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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. Dvigubą (ES ir Irano) pilietybę turinčių asmenų, įkalintų Irane, padėtis 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-
0258/2018 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0254/2018 

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

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0254/2018  ECR  ↓  

B8-0255/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0256/2018  S&D  ↓  

B8-0257/2018  PPE  ↓  

B8-0258/2018  ALDE  ↓  

 

 

 

2. Moterų teisių gynėjai Saudo Arabijoje 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-

0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0259/2018 

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

2 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

8 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

Po 10 dalies 2 GUE/NGL EB - 275, 314, 31 

Po 11 dalies 5 EFDD VB + 310, 255, 54 

13 dalis § originalus dal.   
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

tekstas 
1/EB + 352, 260, 7 

2 +  

3 +  

14 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 588, 30, 10 

2/VB + 490, 117, 10 

15 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

D konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

Po I 

konstatuojamosios 

dalies 

1 GUE/NGL  -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 525, 29, 71 

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0259/2018  ECR  ↓  

B8-0260/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0261/2018  EFDD  ↓  

B8-0262/2018  S&D  ↓  

B8-0263/2018  PPE  ↓  

B8-0264/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0268/2018  ALDE  ↓  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

GUE/NGL: galutinis balsavimas. 

EFDD: 5 pakeitimas. 

ECR: 14 dalis. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

PPE: 8, 15 dalys ir D konstatuojamoji dalis. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

ECR: 

14 dalis 
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1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ragina Tarybą apsvarstyti galimybę taikyti tikslines 

priemones asmenims, kurie atsakingi už sunkius žmogaus teisių pažeidimus;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 

PPE: 

2 dalis 

1-oji dalis: „smerkia prieš žmogaus teisių gynėjus, įskaitant moterų teisių gynėjus, vykdomas 

represijas Saudo Arabijoje, dėl kurių abejojama šalies reformų proceso 

patikimumu;“. 

2-oji dalis: „ragina Saudo Arabijos vyriausybę nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus žmogaus 

teisių gynėjus ir kitus sąžinės kalinius, kurie buvo sulaikyti ir nuteisti vien dėl to, 

kad naudojosi savo teise į saviraiškos laisvę ir vykdė taikią žmogaus teisių veiklą; 

smerkia nuolatinę ir sisteminę moterų ir mergaičių diskriminaciją Saudo Arabijoje;“. 

 
13 dalis 

1-oji dalis: „ragina ES kitoje JT žmogaus teisių tarybos sesijoje pateikti rezoliuciją dėl žmogaus 

teisių gynėjų padėties Saudo Arabijoje;“. 

2-oji dalis: „ragina ES kitoje Žmogaus teisių tarybos sesijoje ir Moterų padėties komisijoje kelti 

klausimą dėl valstybių, kuriose žmogaus teisių padėtis nėra gera, taip pat 

atsižvelgiant į pagarbą moterų teisėms ir lyčių lygybei, narystės;“. 

3-oji dalis: „ragina ES pasiūlyti, kad JT žmogaus teisių taryba paskirtų specialųjį pranešėją 

žmogaus teisių klausimais Saudo Arabijoje;“. 
 

Įvairūs 

3 ir 4 pakeitimai buvo atšaukti. 
 

 

3. Sudanas, visų pirma Nouros Hussein Hammad padėtis 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-

0270/2018, B8-0271/2018 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0265/2018 

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

9 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 553, 54, 21 

2/VB + 570, 26, 18 

Po M 

konstatuojamosios 

dalies 

1 Verts/ALE EB + 339, 253, 31 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 455, 34, 140 

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0265/2018  ECR  ↓  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

B8-0266/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0267/2018  S&D  ↓  

B8-0269/2018  PPE  ↓  

B8-0270/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0271/2018  ALDE  ↓  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

PPE: galutinis balsavimas (RC-B8-0265/2018). 

S&D: 9 dalis. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

ECR: 

9 dalis 

1-oji dalis: „dar kartą pakartoja griežtą nepritarimą mirties bausmės taikymui visais atvejais ir 

visomis aplinkybėmis; mano, kad mirties bausmė – tai žmogaus orumo pažeidimas ir 

žiaurus, nežmoniškas ir žeminantis elgesys;“. 

