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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. Aprobavimo lygiavertiškumas ***I 

Pranešimas: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 543, 75, 45 

 

 

2. Pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos, susijusios su specialia 

mažosioms įmonėms skirta schema * 

Pranešimas: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 618, 40, 24 

 

 

3. Įgyvendinimo sprendimas dėl kontrolės priemonių taikymo naujoms 

psichoaktyviosioms medžiagoms ciklopropilfentaniliui ir metoksiacetilfentaniliui * 

Pranešimas: Branislav Škripek (A8-0271/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 635, 11, 37 

 

 

4. Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą 

Bulgarijai, Graikijai, Lietuvai ir Lenkijai 

Pranešimas: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018) (reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma 
ir 3/5 balsavusių Parlamento narių balsų) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 652, 26, 4 

 

 

5. Taisomojo biudžeto Nr. 4/2018 projektas: Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų 

mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Bulgarijai, Graikijai, Lietuvai ir Lenkijai 

Pranešimas: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018) 
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Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 654, 26, 3 

 

 

6. ES sanglaudos politikos poveikis Šiaurės Airijai 

Pranešimas: Derek Vaughan (A8-0240/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 565, 51, 65 

 

 

7. Graikijai skirtos specialios priemonės 

Pranešimas: Pascal Arimont (A8-0244/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 591, 71, 19 

 

 

8. Po sužalojimo ir ligos sveikstančių darbuotojų reintegracijos į kokybiškas darbo 

vietas būdai 

Pranešimas: Jana Žitňanská (A8-0208/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 626, 31, 26 
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9. ES ir trečiųjų valstybių santykiai, susiję su finansinių paslaugų reguliavimu ir 

priežiūra 

Pranešimas: Brian Hayes (A8-0263/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 564, 71, 49 

 

10. Ekonomikos augimo ir sanglaudos skatinimas ES pasienio regionuose 

Pranešimas: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 594, 58, 35 

 

11. Europos solidarumo korpusas ***I 

Pranešimas: Helga Trüpel (A8-0060/2018) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas atmesti Komisijos pasiūlymą 

Pasiūlymas atmesti 

Komisijos pasiūlymą 

178 EFDD VB - 112, 539, 34 

Preliminarus susitarimas 

Preliminarus 

susitarimas 

175 komitetas VB + 519, 132, 32 

Bendras pareiškimas 176 komitetas  +  

Komisijos pareiškimas 177 komitetas  +  

Teisės akto projektas  

Visas tekstas 175AD komitetas  ↓  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Atsakingo komiteto 

pakeitimai. 

Balsavimas už visus 

pakeitimus iš karto 

1-14 

16-59 

61 

63-72 

74-121 

123-

127 

129-

174 

komitetas  ↓  

2 straipsnio 1 dalies 4 

punktas 

60 komitetas  ↓  

180 EFDD VB ↓  

175AD komitetas  ↓  

2 straipsnio 1 dalies 6 

punktas 

62 komitetas  ↓  

175AD komitetas  ↓  

181 EFDD VB ↓  

3 straipsnio 1 dalis 73 komitetas  ↓  

175AD komitetas  ↓  

182 EFDD  ↓  

13 straipsnio 1 dalis 122 komitetas  ↓  

183 EFDD VB ↓  

175AD komitetas  ↓  

14 straipsnio 1 dalis 128 komitetas  ↓  

175AD komitetas  ↓  

184 EFDD  ↓  

8 konstatuojamoji 

dalis 

175AD komitetas  ↓  

15 komitetas  ↓  

179 EFDD  ↓  

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas VB ↓  
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Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EFDD: 178, 180, 181, 183 pakeitimai. 
 

 

12. Struktūrinių reformų rėmimo programa: finansinis paketas ir bendrasis tikslas 

***I 

Pranešimas: Ruža Tomašić (A8-0227/2018) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas atmesti Komisijos pasiūlymą 

Pasiūlymas atmesti 

Komisijos pasiūlymą 

22 = 

23 = 

24 = 

EFDD, 

ENF, 

GUE/NGL 

VB - 123, 538, 30 

Preliminarus susitarimas 

Preliminarus 

susitarimas 

19 komitetas VB + 489, 170, 32 

Bendras pareiškimas 21 komitetas  +  

Komisijos pareiškimas 20 komitetas  +  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EFDD: 22 pakeitimas. 

