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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. Susitarimas su Šveicarijos Konfederacija dėl jos dalyvavimo Europos prieglobsčio 

paramos biuro veikloje sąlygų *** 

Rekomendacija: Roberta Metsola (A8-0345/2015) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

vienas balsavimas VB + 505, 49, 14 

 

 

 

2. ES ir Dominikos susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** 

Rekomendacija: Mariya Gabriel (A8-0322/2015) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

vienas balsavimas VB + 531, 60, 18 

 

 

 

3. ES ir Vanuatu susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** 

Rekomendacija: Mariya Gabriel (A8-0329/2015) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

vienas balsavimas VB + 550, 61, 22 

 

 

 

4. ES ir Trinidado ir Tobago susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo 

atveju *** 

Rekomendacija: Mariya Gabriel (A8-0323/2015) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

vienas balsavimas VB + 560, 65, 24 
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5. ES ir Samoa susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** 

Rekomendacija: Mariya Gabriel (A8-0320/2015) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

vienas balsavimas VB + 571, 64, 24 

 

 

 

6. ES ir Grenados susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** 

Rekomendacija: Mariya Gabriel (A8-0326/2015) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

vienas balsavimas VB + 578, 66, 24 

 

 

 

7. ES ir Rytų Timoro susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** 

Rekomendacija: Mariya Gabriel (A8-0327/2015) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

vienas balsavimas VB + 581, 66, 23 

 

 

 

8. ES ir Sent Lusijos susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** 

Rekomendacija: Mariya Gabriel (A8-0321/2015) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

vienas balsavimas VB + 584, 66, 24 

 

 

 

9. ES ir Sent Vinsento ir Grenadinų susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio 

buvimo atveju *** 

Rekomendacija: Mariya Gabriel (A8-0325/2015) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 
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Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

vienas balsavimas VB + 588, 66, 26 

 

 

 

10. ES ir Jungtinių Arabų Emyratų susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio 

buvimo atveju *** 

Rekomendacija: Mariya Gabriel (A8-0324/2015) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

vienas balsavimas VB + 537, 80, 59 

 

 

 

11. Vidaus rinkos derinimo tarnybos ir Eurojusto susitarimo memorandumas * 

Pranešimas: Kostas Chrysogonos (A8-0353/2015) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

vienas balsavimas VB + 571, 59, 56 

 

 

12. Tradicinių, PVM ir BNP pagrįstų nuosavų išteklių teikimo metodai ir tvarka ir 

priemonės, skirtos grynųjų pinigų poreikiui patenkinti * 

Pranešimas: Gérard Deprez ir Janusz Lewandowski (A8-0357/2015) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

vienas balsavimas VB + 559, 85, 43 

 

 

13. Prašymas atšaukti Parlamento nario Georgioso Kyrtsoso (Georgios Kyrtsos) 

imunitetą 

Pranešimas: Evelyn Regner (A8-0358/2015) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: pasiūlymas dėl 

sprendimo 

 +  
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14. Prašymas atšaukti Parlamento nario Stelioso Kouloglou (Stelios Kouloglou) 

imunitetą 

Pranešimas: Pavel Svoboda (A8-0356/2015) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: pasiūlymas dėl 

sprendimo 

 +  

 

 

15. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. 

Suomijos paraiška „EGF/2015/005 FI/Computer Programming“ 

Pranešimas: Marco Zanni (A8-0362/2015) (reikalinga kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių 

Parlamento narių balsų) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

vienas balsavimas VB + 597, 83, 13 

 

 

16. ES prekės ženklas ***II 

Rekomendacija antrajam svarstymui Cecilia Wikström (A8-0354/2015) (reikalinga kvalifikuota balsų 

dauguma) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas atmesti 

Tarybos poziciją 

1 EFDD VB - 142, 516, 36 

Tarybos pozicija Patvirtinimas be balsavimo 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EFDD: 1 pakeitimas. 
 

 

17. Valstybių narių įstatymai dėl prekių ženklų ***II 

Rekomendacija antrajam svarstymui Cecilia Wikström (A8-0355/2015) (reikalinga kvalifikuota balsų 

dauguma) 

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 

Pasiūlymas atmesti 

Tarybos poziciją 

1 EFDD VB - 88, 577, 29 

Tarybos pozicija Patvirtinimas be balsavimo 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EFDD: 1 pakeitimas. 
 

 

18. Kontrolės ir vykdymo užtikrinimo sistema, taikytina šiaurės rytų Atlanto žvejybos 

rajonuose ***I 

Pranešimas: Ole Christensen (A8-0294/2015) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: Komisijos 

pasiūlymas 

 +  

Balsavimas: teisėkūros rezoliucija VB + 659, 28, 9 

 

 

 

19. Išskirtinės prekybos priemonės taikymo Bosnijai ir Hercegovinai sustabdymas 

***I 

Pranešimas: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Visas tekstas 14rev komitetas  +  

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas  +  

Balsavimas: teisėkūros rezoliucija VB + 534, 128, 36 

 

 

 

20. Jungtinių Arabų Emyratų ir Europolo strateginis bendradarbiavimas kovos su 

sunkiais nusikaltimais ir terorizmu srityje * 

Pranešimas: Alessandra Mussolini (A8-0351/2015) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 
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Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: Tarybos 

įgyvendinimo sprendimo 

projektas 

EB + 491, 164, 41 

Balsavimas: teisėkūros rezoliucija VB + 490, 159, 44 

 

 

 

21. Europos energetikos sąjungos kūrimas 

Pranešimas: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 1 dalies 58 GUE/NGL dal.   

