo kaina ir subsidijuoto importo iš ES narėmis 

nesančių valstybių ***II 

Rekomendacija antrajam svarstymui: Christofer Fjellner (A8-0182/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Patvirtinimas be balsavimo 

 

 

4. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas 

(paraiška „EGF/2018/000 TA 2018 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė 

pagalba“) 

Pranešimas: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018) (reikalinga visų Parlamento narių balsų 

dauguma ir 3/5 balsavusių Parlamento narių balsų) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 3 dalies 1 ENF VB - 152, 518, 9 

4 GUE/NGL  -  

5 GUE/NGL  -  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 9 dalies 6 GUE/NGL  -  

Po B 

konstatuojamosios 

dalies 

2 GUE/NGL  -  

E konstatuojamoji 

dalis 

3 GUE/NGL  -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 575, 107, 4 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ENF: 1 pakeitimas. 
 

 

5. Genetiškai modifikuoti kukurūzai GA21 (MON-ØØØ21-9) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0232/2018 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0232/2018  

(ENVI komitetas) 

Balsavimas: 

rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 450, 200, 35 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

Verts/ALE, ENF: galutinis balsavimas. 
 

 

6. Genetiškai modifikuoti kukurūzai 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 ir iš dviejų 

arba trijų atskirų modifikacijų 1507, 59122, MON 810 ir NK603 sudaryti 

genetiškai modifikuoti kukurūzai 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0233/2018 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0233/2018  

(ENVI komitetas) 

Balsavimas: 

rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 451, 199, 37 
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Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

Verts/ALE, ENF: galutinis balsavimas. 
 

 

7. Žuvininkystės produktų atitiktis patekimo į ES rinką kriterijams 

Pranešimas: Linnéa Engström (A8-0156/2018) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 30 dalies 1 daugiau kaip 

38 nariai 

EB + 539, 136, 7 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 590, 52, 41 

 

 

 

8. Maisto ir ūkininkavimo ateitis 

Pranešimas: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

1 dalis 8 ENF  -  

Po 2 dalies 33 Verts/ALE EB - 303, 376, 5 

51 GUE/NGL VB - 316, 350, 16 

4 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 580, 74, 29 

Po 6 dalies 34 Verts/ALE VB - 320, 361, 6 

7 dalis 25 EFDD  -  

8 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 627, 26, 32 

Po 9 dalies 35 Verts/ALE VB - 314, 357, 13 

42 GUE/NGL VB + 358, 291, 34 

14 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 527, 106, 49 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

19 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 522, 127, 22 

23 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

25 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Po 25 dalies 36 Verts/ALE VB + 561, 104, 19 

27 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 608, 44, 29 

29 dalis 9 ENF  -  

Po 36 dalies 49 GUE/NGL VB - 327, 339, 22 

Po 37 dalies 43 GUE/NGL  -  

40 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 605, 75, 8 

2/VB + 547, 113, 18 

44 dalis 10 ENF  -  

48 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 673, 11, 3 

50 dalis 11 ENF  -  

21 daugiau kaip 

38 nariai 

 -  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

5 +  

55 dalis 12 ENF  -  

56 dalis 13 ENF  -  

60 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

64 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 622, 34, 31 

2/VB + 460, 205, 13 

65 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

67 dalis 28 EFDD dal.   

1 -  

2 -  

14 ENF  -  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1/EB + 577, 74, 28 

2/VB + 371, 303, 9 

3 +  

4 +  

Po 67 dalies 1 PPE VB + 335, 309, 39 

68 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Po 71 dalies 50 GUE/NGL VB - 207, 461, 19 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 78 dalies 15 ENF VB - 108, 554, 11 

Po 82 dalies 2 PPE EB - 283, 364, 21 

88 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 314, 297, 62 

91 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 377, 272, 35 

92 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

94 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 403, 253, 28 

Po 95 dalies 44 GUE/NGL EB - 295, 354, 24 

Po 96 dalies 45 GUE/NGL  -  

97 dalis 16= 

29= 

ENF 

EFDD 

 -  

Po 100 dalies 46 GUE/NGL EB - 140, 530, 4 

104 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

105 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

112 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 368, 308, 12 

115 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

Antraštinė dalis po 118 

dalies 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 119 dalies 52 GUE/NGL VB - 179, 485, 21 

120 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 503, 112, 49 

122 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

124 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3/VB + 490, 184, 9 

4/VB + 507, 157, 12 

128 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 512, 129, 9 

129 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

135 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3/EB + 482, 191, 8 

139 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 478, 162, 21 

140 dalis 17 ENF  -  

26 EFDD  -  

37 Verts/ALE EB - 253, 399, 21 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 +  

3 +  

4 +  

142 dalis 18 ENF VB - 70, 608, 2 

Po 142 dalies 19 ENF VB - 50, 609, 20 

143 dalis 38 Verts/ALE VB + 325, 309, 43 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 ↓  

2 ↓  

144 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 611, 56, 15 

145 dalis 20 ENF  -  

146 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Po 146 dalies 39 Verts/ALE VB + 603, 73, 9 

152 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

154 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

160 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

162 dalis 27 EFDD  -  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 +  

168 dalis 40 Verts/ALE EB - 297, 381, 4 

170 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/EB + 605, 66, 8 

2/EB + 517, 140, 25 

171 dalis 41 Verts/ALE dal.   