ENF: 23 pakeitimas. 
 

 

13. Euratomo programa, kuria papildoma bendroji programa „Horizontas 2020“ * 

Pranešimas: Rebecca Harms (A8-0258/2018) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Atsakingo komiteto 

pakeitimai. 

Balsavimas už visus 

pakeitimus iš karto 

1-4 

7-17 

19-34 

36 

komitetas  +  

Atsakingo komiteto 

pakeitimas. Atskiras 

balsavimas 

5 komitetas VB + 584, 92, 15 

35NP komitetas vs -  

3 straipsnio 1 dalis 40 Verts/ALE VB - 207, 476, 10 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

18 komitetas VB + 485, 192, 18 

3 straipsnio 2 dalies e 

punktas 

41NP Verts/ALE  -  

3 straipsnio 2 dalies f 

punktas 

42NP Verts/ALE  -  

4 straipsnio 1 dalies 1 

pastraipos įžanginė 

dalis 

43 Verts/ALE  -  

4 straipsnio 1 dalies 1 

pastraipos a punktas 

44NP Verts/ALE VB - 121, 536, 34 

I priedo 4 pastraipa 45 Verts/ALE VE - 126, 554, 12 

I priedo 6 punkto e 

papunktis 

46NP Verts/ALE VB - 116, 551, 26 

I priedo 6 pastraipos f 

punktas 

47NP Verts/ALE  -  

I priedo 6 pastraipos i 

punktas 

48NP Verts/ALE VB - 135, 536, 25 

I priedo 9 pastraipos e 

punkto 3 pastraipa 

49NP Verts/ALE VB - 125, 537, 30 

1 konstatuojamoji 

dalis 

37 Verts/ALE  -  

Po 1 

konstatuojamosios 

dalies 

38 Verts/ALE VB - 300, 369, 22 

2 konstatuojamoji 

dalis 

39 Verts/ALE VB - 209, 465, 20 

Po 4 

konstatuojamosios 

dalies 

50 ECR VB - 161, 506, 27 

10 konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

VB + 529, 121, 40 

11 konstatuojamoji 

dalis 

6 komitetas VE + 536, 144, 14 

§ originalus 

tekstas 

VB ↓  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas VB + 530, 132, 34 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

Verts/ALE: 5, 18, 38, 39, 40, 44, 46, 48, 49, 50 pakeitimai, 10 ir 11  konstatuojamosios dalys ir 

Komisijos pasiūlymas. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

PPE: 35 pakeitimas. 
 

 

14. Bauginimo ir seksualinio priekabiavimo darbe, viešose vietose ir politiniame 

gyvenime ES prevencijos ir kovos su jais priemonės 

Pranešimas: Pina Picierno (A8-0265/2018) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

§ 2 § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 357, 319, 14 

9 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 350, 279, 62 

13 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB - 293, 382, 16 

25 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 357, 320, 15 

29 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 348, 321, 25 

31 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2/VB + 334, 317, 40 

37 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB - 304, 373, 18 

43 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 392, 243, 56 

45 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 366, 295, 33 

46 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 364, 297, 33 

51 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

52 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

53 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

A konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Y konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 +  

AC konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk./EB + 422, 222, 46 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 528, 48, 115 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

Daugiau kaip 76 

nariai: 

13 dalies 2-oji dalis, 25 dalies 2-oji dalis, 31 dalies 2-oji dalis, 43 dalis, 45 dalies 2-

oji dalis, 46 dalies 2-oji dalis. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

Daugiau kaip 76 

nariai: 

AC konstatuojamoji dalis, 9 ir 43 dalys. 

 

Prašymai balsuoti dalimis 

Daugiau kaip 76 nariai: 

A konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir yra susijęs su patriarchatu“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
Y konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi visi nacionaliniai ir regionų parlamentai ar visos vietos tarybos nėra 

sukūrusios konkrečių struktūrų ir nėra priėmusios vidaus taisyklių, kuriomis būtų 

nustatyti tinkami saugų ir konfidencialų skundų dėl priekabiavimo pateikimą ir 

nagrinėjimą užtikrinantys kanalai;“. 

2-oji dalis: „kadangi visiems parlamentų, įskaitant Europos Parlamentą, darbuotojams ir 

nariams turėtų būti privalomi mokymai apie seksualinį ir psichologinį 

priekabiavimą;“. 

