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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. Įgaliojimas Austrijai pasirašyti ir ratifikuoti 1965 m. lapkričio 15 d. Hagos 

konvenciją, o Maltai – prie jos prisijungti *** 

Rekomendacija: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

balsavimas: pritarimas VB + 566, 14, 65 

 

 

 

2. ES ir San Marino Respublikos susitarimas dėl automatinių finansinių 

sąskaitų informacijos mokesčių klausimais mainų * 

Pranešimas: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

vienas balsavimas VB + 607, 22, 18 

 

 

3. Kroatijos prisijungimas prie Konvencijos dėl Sąjungos finansinių interesų 

apsaugos * 

Pranešimas: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

vienas balsavimas VB + 599, 26, 26 

 

 

4. Europos užimtumo tarnybų tinklas, darbuotojų galimybės naudotis judumo 

skatinimo paslaugomis ir geresnė darbo rinkų integracija ***I 

Pranešimas: Heinz K. Becker (A8-0224/2015) 

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 

Visas tekstas. Paketas 

Nr. 1. 

177AD komitetas  +  

Paketas Nr. 2. 1-176 komitetas  ↓  

Po 13 straipsnio 181= 

183= 

EFDD, ENF VB - 77, 567, 6 

14 straipsnio 1 dalies 

įžanginė dalis 

178 EFDD VB - 62, 580, 6 

14 straipsnio 1 dalies a 

punktas (177 pak. 17 

straipsnio 1 dalies a 

punktas) 

179NP EFDD VB - 56, 581, 9 

177AD komitetas  +  

16 straipsnis (177 pak. 

19 straipsnis) 

180NP EFDD VB - 58, 586, 5 

177AD komitetas  +  

Po 13 

konstatuojamosios 

dalies 

182 ENF  -  

balsavimas: Komisijos pasiūlymas  +  

balsavimas: teisėkūros rezoliucija VB + 576, 56, 21 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EFDD: 178, 179, 180 ir 181 pakeitimai. 

ENF: 181 ir 183 pakeitimai. 
 

 

5. Skubių autonominių prekybos priemonių taikymas Tuniso Respublikai ***I 

Pranešimas: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016) 

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 atmesti 

Komisijos pasiūlymą 

16 daugiau kaip 

40 narių 

VB - 114, 528, 9 

Atsakingo komiteto 

pakeitimai. 

Balsavimas už visus 

pakeitimus iš karto 

1-3 komitetas  +  

1 straipsnio 1 dalis 13 daugiau kaip 

40 narių 

EB - 175, 455, 17 

5= 

12= 

EFDD  

daugiau kaip 

40 narių 

VB + 432, 176, 43 

2 straipsnio 1 dalis 6 EFDD  -  

4 straipsnio 1 dalis 7= 

14= 

EFDD  

daugiau kaip 

40 narių 

VB - 188, 434, 29 

5 straipsnio 1 dalis 8 EFDD  -  

Po 5 straipsnio 17 GUE/NGL  -  

4 komitetas  +  

Po 6 straipsnio 1 dalies 9 EFDD  -  

7 straipsnio 2 dalis 10 EFDD VB - 92, 513, 47 

9 konstatuojamoji 

dalis 

11= 

15= 

daugiau kaip 

40 narių  

PPE 

EB + 424, 191, 34 

balsavimas: Komisijos pasiūlymas VB + 475, 126, 35 

balsavimas: teisėkūros rezoliucija VB balsavimas atidėtas  

Darbo tvarkos taisyklių 61 

straipsnio 2 dalis. 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EFDD: 5, 7, 10 ir 16 pakeitimai. 

ENF: 16 pakeitimas ir Komisijos pasiūlymas. 
 

 

6. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų 

mobilizavimas: Belgijos paraiška „EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass“ 

Pranešimas: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016) (reikalinga kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 
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balsavusių Parlamento narių balsų) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 558, 83, 4 

 

 

 

7. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. metinė 

augimo apžvalga 

Pranešimas: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

1 dalis 6 ALDE VB - 136, 469, 45 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

Po 1 dalies 4 Verts/ALE VB - 148, 483, 17 

2 dalis 25 GUE/NGL  -  

Po 2 dalies 5 Verts/ALE VB - 91, 538, 18 

3 dalis 26 GUE/NGL  -  

5 dalis 27 GUE/NGL  -  

7 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

Po 7 dalies 12 EFDD VB - 160, 461, 23 

8 dalis 7 ALDE VB - 138, 481, 30 

28 GUE/NGL  -  

9 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

10 dalis 13 EFDD VB - 68, 561, 22 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

