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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. Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis ***II 

Rekomendacija antrajam svarstymui: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Patvirtinimas be balsavimo 

 

 

2. Asmens duomenų tvarkymas nusikalstamų veikų prevencijos tikslais ***II 

Rekomendacija antrajam svarstymui: Marju Lauristin (A8-0138/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Patvirtinimas be balsavimo 

 

 

3. Keleivio duomenų įrašo duomenų naudojimas (ES PNR) ***I 

Antrasis pranešimas: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas atmesti 

Komisijos pasiūlymą 

55 daugiau kaip 

40 narių 

VB - 146, 473, 13 

Visas tekstas. Paketas 

Nr. 1 

53AD komitetas VB + 460, 173, 6 

Paketas Nr. 2 1-52 komitetas VB ↓  

53 pakeitimo 2 

straipsnis 

53AD komitetas VB + 471, 149, 25 

(53 pakeitimo 3 

straipsnio 3 punktas) 

53AD komitetas VB + 470, 142, 32 

2 straipsnio i punktas 

(53 pakeitimo 3 

straipsnio 9 punktas) 

53AD komitetas VB + 481, 144, 17 

58 Verts/ALE VB ↓  

4 straipsnio 1 dalis (53 

pakeitimo 6 straipsnio 

1 dalis) 

59 Verts/ALE VB - 130, 491, 22 

53AD komitetas VB + 490, 130, 26 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

(53 pakeitimo 6 

straipsnio 9 dalis) 

53AD komitetas dal.   

1/VB + 572, 67, 7 

2/VB + 484, 147, 13 

(53 pakeitimas, 8 

straipsnio 1 dalis) 

53AD komitetas dal.   

1/VB + 558, 47, 42 

2/VB + 476, 147, 20 

7 straipsnio 1 dalis (53 

pakeitimo 9 straipsnio 

1 dalis) 

54 ALDE VB - 163, 457, 29 

53AD komitetas VB + 496, 147, 8 

9 straipsnis (53 

pakeitimo 12 

straipsnis) 

53AD komitetas VB + 467, 175, 7 

60 Verts/ALE VB ↓  

Po 16 straipsnio 61 Verts/ALE VB - 154, 491, 7 

(53 pakeitimo 19 

straipsnio 3 dalis) 

53AD komitetas VB + 502, 142, 8 

10 konstatuojamoji 

dalis 

53AD komitetas VB + 475, 157, 22 

56 Verts/ALE VB ↓  

32 konstatuojamoji 

dalis (53 pakeitimo 37 

konstatuojamoji dalis) 

53AD komitetas VB + 469, 176, 9 

57 Verts/ALE VB ↓  

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas VB + 463, 174, 16 

Balsavimas: teisėkūros rezoliucija VB + 461, 179, 9 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

GUE/NGL: 55 pakeitimas. 

Verts/ALE: 1–52 (balsavimas už visus pakeitimus iš karto), 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ir 61 

pakeitimai ir Komisijos pasiūlymas. 

PPE: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ir 61 pakeitimai. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

Verts/ALE: 53 pakeitimo 2 straipsnis. 53 pakeitimo 3 straipsnio 3 punktas. 53 pakeitimo 19 

straipsnio 3 dalis. 
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Prašymai balsuoti dalimis 

Verts/ALE: 

53 pakeitimo 6 straipsnio 9 dalis 

1-oji dalis: „Šio straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų keleivių vertinimų rezultatai neturi kelti 

pavojaus asmenų, kurie naudojasi Sąjungos laisvo judėjimo teise, teisei atvykti į 

atitinkamos valstybės narės teritoriją, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvoje 2004/38/EB.“. 

2-oji dalis: „Be to, kai vertinimai susiję su ES vidaus skrydžiais tarp valstybių narių, kuriems 

taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 562/2006, tokių 

vertinimų rezultatai turi atitikti tą reglamentą.“. 

 
53 pakeitimo 8 straipsnio 1 dalis 

1-oji dalis: „Valstybės narės patvirtina būtinas priemones, kad užtikrintų, jog oro vežėjai 

eksporto metodu perduotų PNR duomenis, išvardytus I priede, į valstybės narės, į 

kurios teritoriją arba iš kurios teritorijos bus vykdomas skrydis, informacijos apie 

keleivius skyriaus duomenų bazę tiek, kiek tokius duomenis jie surinko vykdydami 

savo įprastą veiklą. Tais atvejais, kai vienas ar keli oro vežėjai vykdo bendrojo kodo 

skrydį, pareiga perduoti visų skrydžio keleivių PNR duomenis tenka skrydį 

vykdančiam oro vežėjui. Kai ES išorės skrydžio metu vieną ar daugiau kartų 

nusileidžiama valstybių narių oro uostuose, oro vežėjai perduoda visų keleivių PNR 

duomenis visų atitinkamų valstybių narių informacijos apie keleivius skyriams.“. 

2-oji dalis: „Tai taip pat taikoma, kai ES vidaus skrydžio metu vieną ar daugiau kartų 

nusileidžiama skirtingų valstybių narių oro uostuose, tačiau tik ES vidaus skrydžių 

PNR duomenis renkančių valstybių narių atžvilgiu.“. 
 

 

4. Pakistanas, ypač išpuolis Lahore 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016, B8-0476/2016, B8-

0467/2016, B8-0468/2016, B8-0466/2016 

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-B8-0466/2016  

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

Po 12 dalies 2 Verts/ALE  +  

Po 13 dalies 1 Verts/ALE  -  

16 dalis 4 GUE/NGL  -  

Po L 

konstatuojamosios 

dalies 

3 GUE/NGL  -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0466/2016  EFDD  ↓  

B8-0467/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0468/2016  S&D  ↓  

B8-0471/2016  PPE  ↓  

B8-0474/2016  ECR  ↓  

B8-0475/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0476/2016  ALDE  ↓  

 

 

 

5. Hondūras: žmogaus teisių gynėjų padėtis 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-

0482/2016, B8-0470/2016, B8-0469/2016 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0469/2016  

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

9 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 421, 205, 22 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

3 +  

A konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

C konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

J konstatuojamoji dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0469/2016  ECR  ↓  

B8-0470/2016  EFDD  ↓  

B8-0472/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0473/2016  S&D  ↓  

B8-0477/2016  PPE  ↓  

B8-0480/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0482/2016  ALDE  ↓  

 

Prašymai balsuoti dalimis 

PPE: 

9 dalis 

1-oji dalis: „mano, kad Europos investuotojų veikla turi būti paremta griežtų aplinkosaugos ir 

socialinės apsaugos nuostatų politikos priemonėmis;“. 

2-oji dalis: „tvirtai pritaria tam, kad būtų įgyvendinti JT verslo ir žmogaus teisių pagrindiniai 

principai ir aiškūs išsamaus patikrinimo reikalavimai, rizikos valdymo apsaugos 

priemonės ir prireikus taikomos veiksmingos taisomosios priemonės;“. 