 
2 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „susijęs su patriarchalinės jėgos struktūromis“ 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
13 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „teisėkūros procedūra“. 

2-oji dalis: Šie žodžiai. 

 
25 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „visų lygmenų“ ir „teisės aktų“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
29 dalis 

1-oji dalis: „ragina valstybes nares priimti smurto ir priekabiavimo darbe prevencijos ir kovos 

su jais priemones vykdant politiką, kuria būtų numatytos prevencijos priemonės, 

veiksmingos, skaidrios ir konfidencialios skundų nagrinėjimo procedūros, svarios ir 

atgrasomosios sankcijos kaltininkams, ir teikti išsamią informaciją ir rengti mokymo 

kursus, kurias būtų užtikrinta, kad darbuotojai suvoktų politiką ir procedūras, ir 

remti bendroves joms rengiant visų šių priemonių įgyvendinimo veiksmų planus;“. 

2-oji dalis: „pabrėžia, kad šių priemonių nereikėtų įtraukti į esamas struktūras, jeigu šiose 

struktūrose jau esama kliūčių dėl lyties;“. 
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31 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „privalomus “ ir „pabrėžia, kad veiksmingi mokymai 

turėtų būti interaktyvūs, tęstiniai, pritaikyti prie atitinkamos darbo vietos ir teikiami 

išorės ekspertų;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
37 dalis 

1-oji dalis: „ragina nedelsiant priimti peržiūrėtą Direktyvą dėl rašytinės pažymos (Tarybos 

direktyva 91/533/EEB);“. 

2-oji dalis: „dar kartą ragina priimti direktyvą dėl deramų darbo sąlygų, kuri apimtų kovos su 

bauginimu ir seksualiniu priekabiavimu darbo vietoje priemones;“. 

 
45 dalis 

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

2-oji dalis: šis žodis. 

 
46 dalis 

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

2-oji dalis: šis žodis. 

 
51 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „patriarchaliniais jėgos santykiais ir“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
52 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad švietimas apie lyčių lygybę visais lygmenimis yra pagrindinė 

priemonė, padėsianti išvengti šių netinkamo elgesio formų ir jas išnaikinti, nes 

pakeis požiūrį ir sumažins kultūrinę seksizmo ir seksualinio priekabiavimo 

toleranciją;“. 

2-oji dalis: „pabrėžia, kad būtina sukurti švietimo programas ir rengti debatus šiomis temomis 

mokyklose; pabrėžia, kad, bendradarbiaujant su NVO ir lygybės organais, šios 

programos ir debatai, kai tai būtina ir dera, turėtų apimti informaciją ir diskusijas 

apie seksualinio priekabiavimo prevenciją ir kovos su juo priemones, siekiant 

informuoti apie nukentėjusiųjų teises ir priminti jo sąsajas su moterų sudaiktinimu;“. 

 
53 dalis 

1-oji dalis: „ragina valstybes nares skatinti vidurinėse mokyklose rengti informuotumo didinimo 

kampanijas ir patyčių kibernetinėje erdvėje temą įtraukti mokyklų ir universitetų 

mokymo programas;“. 

2-oji dalis:  ypač ragina tęsti sėkmingą kampaniją „Sustabdykime patyčias kibernetinėje 

erdvėje“ (angl. Delete Cyberbullying) ir saugesnio interneto iniciatyvą, siekiant 

kovoti su patyčiomis ir seksualiniu priekabiavimu, kad jauni žmonės – būsimi ES 

piliečiai – suprastų būtinybę siekti didesnės lyčių lygybės ir užtikrinti pagarbą 

moterims;“. 
 

 

15. Kalbų lygybė skaitmeniniame amžiuje 

Pranešimas: Jill Evans (A8-0228/2018) 
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Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: 

rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 592, 45, 44 
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16. Skaidrus ir atsakingas gamtos išteklių valdymas besivystančiose šalyse. Miškai 

Pranešimas: Heidi Hautala (A8-0249/2018) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

11 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 367, 317, 9 

18 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 380, 237, 73 

42 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

44 dalis § originalus 

tekstas 

vs +  

54 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 379, 306, 10 

2/VB + 584, 103, 5 

56 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 376, 314, 7 

3 +  

58 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

64 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 389, 301, 3 

66 dalis § originalus dal.   
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

tekstas 
1 +  

2 +  

76 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

77 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 382, 302, 7 

80 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB - 312, 334, 46 

88 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 377, 306, 13 

91 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 647, 33, 9 

2/VB + 368, 298, 22 

3/VB + 366, 307, 19 

92 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 650, 36, 9 

2/VB + 361, 295, 32 

95 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 372, 309, 11 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 354, 53, 266 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 
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ECR: 54 dalis, 56 dalies 2-oji dalis, 91 ir 92 dalys. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

Daugiau kaip 76 

nariai: 

18 ir 44 dalys. 