1/EB - 298, 359, 19 

2 ↓  

176 dalis 47 GUE/NGL VB - 216, 459, 11 

Po 177 dalies 48 GUE/NGL  -  

Po 10 nurodomosios 

dalies 

30 Verts/ALE VB - 303, 357, 18 

J konstatuojamoji dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3/VB + 581, 74, 23 

M konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

P konstatuojamoji 

dalis 

3 ENF  -  

T konstatuojamoji 

dalis 

4 ENF  -  

Aa konstatuojamoji 

dalis 

5 ENF  -  

23 EFDD  -  

Af konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1/EB + 557, 100, 13 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 +  

Ag konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 362, 291, 21 

Ap konstatuojamoji 

dalis 

6NP ENF  -  

Ax konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 525, 143, 8 

Bc konstatuojamoji 

dalis 

24 EFDD  -  

7 ENF  -  

31 Verts/ALE VB - 294, 361, 28 

Bd konstatuojamoji 

dalis 

22 ALDE  -  

§ originalus 

tekstas 

VB + 548, 98, 27 

Bq konstatuojamoji 

dalis 

32 Verts/ALE VB - 307, 356, 21 

Bt konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 448, 131, 59 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 468, 123, 89 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

PPE, S&D: 1 pakeitimas. 

ECR: 64 dalis. 

GUE/NGL: 42, 47, 49, 50, 51 ir 52 pakeitimai. 

ENF: 15, 18, 19, 49 pakeitimai, 4 dalies 2-oji dalis, 8, 27, 40, 48, 144 dalys, Bd 

konstatuojamoji dalis, J konstatuojamosios dalies 2-oji dalis. 

Verts/ALE: 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39 pakeitimai, 67 dalies 2-oji dalis, 88, 91, 94, 112 dalys, 

124 dalies 3-ioji ir 4-oji dalys. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

S&D: 91 ir 112 dalys. 

ALDE: 122 dalis. 
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GUE/NGL: 27, 120, 128, 154 dalys. 

Verts/ALE: 14, 23, 88, 91, 94, 105, 112, 115, 128 dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

PPE: 

60 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad vykdoma labai nuodugni ir smulki dabartinių BŽŪP lėšų, skiriamų 

konkretiems ūkininkų veiksmams, kontrolė,“ 

2-oji dalis: „nors didesnės BŽŪP biudžeto (tiesioginių išmokų) sumos skiriamos vien tik už 

žemės turėjimą be jokios kontrolės, ir to neįmanoma pagrįsti ES piliečių akyse;“. 

 

S&D: 

28 pakeitimas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus išbraukiamus žodžius „arba kompensuoti laisvosios prekybos 

susitarimų poveikį“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
41 pakeitimas 

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

2-oji dalis: šis žodis. 

 

ALDE: 

40 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „todėl ragina kitoje DFP padidinti arba išlaikyti tokią 

pat BŽŪP sumą eurais“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
64 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad būtina teisingai paskirstyti tiesiogines išmokas valstybėms narėms, 

nes tai labai svarbu bendrosios rinkos veikimui, ir privaloma atsižvelgti į objektyvius 

kriterijus“. 

2-oji dalis: „tokius kaip valstybių narių pagal pirmąjį ir antrąjį ramsčius gaunamos sumos, ir į 

tai, kad gamtinės sąlygos, užimtumas ir socialinės ir ekonominės aplinkybės, 

bendras gyvenimo lygis, gamybos sąnaudos, ypač žemės kaina, ir perkamoji galia 

ES yra nevienodi;“. 

 
65 dalis 

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

2-oji dalis: šis žodis. 

 
68 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „abi priemonės valstybėms narėms turėtų būti 

privalomos“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
92 dalis 

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

2-oji dalis: šis žodis. 

 
139 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kad būtų sukurtas veiksmingas ir nepriklausomas 

ES“ ir „fondas“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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170 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „paremtą nedidelio masto ir šeimos ūkiais“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
Bt konstatuojamoji dalis 

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

2-oji dalis: šis žodis. 

 

GUE/NGL 

25 dalis 

1-oji dalis: „primena, kad per ankstesnę reformą buvo sunku susitarti dėl „aktyvaus ūkininko“ 

apibrėžties;“. 

2-oji dalis: „todėl mano, kad nustatant šią apibrėžtį ūkio rezultatai (pvz., išlaikyti žemę geros 

žemės ūkio būklės, užsiimti tinkama gyvulininkyste, prisidėti prie žiedinės 

ekonomikos) galėtų būti tikslingesnis ir išmatuojamas pasirinkimas;“. 

 
129 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „siekiant kurti ir plėtoti ekonomines vertikaliąsias ir 

horizontaliąsias organizacijas, pvz., gamintojų organizacijas, įskaitant kooperatyvus, 

ir jų asociacijas bei tarpšakines organizacijas“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
160 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „toliau didinti maisto produktų gamybos sektoriaus 

ilgalaikį produktyvumą ir konkurencingumą“ ir „taip stiprinant ES kaip pasaulio 

lyderės vaidmenį;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 

ENF: 

4 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad įgyvendinant BŽŪP būtina palaikyti esminius ES teisės aktų leidėjų, 

ūkininkų ir piliečių ryšius;“. 

2-oji dalis: „atmeta bet kokią galimybę vėl nacionalizuoti BŽŪP, nes dėl to padidėtų 

konkurencijos disbalansas bendrojoje rinkoje;“. 

 

Verts/ALE 

19 dalis 

1-oji dalis: „mano, kad informacijos rinkimas turėtų būti grindžiamas palydoviniais vaizdais ir 

integruotos administravimo ir kontrolės sistemos duomenų bazėmis,“. 

2-oji dalis: „o ne atskirų ūkininkų pateiktais duomenimis;“. 

 
104 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „naujas“ ir „tiksliojo ir skaitmeninio ūkininkavimo“. 

2-oji dalis: „naujas“. 

3-oji dalis: „tiksliojo ir skaitmeninio ūkininkavimo“. 

 
Antraštinė dalis po 118 dalies 

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

2-oji dalis: šis žodis. 

 
152 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „prekybos politikos“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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162 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „skatinant ES žemės ūkio interesus neseniai 

vykusiose dvišalėse prekybos derybose, visų pirma“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
M konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi tiesioginės išmokos yra pirmas esminis stabilumo pamatas ir ūkių pajamų 

apsaugos priemonė, nes jos sudaro pakankamai didelę metinių ūkio pajamų dalį – 

tam tikruose regionuose ši dalis gali siekti 100 proc. ūkių pajamų; kadangi šios 

išmokos turėtų būti ir toliau mokamos, siekiant padėti ūkininkams konkuruoti 

vienodomis sąlygomis“. 

