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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. Žmogaus teisių, ypač Krymo totorių, padėtis Kryme 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0173/2016, B8-0190/2016, B8-0182/2016, B8-0183/2016, B8-

0184/2016, B8-0186/2016, B8-0188/2016  

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0173/2016  

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

7 dalis § originalus 

tekstas 

 + žodinis pakeitimas 

16 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

17 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 472, 79, 33 

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0173/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0182/2016  ECR  ↓  

B8-0183/2016  EFDD  ↓  

B8-0184/2016  S&D  ↓  

B8-0186/2016  PPE  ↓  

B8-0188/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0190/2016  ALDE  ↓  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

PPE: galutinis balsavimas. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

ECR: 16, 17 dalys. 
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Įvairūs 

Andrej Plenković pateikė tokį bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos RC-B8-0173/2016 7 dalies žodinį 

pakeitimą : 

„7. ragina Rusijos Federacijos valdžios institucijas ir de facto Krymo valdžios institucijas, kurios 

privalo laikytis tarptautinės humanitarinės teisės ir tarptautinės žmogaus teisių teisės, tarptautinėms 

institucijoms ir nepriklausomiems ekspertams iš ESBO, Jungtinių Tautų ir Europos Tarybos bei 

visoms žmogaus teisių srities NVO ar žiniasklaidos priemonėms, kurios norėtų aplankyti Krymą, 

įvertinti padėtį Kryme ir apie tai pranešti, suteikti visas galimybes tai padaryti; ragina Tarybą ir EIVT 

daryti spaudimą Rusijai šiuo klausimu; teigiamai vertina Europos Tarybos generalinio sekretoriaus 

sprendimą išsiųsti į Krymą Specialųjį įgaliotinį žmogaus teisių klausimais, nes tai buvo pirmas vizitas 

po Rusijos aneksijos, ir laukiama, kad jis pateiks naujausią padėties vietoje vertinimą; nekantriai 

laukia jo išvadų; pabrėžia, kad bet koks tarptautinis buvimas vietoje turėtų būti koordinuojamas su 

Ukraina;". 
 

 

2. Bahreinas: Mohammedo Ramadano atvejis 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0174/2016, B8-0192/2016, B8-0194/2016, B8-0195/2016, B8-
0196/2016, B8-0197/2016, B8-0198/2016  

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-B8-0174/2016  

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

3 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

A konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

Po L 

konstatuojamosios 

dalies 

1 GUE/NGL  -  

O konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0174/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0192/2016  EFDD  ↓  

B8-0194/2016  S&D  ↓  

B8-0195/2016  PPE  ↓  

B8-0196/2016  ECR  ↓  

B8-0197/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0198/2016  ALDE  ↓  

 

Prašymai balsuoti atskirai 

GUE/NGL: A konstatuojamoji dalis. 

PPE: 3 dalis, O konstatuojamoji dalis. 
 

Įvairūs 

Mara Bizzotto taip pat pasirašė bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0174/2016. 
 

 

3. Dingusių be žinios Honkongo knygų leidėjų atvejis 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0175/2016, B8-0176/2016, B8-0189/2016, B8-0191/2016, B8-
0185/2016, B8-0187/2016, B8-0193/2016  

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-B8-0175/2016  

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

Po 7 dalies 1 GUE/NGL VB - 278, 322, 11 

balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0175/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0176/2016  EFDD  ↓  

B8-0185/2016  S&D  ↓  

B8-0187/2016  PPE  ↓  

B8-0189/2016  ECR  ↓  

B8-0191/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0193/2016  ALDE  ↓  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

GUE/NGL: 1 pakeitimas. 
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4. 2015 m. Serbijos pažangos ataskaita 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0166/2016 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0166/2016  

(AFET komitetas) 

1 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

7 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

12 dalis 2 Verts/ALE VB + 291, 233, 97 

18 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

21 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

23 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

27 dalis 1 ALDE  +  

Po 27 dalies 3 Verts/ALE  +  

30 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 498, 66, 70 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

Verts/ALE: 2 pakeitimas. 

