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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. Taisyklės, reglamentuojančios asmenų judėjimą per sienas (Šengeno sienų 

kodeksas) ***I 

Pranešimas: Heidi Hautala (A8-0359/2015) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 533, 86, 36 

 

 

2. 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1998 m. 

protokolo dėl sunkiųjų metalų pakeitimai *** 

Rekomendacija: Giovanni La Via (A8-0002/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: pritarimas VB + 617, 25, 30 

 

 

 

3. 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1998 m. 

protokolo dėl patvariųjų organinių teršalų pakeitimai *** 

Rekomendacija: Giovanni La Via (A8-0001/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: pritarimas VB + 624, 21, 34 

 

 

 

4. Eurojusto ir Ukrainos bendradarbiavimo susitarimas * 

Pranešimas: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0007/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 555, 67, 61 
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5. Eurojusto ir Juodkalnijos bendradarbiavimo susitarimas * 

Pranešimas: Nathalie Griesbeck (A8-0008/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 567, 58, 63 

 

 

6. Prašymas atšaukti Roberto Jarosławo Iwaszkiewicziaus (Robert Jarosław 

Iwaszkiewicz) imunitetą 

Pranešimas: Kostas Chrysogonos (A8-0015/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: pasiūlymas dėl 

sprendimo 

 +  

 

 

7. Prašymas atšaukti Roberto Jarosławo Iwaszkiewicziaus (Robert Jarosław 

Iwaszkiewicz) imunitetą 

Pranešimas: Kostas Chrysogonos (A8-0016/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: pasiūlymas dėl 

sprendimo 

 +  

 

 

8. Prašymas atšaukti Floriano Philippot (Florian Philippot) imunitetą 

Pranešimas: Laura Ferrara (A8-0014/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: pasiūlymas dėl 

sprendimo 

 +  
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9. Europos platformos, skirtos bendradarbiavimui nedeklaruojamo darbo 

prevencijos ir atgrasymo nuo jo srityje gerinti, sukūrimas ***I 

Pranešimas: Georgi Pirinski (A8-0172/2015) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Visas tekstas. Paketas 

Nr. 1 

62AD komitetas  +  

Paketas Nr. 2 1-61 komitetas  ↓  

9 straipsnis 64NP EFDD VB - 80, 608, 5 

62AD komitetas  +  

Po 11 straipsnio 63 EFDD VB - 79, 609, 7 

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas  +  

Balsavimas: teisėkūros rezoliucija VB + 619, 69, 7 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EFDD: 63 ir 64 pakeitimai. 
 

 

10. ES biologinės įvairovės strategijos laikotarpio vidurio peržiūra 

Pranešimas: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

11 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 425, 263, 10 

3 +  

25 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

29 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

31 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 +  

40 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

41 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

42 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

58 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 422, 252, 27 

3 +  

71 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

72 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

78 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 357, 339, 1 

80 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 370, 305, 22 

Po 80 dalies 2 ENF  -  

81 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 647, 44, 11 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2/VB + 478, 211, 11 

82 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 469, 201, 25 

88 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 347, 298, 49 

Po 90 dalies 3 ENF  -  

Po A 

konstatuojamosios 

dalies 

1 ENF  -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 592, 52, 45 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ECR: 80 dalies 2-oji dalis, 81, 82 ir 88 dalys. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

PPE: 25, 29, 41, 42, 72, 82 ir 88 dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

PPE: 

§ 11 

1-oji dalis: „ragina Komisiją išplėtoti biologinės įvairovės ir ekosistemų vaidmenį ekonomikoje; 

siekiant pereiti prie žaliosios ekonomikos“. 

2-oji dalis: „primygtinai ragina Komisiją dėti daugiau pastangų, susijusių su priemonėmis, kurių 

imamasi siekiant paremti Europos semestro žalinimą;“. 

3-oji dalis: „pabrėžia, kad biologinė įvairovė priklauso bendros socialinės atsakomybės sričiai, 

kuri negali būti paremta vien tik viešosiomis išlaidomis;“. 

