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1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, 
IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP)
(2018/2175(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrąjį biudžetą1,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2017 finansinių metų konsoliduotąsias metines 
ataskaitas (COM(2018)0521 – C8-0326/2018)2,

– atsižvelgdamas į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno metinę 2017 m. 
atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2017 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo 
ataskaitą kartu su institucijų atsakymais3,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų 
operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą4,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 
318 ir 319 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/20025, 
ypač į jo 55, 99, 164, 165 ir 166 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 
1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 
223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas 
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/20126, ypač į jo 59, 118, 260, 261 ir 
262 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo 
ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0116/2019),

1 OL L 51, 2017 2 28.
2 OL C 348, 2018 9 28, p. 1.
3 OL C 357, 2018 10 4, p. 1.
4 OL C 357, 2018 10 4, p. 9.
5 OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
6 OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
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1. patvirtina Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, kad 2017 finansinių metų 
biudžetas įvykdytas;

2. išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, 
Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, 
Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos 
ombudsmenui ir Europos išorės veiksmų tarnybai ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).
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2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2017 
finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas, dalį
(2018/2175(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnas,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo 
ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0116/2019),

A. kadangi, atsižvelgdama į biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, biudžeto 
įvykdymą tvirtinanti institucija norėtų pabrėžti, kad ypač svarbu toliau stiprinti 
Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą stiprinant skaidrumą ir atskaitomybę bei 
įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją ir užtikrinant gerą 
žmogiškųjų išteklių valdymą;

1. palankiai vertina Audito Rūmų išvadą, kad per 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius 
metus atliekant mokėjimus, susijusius su Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūno (toliau – EDAPP) administracinėmis ir kitomis išlaidomis, esminių klaidų 
nepadaryta ir kad tikrintos administracinių ir kitų išlaidų priežiūros ir kontrolės sistemos 
buvo veiksmingos; 

2. pažymi, kad Audito Rūmai savo 2017 m. metinėje ataskaitoje nepateikė pastabų dėl 
rimtų trūkumų su EDAPP žmogiškaisiais ištekliais ir viešaisiais konkursais susijusiose 
srityse, kurios tikrintos atliekant auditą; 

3. tačiau apgailestauja dėl to, kad, remiantis EDAPP metine veiklos ataskaita, Audito 
Rūmai 2017 m. patikrino tik vieną mokėjimą; mano, kad, net jei EDAPP nėra 
decentralizuota Sąjungos agentūra ir jo biudžetas sudaro labai mažą Sąjungos biudžeto 
procentinę dalį, nuo 2018 m. Audito Rūmai vis tiek turėtų tinkamai nagrinėti EDAPP 
operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, nes skaidrumas yra labai svarbus siekiant užtikrinti 
tinkamą šios Sąjungos įstaigos veikimą; todėl prašo, kad Audito Rūmai rengtų atskirą 
šios svarbios Sąjungos įstaigos metinių finansinių ataskaitų metinės veiklos ataskaitą;

4. pažymi, kad 2017 m. EDAPP skirtas bendras 11 324 735 EUR biudžetas – jis buvo 
21,93 % didesnis, palyginti su 2016 m. biudžetu, ir kad 2017 m. biudžeto vykdymas 
įsipareigojimų asignavimų srityje siekė 10 075 534 EUR; susirūpinęs pažymi, kad 
biudžeto vykdymo lygis toliau mažėjo nuo 94,66 % turimų asignavimų 2015 m. ir 
91,93 % 2016 m. iki 89 % 2017 m.; pažymi, kad biudžeto vykdymas mokėjimų 
asignavimų srityje sudarė 9 368 686,15 EUR, t. y. 77 % turimų asignavimų; šiuo 
požiūriu atkreipia dėmesį į tai, kad I ir III antraštinių dalių asignavimų normos yra 
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88,24 % ir 73,10 %; ragina EDAPP dėti daugiau pastangų ir apdairiai rengti savo 
biudžeto sąmatą;