 

Prašymai balsuoti dalimis 

Daugiau kaip 76 nariai: 

11 dalis 

1-oji dalis: „pažymi, kad aviacijos pramonė labai priklauso nuo anglies dioksido kompensacinių 

vienetų, įskaitant miškus; vis dėlto pabrėžia, kad miškų priskyrimas 

kompensaciniams vienetams yra labai kritikuojamas, nes miškų kompensacinį 

poveikį sunku išmatuoti ir jo neįmanoma užtikrinti;“. 

2-oji dalis: mano, kad Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (angl. ICAO) turėtų neįtraukti 

miškų kaip kompensacinių vienetų į Tarptautinei aviacijai skirtos išmetamo anglies 

dioksido kiekio kompensavimo ir mažinimo schemos (CORSIA) mechanizmą;“. 

 
42 dalis 

1-oji dalis: „ragina Komisiją pasiekti, kad FAO Neprivalomos atsakingo žemės, žuvininkystės ir 

miškų išteklių valdymo gairės (angl. VGGT) taptų privalomos įgyvendinant Išorės 

investicijų planą;“. 

2-oji dalis: „pabrėžia, kad šių gairių laikymuisi reikalinga veiksminga nepriklausoma stebėsena 

ir vykdymo užtikrinimas, įskaitant tinkamus ginčų sprendimo ir skundų teikimo 

mechanizmus; pakartoja, kad naudojimosi žeme standartai turi būti įtraukti į 

projektų rengimą, stebėseną ir metinių ataskaitų teikimą“. 

3-oji dalis: „ir turi tapti privalomi visiems ES išorės veiksmams, finansuojamiems pagal 

oficialią paramą vystymuisi (OPV);“. 

 
54 dalis 

1-oji dalis: „ragina ES nustatyti privalomus reikalavimus finansų sektoriui atlikti patikimą 

išsamų patikrinimą įvertinant finansinę ir nefinansinę poveikio aplinkai, socialinę ir 

valdymo riziką;“. 

2-oji dalis: „taip pat ragina viešai atskleisti išsamaus patikrinimo procesą, bent jau vykdant 

metinių investuotojų ataskaitų teikimą;“. 

 
56 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „privalomi“ ir „nustatytos privalomo išsamaus 

patikrinimo prievolės tiek gamintojų, tiek vartotojų grandies veiklos vykdytojams 

miškams pavojų keliančių produktų tiekimo grandinėse,“. 

2-oji dalis: „privalomi“. 

3-oji dalis: „nustatytos privalomo išsamaus patikrinimo prievolės tiek gamintojų, tiek vartotojų 

grandies veiklos vykdytojams miškams pavojų keliančių produktų tiekimo 

grandinėse,“. 

 
58 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „propaguoti panašią teisiškai privalomą reguliavimo 

sistemą tarptautiniu lygmeniu ir“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
64 dalis 
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1-oji dalis: „alyvpalmių aliejaus klausimu pripažįsta teigiamą esamų sertifikavimo schemų 

poveikį, bet apgailestauja dėl to, kad Tvaraus alyvpalmių aliejaus apskritojo stalo 

(angl. RSPO,), Indonezijos tvaraus alyvpalmių aliejaus (angl. ISPO), Malaizijos 

tvaraus alyvpalmių aliejaus (angl. MSPO) ir visos kitos pripažintos svarbios 

sertifikavimo schemos veiksmingai nedraudžia jų nariams atogrąžų miškų ar 

durpynų paversti alyvpalmių plantacijomis; todėl laikosi nuomonės, kad šiomis 

pagrindinėmis sertifikavimo schemomis nepavyksta efektyviai sumažinti išmetamų 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio plantacijų kūrimo ir veiklos etapais ir kad 

dėl šios priežasties jos nesugebėjo apsaugoti miškų ir durpynų nuo didžiulių gaisrų; 

ragina Komisiją užtikrinti, kad būtų atliktas nepriklausomas tų sertifikavimo schemų 

auditas ir stebėsena, kad būtų galima užtikrinti, jog ES rinkai pateikiamas 

alyvpalmių aliejus atitiktų visus būtinus standartus ir būtų tvarus;“. 