2-oji dalis: „su trečiosiomis valstybėmis;“. 

 
Af konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „prie tiksliojo ūkininkavimo ir“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
Ag konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi dauguma biotechnologijų tyrimų šiuo metu yra vykdoma ne ES šalyse ir 

jose paprastai daugiausia dėmesio skiriama žemės ūkio ekonomikos klausimams, 

kurie nėra aktualūs ES sektoriui,“. 

2-oji dalis: „todėl gali būti prarastos investicijos ir dėmesys joms;“. 

 
Ax konstatuojamoji dalis 

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

2-oji dalis: šis žodis. 

 

ALDE, GUE/NGL: 

50 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „privalomo“, „proporcingai mažinama“, „Europos 

lygmeniu nustatant privalomą viršutinę ribą“ ir „mano, kad dėl ribojimo ir laipsniško 

mažinimo sutaupytos lėšos turėtų likti valstybėje narėje ar regione, iš kurių jos buvo 

gautos;“. 

2-oji dalis: „privalomo“. 

3-oji dalis: „proporcingai mažinama“. 

4-oji dalis: Europos lygmeniu nustatant privalomą viršutinę ribą“. 

5-oji dalis: „mano, kad dėl ribojimo ir laipsniško mažinimo sutaupytos lėšos turėtų likti 

valstybėje narėje ar regione, iš kurių jos buvo gautos;“. 

 

S&D, ALDE, GUE/NGL, ENF, Verts/ALE: 

67 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „tačiau ji turėtų būti įgyvendinama tik Komisijai 

atlikus vertinimą;“, „aplinka, klimatu arba“. 

2-oji dalis: „tačiau ji turėtų būti įgyvendinama tik Komisijai atlikus vertinimą;“. 

3-oji dalis: „aplinka, klimatu arba“. 

4-oji dalis: „arba kompensuoti laisvosios prekybos susitarimų poveikį;“. 

 

ALDE, ENF: 

J konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „nėra garantijų, kad bus išlaikytas toks pat BŽŪP 

biudžetas, ir kadangi itin svarbu, kad šis klausimas būtų išspręstas dar prieš 

pateikiant teisės aktų pasiūlymus; kadangi tie pasiūlymai“ ir „turi užtikrinti, kad 

BŽŪP nebūtų vėl nacionalizuota“. 
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2-oji dalis: „nėra garantijų, kad bus išlaikytas toks pat BŽŪP biudžetas, ir kadangi itin svarbu, 

kad šis klausimas būtų išspręstas dar prieš pateikiant teisės aktų pasiūlymus; kadangi 

tie pasiūlymai“. 

3-oji dalis: „turi užtikrinti, kad BŽŪP nebūtų vėl nacionalizuota“. 

 

GUE/NGL, Verts/ALE: 

124 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad vykdant būsimą bendrą žemės ūkio politiką itin svarbu efektyviau, 

teisingiau ir nedelsiant remti ūkininkus, kad jie galėtų atlaikyti kainų ir pajamų 

svyravimus dėl klimato, nepalankių oro sąlygų, sveikatos ir rinkos rizikos“. 

2-oji dalis: „sukuriant daugiau paskatų ir rinkos sąlygas, skatinančias plėtoti ir savo noru taikyti 

rizikos valdymo ir stabilizavimo priemones (įvairių rūšių draudimas, pajamų 

stabilizavimo priemonės, individualaus rezervo mechanizmai ir savitarpio fondai), 

kartu užtikrinant visiems ūkininkams prieigą ir suderinamumą su galiojančiomis 

nacionalinėmis sistemomis;“, išskyrus žodžius „įvairių rūšių draudimas“ ir „pajamų 

stabilizavimo priemonės“. 

3-oji dalis: „įvairių rūšių draudimas“. 

4-oji dalis: „pajamų stabilizavimo priemonės“. 

 
135 dalis 

1-oji dalis: „todėl pabrėžia, jog reikia, kad vienas BRO ir toliau atliktų svarbų apsaugos 

priemonės vaidmenį įgyvendinant būsimą BŽŪP greitai stabilizuojančiose žemės 

ūkio rinkose ir numatant krizes“. 

2-oji dalis: „ir atkreipia dėmesį į bendrojo reglamento svarbą (remiantis pastarųjų rinkos krizių 

metu sukaupta patirtimi, ypač pieno sektoriuje) sudarant sąlygas papildomai naudoti 

novatoriškas rinkos ir krizių valdymo priemones, pvz., savanoriškus sektorinius 

susitarimus, ir skatinant tokį naudojimą, kad kiekybiniu požiūriu būtų valdomas ir 

prireikus mažinamas tiekimas tarp gamintojų, gamintojų organizacijų, gamintojų 

organizacijų asociacijų, tarpšakinių organizacijų ir perdirbėjų (pvz., ES pieno 

gamybos mažinimo programa);“, išskyrus žodžius „bendrojo reglamento“. 

3-oji dalis: „bendrojo reglamento“. 

 
140 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „nors“, „daro teigiamą poveikį kai kuriems ES žemės 

ūkio sektoriams ir yra būtini norint sustiprinti Sąjungos poziciją pasaulinėje žemės 

ūkio rinkoje“ ir „taip pat yra naudingi visai ES ekonomikai, jie taip pat kelia“. 

2-oji dalis: „nors“. 

3-oji dalis: „daro teigiamą poveikį kai kuriems ES žemės ūkio sektoriams ir yra būtini norint 

sustiprinti Sąjungos poziciją pasaulinėje žemės ūkio rinkoje“. 

4-oji dalis: „taip pat yra naudingi visai ES ekonomikai, jie taip pat kelia“. 

