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1 PRIEDAS

BALSAVIMO REZULTATAI

Sutrumpinimai 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. Siūlymas pareikšti nepasitikėjimą Komisija

(B6-0318/2005)

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB/EB - pastabos

Siūlymas pareikšti nepasitikėjimą (100 straipsnis)B6-0318/2005

balsavimas: siūlymas pareikšti 
nepasitikėjimą (visas tekstas)

VB - 35,589,35

2. Išsiplėtusios Europos Sąjungos 2007–2013 m. politiniai iššūkiai ir biudžeto lėšos

Pranešima
s:

BÖGE (A6-0153/2005)

Dalykas Nr. Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB/EB - pastabos

2 Verts/ALE VB - 31,635,19alternatyvus 
pasiūlymas dėl 

rezoliucijos 48 GUE/NGL VB - 48,618,17

8=
37=
45=

UEN
Rosati ir kt.
Rosati ir kt.

VB - 140,527,11

dal

1 +

4 dalis

§ originalus tekstas

2/VB + 543,125,10

6 dalis 35 PPE-DE VB + 549,119,11

8 dalis 9NP UEN VB - 153,519,10

9 dalis 10NP UEN -

Po 9 dalies 17 PSE A

10 dalis § originalus tekstas VB + 538,135,13

11 dalis § originalus tekstas VB + 544,129,9

12 dalis § originalus tekstas atsk -

Po 9 dalies 17 PSE A

16 dalis 25 PPE-DE EB - 326,345,5
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Dalykas Nr. Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB/EB - pastabos

42 Angelilli, Dionisi, 
Pittella, Tajani ir kt.

-

dal

1 -

36 Ferreira ir kt.

2 -

16 UEN -

dal

1 +

§ originalus tekstas

2 +

41 Hökmark ir kt. VB - 160,512,9

1 Ayala Sender ir kt. EB + 351,317,18

17 dalis

§ originalus tekstas ?

dal

1 +

20 dalis § originalus tekstas

2 +

dal/VB

1 + 558,120,8

24 dalis § originalus tekstas

2 + 514,159,8

25 dalis § originalus tekstas atsk +

26 dalis § originalus tekstas atsk +

27 dalis § originalus tekstas atsk +

28 dalis § originalus tekstas VB + 542,104,40

31 dalis 6 ALDE VB + 509,123,49
kaip papildymas

32 dalis § originalus tekstas atsk +

33 dalis 18 PSE -
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Dalykas Nr. Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB/EB - pastabos

26 PPE-DE VB - 295,387,6

§ originalus tekstas VB + 545,128,9

38/rev2
= 46

Rosati ir kt.
Rosati ir kt.

VBVB - 162,511,8

11 UEN VB - 116,550,15

dal

1 +

34 dalis

§ originalus tekstas

2/VB + 502,175,6

12=
39/rev2

=47

UEN
Rosati ir kt.
Rosati ir kt.

VB - 211,459,6

43 Angelilli, Dionisi, 
Pittella, Tajani ir kt.

EB + 332,326,17

27 PPE-DE ?

35 dalis

§ originalus tekstas ?

44 dalis § originalus tekstas VB + 608,54,18

45 dalis § originalus tekstas VB + 590,71,25

46 dalis § originalus tekstas VB + 584,80,18

47 dalis § originalus tekstas VB + 574,89,13

48 dalis § originalus tekstas VB + 522,154,7

13 UEN -

23 Galeote Quecedo ir 
kt.

-

5 ALDE -

50 straipsnio 1 
įtrauka

28 PPE-DE VB - 283,389,10
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Dalykas Nr. Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB/EB - pastabos

22 Capoulas Santos ir 
kt.

EB - 106,512,49

dal

1 +

§ originalus tekstas

2/VB + 472,188,13

19 PSE +50 dalies 2 įtrauka

§ originalus tekstas ?

50 dalies 3 įtrauka 20 PSE -

50 dalies 7 įtrauka 3 ALDE VB - 189,475,7

dal

1 +

50 dalies 8 įtrauka § originalus tekstas

2 +

50 dalies 9 įtrauka § originalus tekstas atsk +

40 Kirkhope ir kt. VB - 173,497,8

14 UEN -

dal

1 +

2/VB + 528,141,13

51 dalies 5 įtrauka

§ originalus tekstas

3 +

15 UEN -

dal

1 +

51 dalies 6 įtrauka

§ originalus tekstas

2/VB + 545,121,14

53 dalis 29 PPE-DE EB + 351,306,20

54 dalis § originalus tekstas atsk +

56 dalis § originalus tekstas atsk +
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Dalykas Nr. Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB/EB - pastabos

44 Angelilli, Dionisi, 
Pittella, Tajani ir kt.

-57 dalis

30 PPE-DE VB - 301,366,21

32 PPE-DE -

33 PPE-DE VB + 407,268,12

58 dalis

§ originalus tekstas ?