ENF, ECR: galutinis balsavimas. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

ENF: 1, 7, 18, 21, 23 dalys. 
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Prašymai balsuoti dalimis 

PPE: 

30 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „4 000“ ir „kurie šiuo metu daro žalą Serbijos žemei 

ir žmonėms“.  

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
ECR: 

18 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ palankiai vertina 2015 m. rugsėjo 20 d. sėkmingai 

įvykusias LGBTI eitynes; visgi pažymi, kad LGBTI diskriminacija ir smurtas prieš 

juos ir vis dar kelia susirūpinimą; šiuo atžvilgiu ragina vyriausybę išplatinti Europos 

Tarybos Ministrų Komiteto rekomendaciją CM/Rec(2010)5 valstybėms narėms;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
 

 

5. Kosovo Europos integracijos procesas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijų: B8-0167/2016 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0167/2016  

(AFET komitetas) 

4 dalis 1 ALDE  +  

6 dalis § originalus 

tekstas 

 + žodinis pakeitimas 

8 dalis 4 GUE/NGL  -  

10 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

14 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

17 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

20 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

23 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

26 dalis 2 PPE VB + 331, 250, 58 

Po 26 dalies 7 Verts/ALE  +  

36 dalis 6 Verts/ALE  +  

2 nurodomoji dalis 3 GUE/NGL EB - 131, 450, 54 

B konstatuojamoji 

dalis 

5 Verts/ALE  +  

balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 403, 130, 104 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ENF: galutinis balsavimas. 

PPE: 2 pakeitimas. 

ECR: galutinis balsavimas. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

ENF: 10, 14, 17, 20, 23 dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

ECR: 

10 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ragina Komisiją dėti daugiau pastangų sprendžiant 

Kosovo vizų režimo liberalizavimo proceso klausimą; yra pasirengęs pritarti ir 

ragina Tarybą greitai pritarti beviziam režimui Kosovo piliečiams, kai tik Komisija 

laiku nustatys, kad įvykdyti visi techniniai kriterijai;“ ir „primygtinai ragina visas ES 

institucijas, visų pirma Komisiją, paspartinti vizų režimo liberalizavimo Kosovo 

piliečiams procesą, o Kosovo institucijas – laikytis įsipareigojimų ir įgyvendinti 

likusius kriterijus, kad 2016 m. būtų galima Kosovo piliečiams pradėti taikyti bevizį 

režimą, kuris juos priartins prie ES;“. 

2-oji dalis: „ragina Komisiją dėti daugiau pastangų sprendžiant Kosovo vizų režimo 

liberalizavimo proceso klausimą; yra pasirengęs pritarti ir ragina Tarybą greitai 

pritarti beviziam režimui Kosovo piliečiams, kai tik Komisija laiku nustatys, kad 

įvykdyti visi techniniai kriterijai;“ 

3-oji dalis: „primygtinai ragina visas ES institucijas, visų pirma Komisiją, paspartinti vizų 

režimo liberalizavimo Kosovo piliečiams procesą, o Kosovo institucijas – laikytis 

įsipareigojimų ir įgyvendinti likusius kriterijus, kad 2016 m. būtų galima Kosovo 

piliečiams pradėti taikyti bevizį režimą, kuris juos priartins prie ES;“. 
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14 dalis 

1-oji dalis: „be to, teigiamai vertina tai, kad 2015 m. gegužės mėn. buvo priimtas įstatymas dėl 

apsaugos nuo diskriminacijos ir ombudsmenui buvo suteikti įgaliojimai atlikti 

lygybės įstaigos pareigas; išlieka susirūpinęs dėl to, kad sprendžiamų ir nagrinėjamų 

bylų dėl neapykantą kurstančios kalbos, ypač nukreiptos prieš LGBTI ir mažumų 

bendruomenes, skaičius yra mažas;“. 

2-oji dalis: „ragina LGBTI bendruomenės teisių patariamąją ir koordinavimo grupę aktyviai 

imtis veiksmų dėl šių bylų ir susirūpinimą keliančių klausimų;“. 
 