3-oji dalis: „palankiai vertina tai, kad tiek FMO, tiek „Finnfund“ viešai pasmerkė Bertos 

Cáceres nužudymą ir paragino atlikti nuodugnų tyrimą, taip pat tai, kad 2016 m. 

kovo 16 d., pasirodžius pranešimams apie Nelsono Garcíos nužudymą, FMO 

sustabdė visą savo veiklą;“. 
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A konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „yra savavališkai sulaikomi“; 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
C konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi, nepaisant viso to, Hondūras tapo viena pavojingiausių žmogaus teisių 

gynėjams šalių regione; „kadangi Hondūras yra viena pavojingiausių aplinkosaugos 

aktyvistams šalių pasaulyje“. 

2-oji dalis: „nuo 2010 iki 2015 m. nužudyti mažiausiai 109 tokie aktyvistai;“. 

 
J konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi 2016 m. sausio 24 d. įvykdyta LGBTI teisių gynėjos, transmoters ir 

asociacijos „Arcoíris“ narės Paolos Barrazos žmogžudystė atkreipia dėmesį į vis 

didėjantį pavojų LGBTI bendruomenei Hondūre;“. 

2-oji dalis: „kadangi jos nužudymas – naujausia mirtis aktyvių LGBTI žmogaus teisių 

organizacijų narių smurtinių mirčių per pastaruosius 11 mėnesių virtinėje: nužudyti 

Angy Ferreira, Violeta Rivas, Gloria Carolina Hernández Vásquez (taip pat žinoma 

kaip Génesis Hernández), Jorge Alberto Castillo, Estefanía Zúñiga, Henry 

Matamoros ir Josselin Janet Aceituno Suazo; kadangi pranešta, jog Hondūre nuo 

1994 m. nužudyti 235 LGBTI asmenys ir tik 48 bylos pasiekė teismą; kadangi šalies 

žmogaus teisių komisaras iškėlė įtarimų, kad 92 proc. nusikaltimų nebuvo tinkamai 

tiriami ir todėl bylos neišspręstos;“. 
 

Įvairūs 

Marijana Petir (PPE frakcija) atsiėmė savo parašą dėl bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos RC-B8-

0469/2016. 
 

 

6. Nigerija 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-

0485/2016, B8-0486/2016, B8-0478/2016 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0478/2016  

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

Po 9 dalies 1 GUE/NGL dal.   

1 +  

2 -  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

11 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

Po 15 dalies 2 GUE/NGL  -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0478/2016  EFDD  ↓  

B8-0479/2016  ECR  ↓  

B8-0481/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0483/2016  S&D  ↓  

B8-0484/2016  PPE  ↓  

B8-0485/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0486/2016  ALDE  ↓  

 

Prašymai balsuoti atskirai 

ECR: 11 dalis 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

PPE: 

1 pakeitimas 

1-oji dalis: „ragina atlikti tarptautinį tyrimą remiant JT, kad būtų nustatyta trečiųjų šalių 

atsakomybė organizuojant ir finansuojant teroristines grupuotes regione, tokias kaip 

„Boko Haram““. 

2-oji dalis: „ir tarptautinių įmonių ir vyriausybių atsakomybė už turto kaupimą ir ekonominės, 

socialinės bei kultūrinės įtampos didinimą, įskaitant mokesčių slėpimą;“ 
 

Įvairūs: 

Anna Záborská (PPE frakcija) atsiėmė savo parašą dėl bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos RC-B8-

0478/2016. 
 

 

7. Komercinių paslapčių apsauga nuo neteisėto gavimo, naudojimo ir 

atskleidimo ***I 

Pranešimas: Constance Le Grip (A8-0199/2015) 

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 

Pasiūlymas atmesti 

Komisijos pasiūlymą 

3 daugiau kaip 

40 narių 

VB - 129, 509, 14 

Visas tekstas. Paketas 

Nr. 1. 

2 komitetas  +  

Paketas Nr. 2 1 komitetas  ↓  

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas  +  

Balsavimas: teisėkūros rezoliucija VB + 503, 131, 18 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

Verts/ALE: 3 pakeitimas 
 

 

8. Parlamento 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmata 

Pranešimas: Indrek Tarand (A8-0131/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

3 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

5 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

6 dalis 8 PPE EB + 362, 235, 46 

7 dalis 16 EFDD VB - 213, 407, 24 

21 dalis 9 PPE  -  

22 dalis 6 S&D  -  

10 PPE EB - 280, 361, 7 

23 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VE + 419, 200, 21 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 +  

25 dalis 11 PPE EB + 315, 288, 39 

26 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 546, 44, 58 

27 dalis 17 EFDD  -  

28 dalis 27 GUE/NGL  -  

Po 28 dalies 18 EFDD  -  

29 dalis 3 Verts/ALE VB + 332, 292, 21 

31 dalis 1 ENF VB - 130, 481, 20 

32 dalis 12 PPE EB - 238, 374, 30 

Po 32 dalies 28 GUE/NGL VB + 438, 200, 8 

37 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 474, 118, 50 

38 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 569, 49, 26 

Po 38 dalies 29 GUE/NGL  -  

39 dalis 19 EFDD  -  

Po 39 dalies 30 GUE/NGL  -  

31 GUE/NGL  -  

40 dalis 20 EFDD  -  

Po 40 dalies 32 GUE/NGL  -  

41 dalis 15 PPE EB - 268, 305, 69 

42 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  



P8_PV(2016)04-14(VOT)_LT.doc 11 PE 581.429 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 42 dalies 7 Verts/ALE  -  

46 dalis 33 GUE/NGL  A  

13 PPE  A  

2 ENF VB - 70, 542, 18 

21 EFDD  -  

48 dalis 22 EFDD VB + 330, 277, 39 

§ originalus 

tekstas 

atsk. ↓  

49 dalis 14= 

23= 

PPE 

EFDD 

 +  

Po 49 dalies 4 Verts/ALE VB - 114, 477, 56 

5 Verts/ALE VB - 245, 335, 62 

52 dalis 24 EFDD VB - 128, 498, 17 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Po 52 dalies 25 EFDD  -  

53 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

Po 55 dalies 26 EFDD  -  

34 GUE/NGL  -  

Po 56 dalies 35 GUE/NGL EB + 350, 219, 71 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 409, 221, 13 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ECR: 37 dalis 

ENF: 1, 2, 5, 16, 22, 24 ir 28 pakeitimai. 

GUE/NGL: 26 ir 38 dalys. 

Verts/ALE: 3, 4, 5 ir 37 pakeitimai. 
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Prašymai balsuoti atskirai 

ENF: 48 ir 53 dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

S&D: 

3 dalis 

1-oji dalis: patvirtina, kad buvo paprašyta numatyti ypatingųjų išlaidų, kurios sudaro 0,2 proc. 

daugiau lėšų, palyginti su 2016 m. biudžetu, skiriamų laikinų nukrypti leidžiančių 

priemonių dėl airių kalbos vartojimo, nustatytų 1958 m. balandžio 15 d. Reglamente 

Nr. 1, laipsniškam panaikinimui,“. 