5. atkreipia dėmesį į tai, kad Priežiūros pareigūno biudžetui didelį poveikį padarė du 
svarbūs pokyčiai teisėkūros srityje (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir 
Duomenų apsaugos policijos ir teisingumo sektoriuose direktyva); pažymi, kad didžioji 
dalis EDAPP skirtų papildomų išteklių buvo numatyti tam, kad būtų sukurtas naujai 
įsteigtos Europos duomenų apsaugos valdybos sekretoriatas;

6. atkreipia dėmesį į EDAPP vykdomą veiklą, susijusią su rezultatais grindžiamo biudžeto 
sudarymo procedūromis, ir ragina skubiai įgyvendinti šiuos principus; pažymi, kad 
EDAPP įvertino savo pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, siekdamas atsižvelgti į 
naujus savo tikslus ir prioritetus, pagrįstus 2015–2019 m. EDAPP strategija; palankiai 
vertina tai, kad strategija įgyvendinama sėkmingai – daugumos pagrindinių veiklos 
rezultatų rodiklių vertės atitinka arba viršija siektinas reikšmes;

7. pažymi, kad EDAPP biudžetas didžiąja dalimi yra administracinis ir kad didelė dalis 
lėšų naudojama išlaidoms, susijusioms su darbuotojais, pastatais, baldais, įranga, ir 
įvairioms einamosiomis išlaidomis padengti; 

8. teigiamai vertina EDAPP sprendimą paskelbti savo metinės veiklos ataskaitas iki kovo 
31 d., siekiant optimizuoti ir pagreitinti biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą; 

9. pabrėžia, kad EDAPP atlieka vis svarbesnį vaidmenį užtikrinant Europos duomenų 
apsaugos ir privatumo taisyklių įgyvendinimą Sąjungos institucijose ir įstaigose; 
palankiai vertina EDAPP veiklą, įskaitant vis didesnį pateikiamų nuomonių dėl 
Sąjungos pasiūlymų, susijusių su duomenų apsauga ir privatumu, skaičių, paramą 
Sąjungos institucijoms rengiant naujas duomenų apsaugos taisykles, dalyvavimą 
pirmojoje bendroje ES ir JAV „privatumo skydo“ sistemos peržiūroje ir vykdomą 
Europolo priežiūrą; ragina EDAPP toliau glaudžiai bendradarbiauti su valstybių narių 
nacionalinėmis duomenų apsaugos institucijomis siekiant užtikrinti veiksmingą 
koordinuotą priežiūrą ir bendradarbiauti rengiant naują teisinę sistemą;

10. palankiai vertina tai, kad EDAPP savo etatų plane numatė 5 % sumažinti darbuotojų 
skaičių, ir pažymi, kad Audito Rūmai šiuo klausimu papildomų pastabų nepateikė;

11. palankiai vertina tai, kad buvo įtraukta išsami informacija apie komandiruotes, kuriose 
buvo EDAPP nariai, kaip buvo prašoma paskutinėje rezoliucijoje dėl biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo;

12. palankiai vertina institucijų bendradarbiavimą, kurį, pavyzdžiui, patvirtina EDAPP ir 
kitų Sąjungos institucijų susitarimai dėl paslaugų lygio, Komisijos parama finansų, 
apskaitos ir biudžeto klausimais arba dalyvavimas įvairiuose tarpinstituciniuose 
viešuosiuose konkursuose, visų pirma informacinių technologijų ir administravimo 
srityje; 

13. palankiai vertina tai, kad į metinę veiklos ataskaitą įtrauktos diagramos, kuriose 
pateikiama išsami informacija apie EDAPP darbuotojų ir narių komandiruočių skaičių, 
vidutinę trukmę ir vidutines išlaidas; atkreipia dėmesį į tai, kad, kaip prašyta, į 2016 m. 
biudžeto įvykdymo patvirtinimo ataskaitą įtraukta lyginamoji viešųjų pirkimų lentelė;
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14. apgailestauja, kad EDAPP neturi automatinės sistemos, kurią naudojant būtų galima 
gauti su žmogiškaisiais ištekliais susijusią informaciją; ragina EDAPP greitai susitarti 
su Komisija dėl IT priemonės SYSPER taikymo žmogiškųjų išteklių valdymo srityje;