3 +  

4 +  

Po 10 dalies 14 EFDD  -  

11 dalis 15 EFDD VB - 121, 496, 32 

12 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

Po 13 dalies 29 GUE/NGL  -  

15 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

16 dalis 8 ALDE VB - 167, 460, 26 

16 EFDD VB - 177, 442, 27 

30 GUE/NGL VB - 148, 448, 41 

18 dalis 31 GUE/NGL  -  

19 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

20 dalis 32 GUE/NGL  -  

Po 20 dalies 33 GUE/NGL VB - 115, 475, 54 

21 dalis 34 GUE/NGL  -  

9 ALDE VB - 129, 495, 27 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 390, 205, 48 

Po 21 dalies 3 Verts/ALE VB - 83, 506, 52 

24 dalis 18 EFDD  -  

10 ALDE VB - 120, 505, 19 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

25 dalis 35 GUE/NGL  -  

Po 25 dalies 19 EFDD VB - 123, 506, 21 

26 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

Po 26 dalies 1 Verts/ALE VB - 122, 509, 18 

2 Verts/ALE VB - 78, 508, 57 

20 EFDD VB - 94, 510, 39 

27 dalis 11 ALDE  -  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

28 dalis 36 GUE/NGL  -  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 457, 168, 24 

2/VB + 463, 161, 9 

3/VB + 462, 171, 7 

Po 28 dalies 21 EFDD VB - 175, 464, 7 

30 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

32 dalis 22 EFDD VB - 159, 473, 16 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Paantraštė prieš 33 

dalį 

37 GUE/NGL VB - 118, 516, 13 

33 dalis 38 GUE/NGL VB - 111, 529, 8 

34 dalis 39 GUE/NGL  -  

35 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

36 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

37 dalis 40 GUE/NGL VB - 161, 470, 18 

38 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

40 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

43 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

45 dalis 41 GUE/NGL  -  

46 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

47 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 508, 98, 47 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

48 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

51 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

A konstatuojamoji 

dalis 

23 GUE/NGL  -  

Po H 

konstatuojamosios 

dalies 

24 GUE/NGL  -  

I konstatuojamoji dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 395, 203, 50 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

GUE/NGL: 30, 33, 37, 38, 40 pakeitimai. 

EFDD: 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21 ir 22 pakeitimai. 

Verts/ALE: 1, 2, 3, 4, 5 pakeitimai. 

ALDE: 6, 7, 8, 9 ir 10 pakeitimai. 

ECR: 21 dalies 2-oji dalis, 47 dalies 2-oji dalis. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

GUE/NGL: 1, 7, 9, 12, 19, 24, 26, 27, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 46, 47, 48, 51 dalys ir I 

konstatuojamoji dalis. 

Verts/ALE: 1 dalis. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

GUE/NGL: 

§ 10 

1-oji dalis: „žino, kad privačiajame sektoriuje finansinis įsiskolinimas mažėja; pabrėžia, kad 

Europos investicijų mastai yra gerokai mažesni nei prieš krizę;“. 

2-oji dalis: „todėl atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu skubiai sukurti bankų sąjungą ir įgyvendinti 

bankų struktūrinę reformą,“. 

3-oji dalis: „taip pat svarbu paskatinti kapitalo investicijas į MVĮ kapitalo rinkų sąjungos 

dėka;“. 

4-oji dalis: „ragina kuo geriau pasinaudoti ESIF ir programą COSME siekiant pagerinti MVĮ 

galimybes gauti finansavimą; mano, kad didesnis reglamentavimo nuspėjamumas 

bendrojoje rinkoje padidintų investuotojų pasitikėjimą;“. 
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§ 15 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad labai svarbus didesnis išteklių ir energijos vartojimo efektyvumas, be 

kita ko, vystant žiedinę ekonomiką;“. 

2-oji dalis: „pabrėžia, kad svarbu toliau plėtoti tikrą energetikos sąjungą, pagrįsta solidarumu, 

veiksmingumu ir įvairove, kurioje nebūtų ignoruojami vietiniai energijos ištekliai, 

įskaitant atsinaujinančiųjų išteklių energiją; ragina Komisiją įtraukti šiuos klausimus 

į konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas, kuriose jie yra itin svarbūs 

konkurencingumo ir tvaraus augimo sritims;“. 

 
§ 30 

1-oji dalis: „primena, kad užmokesčio nustatymas yra nepriklausomų kolektyvinių derybų 

klausimas,“. 

2-oji dalis: „ir ragina atitinkamus veikėjus užtikrinti atsakingus ir augimui palankius 

užmokesčio pokyčius, kurie atitiktų produktyvumo didėjimą; ypač ragina 

einamosios sąskaitos deficitą turinčių arba beveik subalansavusių einamąją sąskaitą 

šalių atitinkamus veikėjus toliau siekti didinti produktyvumą ir išlaikyti 

konkurencingumą; taip pat ragina didelį perviršį turinčių šalių atitinkamus veikėjus 

perteklines santaupas naudoti vidaus paklausai ir investicijoms remti;“. 

