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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. Sirija, padėtis Palmyroje ir Mazeno Darwisho atvejis 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0575/2015, B8-0576/2015, B8-0577/2015, B8-0578/2015, B8-

0579/2015, B8-0585/2015 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0575/2015  

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

Po 4 dalies 1 GUE/NGL EB - 244, 362, 24 

Po 7 dalies 2 GUE/NGL EB + 348, 255, 32 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0575/2015  ECR  ↓  

B8-0576/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0577/2015  PPE  ↓  

B8-0578/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0579/2015  ALDE  ↓  

B8-0585/2015  S&D  ↓  

 

Įvairūs 

Elisabetta Gardini (PPE frakcija) taip pat pasirašė bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-

0575/2015. 
 

 

2. Paragvajus: teisiniai aspektai, susiję su nepilnamečių nėštumu 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0546/2015, B8-0547/2015, B8-0582/2015, B8-0583/2015, B8-
0586/2015, B8-0588/2015, B8-0591/2015 

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-B8-0546/2015  

(PPE ir ECR) 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB - 299, 320, 17 

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0546/2015  PPE  -  

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0547/2015  

(S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

5 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/EB + 356, 236, 39 

2/VB + 394, 194, 43 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0547/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0582/2015  EFDD  ↓  

B8-0583/2015  ECR  ↓  

B8-0586/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0588/2015  ALDE  ↓  

B8-0591/2015  S&D  ↓  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

PPE: galutinis balsavimas dėl bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos RC-B8-0546/2015 

bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0547/2015 5 dalies (2-oji dalis). 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

PPE: 

RC-B8-0547/2015 

5 dalis 

1-oji dalis: „apgailestauja, kad ... nėštumo nutraukimą“. 

2-oji dalis: „mano, kad visuotinis ... prilygsta kankinimams“. 
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3. Padėtis Nepale po žemės drebėjimų 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0580/2015, B8-0581/2015, B8-0584/2015, B8-0587/2015, B8-
0589/2015, B8-0590/2015, B8-0592/2015 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0580/2015  

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

Po 12 dalies 1 Verts/ALE  +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 602, 11, 22 

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0580/2015  EFDD  ↓  

B8-0581/2015  ECR  ↓  

B8-0584/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0587/2015  PPE  ↓  

B8-0589/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0590/2015  ALDE  ↓  

B8-0592/2015  S&D  ↓  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

PPE: galutinis balsavimas. 
 

Įvairūs 

Elisabetta Gardini (PPE frakcija) taip pat pasirašė bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-

0580/2015. 
 

 

4. Strateginė karinė padėtis Juodosios jūros baseine po Rusijos įvykdytos neteisėtos 

Krymo aneksijos 

Pranešimas: Ioan Mircea Paşcu (A8-0171/2015) 

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 

2 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

3 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

4 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

5 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

7 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. + pakeista žodžiu 

9 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

11 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

12 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 435, 141, 59 

15 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 433, 131, 64 

16 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3/VB - 244, 303, 83 

4/VB + 292, 262, 79 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

5/VB - 284, 291, 55 

6 +  

17 dalis § originalus 

tekstas 

 + pakeista žodžiu 

19 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 388, 158, 88 

21 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 453, 94, 88 

25 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

26 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 433, 165, 36 

27 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 441, 146, 48 

29 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 405, 166, 63 

30 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 407, 163, 59 

31 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 321, 244, 68 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

32 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 388, 175, 71 

2/VB + 333, 228, 67 

A konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

J konstatuojamoji dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/EB + 457, 121, 50 

2 +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 356, 183, 96 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

Verts/ALE: 16 (3-ioji, 4-oji ir 5-oji dalys), 19 (2-oji dalis), 26 dalis (2-oji dalis), 27 (2-oji dalis), 

29 (2-oji dalis), 30, 31 (2-oji dalis) ir 32 dalys. 

ALDE: 12 (2-oji dalis), 15 (2-oji dalis), 21 (2-oji dalis), 32 (2-oji dalis) dalys. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

ALDE: 2, 4, 5, 7 ir 9 dalys; 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

ALDE: 

3 dalis 

1-oji dalis: „mano, kad ...Juodosios jūros strategijoje“. 

2-oji dalis: „yra susirūpinęs ... daromą spaudimą“. 

 
11 dalis 

1-oji dalis: „yra giliai susirūpinęs ... destabilizuoja Ukrainą “. 

2-oji dalis: „ir visą regioną ... oro keliais“. 

 
12 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „įvykdytus Rusijos remiamų separatistų 

kontroliuojamame regione“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
15 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Rusija ir separatistai“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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21 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kurie dalyvavo Ukrainos teritorinį vientisumą 

remiančiose demonstracijose“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
32 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „išlaikyti savo įprastą viršenybę jūroje ir ore 

Juodosios jūros baseine ir“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
J konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi ES reakcija ... elgtis Ukrainoje“. 

2-oji dalis: „kadangi ES ... nutraukimo susitarimą“. 

 
Verts/ALE: 

4 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad ES ... informacijos saugumo problemas“. 