2-oji dalis: „ir 2,6 proc. daugiau lėšų, palyginti su 2016 m. biudžetu, skiriamų papildomiems 

saugumo ir kibernetinio saugumo poreikiams tenkinti;“. 

 
5 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „po to, kai 2016 m. vasario mėn. Biurui buvo pateikta 

analizė, ir papildytą patikrinimu, atliktu po 2016 m. kovo 22 d. įvykių“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
23 dalis 

1-oji dalis: „mano, kad turėtų būti įvertinti Parlamento narių poreikiai jų rinkimų apygardose, 

taip pat atsižvelgiant į rinkimų apygardų skirtumus, siekiant geriau padėti 

Parlamento nariams vykdyti savo veiklą rinkimų apygardose;“. 

2-oji dalis: „laikosi nuomonės, kad mobilios Parlamento narių darbo vietos ir parama rinkimų 

apygardose turėtų būti grindžiamos realiais poreikiais ir naudojimo vertinimu ir dėl 

jų Parlamentui neturėtų atsirasti didelių arba periodinių papildomų išlaidų; 

primygtinai teigia, kad nereikia suteikti jokios aparatinės įrangos, nes bendroms 

išlaidoms kompensuoti skirta išmoka (angl. GEA) yra pakankama siekiant įsigyti 

pažangiausius prietaisus; abejoja dėl poreikio Parlamento nariams sukurti privačią 

mobilią darbo vietą, nes neatrodo, kad ši idėja būtų suderinama su Parlamento narių 

ir jų kabinetų veiklos organizavimo būdu;“. 

 
42 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ypač turint mintyje Europos Parlamento jungtinių 

grupių veiklą“. mano, kad nuo 2014 m. spalio mėn. nagrinėjimo komitete etapu 

pateikiamų pakeitimų atžvilgiu taikoma lingvistinio profiliavimo sistema – tai 

didesnio veiksmingumo, kurį galima užtikrinti ir toliau plėtoti, pavyzdys;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
ENF: 

52 dalis 

1-oji dalis: „pripažįsta Parlamento informacijos biurų vaidmenį didinant informuotumą apie 

Parlamento ir apskritai Sąjungos veiklą; mano, kad Parlamento informacijos biurų 

atžvilgiu reikėtų numatyti veiksmingumo priemones;“. 

2-oji dalis: „laikosi nuomonės, kad minėtieji informacijos biurai turėtų, kiek tai įmanoma, veikti 

tame pačiame pastate kaip ir Komisijos atstovybės ir dalytis su jomis 

administracinio padalinio paslaugomis; prašo įvertinti informacijos biurų tikslus, 

užduotis ir veiklos rezultatus ir pagal juos apibrėžti prioritetus;“. 
 

Įvairūs: 

Pirmininkas paskelbė 18 pakeitimo 1 dalį nepriimtina „mano, kad Parlamento nariai turėtų rodyti 

pavyzdį piliečiams, kurie tam tikrose valstybėse narėse susiduria su baisiais ekonomikos krizės 

padariniais, ir todėl prašo, kad Parlamento narių darbo užmokestis ir lengvatos būtų sumažintos 

mažiausiai 15 proc.;“. 
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9. 2015 m. ataskaita dėl Turkijos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0442/2016 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0442/2016  (AFET komitetas) 

2 dalis 9 ENF VB - 80, 551, 8 

18 daugiau kaip 

40 narių 

EB - 227, 389, 20 

19 GUE/NGL VB - 247, 355, 41 

5 dalis 20 GUE/NGL VB - 159, 470, 12 

§ originalus 

tekstas 

VB + 435, 176, 35 

7 dalis 21 GUE/NGL VB - 115, 513, 13 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

8 dalis 22= 

37= 

GUE/NGL, 

S&D, 

GUE/NGL 

VB + 479, 116, 45 

9 dalis 23 GUE/NGL VB - 238, 358, 47 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 397, 219, 16 

3 +  

10 dalis 38 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

13 dalis § originalus 

tekstas 

 + pakeista žodžiu 

14 dalis 7NP PPE  +  

42 Verts/ALE  ↓  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

15 dalis 36 ALDE, S&D  +  

19 dalis 10 ENF VB - 159, 431, 32 

26 dalis 24 GUE/NGL VB + 562, 69, 1 

27 dalis 25 GUE/NGL VB - 115, 458, 53 

44 Verts/ALE  -  

43 Verts/ALE  -  

Po 28 dalies 26 GUE/NGL VB - 113, 447, 70 

29 dalis 39 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

 +  

Po 31 dalies 46 Verts/ALE  -  

32 dalis 27 GUE/NGL VB - 149, 432, 49 

35 ALDE, PPE, 

S&D 

 +  

34 dalis 11 ENF  -  

45 Verts/ALE  -  

35 dalis 12 ENF  -  

37 dalis 13 ENF  -  

3 PPE, ALDE EB + 304, 297, 19 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 ↓  

2 ↓  

38 dalis 14 ENF  -  

28 GUE/NGL VB - 117, 464, 44 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

39 dalis 40 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

41 dalis 29 GUE/NGL VB - 56, 495, 68 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

42 dalis 4 PPE EB + 407, 192, 15 

41 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

Po 42 dalies 30 GUE/NGL VB - 101, 492, 21 

43 dalis 31 GUE/NGL VB - 55, 538, 21 

44 dalis 32 GUE/NGL  -  

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

45 dalis 15 ENF VB - 70, 487, 53 

33 GUE/NGL  -  

5 PPE EB - 243, 331, 30 

46 dalis 16 ENF  -  

47 Verts/ALE VB - 173, 407, 25 

52 dalis 17 ENF VB - 67, 522, 14 

6 PPE EB - 202, 293, 104 

34 GUE/NGL VB - 106, 466, 28 

9 nurodomoji dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

10 nurodomoji dalis 1 PPE EB + 341, 243, 16 

17 nurodomoji dalis 2 PPE  +  

B konstatuojamoji 

dalis 

8 ENF  -  

§ originalus 

tekstas 

atsk. -  

C konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 375, 133, 87 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ENF: 5 dalis, 9, 10, 15 ir 17 pakeitimai. 

GUE/NGL: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34 ir 47 pakeitimai ir galutinis 

balsavimas. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

PPE: B ir C konstatuojamosios dalys. 

EFDD: 44 dalis. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

 
PPE: 

7 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kviesti Turkijos užsienio reikalų ministrą dalyvauti 

Užsienio reikalų tarybos posėdžiuose;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
9 nurodomoji dalis 

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

2-oji dalis: šis žodis. 