 
143 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „svarbu toliau siekti didesnių Europos žemės ūkio 

produktų galimybių patekti į rinkas,“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
146 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pabrėžia, kad ES žemės ūkio maisto produktų 

sektorius turėtų pasinaudoti eksporto teikiamomis augimo galimybėmis, 

atsižvelgiant į tai, kad maždaug 90 % papildomos pasaulinės žemės ūkio produktų 

paklausos per ateinantį dešimtmetį bus ne iš Europos;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
 

Įvairūs 
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Stefan Eck (GUE/NGL frakcija) taip pat pasirašė 42–52 pakeitimus. 
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9. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros aiškinimas ir įgyvendinimas 

Pranešimas: Pavel Svoboda ir Richard Corbett (A8-0170/2018) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

8 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 407, 245, 17 

10 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 395, 247, 37 

27 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

71 dalis § originalus 

tekstas 

 + pakeista žodžiu 

74 dalis § originalus 

tekstas 

 + pakeista žodžiu 

(išbraukiama dalis) 

Po 86 dalies § originalus 

tekstas 

 + žodinis pakeitimas 

W konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

VB + 349, 292, 43 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 497, 76, 111 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

PPE: W konstatuojamoji dalis, 10 dalies 2-oji dalis. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

Daugiau kaip 76 

nariai: 

 

W konstatuojamoji dalis, 8 dalis. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

Daugiau kaip 76 nariai: 

10 dalis 

1-oji dalis: „ragina rengti veiksmingus teisės aktus, kurie būtų pritaikyti darbuotojų apsaugai ir 

Europos konkurencingumui remti“. 

2-oji dalis: „ypatingą dėmesį teikiant mažosioms ir vidutinėms įmonėms, visuose ekonomikos 

sektoriuose;“. 

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

2-oji dalis: šis žodis. 
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Įvairūs 

Heidi Hautala pateikė žodinį pakeitimą, kuriuo įterpiama nauja dalis po 86 dalies: 

 

„86a. atkreipia dėmesį į sprendimą De Capitani1 byloje, kuriuo patvirtinama, kad atvirumo ir 

skaidrumo principai yra neatskiriami nuo ES teisėkūros procedūrų ir kad negalima remtis jokia 

bendrąja neatskleidimo prezumpcija dėl teisėkūros dokumentų, įskaitant trišalių dialogų 

dokumentus;“. 
1 2018 m. kovo 22 d. Bendrojo Teismo (septintoji išplėstinė kolegija) sprendimas De Capitani 

prieš Europos Parlamentą, T-540/15, ECLI:EU:T:2018:167. 

 

Pavel Svoboda pateikė tokį 71 dalies žodinį pakeitimą: 

„71. teigiamai vertina tai, kad 2016 m. lapkričio mėn. prasidėjo naujojo TIS 40 dalyje minimos 

tarpinstitucinės derybos; su nusivylimu pažymi, kad po ilgiau nei metus trukusių diskusijų, trijų 

politiniu lygmeniu surengtų derybų raundų ir daugybės techninio lygmens posėdžių vis dar 

nepasiekta jokio susitarimo, nepaisant aiškios ir nusistovėjusios teismų praktikos; atkreipia dėmesį 

į padarytą pažangą ir primygtinai reikalauja, kad šios derybos būtų užbaigtos dar Bulgarijos 

pirmininkavimo metu;“. 

 

Pavel Svoboda pateikė žodinį pakeitimą, kuriuo išbraukiama 74 dalis. 

 
 

 

10. 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0239/2018 

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

1 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Po 1 dalies 13 GUE/NGL VB - 74, 592, 18 

Po 2 dalies 14 GUE/NGL VB - 116, 550, 17 

Po 3 dalies 15 GUE/NGL VB - 75, 559, 39 

4 dalis 1 EFDD  -  

6 ENF VB - 98, 542, 40 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 +  

Po 4 dalies 16rev GUE/NGL VB - 164, 480, 43 

5 dalis 2 EFDD  -  

12 ALDE  -  

Po 5 dalies 17 GUE/NGL VB - 133, 534, 20 

6 dalis 3 EFDD  -  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 517, 120, 46 

2/VB + 488, 165, 19 

Po 6 dalies 18 GUE/NGL VB - 175, 480, 31 

7 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 500, 158, 26 

Po 7 dalies 7 ENF VB - 143, 527, 9 

19 GUE/NGL VB - 86, 565, 32 

8 dalis 8 ENF VB - 114, 535, 21 

4 EFDD  -  

§ originalus 

tekstas 

VB + 445, 188, 51 

Po 8 dalies 20 GUE/NGL  -  

9 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 510, 154, 17 

2/VB + 506, 132, 45 

Po 9 dalies 9 ENF  -  

21rev GUE/NGL VB - 85, 575, 25 

10 dalis 10 ENF VB - 126, 522, 30 

§ originalus 

tekstas 

VB + 462, 193, 27 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 10 dalies 22rev GUE/NGL VB - 90, 542, 50 

Po 11 dalies 23 GUE/NGL VB - 145, 462, 69 

Po 12 dalies 24 GUE/NGL VB - 146, 501, 31 

13 dalis 5 EFDD  -  

§ originalus 

tekstas 

VB + 503, 149, 32 

Po 13 dalies 11 ENF VB - 96, 525, 53 

25 GUE/NGL VB - 120, 544, 21 

14 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 566, 71, 41 

2/VB + 567, 85, 28 

Po 14 dalies 26 GUE/NGL VB - 86, 505, 88 

27 GUE/NGL  -  

28 GUE/NGL  -  

Po 4 nurodomosios 

dalies 

29 GUE/NGL  -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 409, 213, 61 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0241/2018 (GUE/NGL) 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  ↓  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EFDD: 6, 7, 8, 9, 10, 13 ir 14 dalys. 

ENF: 6, 7, 8, 10, 11 pakeitimai ir 9 dalies 2-oji dalis. 

GUE/NGL: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 pakeitimai. 