1 +  

2 -  

2 dalis 13 ENF VB - 46, 617, 32 

61 S&D  +  

3 dalis 55 ECR EB + 379, 307, 3 

§ originalus 

tekstas 

atsk. ↓  

5 dalis 62 S&D VB - 280, 403, 10 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

6 dalis 63 S&D, ALDE VB + 351, 336, 12 

§ originalus 

tekstas 

atsk. ↓  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 6 dalies 14 ENF  -  

7 dalis 47 EFDD  -  

8 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 357, 238, 99 

Po 9 dalies 81 daugiau kaip 

40 narių 

 +  

12 dalis 15 ENF  -  

Po 12 dalies 16 ENF  -  

14 dalis 18 ENF  -  

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

15 dalis 56 ECR  -  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

17 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

18 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

19 dalis 20 ENF VB - 45, 617, 32 

§ originalus 

tekstas 

VB + 548, 121, 26 

20 dalis 48 EFDD  -  

21 dalis 21 ENF VB - 63, 622, 9 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 535, 143, 18 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2/VB + 578, 109, 7 

3/VB + 526, 155, 4 

23 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

24 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

25 dalis 64 S&D EB - 324, 362, 10 

49 EFDD  -  

28 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Po 28 dalies 59 GUE/NGL VB - 205, 356, 136 

29 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

32 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 507, 164, 25 

44 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

45 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

47 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

48 dalis 26 ENF  -  

51 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

52 dalis 27 ENF  -  

53 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

56 dalis 29 ENF  -  

57 dalis 76 ALDE  +  

58 dalis 68 Verts/ALE  -  

Po 59 dalies 69 Verts/ALE EB + 408, 271, 20 

Po 60 dalies 30 ENF  -  

65 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

69 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

72 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

74 dalis 50 EFDD  -  

77 dalis 77 EFDD  -  

70 Verts/ALE  -  

33 ENF  -  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3/EB + 401, 285, 11 

80 dalis 51 EFDD  -  

83 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

86 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

87 dalis 34 ENF  -  

89 dalis 65 S&D, ALDE, 

EFDD, 

Verts/ALE 

VB + 359, 335, 5 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 ↓  

2 ↓  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 90 dalies 35 ENF  -  

96 dalis 52NP EFDD  -  

98 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

Po 107 dalies 71 Verts/ALE EB + 356, 331, 8 

108 dalis 53 EFDD VB - 88, 600, 8 

109 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

111 dalis 38 ENF  -  

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

112 dalis 39 ENF VB - 107, 585, 6 

72 Verts/ALE  -  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

122 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

128 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

130 dalis 42 ENF  -  

133 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

134 dalis 60 GUE/NGL EB - 146, 411, 136 

§ originalus dal.   
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

tekstas 
1/VB + 597, 67, 34 

2/VB + 365, 300, 28 

135 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

136 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

137 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

138 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

139 dalis 73 Verts/ALE VB - 278, 392, 27 

§ originalus 

tekstas 

atsk./EB + 382, 270, 44 

140 dalis 78NP EFDD VB + 308, 306, 76 

141 dalis 79NP EFDD VB - 268, 391, 35 

74 Verts/ALE VB - 279, 378, 36 

142 dalis 80NP EFDD VB - 238, 399, 57 

75 Verts/ALE VB - 261, 392, 37 

143 dalis 54 EFDD  -  

147 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

6 dalies paantraštė § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

150 dalis 66 S&D  +  

§ originalus dal.   
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

tekstas 
1 ↓  

2 ↓  

163 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

4/EB + 388, 295, 9 

5 +  

166 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

172 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

174 dalis 57 ECR  -  

175 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Po 40 nurodomosios 

dalies 

67 Verts/ALE  +  

D konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk./EB + 367, 321, 5 

E konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

H konstatuojamoji 

dalis 

45 EFDD  -  

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

I konstatuojamoji dalis 2 ENF  -  

J konstatuojamoji dalis 3 ENF  -  

L konstatuojamoji 

dalis 

46 EFDD  -  

4 ENF  -  

Q konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 398, 109, 187 

R konstatuojamoji 

dalis 

7 ENF  -  

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

W konstatuojamoji 

dalis 

9 ENF  -  

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

X konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Z konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

AE konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

AI konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB - 316, 328, 47 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

AJ konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

AM konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

AN konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

AO konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

AQ konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 403, 177, 117 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ENF: 13, 21 ir 39 pakeitimai, Q konstatuojamoji dalis (2-oji dalis). 

Verts/ALE: 20, 62, 73, 74, 75, 78 ir 80 pakeitimai, 19 ir 134 dalys. 

S&D: 53, 62, 63 ir 65 pakeitimai. 

GUE/NGL: 21 ir 32 dalys, 59 pakeitimas. 

EFDD: 78, 79 ir 80 pakeitimai. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

ENF: Z, AJ, AM, AN, AO ir AQ konstatuojamosios dalys, 3, 6, 17, 44, 45, 51, 69, 98, 109, 

136, 137 ir 138 dalys. 

ALDE: 122 ir 139 dalys. 

PPE: D konstatuojamoji dalis, 8 dalis. 

Verts/ALE: 32 dalis. 

ECR: 14, 111 ir 135 dalys. 

S&D: AQ konstatuojamoji dalis, 136, 137 ir 139 dalys. 

GUE/NGL: 17, 23, 47 ir 139 dalys, H, Q, R, W ir AJ konstatuojamosios dalys. 

EFDD: AQ konstatuojamoji dalis, 136 ir 138 dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

ENF: 

E konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi tvirtinant priemones, skirtas vystyti energetikos sąjungą ir pasiekti klimato 

kaitos ir energetikos tikslus, privalu visapusiškai atsižvelgti į poveikį energijos 

kainoms ir sutelkti dėmesį į sinergiją ir tolesnę rinkos integraciją, kurios gali padėti 

sumažinti bendras sąnaudas ir padidinti ES ekonomikos konkurencingumą, siekiant 

gauti būtiną piliečių ir pramonės pritarimą,“ išskyrus žodžius „ir pasiekti klimato 

kaitos ir energetikos tikslus“ ir „ir tolesnę rinkos integraciją“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

3-oji dalis: kadangi šiomis aplinkybėmis atliekant visus reikiamus poveikio vertinimus taip pat 

turi būti visapusiškai atsižvelgta į dabartines ir būsimas paslėptas ir negrįžtamąsias 

sąnaudas, atsirandančias dėl įprastos energetikos politikos;". 
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Q konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi ES yra labai priklausoma nuo energijos importo iš Rusijos“. 