2-oji dalis: „ragina Sudano valdžios institucijas laikytis JT paskelbto mirties bausmės vykdymo 

moratoriumo; ragina Sudaną ratifikuoti Konvenciją prieš kankinimą ir Konvenciją 

dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims;“. 
 

Įvairūs 

Jordi Solé (Verts/ALE frakcija) taip pat pasirašė pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0265/2018. 
 

 

4. Atrankos į Europos prokuratūrą komisijos nario skyrimas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0237/2018 (slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 180a 

straipsnio 1 dalis)) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: Antonio 

Mura kandidatūra 

SB + 434, 109, 74 
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5. Odometro duomenų klastojimas motorinėse transporto priemonėse: ES teisinės 

sistemos peržiūra 

Pranešimas: Ismail Ertug (A8-0155/2018) (reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 577, 32, 19 

 

 

6. Sąjungos civilinės saugos mechanizmas ***I 

Pranešimas: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Atsakingo komiteto 

pakeitimai. 

Balsavimas už visus 

pakeitimus iš karto 

1 

3-9 

11-12 

14-15 

17-22 

24-30 

32-34 

36-43 

52-53 

56-60 

64-65 

komitetas  +  

Atsakingo komiteto 

pakeitimas. Atskiras 

balsavimas 

2 komitetas dal.   

1 +  

2/EB + 308, 280, 35 

13 komitetas dal.   

1 +  

2/EB + 316, 294, 18 

16 komitetas dal.   

1 +  

2 -  

23 komitetas atsk. +  

35 komitetas atsk. -  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

62 komitetas dal.   

1 +  

2 -  

3 +  

1 straipsnio 1 

pastraipos 4 punkto a 

papunktis 

Sprendimas 

Nr. 1313/2013/ES 

6 straipsnio 1 

pastraipos a punktas 

69 daugiau kaip 

38 nariai 

 -  

31 komitetas  +  

72 GUE/NGL  ↓  

1 straipsnio 1 

pastraipos 7 punktas 

Sprendimas 

Nr. 1313/2013/ES 

12 straipsnis 

76NP ENF VB - 68, 556, 7 

1 straipsnio 1 

pastraipos 7 punktas 

Sprendimas 

Nr. 1313/2013/ES 

12 straipsnio 1 dalis 

44 komitetas  +  

1 straipsnio 1 

pastraipos 7 punktas 

Sprendimas 

Nr. 1313/2013/ES 

12 straipsnio 2 dalis 

70 ALDE  -  

45 komitetas dal.   

1 +  

2 -  

3 +  

4/VB + 488, 103, 42 

73 GUE/NGL  ↓  

1 straipsnio 1 

pastraipos 7 punktas 

Sprendimas 

Nr. 1313/2013/ES 

12 straipsnio 2 a dalis 

(nauja) 

46 komitetas  +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

1 straipsnio 1 

pastraipos 7 punktas 

Sprendimas 

Nr. 1313/2013/ES 

12 straipsnio 4 dalis 

47 komitetas  +  

1 straipsnio 1 

pastraipos 7 punktas 

Sprendimas 

Nr. 1313/2013/ES 

12 straipsnio 5 dalis 

48 komitetas  +  

1 straipsnio 1 

pastraipos 7 punktas 

Sprendimas 

Nr. 1313/2013/ES 

12 straipsnio 7 dalis 

49 komitetas  +  

1 straipsnio 1 

pastraipos 7 punktas 

Sprendimas 

Nr. 1313/2013/ES 

12 straipsnio 8 dalis 

50 komitetas  +  

1 straipsnio 1 

pastraipos 7 punktas 

Sprendimas 

Nr. 1313/2013/ES 

12 straipsnio 10 dalis 

51 komitetas  +  

1 straipsnio 1 

pastraipos 9 punktas 

Sprendimas 

Nr. 1313/2013/ES 

13 straipsnis 

77NP ENF  -  

1 straipsnio 1 

pastraipos 9 punktas 

Sprendimas 

Nr. 1313/2013/ES 

13 straipsnio 1 dalis 

54 komitetas  +  

1 straipsnio 1 

pastraipos 9 punktas 

Sprendimas 

Nr. 1313/2013/ES 

13 straipsnio 1 dalies 2 

pastraipos įžanginė 

dalis 

55 komitetas  +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

1 straipsnio 1 

pastraipos 9 punktas 

Sprendimas 

Nr. 1313/2013/ES 

13 straipsnio 2 a dalis 

(nauja) 