S&D, PPE, EFDD: galutinis balsavimas (B8-0239/2018). 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

EFDD: 7, 8, 10, 13 dalys. 

ENF: 13 dalis. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

EFDD: 

1 dalis 
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1-oji dalis: „atkreipia dėmesį į 2018 m. gegužės 2 d. Komisijos pasiūlymus dėl 2021–2027 m. 

daugiametės finansinės programos ir nuosavų išteklių, kadangi šiais pasiūlymais bus 

paremtos būsimos derybos;“. 

2-oji dalis: „primena, kad Parlamento pozicija yra aiškiai išdėstyta 2018 m. kovo 14 d. didele 

balsų dauguma priimtose dvejose rezoliucijose, kuriomis nustatomi jo derybų 

įgaliojimai;“. 

 
4 dalis 

1-oji dalis: „išreiškia, kad yra nusivylęs dėl siūlomo kitos DFP bendro dydžio, kuris siekia 1.1 

trilijonų EUR, t. y. 1,08 proc. ES-27 BNP, atėmus Europos plėtros fondo lėšas (šiuo 

metu 0,03 proc. ES BNP, neskaičiuojant lėšų, gaunamų iš ES biudžeto); „pabrėžia, 

kad“ ir „šis bendras dydis skaičiuojant procentiniu BNP dydžiu iš tikrųjų yra 

mažesnis nei dabartinės DFP dydis“. 

2-oji dalis: „nepaisant to, kad reikia papildomo finansavimo, būtino naujiems politiniams 

prioritetams siekti ir kylančioms problemoms spręsti Sąjungoje“ ir „primena, kad 

dabartinė DFP yra mažesnė už jos pirmtakę (2007–2013 m. DFP) ir pasirodė esanti 

nepakankama neatidėliotiniems Sąjungos poreikiams finansuoti;“. 

 
6 dalis 

1-oji dalis: „dar kartą patvirtina savo tvirtą poziciją dėl būtino pagrindinių krypčių ES politikos 

finansavimo lygio 2021–2027 m. daugiametėje finansinėje programoje, kad ta 

politika galėtų įgyvendinti savo užduotis ir tikslus; visų pirma pabrėžia raginimą 

realiai išlaikyti BŽŪP ir sanglaudos politikos finansavimą 27 ES valstybėse narėse 

bent 2014–2020 m. biudžeto lygmeniu, kartu atsižvelgiant į bendrą šių krypčių 

politikos struktūrą, tris kartus padidinti dabartinį programos „Erasmus +“ biudžetą, 

padvigubinti MVĮ ir jaunimo nedarbo problemos sprendimui skiriamą finansavimą, 

bent 50 proc. padidinti dabartinį moksliniams tyrimams ir inovacijoms skirtą 

biudžetą, kad jis siektų 120 mlrd. EUR, padvigubinti programai „Life +“ skiriamą 

finansavimą, gerokai daugiau investuoti pagal Europos infrastruktūros tinklų 

priemonę ir užtikrinti papildomą finansavimą, skiriamą saugumo, migracijos ir 

išorės santykių klausimams;“. 

2-oji dalis: „todėl pabrėžia savo poziciją, kad 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos 

dydis turi siekti 1,3 proc. ES-27 BNP;“. 

 
14 dalis 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 

ENF: 

 

EFDD, ENF: 

9 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir visiškai pritaria visų permokų grąžinimo ir 

koregavimų panaikinimui;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
 

Įvairūs 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0240/2018 (ECR frakcija) buvo atšauktas. 

Marie-Pierre Vieu ir Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL frakcija) taip pat pasirašė pasiūlymą dėl 

rezoliucijos B8-0241/2018. 
 

 

11. Libija 
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Pranešimas: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

1 dalies a punktas 36 S&D  +  

Po 1 dalies a punkto 20 GUE/NGL VB - 91, 539, 39 

21 GUE/NGL VB - 94, 534, 46 

22 GUE/NGL VB - 53, 603, 24 

Po 1 dalies b punkto 27 EFDD EB + 610, 42, 26 

1 dalies d punktas 28 EFDD EB + 375, 281, 25 

Po 1 dalies g punkto 29 EFDD EB + 503, 129, 44 

1 dalies h punktas 30 EFDD  +  

1 dalies j punktas 37 S&D EB + 537, 106, 24 

1 dalies l punktas § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

1 dalies m punktas § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 607, 50, 13 

2/VB + 533, 120, 13 

1 dalies n punktas 31 EFDD EB + 496, 113, 14 

1 dalies o punktas § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 610, 60, 10 

2/VB + 495, 121, 52 

Po 1 dalies p punkto 32 EFDD EB + 515, 92, 74 

1 dalies s punktas 3NP EFDD VB - 118, 555, 4 

1 dalies t punktas 10 GUE/NGL VB - 183, 482, 13 

4 EFDD VB - 126, 540, 11 

1 dalies u punktas 11 GUE/NGL VB - 182, 469, 26 

§ originalus dal.   
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

tekstas 
1/VB + 579, 64, 26 

2/VB + 352, 219, 90 

3/VB + 500, 124, 49 

4/VB + 429, 192, 50 

5/VB + 510, 130, 28 

6/VB + 506, 149, 19 

7/VB + 498, 150, 13 

Po 1 dalies u punkto 12 GUE/NGL VB - 222, 451, 5 

13 GUE/NGL VB - 101, 539, 33 

1 dalies v punktas § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 631, 18, 27 

2/VB + 372, 286, 18 

1 dalies w punktas 5 EFDD VB - 139, 526, 15 

Po 1 dalies w punkto 6 EFDD VB - 146, 528, 5 

Po 1 dalies x punkto 14 GUE/NGL VB - 212, 429, 35 

1 dalies y punktas § originalus 

tekstas 

VB - 330, 331, 18 

1 dalies z punktas 38 S&D  +  

§ originalus 

tekstas 

VB ↓  

1 dalies ac punktas 15 GUE/NGL VB - 197, 440, 38 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