 
ECR: 

§ 21 

1-oji dalis: „primygtinai ragina įgyvendinti Stabilumo ir augimo paktą,“. 

2-oji dalis: „visapusiškai pasinaudojant jame nustatytomis esamomis lankstumo nuostatomis, 

laikantis 2015 m. sausio 13 d. Komisijos komunikato (COM(2015) 0012) nuostatų, 

siekiant, be kita ko, remti didesnes investicijas ir struktūrines reformas, taip pat 

įveikti grėsmes saugumui ir išspręsti atvykstančių pabėgėlių srautų problemas;“. 

 
§ 47 

1-oji dalis: „pakartoja, kad reikia mokesčių sistemos, skatinančios vystyti tvarią politiką ir 

atitinkančios principą „teršėjas moka“, siunčiančios teisingus signalus 

investuojantiems į efektyvų išteklių naudojimą, gamybos procesų modernizavimą ir į 

labiau pataisomų bei ilgesnio vartojimo produktų gamybą;“. 

2-oji dalis: „pakartoja, kad būtina laipsniškai panaikinti aplinkai kenksmingas subsidijas, 

įskaitant subsidijas iškastiniam kurui, ir pereiti nuo darbo jėgos apmokestinimo prie 

aplinkos taršos mokesčių;“. 

 
Verts/ALE: 

§ 27 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kad daugelio valstybių narių atveju tai reiškia, kad 

jos turi tęsti augimui palankų fiskalinį konsolidavimą; kita vertus, pažymi,“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
§ 28 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „sveikintinas“ ir „žino, kad kai kurių valstybių narių 

einamosios sąskaitos perviršis egzistuoja kartu su teigiamu šalutiniu poveikiu visoje 

vertės grandinėje – tai gali būti visokeriopai naudinga kai kurioms kitoms 

valstybėms narėms;“. 

2-oji dalis: „sveikintinas“. 

3-oji dalis: „žino, kad kai kurių valstybių narių einamosios sąskaitos perviršis egzistuoja kartu 

su teigiamu šalutiniu poveikiu visoje vertės grandinėje – tai gali būti visokeriopai 

naudinga kai kurioms kitoms valstybėms narėms;“. 
 



P8_PV(2016)02-25(VOT)_LT.doc 11 PE 578.054 

 

Įvairūs 

17 a pakeitimas buvo atsiimtas. 

João Pimenta Lopes (GUE/NGL frakcija) atsiėmė savo parašą už 25 pakeitimą. 

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL frakcija) taip pat pasirašė 35 pakeitimą. 
 

 

8. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir 

socialiniai aspektai 2016 m. metinėje augimo apžvalgoje 

Pranešimas: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 dalis 1 GUE/NGL  -  

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

3 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 448, 170, 22 

6 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

14 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5/VB + 522, 103, 18 

16 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./EB + 303, 272, 64 

19 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 485, 116, 38 

20 dalis 2 GUE/NGL  -  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 478, 136, 30 

22 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB - 198, 379, 68 

25 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

27 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

29 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 390, 235, 16 

34 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

39 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

41 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/EB + 432, 210, 1 

2 -  

42 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 464, 174, 4 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 +  

43 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

52 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

53 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

58 dalis 3 GUE/NGL  -  

59 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

62 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 357, 245, 42 

63 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 402, 180, 51 

64 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 469, 121, 46 

2/VB + 443, 169, 11 

3/VB + 456, 154, 26 

4/VB + 510, 119, 5 

69 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

70 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 450, 182, 2 

A konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 458, 180, 0 

I konstatuojamoji dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 404, 201, 35 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EFDD: 3 dalis, 14 dalies 5-oji dalis, 20 dalies 2-oji dalis, 42 dalies1-oji dalis ir 63, 64, 70 

dalys. 

ALDE: 19 dalis ir 64 dalies 3-ioji dalis. 

S&D: 62 dalis. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

PPE: 17, 41, 62 dalys. 

GUE/NGL: 2, 34, 39, 52, 63 dalys. 

ALDE: 27, 62 dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

EFDD: 

§ 16 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „veiksmingo fiskalinio konsolidavimo“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
§ 20 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „keletas valstybių narių įvykdė reformas, kurios davė 

apčiuopiamų rezultatų, pvz., padidėjo užimtumo rodikliai; tačiau“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
§ 42 

1-oji dalis: „palankiai vertina ESIF rezultatus pirmaisiais jo įgyvendinimo metais ir jo vaidmenį 

ES lygmeniu remiant geriausius projektus;“. 