2-oji dalis: „pažymi, kad alyvpalmių aliejaus sektoriuje tvarumo klausimo nepavyks išspręsti 

vien tik savanoriškomis priemonėmis ir politika – alyvpalmių aliejaus bendrovėms 

taip pat reikia taikyti privalomas taisykles ir privalomas sertifikavimo programas;“. 

 
66 dalis 

1-oji dalis: „primygtinai ragina Europos Komisiją ir visas ES valstybes nares, kurios dar to 

nepadarė, padėti nustatyti ES lygmens įsipareigojimą užtikrinti, kad iki 2020 m. būtų 

įsigyjamas tik sertifikuotas ir tvarus alyvpalmių aliejus, be kita ko, pasirašant ir 

įgyvendinant Amsterdamo deklaraciją „Siekiant pašalinti miškų naikinimą iš žemės 

ūkio prekių grandinių su Europos šalimis“. 

2-oji dalis: „ir siekti, kad pramonė prisiimtų savanorišką įsipareigojimą, be kita ko, pasirašant ir 

įgyvendinant Amsterdamo deklaraciją „Siekiant paremti visiškai tvarią alyvpalmių 

aliejaus tiekimo grandinę iki 2020 m.;“. 

 
76 dalis 

1-oji dalis: „ragina ES remti daug miškų turinčių besivystančių šalių iniciatyvas, kuriomis 

siekiama kompensuoti nevaržomą žemės ūkio praktikos ir kasybos veiklos plėtrą, 

kuri turėjo neigiamą poveikį miškotvarkai, čiabuvių tautų pragyvenimui ir 

kultūriniam vientisumui bei neigiamų pasekmių socialiniam stabilumui“. 

2-oji dalis: „ir savarankiškam ūkininkų apsirūpinimui maistu;“. 

 
77 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „viešosios lėšos, skirtos kovai su klimato kaita ir 

vystymuisi finansuoti, neturėtų būti naudojamos žemės ūkio plėtrai, medienos ruošai 

pramoniniu mastu, kasybai, išteklių gavybai ar infrastruktūros plėtrai į nepaliestus 

miškus“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
80 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad siekiant kovoti su neteisėta tarptautine prekyba reikia imtis suderintų 

ir įtraukių veiksmų, kuriais siekiama sustabdyti alinimą, miškų naikinimą, neteisėtą 

medienos ruošą ir kovoti su sukčiavimu, gyvūnų žudymu ir miško produktų bei 

laukinių gyvūnų paklausa;“. 

2-oji dalis: „ragina įsteigti tarptautines policijos pajėgas, kurios saugotų saugomas teritorijas;“. 

 
88 dalis 

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

2-oji dalis: šis žodis. 

 
91 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „privalomas ir įgyvendinamas“ ir „sankcijomis 

pagrįstą mechanizmą ir“. 



P8_PV(2018)09-11(VOT)_LT.docx 17 PE 628.012 

2-oji dalis: „privalomas ir įgyvendinamas“. 

3-oji dalis: „sankcijomis pagrįstą mechanizmą ir“. 

 
92 dalis 

1-oji dalis: „ragina Komisiją į visus ES prekybos ir investicijų susitarimus įtraukti ryžtingas 

konkrečias nuostatas dėl miškų“. 

2-oji dalis: „pabrėžia, kad šios nuostatos turėtų būti teisiškai privalomos ir vykdytinos ir tuo 

tikslu turėtų būti taikomi veiksmingi stebėsenos ir sankcijų mechanizmai, pagal 

kuriuos būtų sudarytos sąlygos asmenims ir bendruomenėms ES ir už jos ribų ginti 

savo teises;“. 

 
95 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „be kita ko, numatant galimybę nustatyti skundų 

nagrinėjimo tvarką siekiant garantuoti, kad suinteresuotųjų šalių skundai būtų 

tinkamai nagrinėjami;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
 

 