1 dalies ae punktas 16 GUE/NGL VB + 404, 261, 12 

Po 1 dalies ai punkto 39 S&D EB + 548, 101, 27 

40 S&D  -  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 5 nurodomosios 

dalies 

7 GUE/NGL VB + 348, 312, 19 

8 GUE/NGL VB + 343, 290, 32 

Po 13 nurodomosios 

dalies 

1 EFDD VB - 110, 542, 25 

A konstatuojamoji 

dalis 

17 GUE/NGL VB - 76, 547, 48 

Po A 

konstatuojamosios 

dalies 

18 GUE/NGL VB - 85, 532, 54 

19 GUE/NGL VB - 95, 538, 44 

Po G 

konstatuojamosios 

dalies 

23 EFDD EB + 433, 194, 49 

H konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Po I 

konstatuojamosios 

dalies 

2 EFDD VB - 91, 561, 27 

Po K 

konstatuojamosios 

dalies 

9 GUE/NGL VB + 338, 334, 4 

Po O 

konstatuojamosios 

dalies 

24 EFDD  +  

R konstatuojamoji 

dalis 

25 EFDD  +  

Po S 

konstatuojamosios 

dalies 

26 EFDD EB + 554, 97, 19 

Po Z 

konstatuojamosios 

dalies 

34 S&D  +  

35 S&D  +  

Balsavimas: rekomendacija (visas tekstas) VB + 486, 150, 44 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EFDD: 1, 2, 3, 4, 5 ir 6 pakeitimai. 
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GUE/NGL: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 pakeitimai, 1 dalies m 

punktas, 1 dalies o punktas, 1 dalies u punktas, 1 dalies v punktas, 1 dalies y 

punktas, 1 dalies z punktas. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

EFDD: 1 dalies ac punktas. 

Verts/ALE, 

GUE/NGL: 

1 dalies y punktas, 1 dalies z punktas. 

 

Prašymai balsuoti dalimis 

Verts/ALE: 

1 dalies l punktas 

1-oji dalis: „apsvarstyti krizės Libijoje klausimą platesniame, regiono ir visos Afrikos kontekste, 

atsižvelgiant į tai, kad Libija yra labai svarbi Šiaurės Afrikos, Sahelio ir Viduržemio 

jūros regionų stabilumui; skatinti Libijos bendradarbiavimą su jos Sahelio regiono 

kaimynėmis ir sudaryti palankias sąlygas šiam bendradarbiavimui; kartu taip pat 

apsvarstyti padėties Libijoje poveikį dinamikai ir iššūkiams, su kuriais susiduria ES; 

sukurti visapusišką politiką dėl Libijos, kuria būtų atsižvelgta į regiono ir visos 

Afrikos perspektyvą, apimančią platesnę vystymosi, saugumo, migracijos politiką, 

žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugą, kovą su terorizmu, taip pat kovą su 

vergija ir išnaudojimu; užtikrinti, kad ši politika būtų paremta tinkamu ir pakankamu 

jos įgyvendinimo finansavimu, įskaitant būsimą Daugiametę finansinę programą, 

kad būtų pasiekta konkrečių rezultatų;“. 

2-oji dalis: „kai tik įmanoma, tęsti ir stiprinti NATO operacijos „Sea Guardian“ ir Europos 

Sąjungos karinės operacijos „Sophia“ Viduržemio jūros regiono pietų centrinėje 

dalyje bendradarbiavimą;“. 
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1 dalies ac punktas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „tęsti ir stiprinti operaciją „Sophia“ Viduržemio jūros 

regiono pietų centrinėje dalyje, kad būtų sugriautas prekiautojų žmonėmis ir 

nelegalios imigracijos tarpininkų verslo modelis, sustiprinti Libijos pakrančių 

apsaugos tarnybos pajėgumai ir“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
H konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ES veiksmai turėjo įtakos“ ir „nes“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 

GUE/NGL: 

1 dalies m punktas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kovoje su terorizmu ir prekyba žmonėmis ne tik 

integruojant žvalgybos pajėgas, bendradarbiaujant finansų srityje ir teikiant taktinį 

palaikymą, bet ir“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
1 dalies o punktas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „vadovaujantis 2017 m. liepos 25 d. Paryžiaus 

deklaracija“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 

Verts/ALE, GUE/NGL: 

1 dalies u punktas 

1-oji dalis: „sustiprinti bendras ES, Afrikos Sąjungos ir JT pastangas siekiant pagerinti migrantų 

ir pabėgėlių apsaugą Libijoje, visų pirma skiriant dėmesį pažeidžiamiems asmenims; 

nuodugniai ir nedelsiant ištirti kaltinimus dėl nusikalstamų grupuočių vykdomo 

smurto ir jų nežmoniško elgesio su migrantais ir pabėgėliais Libijoje, taip pat 

skundus dėl taikomos vergijos praktikos; imtis naujų iniciatyvų siekiant užkirsti 

kelią tokių incidentų pasikartojimui ateityje; pagerinti sąlygas sulaikymo centruose 

laikomiems pabėgėliams ir migrantams ir primygtinai paraginti Libijos valdžios 

institucijas kuo skubiau uždaryti centrus, kuriuose, kaip nustatyta, nesilaikoma 

tarptautinių standartų; tęsti ir stiprinti savanoriško grįžimo pagalbą ir perkėlimo 

veiksmus, atliekamus bendradarbiaujant su JT ir Afrikos Sąjunga, pabrėžiant, kad 

šiuo atžvilgiu svarbu panaikinti Libijos reikalavimą dėl „išvykimo vizų“; paskatinti 

Libijos valdžios institucijas nutraukti savavališkus sulaikymus ir vengti sulaikyti 

pažeidžiamus asmenis, ypač vaikus; užtikrinti, kad su migrantais būtų elgiamasi 

visapusiškai laikantis tarptautinių žmogaus teisių standartų, ir skirti tam reikiamą 

finansavimą ES biudžeto lėšomis; raginti Libiją pasirašyti ir ratifikuoti 1951 m. 

