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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 dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių 

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. Derybos dėl ES ir Libijos pagrindų susitarimo 

Pranešimas: Ana Gomes (A7-0368/2010) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Patvirtinimas be balsavimo  + Darbo tvarkos 

taisyklių 97 

straipsnio 4 dalis. 

 

 

 

2. Krikščionių padėtis religijos laisvės atžvilgiu 

Pasiūlymai dėl rezoliucijos: B7-0039/2011, B7-0040/2011, B7-0051/2011, B7-0052/2011, B7-

0054/2011, B7-0056/2011, B7-0058/2011 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B7-0039/2011  

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD, de Jong, Hadjigeorgiou, Triantaphyllides) 

12 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

13 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

14dalis § originalus 

tekstas 

atsk. + pakeista žodžiu 

16 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijos 

B7-0039/2011  EFD  ↓  

B7-0040/2011  S&D  ↓  

B7-0051/2011  ALDE  ↓  

B7-0052/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0054/2011/rev  ECR  ↓  

B7-0056/2011  PPE  ↓  

B7-0058/2011  Verts/ALE  ↓  

 

Prašymai balsuoti atskirai 

GUE/NGL 12, 13, 14 dalys. 
 

Prašymai balsuoti dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių 

ALDE, GUE/NGL 

16 dalis 

1-oji dalis: „primygtinai ragina ES institucijas “ 

2-oji dalis:  „laikytis SESV 17 straipsnyje numatyto įsipareigojimo “ 

3-oji dalis: „palaikyti ... dialogą ... nereliginėmis organizacijomis“ 

4-oji dalis: „taip užtikrinant,... diskutuojama sistemingai“ 
 

Įvairūs: 

Elmar Brok pateikė14 dalies žodinį pakeitimą:  

„14. ragina vyriausiąją įgaliotinę, atsižvelgiant į naujausius įvykius ir didėjančią būtinybę 

analizuoti ir suprasti kultūrinių ir religinių procesų raidą tarptautiniuose santykiuose ir šiuolaikinėse 

visuomenėse, Europos išorės veiksmų tarnybos Žmogaus teisių direktorate sukurti nuolatinę 

vyriausybinių ir visuomeninių religijos laisvės ir susijusių teisių apribojimų padėties stebėseną ir 

kasmet pateikti Parlamentui ataskaitą;” 

 

Bastiaan Belder taip pat pasirašė bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos.  

 

Søren Bo Søndergaard taip pat pasirašė pasiūlymą dėl rezoliucijos B7-0052/2011, pateiktą GUE/NGL 

frakcijos vardu. 
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3. Padėtis Baltarusijoje 

Pasiūlymai dėl rezoliucijos: B7-0044/2011, B7-0046/2011, B7-0047/2011, B7-0053/2011, B7-
0055/2011, B7-0057/2011 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B7-0044/2011  

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

 2 dalis § originalus 

tekstas 

 + pakeista žodžiu 

3 dalis § originalus 

tekstas 

 + pakeista žodžiu 

9 dalis § originalus 

tekstas 

 + pakeista žodžiu 

12 dalis 1 S&D  +  

13 dalis § originalus 

tekstas 

 + pakeista žodžiu 

16 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijos 

B7-0044/2011  PPE  ↓  

B7-0046/2011  S&D  ↓  

B7-0047/2011  ALDE  ↓  

B7-0053/2011  ECR  ↓  

B7-0055/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0057/2011  Verts/ALE  ↓  

 

Prašymai balsuoti atskirai 

S&D: 16 dalis 
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Įvairūs: 

  

Justas Vincas Paleckis pateikė 2 dalies žodinį pakeitimą: 

„2. smerkia brutalios policijos ir KGB tarnybų jėgos panaudojimą prieš protestuotojus rinkimų 

dieną, ypač piktinasi brutaliu išpuoliu prieš V. Nekliajevą, nes abiem atvejais šiurkščiai pažeisti 

pagrindiniai demokratiniai principai, kaip antai susirinkimo laisvė ir saviraiškos laisvė, taip pat 