74 GUE/NGL  -  

1 straipsnio 1 

pastraipos 13 punktas 

Sprendimas 

Nr. 1313/2013/ES 

20 a straipsnio 1 

pastraipa 

78NP ENF  -  

61 komitetas  +  

1 straipsnio 14 punkto 

a papunktis 

Sprendimas 

Nr. 1313/2013/ES 

21 straipsnio j punktas 

75 GUE/NGL  -  

1 straipsnio 1 

pastraipos 14 punkto b 

papunkčio i punktas 

Sprendimas 

Nr. 1313/2013/ES 

21 straipsnio 2 dalies c 

punkto 2 pastraipos ii 

punktas 

66 PPE EB - 311, 318, 3 

1 straipsnio 1 

pastraipos 16 punktas 

Sprendimas 

Nr. 1313/2013/ES 

26 straipsnio 2 dalis 

67 PPE EB - 253, 357, 18 

63 komitetas  +  

Po 5 

konstatuojamosios 

dalies 

68 daugiau kaip 

38 nariai 

EB + 356, 251, 21 

6 konstatuojamoji 

dalis 

10 komitetas dal.   

1 +  

2/VB + 501, 107, 23 

71 GUE/NGL  ↓  

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas VB + 431, 99, 97 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ENF: 76 pakeitimas. 
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Verts/ALE: 10 pakeitimo 2-oji dalis, 45 pakeitimo 4-oji dalis. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

PPE: 23, 63 pakeitimai. 

GUE/NGL: 35 pakeitimas. 

Verts/ALE: 62 pakeitimas. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

PPE: 

13 pakeitimas 

1-oji dalis: „kilus nenumatytoms nelaimėms daug valstybių narių supranta, kad neturi 

pakankamos materialinės ir techninės įrangos. Todėl Sąjungos mechanizmu turėtų 

būti suteikta galimybių, jei būtina, išplėsti materialinę ir techninę bazę“. 

2-oji dalis: „ypač kai kalbama apie neįgaliųjų, vyresnio amžiaus ar sergančių žmonių gelbėjimo 

darbus;“. 

 
16 pakeitimas 

1-oji dalis: „siekiant, kad „rescEU“ pajėgumai veiktų, reikėtų skirti papildomų finansinių 

asignavimų veiksmams pagal Sąjungos mechanizmą finansuoti, tačiau ne finansinių 

paketų, kurie skiriami kitoms pagrindinėms Sąjungos politikos sritims,“. 

2-oji dalis: „pvz., skatinančioms teises, lygybę ir pilietiškumą, teisingumą ar žmogaus socialinę 

raidą visame pasaulyje, įskaitant visas lėšas, skirtas lyčių lygybės ir moterų 

įgalėjimo programoms ir projektams, sąskaita, visų pirma turint omenyje tai, kad kai 

kurios iš šių programų buvo įgyvendinamos išskirtinai sėkmingai: Teisių, lygybės ir 

pilietiškumo programos mokėjimų asignavimai per pastaruosius trejus metus siekė 

daugiau kaip 99 proc.;“. 

 
62 pakeitimas 

1-oji dalis: „Valstybių narių, kurios nėra iš anksto įsipareigojusios skirti išteklių Europos 

civilinės saugos rezervui, pajėgumų atveju, Sąjungos finansinės paramos transporto 

ištekliams dydis neviršija 55 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Kad galėtų gauti 

šį finansavimą, valstybės narės įsipareigoja sudaryti visų turimų pajėgumų registrą ir 

nurodyti visas susijusias valdymo struktūras, neįtrauktas į iš anksto skirtus 

pajėgumus Europos civilinės saugos rezervui, kurios sudaro sąlygas reaguoti į su 

sveikata, pramone, seismine arba ugnikalnių išsiveržimo rizika susijusias nelaimes,“. 

2-oji dalis: „masines demonstracijas ir ekstremalias situacijas,“. 