 
EFDD: 

37 dalis 

1-oji dalis: „pritaria atnaujintam ES ir Turkijos politiniam susitarimui dėl geopolitinių 

uždavinių, visų pirma dėl pabėgėlių ir migracijos krizės;“. 

2-oji dalis: „pripažįsta didelį humanitarinį Turkijos indėlį priimant didžiausią pasaulyje 

pabėgėlių skaičių; ragina ES ir Turkiją dėti bendras pastangas gerinant ir užtikrinant 

deramas gyvenimo sąlygas ir pagrindinius pabėgėlių stovyklų pajėgumus, taip pat 

padėti dirbti Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biurui 

(UNHCR), kad būtų išvengta masinio migrantų išvykimo; ragina ES tęsti darbą su 

Turkijos vyriausybės pareigūnais siekiant užtikrinti tinkamus migrantų dokumentus; 

primena, kad Turkija yra viena iš pagrindinių migrantų ir pabėgėlių, vykstančių į ES 

ne tik iš Sirijos, bet ir iš daugelio kitų valstybių, tranzito šalių; pabrėžia, kad svarbu 

bendradarbiauti su Turkija siekiant valdyti pabėgėlių krizę ir užkirsti kelią žūtims 

jūroje;“. 
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38 dalis 

1-oji dalis: „džiaugiasi, kad 2015 m. lapkričio 29 d. pradėtas taikyti ES ir Turkijos bendras 

pabėgėlių ir migracijos valdymo veiksmų planas, kuris yra išsamios 

bendradarbiavimo darbotvarkės, grįstos bendra atsakomybe, abipusiais 

įsipareigojimais bei jų įgyvendinimu, dalis, ir primygtinai pakartoja, kad reikia 

nedelsiant jį įgyvendinti;“ 

2-oji dalis: „pabrėžia, kad ES ir Turkijos bendradarbiavimas migracijos reikalų srityje neturėtų 

būti siejamas su derybų proceso kalendoriumi, turiniu ir sąlygomis; mano, kad 

pabėgėlių krizės perkėlimas į Turkiją nėra patikimas ilgalaikis šios problemos 

sprendimas; ragina ES valstybes nares būti vieningomis ir padidinti šalių, kurios 

priims pabėgėlius pagal perkėlimo programą, skaičių, laikantis naštos ir 

atsakomybės pasidalijimo principo;“. 

 
41 dalis 

1-oji dalis: „džiaugiasi, kad Turkija iki šiol laikosi atviros sienos politikos Sirijos pabėgėlių 

atžvilgiu; palankiai vertina tai, kad įsigaliojo naujos Turkijos vizų režimo taisyklės, 

kurios jau sudarė sąlygas labai sumažinti nelegalių sienos kirtimo atvejų skaičių; vis 

dėlto pabrėžia, kad, vadovaujantis ES vizų politika, šalims, iš kurių atvyksta 

daugiausia nelegalių migrantų, turi būti taikoma daug griežtesnės vizų tvarkos 

politika, siekiant pažaboti migrantų, kuriems nereikia tarptautinės apsaugos, srautus į 

Europą per Turkiją;“. 

2-oji dalis: „pabrėžia, kad Turkijai reikalinga visa įmanoma pagalba griežtinant savo sienų 

saugumą ir intensyvinant kovą su neteisėtu žmonių gabenimu; ragina Turkiją laikytis 

visiško nepakantumo politikos ir imtis veiksmingų priemonių siekiant sustabdyti 

prekeivius žmonėmis ir pabėgėlių srautą į Graikijos salas, lemiantį aštrias 

humanitarines, politines, socialines ir saugumo problemas Europos Sąjungoje; ragina 

Turkiją, Bulgariją ir Graikiją labiau bendradarbiauti paieškos ir gelbėjimo operacijų 

Egėjo jūroje srityje, taip pat ragina FRONTEX pasiūlyti savo paramą Turkijos 

pakrančių apsaugai ir sustiprinti dvišalį keitimąsi informacija; pripažįsta, kad kovos 

su nusikalstamu žmonių gabenimu priemonės gali būti veiksmingos tik jeigu kartu 

bus nustatomi saugūs ir teisėti pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų atvykimo į 

Europos Sąjungą maršrutai;“. 

 
PPE, ENF: 

9 dalis 

1-oji dalis: „mano, kad, laikantis ES įsipareigojimo vadovautis teisinės valstybės principais ir 

pagrindinėmis vertybėmis, Turkijoje reikia skubiai vykdyti teisminių institucijų ir 

pagrindinių teisių, taip pat teisingumo, laisvės ir saugumo sričių reformas;“. 

2-oji dalis: „ragina ES Tarybą, nepažeidžiant valstybių narių pozicijų, kai tik bus patenkinti 

oficialios derybų pradžios kriterijai, pasiūlyti pradėti derybas dėl 23 skyriaus (teismų 

sistema ir pagrindinės teisės) ir 24 skyriaus (teisingumas, laisvė ir saugumas), taip 

pat užtikrinti, kad reformų procesas Turkijoje būtų grindžiamas ES vertybėmis ir 

standartais;“. 

3-oji dalis: „ragina Turkiją visapusiškai bendradarbiauti su Europos Taryba ir Venecijos 

komisija teismų sistemos reformų srityje;. 
 

Įvairūs: 

Bodil Valero pateikė 13 dalies žodinį pakeitimą: 

„13. ragina atkurti žiniasklaidos priemonės „Koza İpek Holding“ ir „Feza“ žiniasklaidos grupės 

nepriklausomumą ir iš direktorių valdybų pašalinti visus vyriausybės atstovus, grąžinti į darbą 

dešimtis darbuotojų, atleistų už išreikštą nepasitenkinimą tuo, kad žiniasklaidą perėmė vyriausybė, ir 

panaikinti iškeltus kaltinimus terorizmu“. 
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10. 2015 m. ataskaita dėl Albanijos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0440/2016 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0440/2016 

(AFET komitetas) 

1 dalis 8 ENF  -  

4 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

10 dalis 1 PPE  +  

Po 14 dalies 2 Verts/ALE  -  

20 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 307, 174, 25 

Po 21 dalies 3 Verts/ALE  +  

4 Verts/ALE  -  

Po 22 dalies 5 Verts/ALE  -  

26 dalis 6 Verts/ALE  -  

Po 26 dalies 7 Verts/ALE EB + 313, 192, 5 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  
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Prašymai balsuoti dalimis 

S&D: 