2-oji dalis: „kuri pasirodė esanti nepatikima partnerė ir kuri savo energijos tiekimą naudoja kaip 

politinį ginklą; “ 

 
AE konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi ES įmonės, kurių daugelis yra MVĮ ir kuriose Europoje dirba 1,2 mln. 

žmonių, atsinaujinančiosios energijos sektoriuje valdo 40 proc. visų pasaulio 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos technologijų patentų, ir dėl to ES yra pasaulinio 

masto lyderė; kadangi reikia išlaikyti šią lyderės poziciją ateityje užtikrinant“. 

2-oji dalis: „patikimą ES atsinaujinančiųjų energijos išteklių strategiją „ 

 
5 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimas, 

kuris visų pirma būtų grindžiamas atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimu, 

taip pat visoje ES veikianti anglies dioksido rinka“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
18 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „sudaryti aukšto lygio svarstymo ... , kad būtų 

galima“ ir „taip pat energijos ir žmogaus teisių santykio“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
23 dalis 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
24 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „reguliariai informuoti kompetentingas institucijas ... 

kartu užtikrinant neskelbtinos informacijos slaptumą“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
53 dalis 

1-oji dalis: „pakartoja nuosavybės atskyrimo svarbą, kaip siūloma trečiajame energetikos 

dokumentų rinkinyje“. 

2-oji dalis: „ragina Komisiją įvertinti, kokiu mastu nacionalinės reguliavimo institucijos (NRA) 

užtikrina sąlygas, apibūdintas Komisijos pateiktose nuomonėse dėl perdavimo 

sistemų operatorių sertifikavimo; “ 

 
65 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ES energijos vidaus rinkos lygmeniu“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
72 dalis 

1-oji dalis: „ragina Komisiją pateikti makroregioninę rinkos bendradarbiavimo valdymo 

sistemą, kurioje tam tikrą vaidmenį atliktų Europos Parlamentas ir nacionaliniai 

parlamentai“. 

2-oji dalis: „pažymi, kad šis regioninis valdymas turėtų būti grindžiamas esamais geografiniais 

ir rinkos subjektais, kad būtų pasiekta geriausia išlaidų optimizacija, t. y.: i) Baltijos 

energijos rinkos jungčių planu (BEMIP), ii) Pietryčių Europos koordinavimo 

iniciatyvomis, iii) išplėstu Penkiašaliu forumu, iv) Šiaurės jūros šalių jėgainių tinklo 

jūroje iniciatyva;“. 

3-oji dalis: „pabrėžia, kad šioje srityje turėtų būti stiprinamas ACER vaidmuo;“. 
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83 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia būtinybę nustatyti geriausią vietos patirtį ir sudaryti palankias sąlygas ją 

skleisti Sąjungoje, gerinti vietos priemonių ir ES politikos koordinavimą, spręsti 

klausimus, susijusius su energetikos projektų vietos pripažinimu;“ išskyrus žodžius 

„ir ES politikos“. 

2-oji dalis: „ir ES politikos“. 

3-oji dalis: „ragina įsteigti „Europos teritorijų forumą“; “. 

 
89 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „primena Parlamento rezoliucijas šia tema; pripažįsta 

Komisijos įsipareigojimą persvarstant Energijos vartojimo efektyvumo direktyvą 

atsižvelgti į 30 proc. tikslą;“ ir „pabrėžia, kad energijos vartojimo efektyvumas ir 

atsinaujinančiųjų šaltinių energija atliks esminį vaidmenį siekiant ilgalaikio ES tikslo 

sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ekonomiškai efektyviu 

būdu; pakartoja, kad ES turi laikytis savo besąlygiško tikslo iki 2030 m. bent 40 

proc. sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
128 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ES tikslus, susijusius su išmetamu šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekiu, atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais ir energijos 

vartojimo efektyvumu“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
147 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „bendrą“ ir „su kuriuo 2012 m. susidūrė vienas iš 

keturių ES piliečių; ragina Komisiją pateikti komunikatą dėl energijos nepritekliaus 

Europoje ir drauge kovos su juo veiksmų planą, kuriame būtų pateikiama energijos 

nepritekliaus apibrėžtis ir rodikliai;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
6 dalies paantraštė 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „nuo iškastinio kuro nepriklausomo“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
150 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį“, 

„prašo Komisijos persvarstyti automobilių ir furgonų išmetamo CO2 kiekio 

standartus, taikytinus po 2020 m.;“ ir „ypač elektrifikacija naudojant 

atsinaujinančiųjų išteklių elektros energiją“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
172 dalis 

1-oji dalis: visas testas, išskyrus žodžius „ypač tų rūšių, kurios pasauliniu mastu prisideda prie 

išmetamo ŠESD kiekio mažinimo ir padeda įgyvendinti ES 2030 m. tikslus“, 

„klimato kaitos“ ir „ir aplinkosaugos“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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175 dalis 

1-oji dalis: „primena 6 000 Europos miestų merų pakte prisiimtą įsipareigojimą būti energetikos 

sistemos pertvarkymo lyderiais“. 

2-oji dalis: „primygtinai ragina Komisiją iki galo pasitelkti šį tinklą ir kitas iniciatyvas, pvz. 

„Pažangieji miestai ir bendruomenės“, „Energijos miestai“, ir suteikti finansinių 

išteklių ir darbuotojų joms įgyvendinti ir toliau plėtoti; mano, kad merų pakto šalims 

turėtų būti suteikta pirmenybė gauti Europos finansavimą;. 

 
ALDE: 

AI konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi ES mažmeninė energetikos rinka šiuo metu neveikia tinkamai, nes 

daugelyje valstybių narių vartotojai turi labai mažą tiekėjų pasirinkimą; kadangi ES 

konkurencijos politikoje turėtų būti sprendžiami rinkos koncentracijos klausimai, 

siekiant vartotojams suteikti galimybę pakeisti tiekėjus ir tuo būdu sustiprinti 

konkurenciją ir sumažinti kainas; kadangi reikia atkreipti dėmesį į riziką, jog mažiau 

informuoti piliečiai, kurie mažiau linkę lyginti ir keisti paslaugų teikėjus, toliau 

mokės pagal pasenusius nekonkurencingus tarifus“. 