15. palankiai vertina intensyvesnį bendravimą su piliečiais ir suinteresuotaisiais subjektais, 
taip pat nuolatinį sekėjų skaičiaus augimą socialinės žiniasklaidos platformose; taip pat 
palankiai vertina tai, kad 2017 m. kovo mėn. pradėta naudoti nauja EDAPP interneto 
svetainė; 

16. pažymi, kad EDAPP buvo suteikta papildoma darbo erdvė, atsižvelgiant į didėjantį 
darbuotojų skaičių ir Europos duomenų apsaugos valdybos sukūrimą;

17. palankiai vertina didelę vadovaujamąsias pareigas einančių moterų dalį ir priemones, 
kuriomis siekiama užtikrinti lyčių pusiausvyrą institucijoje; tačiau pažymi, kad tik 32 % 
visų darbuotojų yra vyrai; pabrėžia, kad lyčių pusiausvyros ir lygių galimybių skatinimo 
priemonės turėtų būti naudingos visoms lytims; 

18. palankiai vertina konfidencialaus patarėjo darbą ir priemones, kuriomis didinamas 
EDAPP tarnybos darbuotojų informuotumas apie priekabiavimą; ragina EDAPP atidžiai 
stebėti savo politikos šioje srityje veiksmingumą, toliau didinti informuotumą apie 
priekabiavimą darbo vietoje ir stiprinti visiško priekabiavimo netoleravimo kultūrą;

19. pažymi, kad 80 dirbančių darbuotojų yra iš 16 valstybių narių; ragina EDAPP renkantis 
darbuotojus siekti proporcingo visų valstybių narių atstovavimo; 

20. pažymi, kad „sukamųjų durų“ reiškinio klausimas aptartas EDAPP tarnybos narių 
elgesio kodekse; palankiai vertina tai, kad EDAPP tarnybos narių gyvenimo aprašymai 
ir interesų deklaracijos pateikiami institucijos interneto svetainėje; ragina EDAPP 
užtikrinti, kad tarnybos veikla būtų skaidri ir kad būtų keičiamasi geriausia patirtimi su 
kitomis Sąjunga institucijomis; 

21. palankiai vertina turimą informaciją apie vidaus kontrolės priemones; palankiai vertina 
tai, kad buvo imtasi tolesnių veiksmų atsižvelgiant į Vidaus audito tarnybos 
rekomendacijas, pateiktas atlikus 2016 m. metinį vidaus auditą, ir kad trys dar 
neįgyvendintos rekomendacijos netrukus bus baigtos įgyvendinti; 

22. palankiai vertina EDAPP etikos sistemą, taikomą priežiūros pareigūnams ir visiems 
sekretoriato nariams, jiems palaikant santykius su kitomis Sąjungos institucijomis ir 
kitais suinteresuotaisiais subjektais; palankiai vertina tai, kad oficialiai įsteigta EDAPP 
etikos pareigūno pareigybė; ragina EDAPP dėti pastangas siekiant pritaikyti Elgesio 
kodeksą prie naujų tendencijų ir geriausios praktikos;

23. apgailestauja, kad vykstant 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrai trūko 
EDAPP informacijos apie vidaus procedūras, susijusias su pranešimu apie pažeidimus; 
pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad būtų nustatytos būtinos procedūros ir kad visi 
darbuotojai būtų tinkamai informuoti apie savo teises, siekiant sukurti institucinę 
pasitikėjimo kultūrą;

24. atkreipia dėmesį į tai, kad Jungtinės Karalystės sprendimas išstoti iš Europos Sąjungos 
neturėtų turėti jokio tiesioginio poveikio EDAPP organizacinei struktūrai finansiniu, 
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žmogiškųjų išteklių ar struktūriniu aspektais; palankiai vertina EDAPP sprendimą 
išlaikyti visus keturis darbuotojus iš Jungtinės Karalystės. 
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17.1.2019

PILIEČIŲ LAISVIŲ, TEISINGUMO IR VIDAUS REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX 
skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP) 
(2018/2175(DEC))