Įvairūs 

Ulrike Lunacek pateikė tokį 6 dalies žodinį pakeitimą: 
 

„6. atkreipia dėmesį į Konstitucinio Teismo sprendimą dėl savivaldybių, kuriose daugiausia 

gyvena serbai, asociacijos įgyvendinimo ir ragina pagal to sprendimo nuostatas parengti 

atitinkamus teisės aktus ir statutus; ragina visiškai ir atsakingai įgyvendinti pasiektus 

susitarimus; ragina laikytis teisinės valstybės principo, apgailestauja, kad opozicijos jėgos 

nepasinaudojo to šiuo sustabdymu, kad vėl pradėtų parlamentinį dialogą, ir ragina visas 

politines jėgas veikti konstruktyviai, atsižvelgiant į savo šalies, jos demokratinių institucijų ir 

piliečių interesus; mano, kad visiškas demokratijos taisyklių laikymasis, politinis dialogas ir 

netrukdoma parlamentinė veikla yra būtinos sąlygos norint įgyvendinti visus Kosovo reformų 

darbotvarkės aspektus; griežtai smerkia smurtinį priešinimąsi Susirinkime, ragina ateityje 

neleisti Susirinkime įvykti tolesniems protestams, per kuriuos imamasi smurto, ir pabrėžia, 

kad į Susirinkimą išrinkti parlamento nariai turėtų susitikti ir diskutuoti įvairiais klausimais 

visapusiškai gerbdami instituciją; pabrėžia, kad vyriausybė turėtų laikytis parlamento 

nutarimų ir sprendimų ir, kaip reikalauja teisėkūros institucija, prieš priimdama sprendimą 

pasirašyti susitarimus su kitomis valstybėmis, turėtų pateikti ataskaitą; atsižvelgdamas į tai, 

teigiamai vertina dviejų Kosovo parlamento narių, atstovaujančių valdančiajai koalicijai ir 

opozicijai, gerai parengtą 2015 m. lapkričio 20 d. pasiūlymą; ragina visus politinius veikėjus 

atnaujinti politinį dialogą, kuris padėtų išeiti iš aklavietės ir rasti perspektyvų sprendimą, 

padėsiantį atkurti normalų Kosovo Respublikos Susirinkimo veikimą; ragina visus Kosovo 

lyderius reaguoti į šią padėtį suprantant jos didžiulę svarbą ir veikti atsakingai, turint mintyje 

tai, kad Susirinkimą išrinko Kosovo žmonės ir jis turi tarnauti Kosovo žmonėms; reiškia 

didelį susirūpinimą dėl pasikartojančių smurto veiksmų ir ragina teisėsaugos institucijas atlikti 

savo pareigą visapusiškai laikantis teisinių procedūrų; su susirūpinimu atkreipia dėmesį į 

įvykius, po kurių buvo sulaikyti kai kurie parlamento nariai, ir ragina ištirti galimą 

piktnaudžiavimą valdžia, susijusį su įvykdytais sulaikymais; primygtinai ragina Kosovo 

Respublikos Susirinkimą patikslinti jo narių imuniteto atšaukimo taisykles; atkreipia dėmesį į 

ombudsmeno prašymą, kad Prištinos valstybinė prokuratūra pradėtų tyrimą dėl policijos 2015 

m. lapkričio 28 d. veiksmų;“. 
 

6. Padėtis Libijoje 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0146/2016, B8-0181/2016, B8-0169/2016, B8-0170/2016, B8-
0177/2016, B8-0178/2016, B8-0179/2016, B8-0180/2016  

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-B8-0146/2016  

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

Po 1 dalies 4 GUE/NGL  -  

5 dalis 8 EFDD  -  

6 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 / VB + 506, 123, 12 

11 dalis 5 GUE/NGL  -  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 / VB + 489, 132, 16 

2 / VB + 422, 176, 31 

12 dalis 6 GUE/NGL  -  

§ originalus 

tekstas 

VB + 477, 131, 32 

Po 13 dalies 1 ENF VB - 169, 432, 34 

Po 15 dalies 9 EFDD  -  

A konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

B konstatuojamoji 

dalis 

2 GUE/NGL  -  

Po B 

konstatuojamosios 

dalies 

3 GUE/NGL  -  

Po K 

konstatuojamosios 

dalies 

7 EFDD  -  

Po O 

konstatuojamosios 

dalies 

10 EFDD  -  

balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 478, 81, 81 

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0146/2016  ECR  ↓  

B8-0169/2016  ALDE  ↓  

B8-0170/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0177/2016  PPE  ↓  

B8-0178/2016  S&D  ↓  

B8-0179/2016  ENF  ↓  

B8-0180/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0181/2016  EFDD  ↓  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ECR: 11 dalis. 