3-oji dalis: „potvynius ir miškų gaisrus, teroristinius išpuolius ir cheminius, biologinius, 

radiologinius ir branduolinius išpuolius.“. 

 

PPE, GUE/NGL, Verts/ALE: 

2 pakeitimas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Deja, kartais tokios nelaimės būna tyčinės, 

pavyzdžiui, teroristinių išpuolių atveju;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
10 pakeitimas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „teroristinius išpuolius, cheminius antpuolius ir 

biologines, radiologines bei branduolines grėsmes“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
45 pakeitimas 
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1-oji dalis: „rescEU“ sudaro pajėgumai, kurie papildo valstybių narių turimus pajėgumus, 

siekiant juos paremti ir sustiprinti, ir šiuo rezervu siekiama reaguoti į esamą ir 

būsimą riziką. Pajėgumai nustatomi įvertinus, kiek pajėgumų trūksta, kad būtų 

galima reaguoti į nelaimes, susijusias su pavojų žmonių sveikatai keliančiomis 

ekstremaliomis situacijomis, pramoninėmis, aplinkos, seisminėmis nelaimėmis arba 

ugnikalnių išsiveržimu“. 

2-oji dalis: „taip pat masinėmis demonstracijomis ir ekstremaliomis situacijomis“. 

3-oji dalis: „potvyniais ir miškų gaisrais bei teroristiniais išpuoliais ir cheminėmis, 

biologinėmis, radiologinėmis ir branduolinėmis grėsmėmis. Atsižvelgiant į 

nustatytus pajėgumų trūkumus „rescEU“ turi sudaryti bent šie pajėgumai:  a) miško 

gaisrų gesinimo iš oro pajėgumai;   b) didelio galingumo siurbimo įranga;    c) 

paieškos ir gelbėjimo miestuose pajėgumai;    d) lauko ligoninės ir greitosios 

medicinos pagalbos komandos.“, išskyrus žodžius „bei teroristiniais išpuoliais ir 

cheminėmis, biologinėmis, radiologinėmis ir branduolinėmis grėsmėmis.“. 

4-oji dalis: „bei teroristiniais išpuoliais ir cheminėmis, biologinėmis, radiologinėmis ir 

branduolinėmis grėsmėmis.“. 
 

 

7. Europos infrastruktūros tinklų priemonė po 2020 m. 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-

0247/2018 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0242/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

Po 18 dalies 1 EFDD  -  

19 dalis 2 EFDD  -  

25 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 368, 211, 51 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0242/2018  PPE  ↓  

B8-0243/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0245/2018  ECR  ↓  

B8-0246/2018  ALDE, S&D  ↓  

B8-0247/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

GUE/NGL, Verts/ALE:  25 dalis. 
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Prašymai balsuoti atskirai 

S&D: 25 dalis. 
 

Įvairūs 

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE frakcija) taip pat pasirašė pasiūlymą dėl rezoliucijos B8-

0242/2018. 

Deirdre Clune, Dieter-Lebrecht Koch ir Ivica Tolić (PPE frakcija) taip pat pasirašė bendrą 

pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0242/2018. 

Ana Miranda (Verts/ALE frakcija) taip pat pasirašė pasiūlymą dėl rezoliucijos B8-0243/2018. 
 

 

8. Padėtis Nikaragvoje 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-

0251/2018, B8-0252/2018, B8-0253/2018 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0244/2018  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD) 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 536, 39, 53 

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0244/2018  PPE  ↓  

B8-0248/2018  S&D  ↓  

B8-0249/2018  ECR  ↓  

B8-0250/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0251/2018  ALDE  ↓  

B8-0252/2018  EFDD  ↓  

B8-0253/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

PPE, S&D: galutinis balsavimas (RC-B8-0244/2018). 
 

 

9. Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas. Keisti mergaičių ir moterų gyvenimą plėtojant 

ES išorės santykius 2016–2020 m. 

Pranešimas: Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018) 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Alternatyvus 

pasiūlymas dėl 

rezoliucijos 

1 PPE  -  

21 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 546, 20, 61 

23 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 486, 76, 58 

24 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 406, 173, 46 

25 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 413, 138, 63 

26 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 528, 18, 78 

40 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 349, 207, 56 

41 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 423, 141, 52 

52 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Q konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

VB + 403, 149, 73 

Balsavimas: DEVE, FEMM komitetų rezoliucija 

(balsavimas dėl viso teksto) 

VB + 383, 118, 120 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

GUE/NGL: 23, 24, 25, 26, 40, 41 dalys, Q konstatuojamoji dalis. 

