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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. ES ir Gruzijos bendrosios aviacijos erdvės susitarimas (Kroatijos įstojimas į ES) 

*** 

Rekomendacija: Francisco Assis (A8-0128/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 487, 38, 2 

 

 

 

2. ES ir Izraelio Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimas 

(Kroatijos įstojimas į ES) 

Rekomendacija: Francisco Assis (A8-0129/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 543, 43, 9 

 

 

 

3. Konvencija dėl muitinės administracijų tarpusavio pagalbos ir bendradarbiavimo 

(Kroatijos įstojimas į ES) 

Pranešimas: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 569, 30, 24 

 

 

4. Prašymas atšaukti Bolesław G. Piecha imunitetą 

Pranešimas: Gilles Lebreton (A8-0152/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: pasiūlymas dėl 

sprendimo 

 +  

 

 



 

P8_PV(2016)04-28(VOT)_LT.doc 3 PE 582.702 

5. Vaiko interesų apsauga visoje ES remiantis Europos Parlamentui pateiktomis 

peticijomis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0487/2016 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0487/2016 

(PETI komitetas) 

Vienas balsavimas  +  

 

 

6. Prašymas konsultuotis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu dėl 

Europos socialinių teisių ramsčio sukūrimo 

EMPL komiteto prašymas dėl konsultavimosi 

 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas  +  

 

 

 

7. ES geležinkelių agentūra ***II 

Rekomendacija antrajam svarstymui: Roberts Zīle (A8-0073/2016) (Tarybos pozicijai atmesti 
reikalinga kvalifikuota balsų dauguma) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas atmesti 

Tarybos poziciją 

1 EFDD  -  

Tarybos pozicija Patvirtinimas be balsavimo 

 

Įvairūs 

Taryba informavo Parlamentą, kad savo pozicijos 65 straipsnio 10 dalyje atliko techninį pakeitimą 

(ištaisė vieną datą), kad suderintų tekstą su Finansinio reglamento nuostatomis, susijusiomis su 

biudžeto įvykdymo patvirtinimu (data „N + 2 metų balandžio 30 d.“ pakeista data „N + 2 metų 

gegužės 15 d.“). 
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8. Geležinkelių sistemos sąveika Europos Sąjungoje ***II 

Rekomendacija antrajam svarstymui: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016) (Tarybos pozicijai 

atmesti reikalinga kvalifikuota balsų dauguma) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas atmesti 

Tarybos poziciją 

1 EFDD  -  

Tarybos pozicija Patvirtinimas be balsavimo 

 

 

9. Geležinkelių sauga ***II 

Rekomendacija antrajam svarstymui: Michael Cramer (A8-0056/2016) (Tarybos pozicijai atmesti 

reikalinga kvalifikuota balsų dauguma) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas atmesti 

Tarybos poziciją 

1 EFDD EB - 88, 534, 11 

Tarybos pozicija Patvirtinimas be balsavimo 

 

 

10. Indeksai, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir 

finansinėse sutartyse ***I 

Pranešimas: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Visas tekstas 2 komitetas  +  

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas  +  

Balsavimas: teisėkūros rezoliucija VB + 505, 113, 31 

 

Įvairūs 

Balsavimas atidėtas per 2015 m. gegužės 19 d. plenarinį posėdį (Darbo tvarkos taisyklių 61 straipsnio 

2 dalis). 

2 pakeitimas pakeičia per šį plenarinį posėdį priimtą pakeitimą. 
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11. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos 

Komisija ir vykdomosios įstaigos 

Pranešimas: Martina Dlabajová (A8-0140/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas tekstas)  +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

53 dalis 21 S&D EB - 206, 436, 1 

62 dalis 49 ALDE EB - 237, 324, 79 

66 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 405, 221, 15 

68 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

70 dalies įžanginė 

dalis 

23 S&D EB - 272, 313, 63 

70 dalies 3 įtrauka 24NP S&D  -  

70 dalies 3 įtraukos 2 

pastraipa 

25 S&D  -  

Po 73 dalies 26 S&D  -  

Po 108 dalies 4 EFDD  -  

Po 112 dalies 5 EFDD VB - 175, 446, 29 

113 dalis 1NP ECR  -  

118 dalis 50 ALDE EB - 230, 416, 4 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