20 dalis 

1-oji dalis: „yra susirūpinęs dėl plačiai paplitusios žurnalistų savicenzūros – jiems dažnai 

fiziškai trukdoma informuoti apie tam tikrus įvykius, jie užpuolami, jiems grasinama 

dėl jų darbo, ir reiškia susirūpinimą dėl tiesioginio kišimosi į redaktorių 

nepriklausomos veiklos sritį atvejų; į tai atsižvelgdamas, apgailestauja, kad Balkanų 

regioniniam tyrimų tinklui grasinama iškelti šmeižto bylą už 2015 m. vietos 

rinkimuose dalyvavusio kandidato į merus kriminalinės praeities tyrimą; ragina imtis 

priemonių sugriežtinti žurnalistų profesinius ir etinius standartus; ragina paspartinti 

audiovizualinės žiniasklaidos įstatymo įgyvendinimą; pabrėžia, kad reikia didinti 

valdančiųjų reklamos žiniasklaidoje skaidrumą ir dėti papildomų pastangų, siekiant 

užtikrinti Audiovizualinės žiniasklaidos tarnybos ir visuomeninio transliuotojo 

nepriklausomumą; yra susirūpinęs dėl Albanijos visuomeninio radijo ir televizijos 

transliuotojo generalinio direktoriaus rinkimų procedūrų keitimo;“ 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
PPE: 

4 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus šiuos žodžius „ir verslininkų“ 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
 

 

11. 2015 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0441/2016 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0441/2016 

(AFET komitetas) 

1 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 423, 56, 27 

2 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 406, 67, 30 

3 dalis 3 Verts/ALE  -  

4 dalis 9 ENF  -  

2 ALDE  +  

4 Verts/ALE  -  

7 dalis 10 ENF  -  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2/VB + 427, 71, 10 

8 dalis 11 ENF  -  

11 dalis 12 ENF  -  

15 dalis 14 PPE  +  

22 dalis 13 ENF  -  

26 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 271, 201, 27 

31 dalis 5 Verts/ALE  -  

Po 36 dalies 1 S&D  +  

42 dalis 6 Verts/ALE  -  

Po 42 dalies 7 Verts/ALE EB + 258, 216, 10 

Po 45 dalies 8 Verts/ALE  -  

10 nurodomoji dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

11 nurodomoji dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

12 nurodomoji dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ENF: 1 ir 2 dalys. 

S&D: 26 dalis (2-oji dalis). 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

ENF: 10, 11 ir 12 įtraukos 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

S&D: 

26 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „visoms trims šalį sudarančioms tautoms ir“ ir 

„visiems kitiems“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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EFDD: 

7 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ragina apskritai atsisakyti referendumo idėjos, nes jis 

yra iššūkis šalies sanglaudai, suverenumui ir vientisumui ir kelia grėsmę pastangoms 

pagerinti visų Bosnijos ir Hercegovinos piliečių socialinę ir ekonominę padėtį ir 

siekti tolesnės pažangos integruojantis į ES;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
 

 

12. Kovos su skurdu tikslo siekimas atsižvelgiant į didėjančias namų ūkių 

išlaidas 

Pranešimas: Tamás Meszerics (A8-0040/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 370, 57, 44 

3 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 367, 71, 31 

2/VB - 219, 243, 8 

4 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 406, 45, 18 

5 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

6 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

7 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3/EB - 194, 254, 2 

8 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 351, 79, 29 

9 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 +  

13 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

15 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

16 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

18 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

19 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 +  

26 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

32 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 +  

33 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

34 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 292, 130, 20 

2/VB + 240, 195, 5 

35 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

36 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 -  

2 +  

3 +  

37 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

40 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

41 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

42 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

43 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

45 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

49 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 342, 80, 13 

2/VB + 309, 113, 7 

54 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

57 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

60 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

64 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

69 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

71 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 335, 75, 21 

A konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

B konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

H konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

VB + 406, 7, 16 

M konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 -  

N konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

P konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Q konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB - 185, 216, 11 

3 +  

4 +  

R konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

T konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. -  

U konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

V konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

W konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

AB konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. -  

AE konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 +  

AF konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

AH konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

AI konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

AJ konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

AL konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

AM konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

AX konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 232, 174, 2 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 310, 73, 26 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ALDE: 49 dalis. 

ENF: H konstatuojamoji dalis, 4, 8 ir 71 dalys. 

Verts/ALE: 2, 3 ir 34 dalys. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

PPE: T, AB, AF konstatuojamosios dalys ir 3, 34, 35, 42 dalys. 

ECR: U, AF konstatuojamosios dalys ir 2, 3, 5, 8, 13, 15, 16, 34, 35, 36, 40, 41 dalys. 

ALDE: B, AB, AI, AJ, T, W konstatuojamosios dalys ir 8, 23, 35, 43 ir 60 dalys. 

GUE/NGL 9, 32 ir 41 dalys. 
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Prašymai balsuoti dalimis 

PPE: 

N konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir kadangi visose valstybėse narėse jaunimo 

nedarbas pasiekė kritinį lygį“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
AX konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi, siekiant įveikti daugialypę diskriminaciją ir spręsti tokius klausimus kaip 

būstas, energijos kaina, viešosios paslaugos, darbo vietų garantijos, mažų garantijų 

darbas“. 

2-oji dalis: „ir apmokestinimo politika, dėl tarpsektorinio su lytimi susijusių skurdo aspektų 

pobūdžio reikia holistinio požiūrio;“. 

 
37 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pabrėžia, kad viena karta jau prarasta;“ ir „todėl“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
69 dalis 

1-oji dalis: „pažymi, kad vyrų ir moterų darbo užmokesčio ir pensijų skirtumai yra pagrindiniai 

moterų skurdą lemiantys veiksniai; atkreipia dėmesį į moterų atskirties nuo 

ekonomikos sektorių, kuriuose tradiciškai dominuoja vyrai, kaip antai technologijų, 

mokslo, vyresniosios vadovybės ir sprendimų priėmimo, poveikį moterų skurdui ir 

pernelyg didelę moterų procentinę dalį sektoriuose, kuriuose mokami palyginti maži 

atlyginimai, kaip antai priežiūros, viešųjų paslaugų, darbo ne visą darbo dieną ir 

mažai apmokamo mažų garantijų darbo;“. 

2-oji dalis: „reiškia susirūpinimą dėl to, kad skurdo feminizaciją iš dalies nulemia ilgalaikės 

vyrams ir moterims taikomos nevienodos normos, dėl kurių pramonės politikoje ir 

darbo užmokesčio nustatymo susitarimuose pirmenybė teikiama vyrų 

dominuojamiems sektoriams, pvz., finansų sektoriui;“. 

 
ECR: 

AH konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi didžiausią Europos namų ūkių išlaidų dalį sudaro išlaidos būstui;“. 

2-oji dalis: „kadangi su būstu susijusių kainų (žemės, nuosavybės, nuomos, suvartojamos 

energijos) šuoliai yra nestabilumo ir nerimo priežastis, šis klausimas turi būti 

priskirtas prie pagrindinių rūpestį keliančių klausimų;“. 

