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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. Automatinis keitimasis transporto priemonių registracijos duomenimis 

(TPRD) su Latvija* 

Pranešimas: Claude Moraes (A8-0370/2015) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

vienas balsavimas VB + 590, 35, 74 

 

 

2. Tam tikrų nekaltumo prezumpcijos ir teisės dalyvauti nagrinėjant 

baudžiamąją bylą teisme elementų užtikrinimas ***I 

Pranešimas: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Visas tekstas. Paketas 

Nr. 1. 

52 komitetas  +  

Paketas Nr. 2. 1-51 komitetas  ↓  

balsavimas: Komisijos pasiūlymas  +  

balsavimas: teisėkūros rezoliucija VB + 577, 48, 86 

 

 

3. Asmeninės apsaugos priemonės ***I 

Pranešimas: Vicky Ford (A8-0148/2015) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Visas tekstas. Paketas 

Nr. 1. 

158 komitetas  +  

Paketas Nr. 2. 1-157 komitetas  ↓  

balsavimas: Komisijos pasiūlymas  +  

balsavimas: teisėkūros rezoliucija VB + 606, 53, 50 
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4. Dujinį kurą deginantys prietaisai ***I 

Pranešimas: Catherine Stihler (A8-0147/2015) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Visas tekstas. Paketas 

Nr. 1. 

203 komitetas  +  

Paketas Nr. 2. 1-202 komitetas  ↓  

balsavimas: Komisijos pasiūlymas  +  

balsavimas: teisėkūros rezoliucija VB + 629, 63, 16 

 

 

5. Lynų kelio įrenginiai ***I 

Pranešimas: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Visas tekstas. Paketas 

Nr. 1. 

148 komitetas  +  

Paketas Nr. 2. 1-147 komitetas  ↓  

balsavimas: Komisijos pasiūlymas  +  

balsavimas: teisėkūros rezoliucija VB + 639, 69, 2 

 

6. Prieštaravimas deleguotajam aktui dėl bendrųjų muitų tarifų lengvatų 

sistemos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0044/2016 (kad būtų priimtas pasiūlymas dėl rezoliucijos, reikalinga 
kvalifikuota balsų dauguma) 

 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0044/2016 (GUE/NGL) 

balsavimas: rezoliucija  

(visas tekstas) 

VB - 125, 530, 53 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

GUE/NGL: galutinis balsavimas. 
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7. Prieštaravimas deleguotajam aktui dėl specialiųjų perdirbtų grūdinių maisto 

produktų ir kūdikiams skirtų maisto produktų sudėties ir informacijos apie 

juos teikimo reikalavimų 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0067/2016 (kad būtų priimtas pasiūlymas dėl rezoliucijos, reikalinga 
kvalifikuota balsų dauguma) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0067/2016  

(ENVI komitetas) 

Po 4 straipsnio 2 Verts/ALE VB + 352, 276, 73 

3 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB - 212, 456, 31 

4 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

8 dalis 3 S&D  +  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 ↓  

2 ↓  

C konstatuojamoji 

dalis 

1 Verts/ALE VB + 355, 308, 44 

E konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

F konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

G konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. -  

J konstatuojamoji dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 393, 305, 12 
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Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

Verts/ALE: 1 ir 2 pakeitimai, galutinis balsavimas. 
 

 

Prašymai balsuoti atskirai 

ENF: 3 ir 4 dalys. 

S&D: 3, 4 dalys ir G, J konstatuojamosios dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

S&D: 

§ 8 

1-oji dalis: „ragina Komisiją atidėti šio deleguotojo akto priėmimą tol, kol bus paskelbta jos 

pačios ataskaita dėl mažų vaikų maitinimo mišinių ir EFSA mokslinių įrodymų apie 

cukraus ir perdirbtų maisto produktų vartojimą nuo ankstyvos vaikystės analizė, 

atsižvelgiant į optimalios kūdikių ir mažų vaikų mitybos rekomendacijas,“. 

2-oji dalis: „visų pirma žalą maitinimui krūtimi ir blogėjančią vaikų nutukimo padėtį;“. 

 
E konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „rekomenduoja kūdikius pirmuosius šešis gyvenimo 

mėnesius maitinti vien tik krūtimi, o“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
F konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi visos valstybės narės patvirtino 1981 m. Pasaulio sveikatos asamblėjoje 

(PSA) priimtą Tarptautinį motinos pieno pakaitalų prekybos kodeksą (tarptautinį 

kodeksą) ir 16 vėliau asamblėjoje priimtų susijusių rezoliucijų,“. 

2-oji dalis: „skirtų užtikrinti, kad visi tėvai ir globėjai gautų objektyvią ir iš tiesų nepriklausomą 

informaciją, pašalinti maitinimo krūtimi kliūtis ir užtikrinti, kad prireikus būtų 

saugiai vartojami motinos pieno pakaitalai;“. 
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8. Kolumbijos taikos procesas 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-

0055/2016, B8-0061/2016, B8-0062/2016 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0041/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, 

Verts/ALE, EFDD) 

balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0041/2016  PPE  ↓  

B8-0042/2016  ECR  ↓  

B8-0053/2016  ALDE  ↓  

B8-0054/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0055/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0061/2016  S&D  ↓  

B8-0062/2016  EFDD  ↓  

 

Įvairūs 

Igor Šoltes (Verts/ALE frakcija) taip pat pasirašė bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-

0041/2016.  

 
 