žmogaus teisės, ir yra susirūpinęs dėl Baltarusijos valdžios institucijų mėginimų į našlaičių namus 

patalpinti Danilą Sannikovą, kandidato į prezidentus Andrei Sannikovo ir Irinos Khalip, tyrimą 

atliekančios žurnalistės, kurie abu nuo gruodžio 19 d. rinkimų yra kalėjime, trejų metų amžiaus sūnų; 

yra ypač susirūpinęs Mikolajaus Statkevičiaus, pastarąsias 31 dieną atliekančio bado streiką, 

sveikata;” 

 

Jacek Protasiewicz pateikė 3 dalies žodinį pakeitimą: 

„3. griežtai smerkia taikių protestuotojų ir daugumos kandidatų į prezidentus (pvz., V. Nekliajevo, 

A. Sannikovo, M.  Statkevičiaus ir A. Michalevičiaus), demokratinės opozicijos lyderių (pvz., 

P. Sevrjarjnetso, A. Lebenko), taip pat daugybės pilietinės visuomenės aktyvistų, žurnalistų, mokytojų 

ir studentų, kurie gali būti nuteisti iki 15 m. kalėjimo, areštą ir sulaikymą; ragina atlikti nepriklausomą 

ir bešališką tarptautinį įvykių tyrimą, kurio eigą prižiūrėtų ESBO; ragina nedelsiant panaikinti 

kaltinimus dėl politinių motyvų;” 

 

Vytautas Landsbergis pateikė 9 dalies žodinį pakeitimą: 

„9. ragina Komisiją finansinėmis ir politinėmis priemonėmis remti Baltarusijos pilietinės 

visuomenės, nepriklausomos žiniasklaidos (įskaitant televiziją „Belsat“, radijo stotis „Europos radijas 

Baltarusijai“ ir „Radio racyja“, ir kt.) ir nevyriausybinių organizacijų Baltarusijoje pastangas 

propaguoti demokratiją ir oponuoti režimui; mano, kad reikia stiprinti ir gerinti Baltarusijos NVO 

santykius su tarptautinėmis NVO; taip pat ragina Komisiją sustabdyti bendradarbiavimą ir atšaukti 

pagalbą, teikiamą valstybinei Baltarusijos žiniasklaidai; tuo pačiu metu Komisija turėtų finansuoti 

V. Nekliajevo poezijos knygų, kurias Baltarusijos valdžios institucijos neseniai konfiskavo ir 

sudegino,” 

 

Kristiina Ojuland pateikė 13 dalies žodinį pakeitimą:  

„13. ragina Tarybą apsvarstyti Baltarusijos dalyvavimo Rytų partnerystės veikloje laikiną 

sustabdymą ne vėliau kaip per Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimą Budapešte, jei nebus 

Baltarusija nepateiks priimtino paaiškinimo ir jei iš esmės nepagerės padėtis Baltarusijoje; šis laikinas 

sustabdymas netaikomas NVO ir pilietinei visuomenei;” 

 

Mario Mauro taip pat pasirašė bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos. 
 

 

4. 2009 m. konkurencijos politikos ataskaita 

Pranešimas: Derk Jan Eppink (A7-0374/2010) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

5 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

14 dalis 1 daugiau kaip 

74 narių 

EB + 305, 289, 25 

18 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

25 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 322, 283, 19 

54 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

92 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

102 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

105 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 + pakeista žodžiu 

108 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

 109 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

 

Prašymai balsuoti atskirai 

PPE: 25, 102 dalys. 

Verts/ALE: 5, 54, 92, 108, 109 dalys. 
 

Prašymai balsuoti dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių 

PPE: 

18 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad šiuo metu valstybės narės ... vienodesnes mokestines sąlygas“; 

2-oji dalis:  „todėl mano, kad aplinkosaugos mokesčiai ... bendroje rinkoje;“ 
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Verts/ALE: 

105 dalis 

1-oji dalis: „ragina Komisiją ... keleivinio transporto rinkas“; 

2-oji dalis:  „ragina Komisiją ... savo rinkas“; 
 

Įvairūs: 

Andreas Schwab ir kiti pateikė 1 pakeitimą.  