 
§ 31 

1-oji dalis: „ragina valstybes nares suteikti prioritetą tikslui iki 2020 m. atkurti 15 proc. pažeistų 

ekosistemų ir šiuo tikslu naudoti turimus DFP asignavimus;“. 

2-oji dalis: „ragina Komisiją pasiūlyti gaires dėl tokių asignavimų naudojimo pažeistų 

ekosistemų atkūrimui ir biologinės įvairovės apsaugai apskritai;“. 

 
§ 40 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad ekologiniu požiūriu svarbios vietovės iš principo turėtų būti vietovės, 

kuriose saugomi ir skatinami žemės ūkio ekologiniai procesai, pvz., apdulkinimas ir 

dirvožemio išsaugojimas;“. 

2-oji dalis: „prašo Komisiją paskelbti duomenis apie tai, kiek valstybių narių leido naudoti 

pesticidus ir trąšas tose ekologiniu požiūriu svarbiose vietovėse nuo to laiko, kai 

įsigaliojo Reglamentas Nr. 1307/2013;“. 

 



P8_PV(2016)02-02(VOT)_LT.doc 7 PE 576.682 

§ 58 

1-oji dalis: „ragina Komisiją ir valstybes nares [...] palaipsniui panaikinti aplinkai kenksmingas 

subsidijas“. 

2-oji dalis: iki 2020 m., užtikrinant, kad tokių subsidijų vertinimas būtų užbaigtas iki 2016 m. ir 

reikalavimai dėl ataskaitų teikimo būtų įtraukti į atitinkamų sričių ES sektorių 

politiką;“. 

3-oji dalis: „primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares visapusiškai pritarti perėjimui prie 

žiedinės ekonomikos ir jį palengvinti;“. 

 
§ 71 

1-oji dalis: biologinės įvairovės nykimą už saugomų gamtos zonų ribų laiko strategijos spraga; 

ragina Komisiją ir valstybes nares rinkti informaciją apie šias buveines ir rūšis“. 

2-oji dalis: „ir kurti atitinkamas sistemas siekiant užkirsti kelią buveinių suskaidymui ir 

bendriesiems biologinės įvairovės ir ekosistemų paslaugų nuostoliams“. 

3-oji dalis: „bendradarbiaujant su vietos valdžios institucijoms ir pilietine visuomene;“. 

 
§ 78 

1-oji dalis: „apgailestauja, kad neatliekami nuoseklūs ir veiksmingi ES aplinkos teisės aktų 

tikrinimai ir priežiūra siekiant nustatyti aplinkos teisės aktų pažeidimus įvairiuose 

sektoriuose, įskaitant saugomas gamtos teritorijas, ir užkirsti šiems pažeidimams 

kelią; palankiai vertina parengiamąjį darbą kuriant ES aplinkosauginių tikrinimų 

sistemą“. 

2-oji dalis: „ir ragina Komisiją daugiau nedelsiant pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 

priimamo akto;“. 

 
§ 81 

1-oji dalis: „susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad daugėja mokslinių įrodymų, jog 

neonikotinoidiniai pesticidai gali daryti neigiamą poveikį esminėms funkcijoms, 

pvz., apdulkinimui ir natūraliai kenkėjų kontrolei;“. 

2-oji dalis: „todėl ragina Europos Komisiją ir toliau drausti naudoti neonikotinoidus;“. 

 
ECR, PPE 

§ 80 

1-oji dalis: „ragina Komisiją ir valstybes nares nedelsiant pradėti Europos iniciatyvą 

apdulkintojų klausimu kreipiant ypatingą dėmesį į augalų atsparumą 

kenksmingiesiems organizmams, veikiantį bites ir kitus apdulkintojus, taip pat 

vadovaujantis valstybių narių jau vykdoma politika“. 

2-oji dalis: „ir daugiau nedelsiant pateikti pasiūlymus dėl dirvožemio pagrindų direktyvos, dėl 

direktyvos dėl teisės kreiptis į teismą ir dėl persvarstytos ES teisinės sistemos dėl 

aplinkosauginių patikrinimų;“. 

 