Ženevos konvenciją dėl pabėgėlių statuso ir šios konvencijos 1967 m. protokolą;“, 

išskyrus žodžius „pagerinti sąlygas sulaikymo centruose laikomiems pabėgėliams ir 

migrantams“, „kuriuose, kaip nustatyta, nesilaikoma tarptautinių standartų;“ ir 

„vengti“. 

2-oji dalis: „pagerinti sąlygas sulaikymo centruose laikomiems pabėgėliams ir migrantams“. 

3-oji dalis: „kuriuose, kaip nustatyta, nesilaikoma tarptautinių standartų;“. 

4-oji dalis: „vengti“. 

5-oji dalis: „užtikrinti, kad ES integruoto sienų valdymo pagalbos misija Libijoje (EUBAM 

Libya), Europos Sąjungos karinė operacija „Sophia“ Viduržemio jūros regiono pietų 

centrinėje dalyje ir FRONTEX operacija „Themis“ kartu sutelktų dėmesį į tai, kaip 

sutrukdyti neteisėtai veiklai, įskaitant neteisėtą migrantų pervežimą, prekybą 

žmonėmis ir terorizmą centriniame Viduržemio jūros regione;“. 
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6-oji dalis: „užtikrinti, kad EUBAM, neviršydama savo įgaliojimų, toliau aktyviai dalyvautų ir 

padėtų Libijos valdžios institucijoms prioritetinėse srityse, susijusiose su sienų 

valdymu, teisėsauga ir platesne baudžiamosios teisės sistema;“, išskyrus žodį 

„prioritetinėse“.  

7-oji dalis: „prioritetinėse“. 

 
1 dalies v punktas 

1-oji dalis: „toliau stiprinti pastangas kovojant su bet kokiu neteisėtu žmonių gabenimu ir 

prekyba žmonėmis per Libijos teritoriją ir iš jos, taip pat nuo Libijos pakrantės, nes 

tai kenkia Libijos stabilizavimo procesui ir kelia mirtiną pavojų tūkstančiams 

žmonių;“. 

2-oji dalis: „šiuo atžvilgiu užtikrinti tolesnį ES indėlį sprendžiant šias problemas, padedant 

partneriams Libijoje kurti jau seniai reikalingus pajėgumus šalies sausumos ir jūrų 

sienoms apsaugoti ir bendradarbiaujant su Libijos valdžia, kad būtų įgyvendinta 

visapusiška sienų valdymo strategija;“. 
 

Įvairūs 

33 pakeitimas buvo panaikintas. 
 

 

12. Metinė Šengeno erdvės veikimo ataskaita 

Pranešimas: Carlos Coelho (A8-0160/2018) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 8 dalies 1 pranešėjas  +  

41 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 333, 295, 8 

44 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 371, 270, 24 

51 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 346, 322, 12 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 439, 157, 80 

 

Prašymai balsuoti atskirai 

Daugiau kaip 76 

nariai: 

 

41, 44 ir 51 dalys. 
 

 

13. Būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai 

Pranešimas: Teresa Jiménez-Becerril Barrio ir Angelika Mlinar (A8-0168/2018) 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

15 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

16 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

18 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 643, 3, 21 

33 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

42 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

43 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 521, 109, 30 

51 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

60 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 513, 101, 38 

N konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

VB + 523, 78, 55 

O konstatuojamoji § originalus dal.   
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

dalis tekstas 
1/VB + 571, 29, 60 

2/VB + 517, 91, 52 

P konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

VB + 545, 65, 54 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 517, 74, 72 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ECR: 18 dalis, 43 dalies 2-oji dalis, 60 dalies 2-oji dalis. 

ENF: O, N, P konstatuojamosios dalys. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

ECR: 18 dalis. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

ECR: 

42 dalis 

1-oji dalis: „ragina Komisiją šalinti teisminius ir praktinius šios direktyvos įgyvendinimo 

trūkumus užtikrinant tinkamą įvairių ES aukų apsaugos priemonių (pvz., Direktyvos 

2011/99/ES dėl Europos apsaugos orderio, Direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos 

žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, Direktyvos 2011/92/ES dėl 

kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų 

pornografija ir Direktyvos 2014/42/ES dėl nusikaltimų priemonių ir pajamų iš 

nusikaltimų įšaldymo ir konfiskavimo Europos Sąjungoje) sąveiką;“. 

2-oji dalis: „ragina visas valstybes nares ir ES ratifikuoti ir visiškai įgyvendinti Europos Tarybos 

Stambulo konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos 

su juo ir nuosekliai įgyvendinti šias svarbias priemones, siekiant užtikrinti, kad 

aukos Europoje galėtų visapusiškai naudotis savo teisėmis;“. 

 
43 dalis 

1-oji dalis: „ragina Komisiją į savo stebėseną ir ataskaitas įtraukti sektorinius tyrimus, kad būtų 

užtikrintas vienodas šios direktyvos taikymas siekiant apsaugoti visas aukas 

nepriklausomai nuo viktimizacijos pagrindų ar konkrečių savybių,“. 

2-oji dalis: „įskaitant rasę, odos spalvą, religiją, lytį, lytinę tapatybę, lyties raišką, seksualinę 

orientaciją, lyties požymius, negalią, migranto ar bet kokį kitą statusą;“. 

 
60 dalis 

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

priežiūros paslaugas“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 

ENF: 

15 dalis 

1-oji dalis: „ragina valstybes nares sustiprinti neapykantos nusikaltimų aukų“ ir „teises“. 

2-oji dalis: „įskaitant nusikaltimus prieš LGBTI asmenis ar dėl rasistinių motyvų“. 