 

Michael Cramer Verts/ALE frakcijos vardu pateikė 105 dalies 2 pastraipos žodinį pakeitimą: ,,ragina 

valstybes nares ir Komisiją pereinamuoju laikotarpiu pasiūlyti abipusiškumo išlygą toms valstybėms 

narėms, kurios nusprendžia anksčiau atverti savo rinkas;” 

 
 

5. Tvari ES Tolimosios Šiaurės politika 

Pranešimas: Michael Gahler (A7-0377/2010) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Alternatyvus 

pasiūlymas dėl 

rezoliucijos 

1 GUE/NGL  -  

Pranešėjo pakeitimai 

(balsavimas dėl visų 

pakeitimų iš karto) 

2-7 Pranešėjas  +  

Balsavimas: AFET komiteto rezoliucija 

(balsavimas dėl viso teksto) 

 +  

 

Įvairūs: 

Ilda Figueiredo taip pat pasirašė alternatyvų pasiūlymą dėl rezoliucijos. 
 

 

6. ES Juodosios jūros strategija 

Pranešimas: Traian Ungureanu (A7-0378/2010) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

9 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 401, 194, 12 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

20 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

25 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 589, 7, 34 

2/VB + 331, 268, 21 

45 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

53 dalis 1 pranešėjas  +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

S&D: 25 dalis 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

Verts/ALE: 45, 53 dalys. 
 

Prašymai balsuoti dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių 

ALDE: 

9 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pritaikytus prie konkrečių regiono ypatybių“; 

2-oji dalis:  šie žodžiai 
 

20 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodį „ES“;  

2-oji dalis:  šis žodis 
 

S&D, ALDE 

25 dalis 

1-oji dalis:  „pažymi, kad reikia ...  karinio laivyno veiklą atskleidimas“; 

2-oji dalis: „reiškia ypatingą ... regiono stabilumui“; 
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7. Pakistanas: Pandžabo gubernatoriaus Salmaan Taseer nužudymas 

Pasiūlymai dėl rezoliucijos: B7-0041/2011, B7-0045/2011, B7-0059/2011, B7-0060/2011, B7-
0061/2011, B7-0062/2011, B7-0063/2011 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B7-0041/2011 

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

8 + 17 dalys § originalus 

tekstas 

 + pakeista žodžiu 

14 dalis § originalus 

tekstas 

dal.  pakeista žodžiu 

1 +  

2/EB - 1, 84, 1 

15 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijos 

B7-0041/2011  EFD  ↓  

B7-0045/2011  ALDE  ↓  

B7-0059/2011  ECR  ↓  

B7-0060/2011  PPE  ↓  

B7-0061/2011  S&D  ↓  

B7-0062/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0063/2011  Verts/ALE  ↓  
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Prašymai balsuoti dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių 

Verts/ALE: 

14 dalis 

1-oji dalis: „dar kartą ragina ...federalinio mažumų reikalų ministro pasiūlytas pataisas”; 

2-oji dalis:  „federalinio mažumų reikalų ministro pasiūlytas pataisas”; 
 

15 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir buvusios ministrės Sherry Rehman”; 

2-oji dalis:  šie žodžiai 
 

Įvairūs: 

Marietje Schaake pateikė tokius žodinius pakeitimus: 

8 dalis 

„ragina Pakistano valdžios institucijas nedelsiant paleisti Asią Bibi ir imtis priemonių bei užtikrinti jos 

šeimos, kuri turėjo slapstytis, saugumą; ragina prezidentą A. A. Zadari pasinaudoti savo 

konstituciniais įgaliojimais ir atleisti šią moterį nuo bausmės išnagrinėjus jos vardu pareikštą ieškinį;” 

 