ENF: 21 ir 24 dalys. 

Verts/ALE: 21, 24 ir 41 dalys. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

ENF: 41 dalis, Q konstatuojamoji dalis. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

GUE/NGL: 

52 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „karinių bei“ ir „ES“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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10. ES jaunimo strategijos įgyvendinimas 

Pranešimas: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 dalis 1 EFDD VB - 92, 513, 18 

29 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 481, 116, 30 

35 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

36 dalis 2 EFDD VB - 64, 533, 31 

50 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB - 286, 312, 28 

62 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 506, 113, 9 

71 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

78 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

E konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

R konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

T konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

U konstatuojamoji § originalus dal.   
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

dalis tekstas 
1 +  

2 +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 466, 53, 110 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EFDD: 1, 2 pakeitimai. 

ENF: 29 ir 62 dalys. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

ALDE: 35 ir 78 dalys. 

ENF: 71 dalis. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

PPE: 

50 dalis 

1-oji dalis: „labai nerimauja dėl ypač aktualios vaikų skurdo problemos, nuo kurios kenčia 

beveik 25 mln. ES vaikų (daugiau nei 26,4 proc. visų jaunesnių nei 18 metų amžiaus 

vaikų), gyvenančių šeimose, kurios kiekvieną dieną kenčia nuo pajamų ir 

pagrindinių paslaugų trūkumo; mano, kad jaunimo politika galėtų būti naudinga 

vaiko ir šeimos politikos srityje;“. 

2-oji dalis: „ragina Komisiją parengti Vaiko garantijų iniciatyvą, kuri būtų ilgalaikė priemonė, 

suteikianti vienodas galimybes visiems ES vaikams pagal jos specialią finansavimo 

sistemą, kad būtų užtikrinta, jog kiekvienas skurdą patiriantis vaikas gautų 

nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas, nemokamą švietimą, nemokamą vaikų 

priežiūrą, deramą būstą ir tinkamą mitybą;“. 

 
T konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „švietimo apie lyčių lygybę ir lytinio švietimo“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 

ENF: 

R konstatuojamoji dalis 

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

2-oji dalis: šis žodis. 

 
U konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „migrantų, pabėgėlių“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 

PPE, ENF: 

E konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pvz., tautinės mažumos, specialiųjų poreikių turintys 

asmenys, moterys“ ir „LGBTIQ, migrantai ir pabėgėliai,“. 

2-oji dalis: „pvz., tautinės mažumos, specialiųjų poreikių turintys asmenys, moterys“. 

3-oji dalis: „LGBTIQ, migrantai ir pabėgėliai,“. 
 

 

11. Ekologinio projektavimo direktyvos įgyvendinimas (2009/125/EB) 
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Pranešimas: Frédérique Ries (A8-0165/2018) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

4 dalis 8 EFDD VB - 45, 568, 14 

20 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

23 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

24 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

30 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 370, 242, 6 

32 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

3 -  

35 dalis 1 ECR  +  

§ originalus 

tekstas 

atsk. ↓  

A konstatuojamoji 

dalis 

2NP EFDD VB - 37, 568, 23 

C konstatuojamoji 

dalis 

3 EFDD dal.   

1/VB - 33, 582, 14 

2/VB - 70, 536, 14 

E konstatuojamoji 

dalis 

4NP EFDD VB - 41, 579, 7 

Po L 

konstatuojamosios 

dalies 

  EB + žodinis pakeitimas  

330, 246, 44 

M konstatuojamoji 

dalis 

5 EFDD VB - 67, 527, 32 

O konstatuojamoji 

dalis 

6 EFDD VB - 58, 550, 15 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

R konstatuojamoji 

dalis 

7 EFDD VB - 37, 558, 27 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 561, 45, 17 

 

Prašymai balsuoti atskirai 

ECR: 20 ir 24 dalys. 

PPE: 24 ir 35 dalys. 

EFDD: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pakeitimai. 

ALDE: 20, 23 ir 32 dalys. 

