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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. Europos Centrinio Banko renkama statistinė informacija * 

Pranešimas: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

vienas balsavimas VB + 541, 98, 49 

 

 

2. Europos Centrinio Banko teisės taikyti sankcijas * 

Pranešimas: Kay Swinburne (A8-0028/2014) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Atsakingo komiteto 

pakeitimai. 

Balsavimas už visus 

pakeitimus iš karto 

2-5 

8-14 

komitetas  +  

Atsakingo komiteto 

pakeitimai. Atskiras 

balsavimas 

1 komitetas dal.   

1 +  

2/EB + 370, 307, 25 

6 komitetas dal.   

1 +  

2 +  

7 komitetas atsk./EB + 386, 295, 19 

Reglamento (EB) 

Nr. 2532/98 

3 straipsnio 9 dalis 

15 S&D EB + 336, 270, 95 

balsavimas: Komisijos pasiūlymas  +  

balsavimas: teisėkūros rezoliucija VB + 361, 118, 223 

 

Prašymai balsuoti atskirai 

S&D: 7 pakeitimas. 
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Prašymai balsuoti dalimis 

S&D: 

1 pakeitimas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „arba iki tol, kol bus išnaudotos visos teisinės 

apeliacinės priemonės.“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
6 pakeitimas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „jeigu išnaudotos visos teisinės priemonės tam 

sprendimui apskųsti.“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
 

 

3. 2014 m. JT klimato kaitos konferencija (COP 20) Limoje, Peru (2014 m. 

gruodžio 1–12 d.) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0251/2014 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0251/2014  

(ENVI komitetas, PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

4 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 359, 330, 4 

11 dalis 1 ECR  -  

14 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/EB + 397, 289, 6 

2/EB + 366, 317, 10 

16 dalis 9 PPE  -  

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

24 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

26 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

29 dalis 2 ECR  -  

32 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

33 dalis 3 ECR  -  

35 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 -  

36 dalis 10 PPE EB + 445, 242, 7 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 ↓  

2 ↓  

39 dalis 4 ECR  -  

41 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

43 dalis 5 ECR  -  

51 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

55 dalis 6 ECR  -  

56 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

57 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 60 dalies 12 GUE/NGL  -  

61 dalis 11 GUE/NGL  -  

64 dalis 7 ECR  -  

Po 67 dalies 8 Verts/ALE EB + 570, 80, 36 

I konstatuojamoji dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

X konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk./EB + 365, 320, 6 

balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

 

Prašymai balsuoti atskirai 

GUE/NGL: 51 dalis. 

PPE: I, X konstatuojamosios dalys ir 14, 16, 32 bei 36 dalys. 

ECR: 24 ir 36 dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

GUE/NGL: 

§ 26 

1-oji dalis: „atkreipia dėmesį ... 2020 m. padidinti iki 30 proc.,“. 

2-oji dalis: „jeigu kitos daugiausia ... kiekio mažinimo rodiklius;“. 

 
§ 36 

1-oji dalis: „primygtinai ragina ... anglies dioksido kainos, gerokai sumažėjo;“. 

2-oji dalis: „todėl mano, kad ... prisitaikymo prie jos priemones;“. 

 
§ 56 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pabrėžia, kad ... kuris šiuose sektoriuose pirmauja;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
§ 57 

1-oji dalis: „mano, kad teisiškai ... anglies dioksido nutekėjimo“. 

2-oji dalis: „ir atitinkamų sektorių ... konkurencingumo problemas;“. 

 
ECR: 

§ 14 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „energijos vartojimo efektyvumo“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
§ 41 

1-oji dalis: „pripažįsta pastarosiose ... neigiamam klimato kaitos poveikiui;“. 

2-oji dalis: „atkreipia dėmesį į ... klausimą Limoje;“. 
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PPE, ECR 

§ 4 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad 2015 m. susitarimas ... anglies dioksido biudžeto scenarijaus“. 

2-oji dalis: „ir juo turėtų būti ... anglies dioksido išmetimą pasaulyje;“. 

 
§ 35 

1-oji dalis: „dar kartą ragina ... ir Žaliajam klimato fondui;“. 

2-oji dalis: „mano, kad ES turėtų ... su klimato kaita finansavimą;“, išskyrus žodžius „iki 

2015 m. kovo mėn. “. 

3-oji dalis: „iki 2015 m. kovo mėn. “. 

 