17 dalis 

„palankiai vertina tai, kad Pakistanas pasirašė JT tarptautinį pilietinių ir politinių teisių pakto (TPPTP) 

ir JT konvencijos prieš kankinimą (KPK) ratifikavimo aktus, ragina Pakistano vyriausybę atsiimti 

išlygas dėl šių dviejų susitarimų ir užtikrinti įsitikinimų laisvę, įtvirtintą JT pakte, bei garantuoti savo 

piliečių apsaugą, kad jie galėtų laisvai išpažinti savo tikėjimą;” 

 

Charles Tannock pateikė 14 dalies žodinį pakeitimą: 

„dar kartą ragina Pakistano vyriausybę išsamiai peržiūrėti šventvagystės įstatymus ir šiuo metu 

galiojančią jų taikymo praktiką, įskaitant privalomos mirties bausmės arba įkalinimo iki gyvos galvos, 

įtvirtintų baudžiamojo kodekso 295 C  skirsnyje, taikymą kiekvienam asmeniui, kuris pripažįstamas 

kaltu už šventvagystę įžeidžiant pranašą Muhamedą, siekiant įgyvendinti federalinio mažumų reikalų 

ministro pasiūlytas pataisas;” 

 

Søren Bo Søndergaard taip pat pasirašė pasiūlymą dėl rezoliucijos B7-0062/2011 GUE/NGL frakcijos 

vardu. 
 

 

8. Brazilija: Cesare Battisti ekstradicija 

Pasiūlymai dėl rezoliucijos: B7-0042/2011, B7-0048/2011, B7-0050/2011, B7-0064/2011, B7-
0065/2011, B7-0066/2011 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B7-0042/2011 

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

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 83, 1, 2 

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijos 

B7-0042/2011  EFD  ↓  

B7-0048/2011  ALDE  ↓  

B7-0050/2011  Verts/ALE  ↓  

B7-0064/2011  PPE  ↓  

B7-0065/2011  S&D  ↓  

B7-0066/2011  ECR  ↓  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

GUE/NGL: galutinis balsavimas. 
 

Įvairūs: 

Sonia Alfano taip pat pasirašė pasiūlymą dėl rezoliucijos B7-0048/2011, kurį pateikė ALDE frakcija. 

 

Šie Parlamento nariai taip pat pasirašė bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0042/2011: 

 

– PPE: 

Cristiana Muscardini, Marco Scurria, Giovanni La Via, Carlo Fidanza, Antonio Cancian, Licia 

Ronzulli, Amalia Sartori, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Alfredo Pallone, Iva Zanicchi, Clemente 

Mastella, Salvatore Tatarella, Aldo Patriciello, Raffaele Baldassarre, Sergio Berlato, Potito Salatto, 

Salvatore Iacolino, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Barbara Matera, Giovanni Collino, Crescenzio 

Rivellini et Gabriele Albertini. 

 

– S&D: 

Debora Serracchiani, Vittorio Prodi, Paolo De Castro, Roberto Gualtieri, Pier Antonio Panzeri, Pino 

Arlacchi, Sergio Gaetano Cofferati, Salvatore Caronna, Mario Pirillo, Gianluca Susta, Francesco De 

Angelis, Rosario Crocetta, Leonardo Domenici, Rita Borsellino et Francesca Balzani.  

 

– ALDE: 

Sonia Alfano. 
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9. Iranas, ypač Nasrin Sotoudeh byla 

Pasiūlymai dėl rezoliucijos: B7-0043/2011, B7-0049/2011, B7-0067/2011, B7-0068/2011, B7-
0069/2011, B7-0070/2011, B7-0071/2011 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B7-0043/2011/rév1 

 

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

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 79, 0, 0 

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijos 

B7-0043/2011  EFD  ↓  

B7-0049/2011  ALDE  ↓  

B7-0067/2011  ECR  ↓  

B7-0068/2011  S&D  ↓  

B7-0069/2011  PPE  ↓  

B7-0070/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0071/2011  Verts/ALE  ↓  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

PPE: galutinis balsavimas. 
 

Įvairūs: 

Rosario Crocetta taip pat pasirašė bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0043/2011 rev1. 
 
 

 
 

 