S&D: 30 dalis. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

ECR: 

3 pakeitimas 

1-oji dalis: „kadangi panaikinus Ekologinio projektavimo direktyvą būtų galima reikšmingiau 

prisidėti prie Europos pastangų didinti energijos vartojimo efektyvumą;“. 

2-oji dalis: „pabrėžia, kad energija, ypač iškastinis kuras, turėtų būti laikoma svarbiausiu 

ištekliumi, kurį naudojant galima remti ir užimtumo vystymą;“. 

 

ECR, PPE, S&D: 

32 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „a) galimybė atnaujinti būtų skatinama 

užtikrinant elektroninių prietaisų programinės įrangos naujinių tiekimą;“ ir „c)

 perdirbamumas būtų didinamas naudojant unikalius arba suderinamus 

plastiko polimerus;“. 

2-oji dalis: „a) galimybė atnaujinti būtų skatinama užtikrinant elektroninių prietaisų 

programinės įrangos naujinių tiekimą;“. 

3-oji dalis: „c) perdirbamumas būtų didinamas naudojant unikalius arba suderinamus 

plastiko polimerus;“. 
 

Ashley Fox pateikė šį žodinį pakeitimą: 

L a konstatuojamoji dalis (nauja) : 

„La. kadangi esanti išimtis netaikyti Komisijos reglamentų (EB) Nr. 244/20091 ir (ES) Nr. 1194/20122 

sceniniam apšvietimui yra tinkamas ir veiksmingas būdas atsižvelgti į teatro ypatingus poreikius ir 

aplinkybes bei į visą pramogų industriją ir turėtų būti tęsiama;“. 
-------- 
1 2009 m. kovo 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 244/2009, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvą 2005/32/EB nustatomi nekryptinių buitinių lempų ekologinio projektavimo reikalavimai (OL L 76, 2009 3 24, p. 

3). 
2 2012 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1194/2012, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi kryptinių lempų, šviesos diodų lempų ir susijusių įrenginių ekologinio 

projektavimo reikalavimai (OL L 342, 2012 12 14, p. 1). 
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12. Atsakymai į peticijas dėl kovos su mažomis garantijomis dirbant ir 

piktnaudžiavimu terminuotosiomis darbo sutartimis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0238/2018 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0238/2018 

(PETI komitetas) 

1 dalis 4 GUE/NGL VB - 65, 489, 59 

Po 2 dalies 5 GUE/NGL VB + 501, 74, 35 

3 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 535, 70, 12 

2/VB + 357, 226, 27 

3/VB + 411, 193, 9 

4 dalis 6 GUE/NGL VB - 293, 317, 5 

5 dalis 8 ENF VB - 93, 488, 31 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 -  

2 +  

3 +  

7 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

9 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 574, 16, 22 

10 dalis 2 EFDD  -  

7 GUE/NGL VB - 295, 308, 6 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 401, 178, 25 

2/VB + 297, 255, 53 

11 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 526, 57, 27 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

12 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

14 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 458, 76, 75 

17 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 543, 40, 23 

2/VB + 280, 266, 56 

19 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 376, 188, 42 

20 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 329, 229, 39 

21 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 388, 185, 22 

2/VB + 536, 27, 36 

3/VB + 361, 209, 26 

22 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

23 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

A konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 525, 64, 6 

2/VB + 320, 247, 25 

3/VB + 293, 255, 41 

4/VB + 320, 243, 22 

B konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

C konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

E konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

F konstatuojamoji 

dalis 

1 EFDD  +  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 ↓  

2 ↓  

G konstatuojamoji 

dalis 

3 GUE/NGL EB + 292, 257, 12 

H konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

VB + 287, 225, 38 

J konstatuojamoji dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

K konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 483, 58, 20 

2/VB - 218, 321, 17 

L konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. -  

N konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 303, 219, 37 

O konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 502, 31, 15 

2/VB + 332, 202, 12 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 312, 75, 155 
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Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

S&D: galutinis balsavimas. 

EFDD: 14, 17, 21 dalys, A, H konstatuojamosios dalys ir galutinis balsavimas. 

GUE/NGL: 4, 5, 6 ir 7 pakeitimai, 9 ir 10 dalys, A, K, O konstatuojamosios dalys. 