2-oji dalis: „ragina Komisiją užtikrinti, kad ESIF sudarytų geresnės socialinės ir ekonominės 

valstybių narių ir jų regionų sanglaudos galimybes ES ir kad visos valstybės narės 

naudotųsi galimybe gauti šio fondo lėšų atsižvelgiant į sanglaudos politikos tikslus; 

ragina Komisiją stebėti ir kontroliuoti ESIF lėšomis vykdomas investicijas; mano, 

kad ataskaita turėtų būti skelbiama siekiant tikrinti ir vertinti tikrąjį ekonominį ir 

socialinį atitinkamų investicijų poveikį;“. 
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PPE: 

§ 22 

1-oji dalis: „palankiai vertina Komisijos iniciatyvą investuoti į žmogiškąjį kapitalą užimtumo 

lygiui ir tvariam ekonomikos augimui atkurti, bet yra itin susirūpinęs dėl to, kad 

viešosios išlaidos švietimo srityje nuo 2010 m. sumažėjo 3,2 proc., o paskutiniais 

metais, kurių duomenys paskelbti (2013 m.), jos sumažėjo vienuolikoje valstybių 

narių;“. 

2-oji dalis: „pabrėžia, kad šios reformos bus veiksmingos tik tuo atveju, jeigu jomis daugiausia 

dėmesio bus skiriama mokymo programoms ir viešajam sektoriui;“. 

 
GUE/NGL: 

A konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi nedarbo lygis nuo 2013 m. antros pusės po truputį mažėja, bet ne tiek 

daug, kad būtų suvaldytas nedarbo ir skurdo didėjimas, nepaisant vykdomos tam 

tikros palankios makroekonominės politikos ir struktūrinių reformų; kadangi, 

nepaisant to, daugelyje valstybių narių nedarbas vis tiek yra per didelis ir vis dar 

gerokai viršija 2008 m. rodiklius – šiuo metu nedirba 9,9 proc. aktyvių piliečių, t. y. 

23 mln. europiečių, apie pusė iš jų yra ilgalaikiai bedarbiai ir daugiau nei 10 proc. jų 

gyvena euro zonoje; „kadangi tai aiškiai rodo, jog labai svarbu atsižvelgti į 

konkrečias mikroekonomines aplinkybes“. 

2-oji dalis: „ir numatyti tolesnių struktūrinių reformų, kurių socialinį poveikį būtina įvertinti 

prieš tai, kai jos bus įgyvendintos;“. 

 
§ 6 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kad būtų reaguojama į demografinius pokyčius ir 

geriau suderinamos valstybių narių švietimo ir mokymo sistemos su darbo rinkos 

poreikiais;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
§ 25 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „bendram konkurencingumui, kartu taip pat 

užtikrinant “ ir „primygtinai ragina valstybes nares mažinti biurokratiją siekiant 

skatinti jaunimo verslumą;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
§ 43 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ar žmogiškojo kapitalo vystymą, arba stiprinti tvarų 

ir įtraukų ekonomikos augimą;“ ir „tikėtinus socialinius ir ekonominius“ bei 

„rezultatus“.  

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
§ 59 

1-oji dalis: „ragina Komisiją ir valstybes nares remti darbuotojų judumą visoje Europos 

Sąjungoje, nes tai – būdas kurti naujas galimybes tiek darbuotojams, tiek 

bendrovėms;“. 

2-oji dalis: „ragina valstybes nares naudotis Europos priemonėmis, skirtomis šiam darbuotojų 

judumui palengvinti, ir jas populiarinti, ypač Europos darbo vietų tinklą EURES; 

tarpvalstybiniuose regionuose, kuriuose darbuotojų judumas tikrai didelis, ragina 

valstybes nares plėtoti tarpvalstybinius EURES tinklo partnerystės darinius, kad 

darbuotojams būtų galima padėti įgyvendinti judumo planus;“. 

 



P8_PV(2016)02-25(VOT)_LT.doc 16 PE 578.054 

 

§ 69 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „visais semestro etapais“, „šiuo požiūriu“ ir „ir 

2015 m. metinėje augimo apžvalgoje pradėtą taikyti integruotą metodą; tačiau 

pažymi, kad daugelyje valstybių narių nacionaliniu lygmeniu padėtis tebėra prasta;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
ALDE: 

§ 29 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ ir apsvarstyti galimybę taikyti palankesnį fiskalinį 

diferencijavimą pagal vaikų skaičių namų ūkyje;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
§ 41 

1-oji dalis: „pabrėžia didelę visuomeninę ir ekonominę investicijų į socialinę apsaugą, įskaitant 

socialines paslaugas, vertę;“. 