63 dalis 34 PPE-DE VB + 382,278,14

Po 63 dalies 4 ALDE -

69 dalis § originalus tekstas atsk +

70 dalis § originalus tekstas atsk +

71 dalis § originalus tekstas atsk +

72 dalis 21 PSE -

G konstatuojamoji 
dalis

§ originalus tekstas atsk +

N konstatuojamoji 
dalis

7NP UEN -

P konstatuojamoji 
dalis

§ originalus tekstas atsk +

balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 426,140,122

24 ir 31 pakeitimai buvo išbraukti

Prašymai dėl vardinio balsavimo

PSE: galutinis balsavimas
GUE/NGL 24, 33 ir 35 dalys, 48 pakeitimas ir galutinis balsavimas
ALDE 3 ir 6 pakeitimai
UEN 8, 9, 17 (atšaukti), 11, 38/rev2, 46, 12, 39/rev2 ir 47 pakeitimai 
PPE-DE 17 (atšauktas), 26, 28, 30, 33, 34, 35 pakeitimai, 11, 44, 45, 46, 47 dalys ir galutinis balsavimas
IND/DEM: 2 ir 37 pakeitimai, 10, 28 ir 48 dalys
Kirkhope ir kt. 40 ir 41 pakeitimai

Prašymai dėl atskiro balsavimo

PPE-DE § 12
GUE/NGLG ir P konstatuojamosios dalys, 25 dalis
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ALDE § 12
Verts/ALE§ 35
IND/DEM: 26, 27, 32, 50 9 įtrauka, 54, 56, 69, 70 ir 71 dalys

Prašymai balsuoti dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių

PSE:
36 pakeitimas
1-oji dalis: Visas tekstas išskyrus šiuos žodžius ,,(pvz., žemės ūkis ir tekstilė)”
2-oji dalis: �ie žodžiai

GUE/NGL
4 dalis
1-oji dalis: ,,pažymi, kad nauja J. M. Barroso ... paskutinius jos kadencijos mėnesius;”
2-oji dalis: ,,tačiau atmeta sistemą ... einančiomis kadencijoms”

34 dalis
1-oji dalis: ,,pažymi, kad Komisija ... finansinę perspektyvą;”
2-oji dalis: ,,demokratinės atsakomybės ... sanglaudos ir mokslinių tyrimų politika;”

51 dalies 6 įtrauka
1-oji dalis: Visas tekstas išskyrus šiuos žodžius ,,ir bendro finansavimo mechanizmus”
2-oji dalis: �ie žodžiai

GUE/NGL, IND/DEM
51 dalies 5 įtrauka
1-oji dalis: ,,Nuosavi ištekliai ... krūvio paskirstymo”
2-oji dalis: ,,ir iki kitos finansinės perspektyvos ... ES finansavimo sistemą”
3-oji dalis: ,,siūlo, kad tokiai naujai sistemai ... nacionalinių parlamentų vaidmens,”

PSE, GUE/NGL
50 dalies 1 įtrauka
1-oji dalis: ,,pažymi, kad pagal Komisijos pasiūlymą ... atžvilgiu susitarė Taryba, kelia abejones,”
2-oji dalis: ,,todėl siūlo, kad ... jeigu poreikiai viršytų prognozes,”

Verts/ALE
16 dalis
1-oji dalis: Visas tekstas išskyrus šiuos žodžius ,,todėl ... Sanglaudos Fondo atžvilgiu;”
2-oji dalis: �ie žodžiai

IND/DEM:
20 dalis
1-oji dalis: ,,mano, kad ... valstybių narių kompetencijoje;”
2-oji dalis: ,,mano, kad ... 200 mln. eurų;”

24 dalis
1-oji dalis: ,,uždavinį užbaigti laisvės ... tam skiriamų lėšų;”
2-oji dalis: ,,mano, kad ... poreikiams tenkinti;”

50 dalies 8 įtrauka
1-oji dalis: ,,3 išlaidų kategorija: pilietybė... Parlamento prioritetai ;”
2-oji dalis: ,,todėl... jaunimui,”

Įvairūs

Pranešėjas Raimer Böge pateikė šiuos techninius patikslinimus:
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50 dalies 7 ir 9 įtraukose reikia pakeisti:

 - „4,5 milijardai eurų “ į „4,7 milijardai eurų“

 - „2,5 milijardai eurų “ į „2,7 milijardai eurų“,

 - „1,5 milijardai eurų “ į „1,2 milijardai eurų“,

6 pakeitimo antra dalis laikoma 31 dalies papildymu.

