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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. Nuolatinių komitetų narių skaičiaus 

Pasiūlymas dėl sprendimo: B7-0001/2012 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pirmininkų sueigos pasiūlymas 

dėl sprendimo B7-0001/2012 

1 dalis 1 S&D, 

GUE/NGL, 

EFD 

 A  

Balsavimas: sprendimas (visas tekstas)  +  

 

Įvairūs: 

ECR frakcija atsiėmė savo parašą už 1 pakeitimą. 
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2. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (2011 m. gruodžio 8–9 d.) dėl 

tarptautinio susitarimo dėl Fiskalinio stabilumo sąjungos projekto  

Pasiūlymai dėl rezoliucijos: B7-0003/2012, B7-0004/2012, B7-0005/2012, B7-0011/2012 ir B7-

0012/2012 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B7-0003/2012  

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

3 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

4 dalis § originalus 

tekstas 

 + pakeista žodžiu 

5 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 521, 124, 50 

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijos 

B7-0003/2012  PPE  ↓  

B7-0004/2012  S&D  ↓  

B7-0005/2012  Verts/ALE  ↓  

B7-0011/2012  ALDE  ↓  

B7-0012/2012  GUE/NGL  ↓  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EFD, GUE/NGL: galutinis balsavimas 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

EFD: 3, 5 dalys. 
 

Įvairūs: 

Elmar Brok pateikė tokį 4 dalies žodinį pakeitimą: 

 

4 dalis, nauja įtrauka po trečios įtraukos: 

„– visos susitarimo susitariančios šalys – esamos ir būsimos Euro zonos narės – turėtų turėti tokią 

pačią teisę dalyvauti ES šalių vadovų susitikimuose;“. 

 

Mario Mauro (PPE frakcija) taip pat pasirašė pasiūlymą dėl rezoliucijos B7-0003/2012. 
 

 