2-oji dalis: „teigia, kad pagal makroekonominio disbalanso procedūrą tokioms socialinėms 

investicijoms turėtų būti suteikta daugiau lankstumo, taip skatinant valstybes nares 

investuoti į socialines paslaugas siekiant teigiamų socialinio ir ekonominio 

vystymosi rodiklių;“. 

 
§ 53 

1-oji dalis: „nerimauja dėl to, kad darbo vieta jau nebėra garantija, jog bus išvengta skurdo, taip 

pat nebėra geriausia priemonė socialinei įtraukčiai užtikrinti, nes 2014 m. 12,7 proc. 

darbingo amžiaus ir dirbančių asmenų gyveno skurde (2009 m. šis rodiklis siekė 

11 proc.); ragina Komisiją pasiūlyti integruotą ES kovos su skurdu strategiją, kad 

būtų išspręsta daugialypio visų grupių, ypač pažeidžiamiausių, skurdo problema ir 

skatinama integruota aktyvi įtrauktis, grindžiama teisėmis į tinkamą socialinę 

apsaugą;“. 

2-oji dalis: „atsižvelgdamas į tai, primena raginimą Komisijai pasiūlyti iniciatyvą, kad 

valstybėse narėse būtų skatinama priimti minimalių pajamų nuostatas nepažeidžiant 

subsidiarumo principo;“. 

 
I konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kadangi taip yra todėl, jog nedarbas siejamas su 

psichologiniu stigmatizavimu ir lemia darbdavių nuostatą, kad vyresnio amžiaus 

darbo ieškantys asmenys yra mažiau kompetentingi ir mažiau samdytini, palyginti su 

dirbančiais asmenimis;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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EFDD, GUE/NGL, ALDE 

§ 14 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pažymi, kad visa ES bendrai ir daugelis jos valstybių 

narių toliau susiduria su struktūrinėmis problemomis, kurias reikia skubiai spręsti;“, 

„yra susirūpinęs dėl tokios fiskalinio koregavimo politikos, kuria siekiama mažinti 

išlaidas, socialinio poveikio, ir“, „socialiniu ir ekonominiu požiūriu suderintoms 

struktūrinėms reformoms,“ ir „ir atsakingam fiskaliniam konsolidavimui 

(atsižvelgiant į skolos tvarumą, ekonomikos ciklą ir investicijų trūkumą),“. 

2-oji dalis: „pažymi, kad visa ES bendrai ir daugelis jos valstybių narių toliau susiduria su 

struktūrinėmis problemomis, kurias reikia skubiai spręsti;“. 

3-oji dalis: „yra susirūpinęs dėl tokios fiskalinio koregavimo politikos, kuria siekiama mažinti 

išlaidas, socialinio poveikio, ir“. 

4-oji dalis: „socialiniu ir ekonominiu požiūriu suderintoms struktūrinėms reformoms,“. 

5-oji dalis: „ir atsakingam fiskaliniam konsolidavimui (atsižvelgiant į skolos tvarumą, 

ekonomikos ciklą ir investicijų trūkumą),“. 

 
GUE/NGL, ALDE 

§ 64 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus a, b ir c papunkčius. 

2-oji dalis: a papunktis. 

3-oji dalis: b papunktis. 

4-oji dalis: c papunktis. 
 

 

9. Bendrosios rinkos valdymas įgyvendinant 2016 m. Europos semestrą 

Pranešimas: Catherine Stihler (A8-0017/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

12 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

24 dalis 1 daugiau kaip 

76 narių 

VB - 222, 370, 39 

27 dalis 2 daugiau kaip 

76 narių 

VB - 229, 353, 48 

35 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

46 dalis 3 daugiau kaip 

76 narių 

VB + 498, 94, 45 

§ originalus 

tekstas 

VB ↓  

52 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 462, 166, 7 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

S&D: 46 dalies 3 pakeitimas. 

Verts/ALE: 46 dalis ir 1, 2, 3 pakeitimai. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

ECR: 

§ 12 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „įskaitant darbdavių organizacijas ir profesines 

sąjungas,“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
§ 35 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kurį reikėtų išnaudoti laikantis esamų teisinių ir 

vartotojų apsaugos standartų ir užtikrinant vienodas konkurencijos sąlygas;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
§ 52 

1-oji dalis: „mano, kad bendrojoje rinkoje reikia sustiprinti, labiau tarpusavyje susieti ir 

pakankamu personalu aprūpinti rinkos priežiūros institucijas, kad jos atitiktų 

šiandienos iššūkius, ypač kylančius dėl pasaulinės konkurencijos; primygtinai ragina 

nacionalines rinkos priežiūros institucijas glaudžiau bendradarbiauti ir keistis 

informacija bei geriausios patirties pavyzdžiais siekiant veiksmingai spręsti įvairių 

formų nesąžiningos konkurencijos bendrojoje rinkoje problemas, be kita ko, didelio 

neteisėtų ir reikalavimų neatitinkančių produktų skaičiaus problemą, dėl kurios 

reikalavimus vykdančios įmonės patiria dideles sąnaudas, o vartotojai, ypač 

pažeidžiamiausi, susiduria su didele rizika; yra susirūpinęs dėl to, kad Europos 

Sąjungos Taryba ilgai nepriima Produktų saugos ir rinkos priežiūros dokumentų 

rinkinio, nes dėl to kyla grėsmė produktų saugai ES;“. 