2-oji dalis: „taip iškreiptai subsidijuodami kompetentingesnius ir labiau informuotus 

vartotojus;“. 

 
Verts/ALE: 

137 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ar netgi panaikinti“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
S&D: 

58 pakeitimas. 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
112 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „technologiniu požiūriu neutralių“ ir „politikos“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
GUE/NGL: 

15 dalis 

1-oji dalis: „mano, kad energetikos sąjunga suteikia galimybę derėtis su trečiosiomis šalimis 

laikantis vienos pozicijos;“. 

2-oji dalis: „ragina Komisiją išnagrinėti savanoriško bendro pirkimo mechanizmo tinkamumą ir 

galimą struktūrą bei jo poveikį dujų vidaus rinkos veikimui, susijusioms 

bendrovėms, taip pat jo vaidmenį siekiant užtikrinti dujų tiekimo saugumą; pažymi, 

kad, atsižvelgiant į kelis galimus bendro pirkimo mechanizmų modelius, reikia 

toliau imtis veiksmų siekiant nustatyti geriausią rinka grindžiamą modelį, kurį būtų 

galima taikyti ES regionams ir susijusiems tiekėjams, taip pat kokiomis sąlygomis 

galėtų būti pradedamas taikyti savanoriškas bendro pirkimo mechanizmas; mano, 

kad pozicijų derinimas ir bendras dujų pirkimas turėtų prasidėti regionų lygiu;“. 

3-oji dalis: „kol kas rekomenduoja Komisijai ir Energijos bendrijos sekretoriatui atitinkamai 

remti tas ES valstybes nares ir Energijos bendrijos susitariančiąsias šalis, kurios 

savanoriškai norėtų derėtis dėl energetikos sutarčių, laikydamosi ES vidaus rinkos 

teisyno ir ES konkurencijos ir Pasaulio prekybos organizacijos taisyklių, ir užtikrinti 

neskelbtinos komercinės informacijos apsaugą; pabrėžia, kad energijos tiekimo 

sutartys turi būti grindžiamos rinkos kainomis ir konkurencija;„. 
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21 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad būtina įgyvendinti didesnį su energetika susijusių susitarimų 

skaidrumą, ir tai galima pasiekti sustiprinus Komisijos vaidmenį su energetika 

susijusiose derybose, kuriose dalyvauja viena ar daugiau valstybių narių ir trečiųjų 

šalių, visų pirma nustačius reikalavimą Komisijai dalyvauti visose derybose kaip 

stebėtojai, siekiant sustiprinti kiekvienos atskiros valstybės narės poziciją derybose 

su trečiosios šalies tiekėju tam, kad būtų sumažinta vieno tiekėjo piktnaudžiavimo 

dominuojančia padėtimi rizika; be to, pažymi, kad Komisija turėtų atlikti ex ante ir 

ex post vertinimus, visapusiškai atsižvelgdama į neskelbtiną komercinę informaciją, 

ir sudaryti teigiamų ir neigiamų susitarimų sąlygų sąrašą, pvz., eksporto draudimo, 

paskirties, „imk arba mokėk“ sąlygų, naftos kainomis grindžiamo dujų kainų 

indeksavimo arba sąlygų, kuriomis draudžiama trečiajai šaliai energijos tiekimą 

daryti priklausomą nuo leidimo lengvatinėmis sąlygomis ES naudotis energijos 

transporto infrastruktūra;“. 

2-oji dalis: „atkreipia dėmesį į tai, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 994/2010/ES 13 straipsnio 6 

dalies a punktą valstybės narės, sudarydamos su trečiosiomis šalimis 

tarpvyriausybinius susitarimus, kurie gali turėti įtakos dujų infrastruktūros ir dujų 

tiekimo vystymuisi, privalo apie tai informuoti Komisiją, kad pastaroji galėtų 

įvertinti tiekimo saugumo padėtį ES lygmeniu;“. 

3-oji dalis: „ragina Komisiją persvarstant Dujų tiekimo saugumo reglamentą į komercines dujų 

tiekimo sutartis įtraukti griežtas ex ante vertinimo nuostatas;“. 

 
EFDD: 

166 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir mažo anglies dioksido kiekio“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
Verts/ALE, S&D: 

28 dalis 

1-oji dalis: „mano, kad Sąjunga gali padidinti savo energetinį saugumą ir sumažinti 

priklausomybę nuo tam tikrų tiekėjų ir kuro rūšių didindama energijos vartojimo 

efektyvumą, taip pat kuo geriau panaudodama Europos energijos išteklius 

vadovaudamasi ES energetinio saugumo, aplinkos ir klimato srities tikslais, 

visuomenės sveikatos ir saugos teisės aktais, atsižvelgdama į valstybių narių 

ypatumus, susijusius su jų energijos rūšių deriniu, vengdama nereikalingos 

administracinės naštos ir laikydamasi proporcingumo principo;“. 

2-oji dalis: „pabrėžia, kad iš esmės neturėtų būti diskriminuojamos jokios kuro rūšys ar 

technologijos, kurios prisideda prie energetinio saugumo ir kovos su klimato kaita 

tikslų;“. 

 
ECR, S&D: 

29 dalis 

1-oji dalis: „ragina Komisiją sudaryti palankesnes sąlygas veiksmingai panaudoti esamas ES 

finansavimo schemas, įskaitant Europos strateginių investicijų fondą, siekiant 

pritraukti investicijas pagrindiniams energetikos infrastruktūros projektams, 

moksliniams tyrimams ir inovacijoms efektyvaus energijos vartojimo, 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir Europos vidaus pajėgumų plėtojimo srityse, 

siekiant įgyvendinti 2030 m. klimato ir energetikos srities tikslus, grindžiamus 

sąnaudų ir naudos kriterijais,“. 

2-oji dalis: „kurie yra technologijų atžvilgiu neutralūs“. 