3. Grynųjų pinigų judėjimo kontrolė ***II

Rekomendacija antrajam svarstymui PEILLON (A6-0167/2005)

Dalykas Nr. Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB/EB - pastabos

Atsakingo komiteto 
pakeitimai 
(bendras 

balsavimas)

1-3 komitetas +

4. Akcizais apmokestinami produktai

Pranešima
s:

ROSATI (A6-0138/2005) *

Dalykas Nr. Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB/EB - pastabos

Atsakingo komiteto 
pakeitimai 
(bendras 

balsavimas)

2-3 komitetas +

Atsakingo komiteto 
pakeitimai - 

atskiras balsavimas

6 komitetas atsk./E
B

+ 432,146,58

dal

1 +

2 +

1 komitetas

3 +

4 komitetas atsk +

9 straipsnio 2 dalis 7 komitetas dal
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Dalykas Nr. Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB/EB - pastabos

1 +

2 -

9 Verts/ALE VB - 56,574,27

8 Verts/ALE VB - 152,480,25

dal

1 +

13 konstatuojamoji 
dalis

5 komitetas

2/EB + 306,299,51

balsavimas: pakeistas pasiūlymas +

balsavimas: teisėkūros rezoliucija +

Prašymai dėl vardinio balsavimo

Verts/ALE 8 ir 9 pakeitimai

Prašymai balsuoti dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių

GUE/NGL
1 pakeitimas
1-oji dalis: ,,Praėjus trylikai... produktų judėjimą” išskyrus žodį ,,laisvą”
2-oji dalis: ,,laisvą”
3-oji dalis: ,,ir sukurti ... vidaus rinką”

PPE-DE
5 pakeitimas
1-oji dalis: ,,Tikslinga panaikinti ... vidaus rinkos principams”
2-oji dalis: ,,Jos suprantamos tik ... komerciniais tikslai.”

PPE-DE, PSE, ALDE:
7 pakeitimas
1-oji dalis: ,,Laikoma, kad produktus ... e) produktų kiekį.”
2-oji dalis: ,,Komisija peržiūri ... ar nekomercinė.”

Prašymai dėl atskiro balsavimo
GUE/NGL4 pakeitimas
Pranešėjas: 6 pakeitimas

5. Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0327/2005
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Dalykas Nr. Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB/EB - pastabos

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0327/2005
(Piliečių laisvių komitetas)

1 dalis § originalus 
tekstas

atsk +

3 dalis § originalus 
tekstas

atsk +

dal

1 +

2/VB + 572,68,11

13 dalis § originalus 
tekstas

3/VB + 501,149,10

14 dalis § originalus 
tekstas

atsk./E
B

+ 499,85,65

4 GUE/NGL -

5 GUE/NGL EB + 331,290,20

Po 17 dalies

6 GUE/NGL -

dal

1/EB + 339,300,10

22 dalis § originalus 
tekstas

2 +

Po 22 dalies 2 GUE/NGL -

Po 23 dalies 1 GUE/NGL -

dal

1 +

24 dalis § originalus 
tekstas

2/EB + 343,298,10

25 dalis § originalus 
tekstas

atsk./E
B

+ 348,295,9

26 dalis § originalus 
tekstas

atsk +

Po 26 dalies 3 GUE/NGL VB - 312,319,14
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Dalykas Nr. Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB/EB - pastabos

8 PSE A

dal

1/VB + 565,92,9

2/VB + 521,128,9

3 +

29 dalis

§ originalus 
tekstas

4 -

31 dalis 9 PSE EB - 299,346,6

dal

1/EB + 332,310,19

Po 31 dalies 7 GUE/NGL

2 -

1 -

10 PSE

2 ?

dal

1 +

2/EB - 292,363,8

33 dalis

§ originalus 
tekstas

3 +

G konstatuojamoji 
dalis

§ originalus 
tekstas

atsk +

balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 528,116,24

Prašymai balsuoti dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių

Verts/ALE
10 pakeitimas
1-oji dalis: Visas tekstas išskyrus šį žodį ,,biometrinis”
2-oji dalis: šis žodis

Verts/ALE, GUE/NGL
33 dalis
1-oji dalis: Visas tekstas išskyrus šiuos žodžius ,,ypač įdiegiant... biometrijos elementus” ir ,,veiksmingą 

biometrijos naudojimą ir”



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2005\06-08\votes_provisoire\P6_PV(2005)06-08(VOT)_LT.doc PE 357.487/ 12

2-oji dalis: ,,ypač įdiegiant... biometrijos elementus”
3-oji dalis: ,,veiksmingą biometrijos naudojimą ir”

ALDE
7 pakeitimas
1-oji dalis: ,,įspėja Tarybą... keliamą grėsmę,”
2-oji dalis: ,,nepritaria „disponavimo principui“ ... duomenų bazei sukurti;”