2-oji dalis: „ragina Tarybą nedelsiant jį priimti;“. 

 
 

 

 



P8_PV(2016)02-25(VOT)_LT.doc 19 PE 578.054 

 

10. Derybų dėl ES ir Tuniso laisvosios prekybos susitarimo pradžia 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0255/2016 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0255/2016 

  

(INTA komitetas) 

2 dalis 12 GUE/NGL  -  

3 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

6 dalis 13 GUE/NGL  -  

Po 6 dalies 14 GUE/NGL  -  

Po 10 dalies 8 Verts/ALE  -  

15 GUE/NGL  -  

11 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

13 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

16 dalis 4 S&D EB - 303, 311, 13 

16 GUE/NGL  -  

17 dalis 5 S&D dal.   

1/EB + 317, 286, 16 

2 -  

Po 21 dalies 6 S&D  -  

23 dalis 17 GUE/NGL  -  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 +  

25 dalis 7 S&D EB - 297, 318, 19 

29 dalis 1 EFDD  -  

Po 42 dalies 9 Verts/ALE dal.   

1 -  

2 ↓  

18 GUE/NGL  -  

44 dalis 2 EFDD  -  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

46 dalis 3 EFDD VB - 144, 467, 20 

50 dalis 10 Verts/ALE  -  

57 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

58 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

59 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 545, 67, 20 

3 +  

Po M 

konstatuojamosios 

dalies 

11 GUE/NGL  -  

balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 479, 123, 31 
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Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EFDD: 3 pakeitimas. 

ENF: 59 dalies 2-oji dalis ir galutinis balsavimas. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

ECR: 58 dalis. 

ENF: 3 dalis. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

EFDD: 

§ 11 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
§ 13 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
S&D: 

§ 23 

1-oji dalis: „aktyviai ragina Komisiją ir Tuniso vyriausybę nustatyti aiškų ir tikslų Tuniso ir ES 

pilietinės visuomenės dalyvavimo visuose derybų etapuose procesą ir panaudoti 

novatoriškus būdus; palankiai vertina Tuniso pilietinės visuomenės vaidmenį 

pirmajame derybų etape ir ragina, kad konsultacijos būtų atviros, skaidrios ir kad jų 

metu būtų labiau atsižvelgiama į įvairius Tuniso pilietinės visuomenės sluoksnius,“. 

2-oji dalis: „remiantis kitose panašiose derybose nustatyta geriausia praktika;“. 

 
§ 44 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Europos Sąjungai ir Tunisui bus labai naudingos 

geresnės tarpusavio galimybės patekti į jų žemės ūkio rinkas ir kad“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
9 pakeitimas 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
ECR: 

5 pakeitimas 

1-oji dalis: „vis dėlto prašo Europos Sąjungą, taip pat kaip ir jos valstybes nares, EIB ir ERPB, 

ir toliau remti Tunisą ir stiprinti paramos ir pagalbos programas, įskaitant 

autonominių išimtinių prekybos priemonių diegimą ir galimybę iš naujo derėtis dėl 

paskolų mokėjimo balanso disbalanso atveju, siekiant padėti Tunisui konsoliduoti 

savo demokratinį procesą; palankiai vertina kai kurių valstybių narių sudarytas 

partnerystes dėl Tuniso pertvarkymo; ragina Europos Sąjungą tęsti savo regioninių 

skirtumų, susijusių su būtinosios medicinos pagalbos prieinamumu Tunise, 

mažinimo programą;“. 

2-oji dalis: „tačiau apgailestauja, kad Europos Sąjunga neketina imtis priemonių Tuniso skolos, 

kurios didžiąją dalį sudaro ankstesnio režimo skola, daliai sumažinti;“. 

 
§ 57 

1-oji dalis: „ragina Komisiją į susitarimą įtraukti nuostatą dėl žmogaus teisių,“. 

2-oji dalis: „kuria remdamasi ES galėtų vienašališkai sustabdyti šio susitarimo įgyvendinimą, 

jeigu kita susitariančioji šalis pažeistų žmogaus teises;“. 
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Verts/ALE, ENF: 

§ 59 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „vizų režimo supaprastinimo susitarimą ir“ ir 

„readmisijos susitarimą;“. 