 
33 dalis 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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51 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir LGBTQI asmenims“ ir „dėl lyties“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
O konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „prieš migrantus ir prieglobsčio prašytojus“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 

ECR, ENF: 

16 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia tai, kad asmeninis įvertinimas yra labai svarbus, nes visiems 

nukentėjusiems asmenims suteikiama daugiau galių juos informavus apie jų teises, 

teisę priimti sprendimus procesuose, kuriuose jie dalyvauja, o jeigu tai yra vaikai – 

teisę į specialias procesines apsaugos priemones, kurios jiems turi būti taikomos nuo 

pačios teisinio proceso pradžios; ragina valstybes nares savo teisės aktuose laiku ir 

tinkamai įgyvendinti asmeninius aukų vertinimus, įskaitant, jei reikia, joms 

užmezgant pirminius ryšius su kompetentinga institucija, nes tai yra būtinas 

procedūros etapas siekiant pripažinti ir nustatyti konkrečius aukos poreikius, suteikti 

konkrečią apsaugą, atsižvelgiant į tuos poreikius, ir užkirsti kelią antrinei ir 

pakartotinei viktimizacijai, bauginimui ir atsakomiesiems veiksmams; pabrėžia, kad 

asmeninis įvertinimas turi būti reguliariai tikrinamas, siekiant nustatyti nuolatinius 

paramos poreikius, taip pat per atitinkamą laikotarpį po to, kai įvyko nusikaltimas, 

turėtų būti atliktas tolesnis aukų vertinimas, atsižvelgiant į turimas žinias apie 

reakciją į traumą; primena, kad asmeninis įvertinimas ypač reikalingas prekybos 

žmonėmis aukoms ir seksualinės prievartos aukomis tapusiems vaikams, 

atsižvelgiant į šių nusikaltimų socialinius, fizinius ir psichologinius padarinius;“. 

2-oji dalis: „primena, kad visi asmeniniai vertinimai turėtų būti atliekami atsižvelgiant į lyčių 

aspektą, nes moterims ir LGBTQI, tapusiems smurto dėl lyties aukomis, reikia 

ypatingo dėmesio ir apsaugos, kadangi yra didelė pakartotinės viktimizacijos rizika, 

todėl turėtų būti užtikrintos specialios priemonės ir specialistų parama;“, išskyrus 

žodžius „ir LGBTQI, tapusiems smurto dėl lyties aukomis“. 

3-oji dalis: „ir LGBTQI, tapusiems smurto dėl lyties aukomis“. 
 

 

14. Metinė bendros prekybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

Pranešimas: Tokia Saïfi (A8-0166/2018) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 1 dalies 5 GUE/NGL VB - 287, 347, 25 

2 dalis 6 GUE/NGL dal.   

1/VB - 276, 366, 15 

2/VB ↓  

3/VB ↓  

3 dalis 7 GUE/NGL EB - 238, 355, 51 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

4 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

5 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

8 dalis 8 GUE/NGL VB - 131, 526, 10 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

9 dalis 9 GUE/NGL VB - 149, 495, 14 

13 dalis 10NP GUE/NGL  -  

14 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

15 dalis 2 S&D VB - 266, 386, 9 

16 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 542, 102, 14 

25 dalis 11 GUE/NGL  -  

37 dalis 12 GUE/NGL  -  

42 dalis 13 GUE/NGL  -  

44 dalis 14 GUE/NGL VB - 285, 346, 30 

46 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 476, 169, 13 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

49 dalis 15 GUE/NGL VB - 296, 346, 11 

60 dalis 3 S&D VB - 323, 323, 13 

62 dalis 4 S&D  -  

Po M 

konstatuojamosios 

dalies 

1 S&D  -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 499, 91, 54 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

S&D: 2, 3 pakeitimai, 16 dalis ir 46 dalies 2-oji dalis. 

GUE/NGL: 5, 6, 8, 9, 14 ir 15 pakeitimai. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

ECR: 16 dalis. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

ECR: 

46 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „taip pat svarstymus dėl sankcijomis grindžiamo 

požiūrio, kaip vienos iš galimybių, taikymo;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 

S&D: 

6 pakeitimas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „šantažą trečiųjų šalių atžvilgiu naudojantis“ ir 

„grasinant“. 

2-oji dalis: „šantažą trečiųjų šalių atžvilgiu naudojantis“. 

3-oji dalis: „grasinant“. 

 

PPE: 

4 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „nedelsiant imtis veiksmų ir“ ir „laiku pateikti 

poveikio vertinimą, kuriame apžvelgiamos įvairios būsimų prekybos santykių 

galimybės, kad būtų galima“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 

EFDD: 

5 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ragina Komisiją ir Tarybą kuo greičiau paaiškinti 

savo sprendimą dėl būsimos laisvosios prekybos susitarimų struktūros ir 

visapusiškai atsižvelgti į šį ES ir valstybių narių kompetencijų pasidalijimą priimant 

derybinius nurodymus, vykdant derybas, nustatant pasiūlymų pasirašyti ir sudaryti 

susitarimus teisinį pagrindą ir, visų pirma, Tarybai pasirašant bei sudarant 

tarptautinius susitarimus, kad nebebūtų vėlinami bet kokie sutarti, bet neratifikuoti 

prekybos sandėriai su prekybos partneriais;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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8 dalis 

1-oji dalis: „atkreipia dėmesį į užstrigusias derybas dėl Susitarimo dėl prekybos paslaugomis 

(TISA) ir dėl Susitarimo dėl aplinkosaugos prekių;“, išskyrus žodžius „dėl 

Susitarimo dėl prekybos paslaugomis (TISA)“. 

2-oji dalis: „dėl Susitarimo dėl prekybos paslaugomis (TISA)“. 

3-oji dalis: „prašo, kad Sąjunga imtųsi iniciatyvos, kad šie du derybų procesai būtų toliau 

tęsiami, ir kad TISA sutarimo atveju būtų atsižvelgta į Parlamento poziciją;“. 

 
14 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ragina Komisiją tęsti savo darbą, susijusį su nauja 

daugiašale investicinių ginčų sprendimo sistema“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 