Nuomonės referentas: Romeo Franz

PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad dėl naujų Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui (EDAPP) 
patikėtų užduočių, susijusių su Europos duomenų apsaugos valdybos (pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2016/6791) ir naujos bendradarbiavimo 
valdybos (pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2016/7942) 
sekretoriato veiklos užtikrinimu, EDAPP biudžetas 2017 m. išaugo 21,93 proc. 
(11 324 735,00 EUR); atsižvelgdamas į šiuos pokyčius, palankiai vertina tai, kad Audito 
Rūmai savo metinėje 2017 finansinių metų biudžeto vykdymo ataskaitoje nenustatė 
jokių konkrečių su EDAPP susijusių problemų;

2. tačiau apgailestauja dėl to, kad, remiantis EDAPP metine veiklos ataskaita, Audito 
Rūmai 2017 m. patikrino tik vieną mokėjimą; mano, kad, net jei EDAPP nėra 
decentralizuota Sąjungos agentūra ir jo biudžetas sudaro labai mažą Sąjungos biudžeto 
procentinę dalį, Audito Rūmai nuo 2018 m. vis tiek turėtų tinkamai išnagrinėti EDAPP 
operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, nes skaidrumas yra labai svarbus siekiant užtikrinti 
tinkamą šios Sąjungos įstaigos veikimą; todėl prašo, kad Audito Rūmai rengtų atskirą 
šios svarbios Sąjungos įstaigos metinę veiklos ataskaitą dėl metinių finansinių ataskaitų;

3. atkreipia dėmesį į Vidaus audito tarnybos (IAS) atliktą specialų EDAPP nuomonių ir 

1 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 
95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

2 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos 
teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 
2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 24, p. 
53).
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oficialių pastabų rengimo ir paskelbimo auditą; palankiai vertina atitinkamą EDAPP 
veiksmų planą, parengtą atsižvelgiant į atlikus auditą pateiktas rekomendacijas; pažymi, 
kad 2017 m. rugsėjo 25 d. Vidaus audito tarnybą jį įvertino kaip tinkamą;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad kalbant apie veiklos lygmenį pasakytina, jog EDAPP vykdo 
pasiruošimo darbus ir koordinuoja veiklą su duomenų apsaugos institucijomis visoje 
Sąjungoje ir už jos ribų pasitelkdamas 29 straipsnio darbo grupę, kad padėtų pasiruošti 
nuo 2018 m. gegužės 25 d. taikomo Reglamento (ES) 2016/679 įgyvendinimui ir jį 
įgyvendinti; atkreipia dėmesį į pastangas, kurių reikia rengiantis Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) 2018/17251 įsigaliojimui 2018 m. gruodžio 11 d.

1 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų 
apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas 
Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).



RR\1178308LT.docx 11/14 PE628.824v02-00

LT

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data 10.1.2019

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

43
3
1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
nariai

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, 
Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura 
Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, 
Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile 
Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, 
Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga 
Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo 
Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš 
Zdechovský, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
pavaduojantys nariai

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, 
Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 
dalis)

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld



PE628.824v02-00 12/14 RR\1178308LT.docx

LT

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

43 +

ALDE Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, 
Cecilia Wikström

ECR Marek Jurek, Helga Stevens

EFDD Laura Ferrara

GUE/NGL Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert 
Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, 
Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile 
Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault 
d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

3 -

ECR Monica Macovei

ENF Auke Zijlstra

NI Udo Voigt

1 0

ECR Kristina Winberg

Sutartiniai ženklai:
+ : už
- : prieš
0 : susilaikė



RR\1178308LT.docx 13/14 PE628.824v02-00

LT

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data 20.2.2019

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

20
2
0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, 
Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François 
Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José 
Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, 
Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 
dalis)

Petra Kammerevert



PE628.824v02-00 14/14 RR\1178308LT.docx

LT

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

20 +

ALDE Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR Monica Macovei

GUE/NGL Dennis de Jong

PPE Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca 
Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Arndt 
Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE Bart Staes

2 -

EFDD Marco Valli

ENF Jean-François Jalkh

0 0

Sutartiniai ženklai: 
+ : už
- : prieš
0 : susilaikė