3-oji dalis: „ir kuriuose pirmenybė teikiama išorės sąnaudų internalizavimui“. 
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ALDE, S&D: 

77 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „iškastinio kuro jėgaines su anglies dvideginio 

surinkimo technologija ir naujas branduolines elektrines, kaip svarbiausią mažo 

anglies dioksido kiekio bazinės apkrovos energijos šaltinį, tose valstybėse narėse, 

kurios nori tai daryti“. 

2-oji dalis: „iškastinio kuro jėgaines su anglies dvideginio surinkimo technologija“. 

3-oji dalis: „ir naujas branduolines elektrines, kaip svarbiausią mažo anglies dioksido kiekio 

bazinės apkrovos energijos šaltinį, tose valstybėse narėse, kurios nori tai daryti“. 

 
PPE, ENF: 

86 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kolektyvinio perėjimo programų skatinimą, 

reikalavimą į sąskaitas už energiją įtraukti palyginimus su konkurentais, pagrįstus 

anksčiau suvartotos energijos modeliais, reikalavimą tiekėjams savo klientams 

automatiškai taikyti naudingiausią tarifą ir“. 

2-oji dalis: šie žodžiai, išskyrus žodžius „reikalavimą į sąskaitas už energiją įtraukti palyginimus 

su konkurentais, pagrįstus anksčiau suvartotos energijos modeliais“. 

3-oji dalis: šie žodžiai. 

 
Verts/ALE, EFDD: 

133 dalis 

1-oji dalis: „pripažįsta, kad Europos energetika ir veiksmingos technologijos, pvz., bendra 

šilumos ir elektros energijos gamyba, iš esmės prisidėtų prie ES energetinio 

saugumo ir padėtų pasiekti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mažinimo 

tikslus“. 

2-oji dalis: „todėl mano, kad energetikos sąjungoje turėtų atsispindėti valstybių narių teisė 

naudoti bet kokius saugius ir tvarius mažaanglius energijos šaltinius, kuriais jos 

disponuoja;“ išskyrus žodžius „mažaanglius“. 

3-oji dalis: „mažaanglius“. 

 
PPE, ECR: 

134 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „be to, pripažįsta, kad ribotos netradicinių rūšių kuro 

galimybės padedant tenkinti būsimus ES energijos poreikius, taip pat didelės 

investicijos ir eksploatavimo išlaidos bei dabartinės žemos pasaulinės naftos kainos 

verčia abejoti, ar hidraulinis ardymas yra perspektyvi technologija Europos 

Sąjungoje“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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ENF, Verts/ALE, EFDD: 

163 dalis 

1-oji dalis: „atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad būtina išsamiai išnaudoti visas ES finansavimo 

galimybes, siekiant paskatinti saugias ir tvarias mažaanglės energijos technologijas, 

energijos vartojimo efektyvumą, atsinaujinančiuosius energijos išteklius, pažangųjį 

elektros energijos tinklą, decentralizuotą gamybą, lanksčią energijos gamybą, 

elektros energijos kaupimą ir transporto sistemos elektrifikavimą; ragina Komisiją 

suaktyvinti mokslinių tyrimų pastangas ir įdiegti šias technologijas, siekiant 

įgyvendinti 2020 m., 2030 m. ir ilgesnio laikotarpio tikslus, pagerinti energetinį 

saugumą ir sudaryti sąlygas ekonomikai atsigauti; tikisi, kad laikotarpio viduryje 

persvarstant mokslinių tyrimų programą „Horizontas 2020“ į šiuos prioritetus bus 

atsižvelgta; primena, kad programos „Horizontas 2020“ energijos uždavinys yra 

parengtas siekiant paremti perėjimą prie patikimos, tvarios ir konkurencingos 

energijos sistemos, kurios pagrindiniai prioritetai − energijos vartojimo 

efektyvumas, mažo anglies dioksido kiekio technologijos ir atsižvelgdamas į tai 

pabrėžia pažangieji miestai ir bendruomenės“ išskyrus žodžius „mažaanglės“ ir 

„mažo anglies dioksido kiekio technologijos“. 

2-oji dalis: „mažaanglės“. 

3-oji dalis: „mažo anglies dioksido kiekio technologijos“. 

4-oji dalis: „primena, kad bent 85 proc. energijos uždaviniui skirtų programos „Horizontas 

2020“ biudžeto lėšų turi būti išleidžiama neiškastinio kuro sritims, kuriose bent 15 

proc. bendro energijos uždaviniui skirto biudžeto turi būti išleidžiama 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir energijos vartojimo efektyvumo technologijų 

diegimo rinkoje veiklai; “, išskyrus žodžius „turi būti išleidžiama neiškastinio kuro 

sritims, kuriose bent 15 proc. bendro energijos uždaviniui skirto biudžeto“ 

5-oji dalis: šie žodžiai. 

 
ENF, GUE/NGL: 

X konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi visų su energetika susijusių sutarčių atitikties ES teisei baigiamąjį 

vertinimą ir patikrą yra įmanoma atlikti, be kita ko, per konkurenciją ir energetikos 

srities reglamentus“. 

2-oji dalis: „kadangi nepakankami ex ante atitikties tikrinimai nacionaliniu ir ES lygmenimis 

sukelia didelius rinkos iškraipymus; kadangi Komisija pripažino šiuos trukumus ir 

ėmėsi priemonių ex ante dujų tiekimo sutarčių vertinimo nuostatoms stiprinti;“. 
 

Įvairūs 

1, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 43 ir 44 pakeitimai buvo 

atšaukti. 
 

 

22. Europos elektros energijos tinklo atitikties reikalavimams iki 2020 m. užtikrinimas 

Pranešimas: Peter Eriksson (A8-0330/2015) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 1 dalies 3 daugiau kaip 

76 narių 

VB - 313, 343, 34 

4 daugiau kaip 

76 narių 

VB - 252, 406, 36 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

5 daugiau kaip 

76 narių 

VB - 247, 392, 41 

2 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

3 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

8 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

9 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

12 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

14 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

18 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

22 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

23 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

24 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

25 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

31 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3/VB + 572, 90, 30 

33 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

34 dalis 1 pranešėjas  +  

37 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 630, 45, 20 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

S&D: 3, 4 ir 5 pakeitimai. 