 
19 dalis 

1-oji dalis: „dar kartą pabrėžia moterų ir mergaičių įgalinimo per švietimą, įskaitant formalųjį ir 

neformalųjį švietimą, svarbą, taip pat švietimo vaidmenį kovojant su lyčių 

stereotipais ir skurdo stigmatizavimu bei didinant moterų pajamas, kai jos 

įtraukiamos į tuos sektorius, kuriuose moterims nepakankamai atstovaujama, kaip 

antai mokslo, technologijų, inžinerijos ir verslo sektorius;“. 

2-oji dalis: „ragina Komisiją į konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas įtraukti moterų 

profesinio mokymo tikslus;“. 

 
26 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius "ir Komisiją“ ir „kai tikslinga“. ir „kai tikslinga“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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54 dalis 

1-oji dalis: „primena, kad nuomininkams galimybės gauti energijos vartojimo efektyvumo 

priemonių finansavimą yra labai mažos, nes jie nėra turto savininkai; primena, kad 

nuomininkai gali turėti mažiau paskatų investuoti, nes jie iš būsto išsikelia lengviau 

ir dažniau negu būstų savininkai; palankiai vertina Komisijos bandomąjį projektą 

„Kuro ir energijos nepriteklius. Krizės poveikio vertinimas ir valstybėse narėse jau 

vykdomų ir galimų naujų priemonių peržiūra“, kuriuo siekiama spręsti šią 

problemą;“ 

2-oji dalis: „ragina Komisiją, remiantis šio bandomojo projekto rezultatais, parengti nuostatas, 

pagal kurias būtų galima teikti ES finansavimą energijos vartojimo efektyvumo 

priemonėms, kurių imasi nuomininkai;“. 

 
57 dalis 

1-oji dalis: „palankiai vertina tai, kad Europos energetikos politikos teisės aktuose, ypač 

Direktyvoje 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo ir Direktyvoje 

2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo, pripažįstami energijos vartojimo 

efektyvumo politikos socialiniai tikslai; apgailestauja, kad valstybės narės 

neišnaudoja visų atitinkamų Direktyvos 2012/27/ES nuostatų teikiamų galimybių, 

siekiant skirti lėšas energijos nepriteklių patiriantiems namų ūkiams ir socialiniams 

būstams (7 straipsnio 7 dalis); ragina Komisiją energijos vartojimo efektyvumo 

dokumentų rinkinio peržiūroje ir poveikio vertinime įvertinti, kaip įgyvendinamos ir 

taikomos 7 straipsnio 7 dalies ir 5 straipsnio 7 dalies nuostatos;“. 

2-oji dalis: „taip pat ragina Komisiją, remiantis šiuo vertinimu, apsvarstyti galimybę sugriežtinti 

7 straipsnio, ypač jo 7 dalies, nuostatas, kad valstybės narės būtų skatinamos į savo 

energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemas įtraukti socialinius tikslus;“. 

 
64 dalis 

1-oji dalis: „pažymi, kad didėjantis energijos vartojimo efektyvumas, renovacija ir 

atsinaujinančiųjų išteklių energija yra svarbūs veiksniai kovojant su energijos 

nepritekliumi;“. 

2-oji dalis: „reiškia susirūpinimą dėl to, kad būsto renovacijos politikoje dažnai neatsižvelgiama 

į pažeidžiamiausius asmenis; primygtinai teigia, kad būsto renovacijos politika visų 

pirma turi būti nukreipta į skurstančius, ekonominę atskirtį patiriančius ir 

pažeidžiamus namų ūkius ir ypač didelis dėmesys turi būti skiriamas tiems, kurie 

patiria lyčių nelygybę ir daugialypę diskriminaciją;“. 

 
ALDE: 

3 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kurios būtų didesnės už skurdo ribą, kuri yra 60 

proc. nacionalinės pajamų medianos visose valstybėse narėse“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
9 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „tokios kaip jaunos moterys, nepilnos šeimos, 

neįgalios ir pagyvenusios moterys;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
24 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir sudaryti sąlygas gauti skurdo ribą viršijančias 

pajamas“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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M konstatuojamoji dalis. 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „griežto taupymo priemonės, kylančios būsto kainos“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
P konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi tinkamo būsto ir šildymo trūkumas daro neigiamą poveikį žmonių 

sveikatai, švietimui, socialinei ir užimtumo įtraukčiai, ypač pažeidžiamiausių 

asmenų; kadangi žmonės kenčia neišgalėdami šildyti savo namų tiek šiaurinėse, tiek 

pietinėse valstybėse narėse;“. 

2-oji dalis: „kadangi ES statistika apie pajamas ir gyvenimo sąlygas rodo, jog kai kuriose 

valstybėse narėse privačios nuomos sektoriuje pernelyg didelių būsto išlaidų našta 

(pagal būsto valdos statusą) dažniau tenka nuomininkams – tai galima paaiškinti 

prasta būsto kokybe ir aukštomis kainomis; kadangi daug šeimų susiduria su 

sunkumais apmokėti būtinųjų prekių ir paslaugų išlaidas, be kita ko, dėl kylančių 

energijos kainų;“. 

 
Q konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „aukštas energijos kainas, agresyvią komercinę ir 

rinkodaros praktiką,“, „ar internetinių paslaugų prieinamumą“ ir „ir būsto pastatų 

kokybę bei energinį naudingumą“. 

2-oji dalis: „aukštas energijos kainas, agresyvią komercinę ir rinkodaros praktiką“. 

3-oji dalis: „ar internetinių paslaugų prieinamumą“. 

4-oji dalis: „ir būsto pastatų kokybę bei energinį naudingumą“. 

 
V konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi JT patvirtino, jog pagal žmogaus teisę į vandenį ir tinkamas sanitarines 

sąlygas kiekvienas asmuo turi teisę gauti pakankamą kiekį geros kokybės, saugaus, 

fiziškai prieinamo, įperkamo ir priimtino vandens asmeniniam ir namų ūkio 

vartojimui; kadangi pagal kitą JT rekomendaciją tais atvejais, kai už vandenį reikia 

mokėti, mokėjimams už vandenį neturėtų būti išleidžiama daugiau kaip 3 proc. 

namų ūkio pajamų;“. 

2-oji dalis: „kadangi vandens paslaugų privatizavimas turi neigiamą poveikį skurde 

gyvenantiems arba jo riziką patiriantiems namų ūkiams;“. 

 
ENF: 

6 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „nors strategijos „Europa 2020“ tikslas – sumažinti 

tokių žmonių skaičių bent 20 mln.;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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16 dalis 

1-oji dalis: „primena Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę „Suderinti 

Europos veiksmai siekiant užkirsti kelią energijos nepritekliui ir su juo kovoti“ ir 

atkreipia dėmesį į jo rekomendaciją „įkurti Europos nepritekliaus observatoriją, kuri 

didžiausią dėmesį skirtų energijos nepritekliui, kurios veikloje dalyvautų visi 

suinteresuotieji subjektai ir kuri padėtų nustatyti europinius energijos nepritekliaus 

rodiklius (bendradarbiaudama su Eurostatu), įvertinti esamą padėtį, nustatyti gerąją 

praktiką ir pateikti rekomendacijų, kaip būtų galima geriau užkirsti kelią šiai 

problemai, ją spręsti ir šioje srityje įtvirtinti Europos solidarumą“;“.  

