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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 ir Oro navigacijos saugos Afrikoje ir Madagaskare agentūros 

bendradarbiavimo susitarimas *** 

Rekomendacija: Jerzy Buzek (A8-0213/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: pritarimas VB + 633, 23, 12 

 

 

 

2. ES ir JAV susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo galiojimo 

pratęsimas *** 

Rekomendacija: Rolandas Paksas (A8-0212/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: pritarimas VB + 597, 48, 26 

 

 

 

3. Europos našiosios kompiuterijos bendroji įmonė * 

Pranešimas: Zigmantas Balčytis (A8-0217/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 599, 37, 39 

 

 

4. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: 

Prancūzijos paraiška „EGF/2017/009 FR/Air France“ 

Pranešimas: Alain Lamassoure (A8-0210/2018) (reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma ir 

3/5 balsavusių Parlamento narių balsų) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 549, 88, 39 

 

 

5. Miestų vaidmuo Sąjungos institucinėje sistemoje 

Pranešimas: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018) 
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Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 499, 70, 102 

 

 

6. Trimatis spausdinimas. Intelektinės nuosavybės teisės ir civilinė atsakomybė 

Pranešimas: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 631, 27, 19 

 

Įvairūs 

Klaidų atitaisymas: visos kalbos. 
 

 

7. Europos gynybos pramonės plėtros programa ***I 

Pranešimas: Françoise Grossetête (A8-0037/2018) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas atmesti Komisijos pasiūlymą 

Pasiūlymas atmesti 

Komisijos pasiūlymą 

2= 

11= 

EFDD 

GUE/NGL 

VB - 149, 491, 36 

Preliminarus susitarimas 

Preliminarus 

susitarimas 

3 komitetas VB + 478, 179, 23 

Bendras pareiškimas 4 komitetas  +  

Komisijos pareiškimas 5 komitetas  +  

Teisės akto projektas 

Visas tekstas 3AD komitetas  ↓  

Atsakingo komiteto 

pakeitimai (balsavimas 

dėl visų pakeitimų iš 

karto) 

1AD komitetas  ↓  

Po 6 straipsnio 4 dalies 6 Verts/ALE  ↓  

1AD komitetas  ↓  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

3AD komitetas  ↓  

Po 12 straipsnio 1 

dalies 

7 Verts/ALE  ↓  

3AD komitetas  ↓  

13 straipsnio 1 dalis 1AD=  

8= 

komitetas 

Verts/ALE 

 ↓  

3AD komitetas  ↓  

16 straipsnio 1 dalis 9 Verts/ALE  ↓  

3AD komitetas  ↓  

1AD komitetas  ↓  

Po 16 straipsnio 1 

dalies 

10 Verts/ALE  ↓  

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas VB ↓  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

PPE: 2 ir 11 pakeitimai. 

EFDD: 2 pakeitimas. 
 

 

8. Integruota ūkių statistika ***I 

Pranešimas: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Preliminarus susitarimas 

Preliminarus 

susitarimas 

57 komitetas VB + 562, 49, 74 

 

 

 

9. Pranešimas apie energetikos infrastruktūros investicinius projektus: panaikinimas 

***I 

Pranešimas: Barbara Kappel (A8-0211/2018) 
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Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: Komisijos 

pasiūlymas 

VB + 417, 230, 33 

 

 

 

10. Administracinio bendradarbiavimo pridėtinės vertės mokesčio srityje stiprinimo 

priemonės * 

Pranešimas: Roberts Zīle (A8-0215/2018) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Atsakingo komiteto 

pakeitimai. 

Balsavimas už visus 

pakeitimus iš karto 

1-9 

13-41 

komitetas  +  

7 straipsnio 4 dalis 42 ECR  +  

10 komitetas  ↓  

11 komitetas  ↓  

12 komitetas  ↓  

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas VB + 568, 56, 56 

 

 

 

11. Pasaulyje vykdomi čiabuvių tautų teisių pažeidimai 

Pranešimas: Francisco Assis (A8-0194/2018) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Alternatyvus 

pasiūlymas dėl 

rezoliucijos 

1 ENF  -  

48 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB - 249, 263, 166 

3 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

52 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

3 +  

57 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 -  

2 +  

66 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

80 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

3/EB + 373, 97, 209 

I konstatuojamoji dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB - 164, 313, 200 

J konstatuojamoji dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

S konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 -  

2 +  

Balsavimas: AFET komiteto rezoliucija 

( balsavimas dėl viso teksto) 

VB + 534, 71, 73 
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Prašymai balsuoti atskirai 

daugiau kaip 76 

nariai: 

I konstatuojamoji dalis. 