EFDD: 12 dalis. 

ENF: 1 pakeitimas, galutinis balsavimas. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

Verts/ALE: 12 dalis. 
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Prašymai balsuoti dalimis 

EFDD: 

6 dalis 

1-oji dalis: „smerkia grupuotės „Daesh“ įvykdytus destabilizuojančius teroristinius išpuolius 

prieš Libijos žmones ir naftos gavybos infrastruktūrą al-Sidroje ir Ras Lanufe ir bet 

kokius bandymus sutrikdyti šalies stabilizavimo procesą;“. 

2-oji dalis: „ragina sukurti tarptautinę koaliciją, kuri neleistų Libijoje įsitvirtinti vis daugiau 

galios įgaunančiai grupuotei „Daesh“, kuri destabilizuoja šalį ir kelia pavojų ne tik 

kaimyninėms Sahelio ir Sacharos šalims, bet ir ES“. 

 
11 dalis 

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

2-oji dalis: šis žodis. 

 
Verts/ALE: 

A konstatuojamoji dalis 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 
 

Įvairūs 

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL frakcija) taip pat pasirašė  pasiūlymą dėl rezoliucijos B8-

0180/2016. 

Alessia Maria Mosca (S&D frakcija) taip pat pasirašė bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-

0146/2016.  

Marlene Mizzi atsiėmė savo parašą dėl bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos RC-B8-0146/2016. 
 

 

7. Salų regionai 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0165/2016 

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 dėl rezoliucijos B8-0165/2016  

(REGI komitetas) 

3 dalis 11 PPE  +  

5 dalis 12 PPE  +  

Po 5 dalies 1 GUE/NGL VB + 495, 119, 25 

10 dalis 3 ECR EB + 341, 249, 47 

12 dalis 4 ECR  -  

13 dalis 5 ECR  -  

16 dalis 6NP ECR  -  

A konstatuojamoji 

dalis 

7 PPE  +  

E konstatuojamoji 

dalis. 

8 PPE  +  

F konstatuojamoji 

dalis 

9 PPE  +  

H konstatuojamoji 

dalis 

2 ECR  +  

J konstatuojamoji dalis 10 PPE  +  

balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

GUE/NGL: 1 pakeitimas. 
 

 

8. Su Europos struktūriniais ir investicijų fondais (ESI fondai) susijęs vietos ir 

regioninių valdžios institucijų vaidmuo 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0171/2016 

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 dėl rezoliucijos B8-0171/2016  

(REGI komitetas) 

2 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

 

Prašymai balsuoti dalimis 

Verts/ALE: 

2 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „bet koks ESI fondų lėšų perprogramavimas turėtų 

būti vykdomas laikantis BNR taisyklių, o“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
 

 

9. ISIS vykdomos religinių mažumų sisteminės masinės žudynės 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0154/2016, B8-0156/2016, B8-0157/2016, B8-0159/2016, B8-
0161/2016, B8-0162/2016, B8-0149/2016 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0149/2016 

  

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

3 dalis 1 GUE/NGL  -  

10 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 470, 131, 26 

14 dalis 2 GUE/NGL  -  

balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0149/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0154/2016  ECR  ↓  

B8-0156/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0157/2016  ALDE  ↓  

B8-0159/2016  S&D  ↓  

B8-0161/2016  PPE  ↓  

B8-0162/2016  EFDD  ↓  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ECR: 10 dalis. 
 

Įvairūs 

Bas Belder (ECR frakcija) taip pat pasirašė bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0149/2016 ir 

pasiūlymą dėl rezoliucijos B8-0154/2016. 

Alessia Maria Mosca (S&D frakcija), Mara Bizzotto ir Mario Borghezio taip pat pasirašė bendrą 

pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0149/2016. 

Marijana Petir (PPE frakcija) taip pat pasirašė pasiūlymą dėl rezoliucijos B8-0161/2016. 

 