 

2-oji dalis: „pabrėžia, kad svarbu parengti energijos nepritekliumi susijusius rodiklius ir rinkti 

duomenis apie namų ūkių vartojimą ir išlaidas, siekiant pateikti patikimą informaciją 

ir sudaryti sąlygas įrodymais pagrįstam politikos formavimui ir veiksmingam 

stebėjimui;“. 

 
18 dalis 

1-oji dalis: „ragina Tarybą ir valstybes nares, atsižvelgiant į didėjantį skurdą, dėti daugiau 

pastangų padėti žmonėms, kuriems gresia skurdas ar socialinė atskirtis, be kita ko, 

įtvirtinti aiškų lyčių aspektą,“. 

2-oji dalis: „pavyzdžiui, priimant Tarybos rekomendaciją, kad būtų pasiektas strategijoje 

„Europa 2020“ nustatytas skurdo mažinimo tikslas;“. 

 
32 dalis 

1-oji dalis: „palankiai vertina Komisijos veiklą orientacinių biudžetų klausimu, nes tai žingsnis 

teisinga kryptimi, atsižvelgiant į tai, kad priekyje vis dar laukia iššūkis išspręsti 

geresnio skurstančių namų ūkių pajamų ir išlaidų subalansavimo problemą remiantis 

duomenimis grindžiama metodika; pažymi, kad orientaciniai biudžetai, atspindintys 

namų ūkio išlaidas, galėtų būti naudojami projektuojant paramą, kurią reikia suteikti, 

ir tikrinant jos tinkamumą; mano, kad tokia priemonė labai praverstų siekiant 

atgaivinti Sąjungos socialinę sanglaudą, mažinti nelygybę ir įgyvendinti strategijos 

„Europa 2020“ skurdo ir socialinės atskirties mažinimo tikslą;“. 

2-oji dalis: „pabrėžia, kad skurstančių namų ūkių vartojimo išlaidų mažinimas turės teigiamą 

poveikį atitinkamiems namų ūkiams, ekonomikai (ypač vietos ekonomikai) ir 

socialinei sanglaudai;“. 

 
33 dalis 

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

2-oji dalis: šis žodis. 

 
34 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad iki šiol nėra energijos nepritekliaus apibrėžties Sąjungos lygmeniu, 

todėl labai sunku tinkamai įvertinti skurdo šiuo aspektu Sąjungoje problemos 

sunkumą, priežastis ir pasekmes;“. 

2-oji dalis: „ragina Komisiją drauge su suinteresuotaisiais subjektais parengti bendrą energijos 

nepritekliaus apibrėžtį ir nustatyti veiksnius, didinančius namų ūkių 

pažeidžiamumą;“. 

 
49 dalis 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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A konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi 2008–2013 m. žmonių, kuriems gresia skurdas ar socialinė atskirtis, 

skaičius Europos Sąjungoje padidėjo nuo 117 iki 122,6 mln.; kadangi 2013 m. 16,7 

proc. ES gyventojų grėsė skurdas jau gavus socialines išmokas, 9,6 proc. patyrė 

didelį materialinį nepriteklių ir 10,7 proc. namų ūkių buvo labai mažo užimtumo;“. 

2-oji dalis: „kadangi tokia tendencija neatitinka ES strateginio tikslo, apibrėžto strategijoje 

„Europa 2020“, pagal kurį siekiama iki 2020 m. sumažinti skurstančių ir socialinę 

atskirtį patiriančių asmenų arba asmenų, kuriems gresia skurdas ir socialinė atskirtis, 

skaičių bent 20 mln.;“. 

 
R konstatuojamoji dalis 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
AE konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodį kadangi per Europos semestrą nustatyta, kad pernelyg 

didelė būsto išlaidų našta yra „socialinė tendencija, kurią reikia stebėti;““. ir „ES ir“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
AI konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „(t. y. Rytų Europos ir Viduržemio jūros regiono 

šalyse);“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
AL konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „labai svarbų“ ir „įgyvendinant strategijoje „Europa 

2020“ nustatytą skurdo mažinimo tikslą“ 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
AM konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „„Eurofound“ ataskaitoje „Išmokų prieinamumas: 

nesinaudojimo mažinimas“ aiškiai pabrėžiama problema, kad socialinės išmokos ir“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
GUE/NGL: 

22 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kai įgyvendinamas Europos semestras“; 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
ECR, ALDE 

7 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „įskaitant už skurdo ribą didesnes minimalias 

pajamas, per visą gyvenimą tiek, kiek reikia“. 

2-oji dalis: žodžiai „įskaitant“ ir „minimalias pajamas“. 

3-oji dalis: „už skurdo ribą didesnes" ir „per visą gyvenimą tiek, kiek reikia“. 
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PPE, ALDE 

36 dalis 

1-oji dalis: „ragina Komisiją pateikti komunikatą dėl energijos nepritekliaus Europoje kartu su 

veiksmų planu, siekiant padėti valstybėms narėms šiuo klausimu;“. 

2-oji dalis: „taip pat ragina Komisiją atlikti poveikio vertinimus ir pateikti informaciją apie 

geriausios praktikos pavyzdžius, kaip kovojama su energijos nepritekliumi 

valstybėse narėse;“. 

3-oji dalis: „pabrėžia, kad energija turi būti įperkama visiems Sąjungos piliečiams;“. 

 
ECR, ENF 

45 dalis 

1-oji dalis: „primena, kad tam tikros politikos vykdymas ir Sąjungos lėšų skyrimas skurstančių 

namų ūkių energijos išlaidoms mažinti, investuojant į atsinaujinančiuosius energijos 

išteklius ir energijos vartojimo efektyvumą, gali turėti keliagubą teigiamą poveikį 

per vidutinės trukmės laikotarpį: būtų pagerinamos atitinkamų asmenų gyvenimo 

sąlygos ir sveikata, sumažinamos namų ūkių išlaidos, todėl mažiau nukentėtų 

skurstančių šeimų biudžetas, didinamos vietos investicijos, kuriamos vietinės darbo 

vietos“ išskyrus žodžius „ir Sąjungos lėšų skyrimas“. 

2-oji dalis: „ir Sąjungos lėšų skyrimas“. 

3-oji dalis: „ir prisidedama prie strategijos „Europa 2020“ tikslų“. 
 