2-oji dalis: „vizų režimo supaprastinimo susitarimą ir“. 

3-oji dalis: „readmisijos susitarimą;“. 
 

 

 

11. Europos ombudsmeno veikla 2014 metais 

Pranešimas: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

5 dalis 1 Verts/ALE  +  

7 dalis 4 GUE/NGL  -  

10 dalis 5 GUE/NGL  -  

11 dalis 6 GUE/NGL  -  

17 dalis 7 GUE/NGL  -  

22 dalis 8 GUE/NGL  -  

23 dalis 9 GUE/NGL dal.   

1 -  

2 -  

26 dalis 2 Verts/ALE  +  

Po 26 dalies 3 Verts/ALE  +  

29 dalis 10NP PPE EB - 231, 393, 4 

31 dalis 11NP PPE  -  

balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 526, 46, 55 
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Prašymai balsuoti dalimis 

S&D: 

9 pakeitimas 

1-oji dalis: „ragina Komisiją ir valstybes nares nutraukti grąžinamuosius skrydžius, įskaitant 

FRONTEX vykdomus skrydžius, ir nustoti vykdyti visą Bendrų grąžinimo operacijų 

politiką;“. 

2-oji dalis: „teigiamai vertina ombudsmenės raginimą FRONTEX nustatyti individualių skundų 

dėl galimų pagrindinių teisių pažeidimų nagrinėjimo mechanizmą užtikrinant kuo 

tvirtesnes teisines garantijas; kviečia ją toliau nagrinėti šį klausimą atsižvelgiant į 

dabartinę padėti, kai prie ES sienų vis daugėja pabėgėlių ir atsiranda vis daugiau 

įtarimų, kad FRONTEX Sąjungos išorės sienų kontrolės operacijų metu pažeidinėja 

žmogaus teises;“. 
 

 

12. Europos Centrinio Banko 2014 m. metinė ataskaita 

Pranešimas: Notis Marias (A8-0012/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

6 dalis 6NP ENF  -  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 315, 303, 4 

Po 7 dalies 1 Verts/ALE  -  

8 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Po 10 dalies 2 Verts/ALE  -  

11 dalis 7 ENF  -  

Po 14 dalies 12 daugiau kaip 

40 narių 

VB - 224, 370, 36 

15 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3/EB + 321, 268, 29 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

18 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 307, 292, 22 

20 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

25 dalies 1 pastraipa 9 ECR  -  

Po 25 dalies 3 Verts/ALE  -  

Po 32 dalies 10 ECR VB - 229, 387, 4 

34 dalis 8 ENF  -  

11 S&D  -  

Po C 

konstatuojamosios 

dalies 

4 ENF  -  

D konstatuojamoji 

dalis 

5 ENF  -  

balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 400, 169, 59 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

S&D: 12 pakeitimas. 

ECR: 10 pakeitimas. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

Verts/ALE: 

§ 6 

1-oji dalis: „tikisi, kad ECB prisidės prie Sąjungos bendrųjų ekonomikos politikos krypčių ir 

šios politikos tikslų įgyvendinimo pagal SESV 282 straipsnį,“. 

2-oji dalis: „su sąlyga, kad ECB pagrindinei užduočiai, t. y., palaikyti kainų stabilumą, nekils 

pavojus;“. 

 
§ 8 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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§ 18 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „, nepažeisdamas savo pagrindinio tikslo – palaikyti 

kainų stabilumą,“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
§ 20 

1-oji dalis: „palankiai vertina ECB pastangas padidinti infliaciją, bet ne daugiau kaip iki 2 proc., 

kadangi tai taip pat gali prisidėti prie kitų ES politikos sričių vykdymo ir skatinti 

konkurencingumą, ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą Europoje, jei tai 

įgyvendinama kartu su tikslingomis investicijomis, plataus užmojo ir socialiniu 

požiūriu subalansuotomis struktūrinėmis reformomis“. 

2-oji dalis: „ir fiskaliniu konsolidavimu;“. 

 
Verts/ALE, ECR: 

§ 15 

1-oji dalis: „ragina tas euro zonos valstybes nares, kurioms taikoma makroekonominio 

koregavimo programa, imtis veiksmų pagal 2013 m. gegužės 21 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 472/2013 7 straipsnio 9 dalį ir atlikti išsamų 

savo viešųjų finansų auditą, siekiant, inter alia, įvertinti priežastis, dėl kurių susidarė 

perviršinis skolos lygis, taip pat nustatyti visus galimus pažeidimus;“. 

 

2-oji dalis: „pabrėžia, kad šio audito tikslas turėtų būti geriau suprasti praeityje padarytas 

klaidas“. 

3-oji dalis: „ir nepradėti vykdyti laikinojo skolos restruktūrizavimo proceso, kuris galėtų 

pagilinti skolų krizę kai kuriose valstybėse narėse;“. 
 