Verts/ALE: 3, 11, 19 ir 20 dalys ir galutinis balsavimas. 

ENF: 8 pakeitimas. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

S&D: L konstatuojamoji dalis. 

PPE: 7, 10, 19, 20, 23 dalys ir H konstatuojamoji dalis. 

ALDE: 11, 12, 14, 17, 21 dalys, H, K, N konstatuojamosios dalys. 

Verts/ALE: J konstatuojamoji dalis. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

PPE: 

17 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad terminuotos darbo sutarties pakeitimas į neterminuotą darbo sutartį 

turi būti laikomas priemone, skirta veiksmingai užkirsti kelią piktnaudžiavimui 

terminuotomis darbo sutartimis tiek viešajame, tiek privačiajame sektoriuje ir už tai 

bausti“.  

2-oji dalis: „ir visose valstybėse narėse ji turi būti aiškiai ir nuosekliai įtraukta į atitinkamas 

teisines sistemas, susijusias su darbo teise;“. 

 
21 dalis 

1-oji dalis: „smerkia tai, kad buvo atleisti darbuotojai, kompetentingų teisminių institucijų 

pripažinti kaip nukentėjusieji dėl piktnaudžiavimo terminuotomis darbo sutartimis 

pažeidžiant Direktyvą 1999/70/EB;“. 

2-oji dalis: „yra tvirtai įsitikinęs, kad tais atvejais, kai piktnaudžiaujama paeiliui sudaromomis 

terminuotomis darbo sutartimis, gali būti taikoma priemonė, kuria užtikrinamos 

veiksmingos ir lygiavertės darbuotojų apsaugos garantijos“. 

3-oji dalis: „siekiant tinkamai nubausti už piktnaudžiavimą ir panaikinti ES teisės pažeidimo 

pasekmes, taip pat išsaugoti atitinkamų darbuotojų darbo vietas;“. 

 
22 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „minimalaus darbo užmokesčio dydžio“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
C konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi reikia pritaikyti politikos priemones, atsižvelgiant į tai, kad nesaugumas 

yra dinamiškas aspektas, turintis įtakos visiems asmeniniams darbo santykiams; 

kadangi kova su mažų garantijų darbu turi būti vykdoma pasitelkiant integruotą ir 

daugialypį politikos priemonių rinkinį,“. 

2-oji dalis: „kuriuo kartu su veiksmingomis priemonėmis skatinama taikyti įtraukius ir 

veiksmingus darbo standartus, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi lygybės 

principo;“. 

 

ALDE: 

B konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi nesaugios darbo sąlygos atsiranda dėl to, kad esama didelių spragų 

užtikrinant veiksmingą darbuotojų teisių apsaugą įvairiais reglamentavimo 

lygmenimis, įskaitant ES pirminę ir antrinę teisę ir valstybių narių teisę; “. 
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2-oji dalis: „ kadangi peticijos dėl įvairių užimtumo formų turėtų būti nagrinėjamos visapusiškai 

laikantis atitinkamos valstybės narės, kurioje jos yra pateiktos, nacionalinių teisės 

aktų ir atitinkamų ES teisės aktų; kadangi ES socialinė ir darbo politika grindžiama 

subsidiarumo principu;“. 

 
O konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ne visą darbo laiką“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 

GUE/NGL: 

10 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad turi būti užtikrinti patikrinimai tam, kad darbuotojams, dirbantiems 

pagal laikinus ar lanksčius sutartinius susitarimus, būtų taikoma bent jau tokia pati 

apsauga kaip ir visiems kitiems darbuotojams; atkreipia dėmesį į tai, kad būtina dėti 

tikslingas pastangas naudoti esamas TDO priemones konkrečioje kampanijoje prieš 

mažų garantijų darbą ir kad derėtų rimtai apsvarstyti, ar reikia naujų privalomų 

priemonių ir teisinių priemonių, kuriomis būtų ribojamas ir mažinamas mažų 

garantijų darbas“. 

2-oji dalis: „o mažų garantijų darbo sutartys taptų ne tokios patrauklios darbdaviams;“. 