ENF: 31 (3-ioji dalis) dalis. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

ENF: 12 ir 23 dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

ENF: 

2 dalis 

1-oji dalis: „pripažįsta, kad atsinaujinančioji energija, didesnis energijos vartojimo efektyvumas 

ir tvarus energijos rūšių derinys, sudarantys sąlygas taupyti energiją ir užtikrinti 

elektros energijos vidaus rinką, kurioje energija gali laisvai judėti, yra svarbios 

priemonės užtikrinant stabilią, saugią, nepriklausomą, įtraukią, skaidrią ir 

konkurencingą energetikos sistemą ES – ši sistema kuria kokybiškas darbo vietas ir 

užtikrina gerovę į ateitį orientuotoje tvarioje ekonomikoje; pabrėžia, kad, siekiant 

labiau išplėtoti tokią sistemą, būtina labiau išplėtoti elektros energijos tarpusavio 

jungtis, pažangiuosius elektros energijos tinklus ir naują rinkos struktūrą“ išskyrus 

žodžius „atsinaujinančioji energija“, „tvarus“, „sudarantys sąlygas taupyti energiją“ 

ir „naują rinkos struktūrą“. 

2-oji dalis: „atsinaujinančioji energija“, „tvarus“, „sudarantys sąlygas taupyti energiją“ ir „naują 

rinkos struktūrą“ 

3-oji dalis: „mano, kad tokios sistemos sukūrimas ir energetinių salų panaikinimas turėtų būti 

svarbus Europos Sąjungos politikos prioritetas;“, išskyrus žodžius „tokios sistemos 

sukūrimas“, „svarbus“ ir „Europos Sąjungos “. 

4-oji dalis: šie žodžiai. 

 
3 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „padės pasiekti mūsų su klimato kaita susijusius 

tikslus, įskaitant ES tikslą tapti lydere atsinaujinančiųjų išteklių srityje, ir“, 

„koordinuojant“ ir „kartu laikantis ES ilgalaikių su klimato kaita ir energetika 

susijusių tikslų“. 

2-oji dalis: „padės pasiekti mūsų su klimato kaita susijusius tikslus, įskaitant ES tikslą tapti 

lydere atsinaujinančiųjų išteklių srityje, ir“ ir „kartu laikantis ES ilgalaikių su 

klimato kaita ir energetika susijusių tikslų“. 

3-oji dalis: „koordinuojant“. 

 



P8_PV(2015)12-15(VOT)_LT.doc 26 PE 573.975 

14 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad naudos iš jungiamųjų linijų pralaidumo padidinimo neįmanoma 

pasiekti neužtikrinus aukšto lygio rinkos ir perdavimo sistemos operatorių 

sujungimo“. 

2-oji dalis: „ragina Komisiją dėti visas pastangas, kad sujungimas nevyktų valstybių narių 

grupių lygmeniu, ir skatinti sujungimą ES lygmeniu, kad dalyvautų visos valstybės 

narės ir kaimynės, visų pirma tos šalys, kurios dalyvauja Europos kaimynystės 

politikoje;“. 

 
18 dalis 

1-oji dalis: „ragina Komisiją kiekvienais metais Parlamentui teikti ataskaitas, kaip įgyvendinami 

bendro intereso projektai ir kokia padaryta pažanga siekiant 10 proc. tikslinio 

rodiklio“. 

2-oji dalis: „šios ataskaitos būtų svarbi metinės apžvalgos, numatytos Energetikos sąjungos 

pagrindų strategijoje, dalis;“. 

 
22 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad taikant vieno langelio principą padedama sutrumpinti leidimų 

suteikimo procedūrų trukmę; primena, kad pagal TEN-E reglamentą reikalaujama, 

jog kiekviena valstybė narė paskirtų nacionalinę kompetentingą instituciją, atsakingą 

už sąlygų leidimų suteikimo procesui užtikrinimą, šio proceso trukmės 

sutrumpinimą ir jo koordinavimą nacionaliniu lygmeniu“. 

2-oji dalis: „todėl palankiai vertina Komisijos vieno langelio metodo vertinimą, kurį numatyta 

atlikti 2017 m., ir ragina Komisiją šiuo atžvilgiu įvertinti vieno langelio principo 

galimybes ES lygmeniu;“. 

 
24 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia kvalifikuotų nacionalinių energetikos reguliavimo institucijų darbuotojų ir 

reikiamos kvalifikacijos, specializacijos ir nepriklausomumo svarbą“. 

2-oji dalis: „ragina Komisiją iki 2016 m. pabaigos atlikti visų nacionalinių energetikos 

reguliavimo institucijų turimų išteklių ir iki šiol pasiekto nepriklausomumo auditą, 

be kita ko, parengiant rekomendacijas dėl padėties pagerinimo;“. 

 
25 dalis 

1-oji dalis: „pažymi, kad iki šiol trūksta skaidrumo, susijusio su rinkai pateiktų tarpvalstybinių 

pajėgumų apskaičiavimu ir apribojimų jungiamosiose linijose dažnumu, mastu ir 

priežastimis; todėl abejoja, kad su dauguma reikšmingų apribojimų susijusios 

problemos yra visapusiškai sprendžiamos“. 

2-oji dalis: „prašo Komisiją suteikti ACER deramą kompetenciją ir įgaliojimus rinkti būtiną 

informaciją apie kiekvieno atskiro tarpvalstybinio perdavimo pajėgumus, kad ACER 

galėtų veiksmingai vykdyti savo jai paskirtas stebėsenos užduotis; prašo tokią 

informaciją pateikti ACER kartu su būtina kontekstine informacija apie nacionalinio 

tinklo modelį ir veikimą; šiuo atžvilgiu palankiai vertina skubų elektros tinklo 

kodeksų užbaigimą; atkreipia dėmesį į Komisijos ketinimus išplėsti ACER 

įgaliojimus, kompetencijas bei galias ir į jos pasvarstymus, ką tai gali reikšti, jos 

naujausiame komunikate „Naujų galimybių energijos vartotojams teikiančių 

priemonių rinkinio įgyvendinimas“; ragina Komisiją šiuo atžvilgiu pateikti 

konkrečių pasiūlymų, kad būtų galima toliau įgyvendinti tikrąją energijos vidaus 

rinką; pažymi, kad bet kokias naujas ACER skirtas užduotis reikėtų suderinti su 

atitinkamais“. 
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31 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad Vidurio ir Pietryčių Europa turi didžiules ir daugiausia nepanaudotas 

atsinaujinančiųjų išteklių galimybes“. 