 

13. Derybų dėl LPS su Australija ir Naująja Zelandija pradžia 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0250/2016 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0250/2016  

(INTA komitetas) 

5 dalis 8 GUE/NGL VB - 135, 300, 180 

6 dalis 9 GUE/NGL VB - 101, 459, 55 

Po 6 dalies 2 ENF VB - 70, 506, 43 

8 dalis 1 S&D VB + 479, 108, 28 

Po 8 dalies 3 ENF dal.   

1/VB - 84, 490, 44 

2/VB ↓  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

9 dalis 10 GUE/NGL VB - 157, 336, 119 

11 dalis 11 GUE/NGL VB - 151, 310, 156 

Po 11 dalies 12 GUE/NGL  -  

A konstatuojamoji 

dalis 

4 GUE/NGL VB - 123, 475, 18 

G konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

H konstatuojamoji 

dalis 

5 GUE/NGL  -  

K konstatuojamoji 

dalis 

6 GUE/NGL VB - 150, 459, 9 

M konstatuojamoji 

dalis 

7 GUE/NGL VB - 105, 454, 50 

balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 479, 123, 17 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

S&D: 1 pakeitimas. 

PPE: 2, 3, 4, 6, 8, 11 pakeitimai ir galutinis balsavimas. 

GUE/NGL: 7, 9, 10, 11 pakeitimai. 

ENF: 2, 3 ir 4 pakeitimai, galutinis balsavimas. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

GUE/NGL: G konstatuojamoji dalis. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

ENF: 

3 pakeitimas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir galbūt į derybas neįtraukti“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
 

 

14. Suderintų gyvūnų augintinių registravimo sistemų taikymas visose valstybėse 

narėse 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0252/2016, B8-0253/2016, B8-0254/2016, B8-0256/2016, B8-
0251/2016 

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-B8-0251/2016  

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

Po 4 dalies 4 GUE/NGL  -  

Po 5 dalies 5 GUE/NGL  -  

Po A 

konstatuojamosios 

dalies 

1 GUE/NGL  -  

Po B 

konstatuojamosios 

dalies 

2 GUE/NGL  -  

Po C 

konstatuojamosios 

dalies 

3 GUE/NGL  -  

G konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB - 289, 310, 5 

H konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0251/2016  ALDE  ↓  

B8-0252/2016  S&D  ↓  

B8-0253/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0254/2016  PPE, ECR  ↓  

B8-0256/2016  EFDD  ↓  

 

Prašymai balsuoti atskirai 

ECR, S&D: H konstatuojamoji dalis. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

ALDE: 

G konstatuojamoji dalis. 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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15. Humanitarinė padėtis Jemene 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0147/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-
0158/2016, B8-0160/2016, B8-0151/2016 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienos frakcijos pateiktas pasiūlymas dėl rezoliucijos 

B8-0147/2016  ECR  -  

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0151/2016  

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

2 dalis 3 PPE EB + 304, 285, 15 

6 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 552, 31, 18 

Po 6 dalies 1 S&D, ALDE, 

Verts/ALE, 

EFDD, 

GUE/NGL 

VB + 359, 212, 31 

B konstatuojamoji 

dalis 

2 PPE EB + 434, 148, 19 

N konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 556, 33, 14 

2/VB + 353, 232, 23 

balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 449, 36, 78 

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0151/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0152/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0153/2016  ALDE  ↓  

B8-0155/2016  S&D  ↓  

B8-0158/2016  PPE  ↓  

B8-0160/2016  EFDD  ↓  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

Verts/ALE: 6 dalis, N konstatuojamoji dalis, 1 pakeitimas ir galutinis balsavimas. 

ALDE: N konstatuojamoji dalis ir 1 pakeitimas. 
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Prašymai balsuoti dalimis 

PPE: 

N konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi kai kurios ES valstybės narės prasidėjus karui ir toliau leidžia tiekti 

ginkluotę ir susijusią įrangą Saudo Arabijai;“. 

2-oji dalis: „kadangi toks tiekimas pažeidžia Bendrąją poziciją 2008/944/BUSP dėl ginklų 

eksporto kontrolės, kurioje nedviprasmiškai atmetama galimybė valstybėms narėms 

išduoti ginklų licencijas, jeigu yra aiški rizika, kad karinė technologija ar įranga, kuri 

bus eksportuojama, gali būti panaudota sunkiems tarptautinės humanitarinės teisės 

pažeidimams vykdyti ir kenkti taikai, saugumui ir stabilumui regione;“. 
 

Įvairūs 

Catherine Bearder (ALDE frakcija) taip pat pasirašė bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-

0151/2016. 

 