2-oji dalis: „palankiai vertina ... rusų kalba finansavimą“. 

 
19 dalis 

1-oji dalis: „yra susirūpinęs ... didinimo regione“. 

2-oji dalis: „dar kartą patvirtina ... regione saugumas“ 

 
25 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „BSGP“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
26 dalis 

1-oji dalis: pabrėžia, kad ... krizines situacijas regione“. 

2-oji dalis: „mano, kad ES ... Europos saugumui“. 

 
27 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pabrėžia ES ... atvira ekonomikos zona“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
29 dalis 

1-oji dalis: „palankiai vertina NATO ... narių saugumo aspektai“. 

2-oji dalis: „ragina NATO ... ir priešintis jam“. 

 
31 dalis 

1-oji dalis: „primena, kad nors ... tapti NATO narėmis“. 

2-oji dalis: „mano, kad ... pačioms apsiginti“. 

 
S&D: 

A konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Armėnijos ir Azerbaidžano konflikto“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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ALDE, Verts/ALE, S&D: 

16 dalis 

1-oji dalis: „mano, kad ... turėtų būti tęsiamas“. 

2-oji dalis: „ir griežtinamas“. 

3-oji dalis: „ir turėtų būti ... Ukrainai gynybos ginklus“. 

4-oji dalis: „ir remti Ukrainą jai didinant savo gynybos pajėgumus“. 

5-oji dalis: „mano, kad ... remti tokias iniciatyvas“. 

6-oji dalis: „pabrėžia, kad ES ... tarptautinės teisės taisykles“. 
 

Įvairūs 

Ioan Mircea Paşcu pasiūlė tokius žodinius pakeitimus : 

 

„7. susirūpinęs pažymi, kad Rusija, dislokavusi naujas jūrų gynybos (priešlaivines) raketas (kurių 

veikimo nuotolis – 600 km ir kurios gali pasiekti Bosforo sąsiaurį) ir užtikrinusi, kad Rusijos 

naikintuvai kontroliuotų apie tris ketvirtadalius Juodosios jūros baseino oro erdvės (praktiškai 

patrigubinusi oro uostų Kryme skaičių), itin sustiprino savo oro ir jūrų gynybos pajėgas Juodosios 

jūros baseine; atsižvelgdamas į tai pažymi, kad Rusija sustiprino savo pajėgumus strateginiu ir taktiniu 

požiūriu: strateginiu požiūriu – didelio nuotolio bombonešiai, galintys nešti sparnuotąsias raketas, ir 

žvalgybos orlaiviai, skraidantys netoli Juodosios jūros vakarinės pakrantės, turi galimybę pasiekti 

pačią Vidurio Europą; taktiniu požiūriu – dvi karinio jūrų laivyno pėstininkų brigados, kurios gali būti 

perkeliamos „Mistral“ tipo sraigtasparnešiais, kelia didelę dislokavimo grėsmę; palankiai vertina 

Prancūzijos sprendimą persvarstyti „Mistral“ klasės desantinių laivų-amfibijų perdavimą ir 

Prancūzijos vedamas derybas siekiant nedviprasmiškai ir galutinai nutraukti šį sandorį;“. 

 

„17. ragina ES valstybes nares toliau tvirtai ir vieningai laikytis sutartų sankcijų prieš Rusiją, taip pat 

sustabdyti bet kokį karinį bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą gynybos srityje ir nutraukti sutartis, 

pvz., dėl „Mistral“ klasės desantinių laivų-amfibijų tiekimo Rusijai ir tikisi sėkmingos vedamų derybų 

siekiant nutraukti šią sutartį baigties;“. 
 

 

5. Neseniai organizacijoje FIFA atskleisti aukšto lygio korupcijos atvejai 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0548/2015, B8-0549/2015, B8-0550/2015, B8-0571/2015, B8-
0572/2015, B8-0573/2015, B8-0574/2015 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0548/2015  

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

7 dalis 2 Verts/ALE  -  

9 GUE/NGL  -  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 7 dalies 10 GUE/NGL  +  

11 GUE/NGL  -  

15 dalis 1 EFDD  -  

19 dalis 3 Verts/ALE EB + 317, 230, 17 

Po M 

konstatuojamosios 

dalies 

4 GUE/NGL  -  

5 GUE/NGL  -  

6 GUE/NGL  -  

7 GUE/NGL  -  

8 GUE/NGL  -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0548/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0549/2015  S&D  ↓  

B8-0550/2015  ALDE  ↓  

B8-0571/2015  ECR  ↓  

B8-0572/2015  PPE  ↓  

B8-0573/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0574/2015  EFDD  ↓  

 

Prašymai balsuoti dalimis 

PPE: 

7 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir ypač Tarptautinį olimpinį komitetą (TOK), FIFA ir 

Europos futbolo asociacijų sąjungą (UEFA)“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
 

Įvairūs 

Marian Harkin (ALDEfrakcija) ir Ulrike Lunacek (Verts/ALE frakcija) taip pat pasirašė bendrą 

pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0548/2015.  
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