 

PPE, ALDE: 

3 dalis 

1-oji dalis: „ragina Komisiją ir valstybes nares kovoti su mažų garantijų darbu, pvz., 

nenustatytos apimties darbo sutartimis, užtikrinant, kad būtų kuriamos naujos 

priemonės ir nuosekliai laikomasi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos, 

taip pat užtikrinant konkrečias ES ir nacionalinės teisės aktų vykdymo priemones 

nacionaliniu lygmeniu, siekiant pašalinti deramo darbo deficitą ir įgyvendinti 

teisėmis grindžiamą požiūrį;“, išskyrus žodžius „pvz., nenustatytos apimties darbo 

sutartimis“. 

2-oji dalis: „pvz., nenustatytos apimties darbo sutartimis“. 

3-oji dalis: „ragina Komisiją ir valstybes nares bendradarbiauti su visais socialiniais partneriais, 

visų pirma profesinėmis sąjungomis, ir atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, 

skatinant kokybiškas, saugias ir gerai apmokamas darbo vietas, kad, inter alia, būtų 

stiprinamos darbo inspekcijos;“. 

 
A konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „per pastaruosius 15 metų“, „taip įvyko dėl 

įgyvendinamos griežto taupymo politikos ir darbuotojų teisių apribojimo“ ir „ir dėl 

to padidėjo nesaugumas ir darbo nestabilumas;“. 

  

2-oji dalis: „per pastaruosius 15 metų“. 

3-oji dalis: „taip įvyko dėl įgyvendinamos griežto taupymo politikos ir darbuotojų teisių 

apribojimo“. 

4-oji dalis: „ir dėl to padidėjo nesaugumas ir darbo nestabilumas;“. 

 
F konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi keliose ES valstybėse narėse pastaraisiais metais tiek viešajame, tiek 

privačiajame sektoriuje labai padaugėjo netipinių ir laikinųjų darbo sutarčių“. 

2-oji dalis: „veikiant teisinei sistemai, kurioje didelio skaičiaus viena po kitos sudaromų 

terminuotų darbo sutarčių nebuvo galima nei tinkamai išvengti, nei už tai nubausti, 

dėl to, kad nėra veiksmingų ir proporcingų taisomųjų priemonių; kadangi tai turėjo 

neigiamo poveikio Europos užimtumo teisės aktų ir Europos Sąjungos Teisingumo 

Teismo praktikos vientisumui;“. 
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N konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „įskaitant nenustatytos apimties darbo sutartis“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 

PPE, ALDE, GUE/NGL: 

5 dalis 

1-oji dalis: „žino apie Komisijos pasiūlymą įsteigti Europos darbo instituciją (angl. ELA) ir 

ragina užtikrinti, kad šiai institucijai būtų skirtas pakankamo dydžio nuosavas 

biudžetas, neperkeliant išteklių iš kitų svarbių įstaigų;“. 

2-oji dalis: „ragina Komisiją dėti daugiau pastangų, kad būtų panaikintos su darbo sutartimis 

susijusios nesąžiningos sąlygos, sprendžiant visus piktnaudžiavimo atvejus ir 

šalinant spragas; palankiai vertina naują pasiūlymą dėl Direktyvos dėl skaidrių ir 

nuspėjamų darbo sąlygų, kuria siekiama nustatyti naujas teises visiems 

darbuotojams, visų pirma siekiant pagerinti darbuotojų darbo sąlygas, susijusias su 

naujomis darbo formomis ir nestandartiniu darbu,“. 

3-oji dalis: „kartu nedidinant naštos darbdaviams ir išlaikant darbo rinkos gebėjimą 

prisitaikyti;“. 

 

EFDD, Verts/ALE: 

E konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi Eurostato ir Eurofond duomenys apie nesavanorišką laikinąjį darbą, apie 

lyčių ir amžiaus skirtumus laikinose darbo vietose ir apie didelį ne visą darbo dieną 

dirbančių asmenų skaičių rodo, kad nuolat daugėja nestandartinių ir netipinių 

užimtumo formų;“. 

2-oji dalis: „kadangi pagal lytį ir amžių suskirstyti duomenys apie nedarbą rodo, kad šie 

rodikliai yra mažiausi nuo 2009 m.;“. 

 

EFDD, GUE/NGL: 

K konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „piktnaudžiavimą naudojant“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 