PSE, GUE/NGL, IND/DEM
29 dalis
1-oji dalis: 1 įtrauka išskyrus šiuos žodžius ,,Europolo ir Eurojusto glaudaus bedradarbiavimo formas, taip 

pat”
2-oji dalis: �ie žodžiai
3-oji dalis: 2 įtrauka
3-oji dalis 3 įtrauka

UEN
22 dalis
1-oji dalis: ,,labai susirūpinęs ... išsiųsti imigrantus;”
2-oji dalis: ,,primena, kad readmisijos... migracijos priežastis;”

24 dalis
1-oji dalis: ,,primena už tinkamo ... EB sutarties 63 straipsnį,”
2-oji dalis: ,,atsižvelgiant į tai, ... pagal ES teisės aktus;”

IND/DEM, GUE/NGL
13 dalis
1-oji dalis: ,,primena, kad teisminis bendradarbiavimas ... tarp suinteresuotų šalių”
2-oji dalis: bei ... su Bendrijos reikalais susijusiems klausimams nagrinėti,
3-oji dalis: ,,šiuo aspektu ... Europos prokurorų instituciją;”

Prašymai dėl atskiro balsavimo

GUE/NGL G konstatuojamoji dalis, 1, 3 ir 14 dalys
PPE-DE 22, 24, 25 ir 26 dalys

Prašymai dėl vardinio balsavimo

PPE-DE 3 pakeitimas ir galutinis balsavimas

6. Mažumų apsauga ir politika prieš diskriminaciją išsiplėtusioje Europoje

Pranešima
s:

MORAES (A6-0140/2005)

Dalykas Nr. Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB/EB - pastabos

dal

1/EB + 549,62,20

2 dalis § originalus 
tekstas

2/EB + 349,280,18
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Dalykas Nr. Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB/EB - pastabos

3 +

8 dalies 1 įtrauka 11 UEN -

14 dalis 3 ALDE +

dal

1 +

15 dalis § originalus 
tekstas

2 +

dal

1 +

Paantraštė prieš 19 
dalį

§ originalus 
tekstas

2 +

21 dalies 1 įtrauka 4 ALDE +

21 dalies 3 įtrauka § originalus 
tekstas

atsk +

12 UEN VB - 93,536,21

dal/VB

1 + 571,55,15

22 dalis

§ originalus 
tekstas

2 + 341,294,16

23 dalis § originalus 
tekstas

atsk +

9 UEN VB - 212,415,18

dal/VB

1 + 575,62,19

24 dalis

§ originalus 
tekstas

2 + 346,280,22

43 dalis 6 GUE/NGL +

1=
7=

PPE-DE
UEN

+47 dalis

5 ALDE A
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Dalykas Nr. Autorius VB ir 
kt.

Balsavimas VB/EB - pastabos

§ originalus 
tekstas

VB ?

48 dalis 10 UEN -

49 dalis 8NP UEN VB + 556,86,10

dal

1 +

2 įtrauka § originalus 
tekstas

2 +

3 įtrauka § originalus 
tekstas

atsk +

Po A 
konstatuojamosios 

dalies

2 ALDE +

balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 360,272,20

Prašymai dėl vardinio balsavimo

UEN 22 ir 24 dalys, 9 ir 12 pakeitimai
PPE-DE 22 dalis (2-oji dalis)
Verts/ALE 8NP pakeitimas (49 dalis) ir galutinis balsavimas

Prašymai balsuoti dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių

PPE-DE
22 dalis
1-oji dalis: ,,pakartoja, ... dėl religijos yra draudžiama”
2-oji dalis: ,,kviečia valstybes nares ... švietimo srityje;”

24 dalis
1-oji dalis: Visas tekstas išskyrus šiuos žodžius ,,pasirodo neapykantos pilnų religinių ir politinių lyderių 
pareiškimų”
2-oji dalis: �ie žodžiai

PPE-DE, IND/DEM
2 dalis
1-oji dalis: ,,primena, kad pagal ... ir todėl” išskyrus žodžius ,,žinomų politikų ir vyriausybių narių”
2-oji dalis: ,,žinomų politikų ir vyriausybių narių”
3-oji dalis: ,,akcentuoja, kad ... tenkantis vietų skaičius);”

IND/DEM
2 įtrauka
1-oji dalis: Visas tekstas išskyrus šiuos žodžius ,,ar seksualinės orientacijos”
2-oji dalis: �ie žodžiai
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15 dalis
1-oji dalis: Visas tekstas išskyrus šiuos žodžius ,,ar seksualinės orientacijos”
2-oji dalis: �ie žodžiai

Paantraštė prieš 19 dalį
1-oji dalis: Visas tekstas išskyrus šiuos žodžius ,,ar seksualinės orientacijos”
2-oji dalis: �ie žodžiai

Prašymai dėl atskiro balsavimo

IND/DEM: 3 citata, 21 dalies 3 įtrauka, 23 ir 24 dalys