 

13. Privatusis sektorius ir vystymasis 

Pranešimas: Nirj Deva (A8-0043/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

4 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

11 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

17 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

21 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

23 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

25 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

32 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 345, 23, 19 

2/VB + 195, 168, 20 

36 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

37 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

3/EB + 284, 76, 19 

4 +  

5 +  

41 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

55 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

56 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. + 196, 162, 19 

57 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 +  

N konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

U konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 191, 184, 4 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 266, 56, 39 

 

Prašymas balsuoti vardiniu būdu 

ECR:                    32 dalis. 

 

Prašymai balsuoti atskirai 

ECR: 4 dalis. 

Verts/ALE: 23, 36 ir 56 dalis. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

ECR: 

17 dalis 

1-oji dalis: „taip pat pripažįsta visų šalių, ypač besivystančių, teisę nustatyti laikinus kapitalo 

apribojimus, kad užkirstų kelią ekonominėms krizėms, kurios gali kilti dėl 

trumpalaikių ir nepastovių privačiųjų finansų srautų;“. 

2-oji dalis: „ragina pašalinti šios teisės apribojimus iš visų prekybos ir investicijų susitarimų, 

įskaitant sudarytų TPO;“. 

 
25 dalis 

1-oji dalis: „primena, kad muitų tarifų režimai yra esminis reguliavimo aplinkos, pritaikytos 

privačiojo sektoriaus, padedančio skurstantiems, vystymuisi ir darbo vietų kūrimui, 

elementas;“. 

2-oji dalis: „vis dėlto susirūpinęs pažymi, kad ekonominės partnerystės susitarimuose 

įpareigojama sumažinti importo muitų tarifus daugelyje AKR šalių ekonomikos 

sektorių, nors panaikinus visus muito tarifus ES importui būtų labai sumažintos 

pajamos iš muitų, kai kurias atvejais sudarančios beveik 15–20 proc. valdžios 

sektoriaus pajamų;“. „ragina ES suderinti savo prekybos politiką su politikos 

suderinamumo vystymosi labui principu;“. 

 
55 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „būtų susietos su tiesioginėmis dotacijomis pilietinės 

visuomenės organizacijoms ir“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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PPE: 

36 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „gaunant šių bendruomenių laisvą išankstinį ir 

informacija grįstą sutikimą“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
Verts/ALE: 

21 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „modernizuoti jų reguliavimo sistemas sukuriant 

palankias sąlygas privačioms iniciatyvoms, užtikrinant paramos įmonėms 

mechanizmus“ ir „ragina partnerių vyriausybes pradėti taikyti laikinojo galiojimo 

išlygą, pagal kurią galima būtų panaikinti perteklines priemones;“ pažymi, kad 

turėtų būti atliekami teisės aktų poveikio vertinimai siekiant nustatyti neigiamą 

darbo vietų kūrimo didėjimą ir grėsmes aplinkos apsaugos standartams;“. 

2-oji dalis: „modernizuoti jų reguliavimo sistemas sukuriant palankias sąlygas privačioms 

iniciatyvoms, užtikrinant paramos įmonėms mechanizmus“. 

3-oji dalis: „ragina partnerių vyriausybes pradėti taikyti laikinojo galiojimo išlygą, pagal kurią 

galima būtų panaikinti perteklines priemones; pažymi, kad turėtų būti atliekami 

teisės aktų poveikio vertinimai siekiant nustatyti neigiamą darbo vietų kūrimo 

didėjimą ir grėsmes aplinkos apsaugos standartams;“. 

 
41 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius„ ir“ ir „viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
57 dalis 

1-oji dalis: „ragina Komisiją labiau įsipareigoti panaudojant savo politinę įtaką bei įgyvendinant 

politinio dialogo su šalių partnerių vyriausybėms ir vietos valdžios institucijoms 

galimybes siekti pagerinti sąveiką su privačiuoju sektoriumi ir sudaryti jai 

palankesnes sąlygas; pabrėžia, kad šalies strategijos dokumentai, nacionalinės 

orientacinės programos ir parama biudžetui gali būti vertingiausios priemonės 

inicijuojant verslo aplinkos reformas šalyse partnerėse ir skatinant jų vidaus 

industrializaciją;“. 

2-oji dalis: „rekomenduoja ES pritarti UNCTAD investavimo į darnaus vystymosi tikslus 

veiksmų planui; atkreipia dėmesį į tai, kad viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių 

rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas ir toliau yra ryžtingas ir sudėtingas siekis 

ir šių partnerysčių sėkmę taip pat priklauso nuo palankių sąlygų, kuriomis jos 

veikia;“. 

 
U konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi besivystančiose šalyse viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės kol kas 

yra labiausiai išvystytos energetikos, infrastruktūros ir telekomunikacijų sektoriuose, 

o tokių sektorių,“. 

2-oji dalis: „kaip, pavyzdžiui, žemės ūkio, švietimo, ekologiškų technologijų, mokslinių tyrimų 

ir inovacijų, sveikatos priežiūros ir nuosavybės teisių, potencialas iš esmės lieka 

nepanaudotas;“. 

 
ECR, PPE: 

N konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ragina valstybes nares ... energetinį skurdą;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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11 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „privalomus ir viešai prieinamus“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
32 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „privalomas taisykles dėl“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
37 dalis 

1-oji dalis: „taip pat atkreipia dėmesį į riziką, susijusią su viešojo ir privačiojo sektorių 

partnerystėmis žemės ūkio srityje, įskaitant žemės grobimą, kuriam reikia užkirsti 

kelią; pabrėžia, kad svarbu didžiausią dėmesį skirti smulkiesiems ūkininkams, ypač 

moterims; ragina Komisiją derinti bet kokias viešojo ir privačiojo sektorių 

partnerystes žemės ūkio sektoriuje, susijusias su ES pinigais, su visapusėmis 

priemonėmis, skirtomis apsaugoti smulkiuosius ūkininkus, ganykline gyvulininkyste 

užsiimančius žmones ir kitus pažeidžiamus žemės naudotojus nuo galimo prieigos 

prie žemės ir vandens praradimo; pabrėžia, kad apsaugos priemonės turėtų apimti 

socialinės ir aplinkosaugos rizikos vertinimą,“. 

2-oji dalis: „konsultacijas su teisėtais poveikį patiriančių bendruomenių atstovais, gaunant šių 

bendruomenių laisvą išankstinį ir informacija grįstą sutikimą“. 

3-oji dalis: „dėl atitinkamų projektų vykdymo ir teikiant teisinę paramą šioms bendruomenėms, 

kai jos reikia;“. rekomenduoja, kad G8 naujojo aljanso projektai būtų pakeisti 

iniciatyvomis pagal Išsamią Afrikos žemės ūkio vystymosi programą (angl. 

CAADP); pabrėžia, kad“ 

4ème partie „finansinės ir socialinės kompensacijos turi būti privalomas įsipareigojimas ir “. 

5-oji dalis: „kad visada reikėtų atsižvelgti į alternatyvius vystymosi planus;“. 

 