 

 

 

Prašymai balsuoti dalimis 

daugiau kaip 76 nariai: 

J konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi čiabuvės moterys, siekdamos lytinės ir reprodukcinės sveikatos ir 

užsitikrinti teises, susiduria su kliūtimis“ išskyrus žodį „teises“. 

2-oji dalis: „teises“. 

3-oji dalis: „taip pat trūksta lytinės ir reprodukcinės sveikatos konsultacijų, nepakanka prieigos 

prie paslaugų,“. 

4-oji dalis: „teisės aktais draudžiami abortai net išžaginimo atvejais,“. 

5-oji dalis: „tai lemia didelį motinų mirtingumą, paauglių nėštumą ir lytiniu keliu plintančių ligų 

skaičių;“. 

 
S konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi dėl vis plintančio liberalizmo ir rinkos reguliavimo panaikinimo čiabuvių 

teritorijose vis daugėja tiesioginių užsienio investicijų, kurios vykdomos be 

išankstinio jų sutikimo ar tikro konsultacijų proceso, o tai yra čiabuvių moterų 

žmogaus teisių pažeidimai;“. 

2-oji dalis: „kadangi vystymasis negali būti vertinamas remiantis ekonomikos augimo 

rodikliais, jį visų pirma reikia vertinti atsižvelgiant į skurdo ir nelygybės 

mažinimą;“. 

 
48 dalis 

1-oji dalis: „ragina ES atlikti savo ekstrateritorines pareigas, susijusias su žmogaus teisėmis,“. 

2-oji dalis: „ir yra apsisprendęs paprašyti Komisijos pateikti pasiūlymų dėl teisės aktų ir dirbti 

kartu su Europos Vadovų Taryba siekiant parengti teisės aktus, kuriais būtų 

užkertamas kelias čiabuvių tautų ir vietos bendruomenių teisių ekstrateritoriniams 

pažeidimams ir už juos baudžiama;“. 

3-oji dalis: „ragina ES parengti aiškias elgesio taisykles ir reguliavimo sistemas, skirtas į jos 

kompetencijos sritį patenkantiems ekstrateritoriniams bendrovių ir investuotojų 

veiksmams reguliuoti, ir taip užtikrinti, kad jie gerbtų čiabuvių tautų ir vietos 

bendruomenių teises ir kad būtų galima tinkamai patraukti juos atsakomybėn ir 

nubausti, kai jų vykdoma veikla šias teises pažeidžia; ragina Komisiją apsvarstyti 

galimybę įdiegti veiksmingas sistemas, susijusias su įmonėms taikomomis išsamaus 

patikrinimo prievolėmis, siekiant užtikrinti, kad importuojamos prekės nebūtų 

susijusios su didelio masto žemės supirkinėjimu ir dideliais čiabuvių tautų teisių 

pažeidimais; primygtinai ragina EIVT parengti veiklos priemones, siekiant suteikti 

gaires ES delegacijų darbuotojams;“. 

 
52 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad klimato kaita daro tiesioginį poveikį čiabuvėms moterims, nes jos turi 

atsisakyti savo tradicinės veiklos ar persikelti, todėl patiria smurto, piktnaudžiavimo 

ir išnaudojimo riziką; ragina visas valstybes, įskaitant ES ir valstybes nares, įtraukti 

čiabuvius, ypač čiabuves moteris ir kaimo bendruomenes, į savo kovos su klimato 

kaita strategijas ir į veiksmingų klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo strategijų 

rengimą, atsižvelgiant į su lytimi susijusius veiksnius; reikalauja rimtai atsižvelgti į 

perkėlimo dėl klimato kaitos problemą;“. 
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2-oji dalis: „yra pasirengęs diskutuoti migracijos dėl klimato kaitos nuostatos apibrėžimo tema; 

ragina sukurti ekspertų komisiją, kuri nagrinėtų šį klausimą tarptautiniu lygmeniu, ir 

primygtinai ragina migracijos dėl klimato kaitos klausimą įtraukti į tarptautinę 

darbotvarkę;“. 