2-oji dalis: „atkreipia dėmesį į tai, kad bendradarbiavimas ir koordinavimas Vidurio ir Pietryčių 

Europos regioninio tinklo infrastruktūros ilgalaikio planavimo ir diegimo srityje turi 

vykti ne tik ES, kad į juos būtų įtrauktos ES nepriklausančios Vakarų Balkanų šalys 

ir Turkija; ragina sukurti naują platformą, kurioje visi regiono suinteresuotieji 

subjektai galėtų diskutuoti ir teikti politinę paramą bendriems projektams, 

vykdomiems siekiant visapusiškai panaudoti regiono elektros energijos potencialą; 

pripažįsta, kad 2015 m. įsteigta ES Vidurio ir Pietryčių Europos dujų tinklų 

sujungiamumo aukšto lygio grupė galėtų tapti tokia platforma su sąlyga, kad jos 

įgaliojimai būtų išplėsti siekiant į juos įtraukti elektros energijos sritį ir būtų 

užtikrintas ES nepriklausančių Vidurio ir Pietryčių Europos šalių dalyvavimas; 

pripažįsta, kad ši platforma sudarytų Komisijai galimybę vadovauti ir teikti politinę 

paramą“, išskyrus žodžius ,,ir Turkija”. 

3-oji dalis: „ir Turkija“. 

 
33 dalis 

1-oji dalis: „rekomenduoja Komisijai kruopščiai įvertinti naujų elektros energijos jungiamųjų 

linijų perspektyvas Viduržemio jūros regione ir tarp Pietų Europos ir Šiaurės Afrikos 

rinkų, siekiant abiejuose regionuose padidinti energijos tiekimo saugumą“. 

2-oji dalis: „ir plėtoti energijos gamybą iš atsinaujinančiųjų išteklių“. 

 
37 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pabrėžia, kad būsimą energijos tinklų jungiamųjų 

linijų pralaidumo tikslinį rodiklį reikia nustatyti atsižvelgiant į ES ilgalaikius su 

klimato kaita susijusius tikslus ir į tvarią energetikos sistemą, kurios siekia ES;“, 

„atsižvelgiant į“ ir „ES ilgalaikius su klimato kaita ir energetika susijusius tikslus“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
GUE/NGL: 

12 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „remiantis trečiuoju energetikos dokumentų rinkiniu“ 

ir „atsietos ir prieinamos elektros energijos rinkos sergėtojos“. 

2-oji dalis: „remiantis trečiuoju energetikos dokumentų rinkiniu“. 

3-oji dalis: „atsietos ir prieinamos elektros energijos rinkos sergėtojos“. 

 
GUE/NGL, ENF: 

8 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad, palaipsniui naikinant energijos kainų reguliavimą vartotojams, 

reikėtų atsižvelgti į realų rinkos konkurencingumo lygį“. 

2-oji dalis: likęs tekstas, išskyrus šiuos žodžius „Energetikos sąjungos strategijoje“. 

3-oji dalis: „Energetikos sąjungos strategijoje“. 
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PPE, S&D: 

9 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir kad jis nebuvo nustatytas remiantis mokslinėmis 

žiniomis“, „primena, kad 10 proc. tikslinis rodiklis pirmą kartą buvo nustatytas 2002 

m. remiantis tuo metu egzistavusiais įrengtaisiais elektros energijos gamybos 

pajėgumais; pripažįsta, kad, nors 10 proc. tikslinis rodiklis yra svarbus, jis neatspindi 

nei iš vienų šalių į kitas perduodamos elektros energijos kiekio, nei kokybės, pvz., 

galimybės naudotis esama jungčių infrastruktūra ar esama nacionaline infrastruktūra 

tarp jungiamųjų linijų;“, „todėl mano, kad bendras įrengtaisiais elektros energijos 

gamybos pajėgumais grindžiamas jungiamųjų linijų pralaidumo tikslinis rodiklis 

nėra savaime tinkamas visoms valstybėms narėms“ ir „vidutinės trukmės laikotarpiu 

ir būtinai“. 

2-oji dalis: „ir kad jis nebuvo nustatytas remiantis mokslinėmis žiniomis“. 

3-oji dalis: „primena, kad 10 proc. tikslinis rodiklis pirmą kartą buvo nustatytas 2002 m. 

remiantis tuo metu egzistavusiais įrengtaisiais elektros energijos gamybos 

pajėgumais; pripažįsta, kad, nors 10 proc. tikslinis rodiklis yra svarbus, jis neatspindi 

nei iš vienų šalių į kitas perduodamos elektros energijos kiekio, nei kokybės, pvz., 

galimybės naudotis esama jungčių infrastruktūra ar esama nacionaline infrastruktūra 

tarp jungiamųjų linijų;“. 

4-oji dalis: „todėl mano, kad bendras įrengtaisiais elektros energijos gamybos pajėgumais 

grindžiamas jungiamųjų linijų pralaidumo tikslinis rodiklis nėra savaime tinkamas 

visoms valstybėms narėms“. 

5-oji dalis: „vidutinės trukmės laikotarpiu ir būtinai“. 
 

Įvairūs 

2 pakeitimas paskelbtas nepriimtinu. 
 

 

23. Europos mikrofinansų priemonės „Progress“ įgyvendinimas 

Pranešimas: Sven Schulze (A8-0331/2015) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

4 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 502, 153, 34 

9 dalis 2 PPE, S&D  +  

3 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 532, 132, 28 

2 +  

24 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 +  

25 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

26 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

27 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 655, 33, 4 

2/VB + 528, 118, 34 

3/VB + 380, 290, 8 

28 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 556, 129, 6 

2/VB + 365, 305, 8 

33 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

34 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB - 154, 526, 11 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

36 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

45 dalis 3 PPE, S&D  +  

Po 7 nurodomosios 

dalies 

1 PPE, S&D  +  

D konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

E konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

O konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. -  

X konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. -  

W konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 607, 68, 16 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ECR: 4 (2-oji dalis), 23 (1-oji dalis), 27 ir 28 dalys. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

ECR: 33 dalis, D ir E konstatuojamosios dalys. 

PPE: 36 dalis, O ir X konstatuojamosios dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

ECR: 

4 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia priemonės svarbą, ypač krizės laikotarpiu, ir jos vaidmenį sudarant 

galimybes nedirbantiems ir nepalankioje padėtyje esantiems asmenims gauti 

finansavimą“. 

2-oji dalis: „pabrėžia, kad, ypač atsižvelgiant į dabartinę migracijos ir prieglobsčio krizę, 

mikrofinansavimas gali būti itin svarbi parama pabėgėliams ir migrantams, 

siekiantiems patekti į ES darbo rinką;“. 
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23 dalis 

1-oji dalis: „ragina Komisiją užtikrinti vienodas vyrų ir moterų galimybes gauti mikrofinansų ir 

užsibrėžti tikslą, kad ateityje verslu užsiimančių vyrų ir moterų santykis būtų 

vienodas“. 

2-oji dalis: „ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti finansinės priemonės tarpininkus 

įgyvendinti konkrečias moterims skirtas strategijas, kuriomis būtų remiamas moterų 

verslumas, be kita ko, bendradarbiaujant su atitinkamomis šios srities asociacijomis 

ir organizacijomis;“. 

 
24 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „moterims“ ir „konkrečiai moterims skirtus“ ir „kad 

galimybių gauti mikrokreditus srityje būtų labiau užtikrinama lyčių pusiausvyra“. 

 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
25 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „skyrimo moterims“ ir „moterims“ 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
26 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pripažįsta tikslinio vyrų ir moterų verslininkų 

santykio svarbą“ ir „vis dėlto“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
PPE: 

28 dalis 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
34 dalis 

1-oji dalis: „palankiai vertina galimybę pagal EaSI finansuoti mikrofinansų priemonės 

tarpininkų pajėgumo stiprinimą ir techninės pagalbos jiems teikimą, kad padidėtų jų 

profesionalumas, pagerėtų paslaugų teikimas, taip pat būtų surinkti ir apdoroti 

duomenys, kurie suteiktų daugiau grįžtamosios informacijos apie priemonę; “. 

2-oji dalis: „todėl siūlo sukurti interneto svetainę, kurioje būtų galima pristatyti projektus ir 

konsultuoti su jais susijusiais klausimais, taip pat sukurti Bendrijos duomenų bazę, 

kurioje būtų pateikiama su kreditais susijusi informacija ir suteikiama galimybė 

pranešti apie galimas kliūtis (ypač biurokratines);“. 

 
W konstatuojamoji dalis. 

1-oji dalis: „kadangi ši priemonė vis dar nelabai žinoma galimiems gavėjams“. 

2-oji dalis: „kaip matyti iš to, kad suteiktų mikrokreditų apimtis mažesnė, nei buvo iš anksto 

nusistatyta“. 

 
PPE, ECR: 

27 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „migrantams“ ir „pabėgėliams“. 

2-oji dalis: „migrantams“. 

3-oji dalis: „pabėgėliams“. 
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24. Naujoji BŽP: techninių priemonių ir daugiamečių planų struktūra 

Pranešimas: Gabriel Mato (A8-0328/2015) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

19 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 613, 20, 55 

2/VB - 303, 326, 60 

20 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

21 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB - 304, 360, 24 

25 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

28 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

34 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 402, 258, 20 

B konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

E konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

G konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

R konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

S konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

T konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk./EB + 403, 243, 36 

U konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

V konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

Y konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

Z konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

AA konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

AE konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

AG konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

AJ konstatuojamoji 

dalis 

1 pranešėjas  +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 571, 6, 65 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ECR: 19 ir 21 (2-oji dalis) dalys. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

S&D: 20 dalis, G konstatuojamoji dalis. 

ECR: 20, 28 ir 34 dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

S&D: 

25 dalis 

1-oji dalis: „mano, kad išsaugojimo tikslo, kurio siekiama techninių priemonių pagrindų 

reglamentu, galėtų būti veiksmingiau siekiama veiksmais, kuriais“. 

2-oji dalis: „gamintojų organizacijoms padedant, būtų gerinamas pasiūlos ir paklausos 

valdymas“. 
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ECR: 

19 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „trijų“ ir „pagrindinių“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
21 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodį „visų“. 

2-oji dalis: šis žodis. 

 
S konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi priimant technines priemones regioniniu lygmeniu turėtų būti 

vadovaujamasi modeliu, dėl kurio susitarė teisėkūros institucijos pagal naująją 

BŽP“. 

2-oji dalis: „t. y. Komisija, remdamasi bendromis atitinkamų valstybių narių rekomendacijomis 

arba, jei atitinkamos valstybės narės per nustatytą laiką nepateikia bendros 

rekomendacijos, savo iniciatyva, turėtų priimti deleguotuosius aktus, atitinkančius 

teisėkūros institucijų nustatytus standartus ir tikslus; kadangi pagal Lisabonos 

sutarties nuostatas Parlamentas vis dėlto išlaiko teisę prieštarauti dėl bet kokio 

deleguotojo akto;“. 

 
AA konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi pagal BŽP reformą pradėtas taikyti įpareigojimas iškrauti visą laimikį“. 

2-oji dalis: „ir numatytos lankstumo galimybės, išimtys ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 

fondo finansinė parama;“. 

 
PPE: 

V konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „tokie kaip dreifuojantieji tinklai“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 