3-oji dalis: „ragina stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti atsparumą klimato 

kaitai;“. 

 
57 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad dvišaliai investicijų susitarimai gali daryti neigiamą poveikį čiabuvių 

tautų teisėms ir riboti jų dalyvavimą priimant sprendimus;“. 

2-oji dalis: „primena vyriausybių teisę vykdyti reguliavimą viešojo intereso labui; taip pat 

primena, kad tarptautiniuose investicijų susitarimuose turi būti laikomasi 

tarptautinės humanitarinės teisės, įskaitant nuostatas dėl čiabuvių tautų, ir ragina 

užtikrinti didesnį skaidrumą šiuo atžvilgiu, būtent nustatant tinkamas konsultavimosi 

procedūras ir tinkamus mechanizmus bendradarbiaujant su čiabuvių tautomis; ragina 

plėtoti finansų institucijas, finansuojančias investicijas, kad sustiprintų savo 

žmogaus teisių apsaugos priemones siekiant užtikrinti, kad žemės ir išteklių 

naudojimas besivystančiose šalyse nelemtų jokių žmogaus teisių pažeidimų ar 

piktnaudžiavimo, ypatingai atsižvelgiant į čiabuvių tautas;“. 

 
66 dalis 

1-oji dalis: „ragina visas valstybes užtikrinti galimybes gauti kokybiškas sveikatos paslaugas ir 

užtikrinti teises, ypač čiabuvių moterų ir merginų lytinės ir reprodukcinės sveikatos 

paslaugas ir teises;“. 

2-oji dalis: „ragina Komisiją ir Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) remti jų galimybę 

naudotis lytinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugomis pagal ES 

vystomojo bendradarbiavimo programas;“. 

 
80 dalis 

1-oji dalis: „primena Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 208 straipsnį dėl politikos 

suderinamumo vystymosi labui principo,“. 

2-oji dalis: „susirūpinęs pažymi, kad ES energetikos, žemės ūkio, prekybos ir investicijų 

politika, kaip įrodyta, lemia žemės grobimą trečiosiose valstybėse ir didelio masto 

žemės įsigijimai daro neigiamą poveikį čiabuvių tautų galimybėms naudotis žeme;“. 

3-oji dalis: „apgailestauja, kad vykdant Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvos peržiūrą 

kol kas neįtraukti socialiniai ir tvarumo kriterijai, pagal kuriuos būtų atsižvelgiama į 

žemės grobimo riziką; primena, kad ši direktyva turi atitikti tarptautinius žemės 

naudojimo teisės standartus;“. 
 

 

 

 

12. Klimato diplomatija 

Pranešimas: Arne Lietz, Jo Leinen (A8-0221/2018) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

11 dalis 1 daugiau kaip 

76 nariai 

VB + 326, 319, 23 

§ originalus dal.   
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

tekstas 
1/VB ↓  

2/VB ↓  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 488, 113, 72 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

PPE: 1 pakeitimas, 11 dalis. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

daugiau kaip 76 nariai: 

11 dalis 

1-oji dalis: „pripažįsta, kad dėl klimato kaitos blogėja sąlygos pažeidžiamose vietovėse ir tai 

lemia migraciją, ir primena, kad ateityje migracija didės, jei nebus tinkamai valdomi 

neigiami klimato kaitos padariniai;“. 

2-oji dalis: „todėl mano, kad svarbu siekti, kad Jungtinėse Tautose būtų priimta visuotinai 

pripažinta „pabėgėlio dėl klimato kaitos“ apibrėžtis, kuria būtų siekiama sukurti 

tarptautinę teisinę sistemą dėl klimato kaitos padarinių perkeltiems asmenims ir 

priimti bendrą požiūrį į asmenų, tapusių pabėgėliais dėl klimato kaitos, apsaugą; 

ragina ES aktyviai dalyvauti diskusijose dėl termino „pabėgėlis dėl klimato kaitos“, 

įskaitant galimą teisinę šio termino apibrėžtį tarptautiniu lygiu;“. 

 