128 dalis 27 S&D  -  

150 dalis 2NP ECR  -  

178 dalis 51 ALDE  -  

179 dalis 52 ALDE  -  

Po 183 dalies 6 EFDD  -  

Po 187 dalies 8 Verts/ALE VB - 219, 396, 34 

9 Verts/ALE VB + 323, 283, 29 

10 Verts/ALE VB + 318, 287, 34 

Po 188 dalies 28 S&D  -  

Po 207 dalies 7 EFDD  -  

209 dalis 58 GUE/NGL  -  

239 dalis 29 S&D  -  

243 dalies b punktas § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

245 dalis 53 ALDE VB - 290, 344, 14 

259 dalis 54 ALDE VB - 290, 319, 32 

Po 280 dalies 3 ECR dal.   

1/VB + 400, 200, 44 

2/VB + 537, 75, 17 

334 dalis 55NP ALDE  -  

30-35 S&D  -  

Po 334 dalies 36 S&D EB + 343, 298, 2 

37 S&D  +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 335 dalies 38 S&D  +  

Po 336 dalies 39 S&D EB + 342, 278, 25 

Po 339 dalies 40 S&D  -  

Po 340 dalies 41 S&D  -  

344 dalis 42 S&D  -  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

345 dalis 56S ALDE  -  

Po 345 dalies 43 S&D  +  

Po 350 dalies 44 S&D  -  

Po 373 dalies 45 S&D  -  

46 S&D EB - 307, 307, 31 

379 dalis 11 Verts/ALE VB - 229, 374, 41 

387 dalis 47NP S&D VB - 309, 321, 16 

57 ALDE VB + 417, 186, 42 

§ originalus 

tekstas 

atsk. ↓  

Po 397 dalies 12 ENF  -  

399 dalis 48 S&D dal.   

1 +  

2/EB - 266, 380, 1 

3 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

400 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 332, 267, 44 

405 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 455, 171, 22 

410 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

434 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

522 dalis 13-14 ENF  -  

523 dalis 15NP ENF  -  

530 dalis 16NP ENF  -  

542 dalis 17 ENF  -  

547 dalis 18 ENF dal.   

1/VB - 123, 496, 19 

2/VB - 59, 532, 41 

Po 557 dalies 19 ENF  -  

E konstatuojamosios 

dalies c punktas 

20 S&D  -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 504, 144, 3 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ENF: 18 pakeitimas. 

ECR: 3 pakeitimas. 

EFDD: 5 pakeitimas. 

S&D: 405 dalis. 

Verts/ALE: 8, 9, 10, 11, 47, 53, 54 ir 57 pakeitimai. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

S&D: 387, 400, 410 ir 434 dalys. 
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Prašymai balsuoti dalimis 

ALDE: 

48 pakeitimas 

1-oji dalis: „atkreipia dėmesį į dabartinę migracijos krizę ir pabrėžia, kad ją reikia spręsti 

numatant suderintą Sąjungos sprendimą; pažymi, kad 2014 m. migracijos ir išorinių 

sienų valdymui buvo skirta lėšų,“. 

2-oji dalis: „atkreipia dėmesį į tai, kad neseniai patvirtintas 700 mln. EUR dydžio migracijos 

fondas – jį turi valdyti NVO, tačiau jos mano, kad fondo nepakanka turint galvoje 

nelaimės mastą,“. 

3-ioji dalis: „ir prašo, kad Audito Rūmai apsvarstytų galimybę greitai parengti specialiąją 

ataskaitą dėl šių lėšų panaudojimo efektyvumo, kad jos išvadas būtų galima 

panaudoti šiuo metu vykdomame Sąjungos migracijos ir sienų kontrolės politikos 

atnaujinimo procese;“. 

 
PPE: 

3 pakeitimas 

1-oji dalis: „ragina Europos Komisiją užtikrinti, kad nebūtų skiriama ES lėšų tiesiogiai ar 

netiesiogiai bulių kovoms remti;“. 

2-oji dalis: „dar kartą pabrėžia, kad nei BŽŪP skirti asignavimai, nei jokie kiti ES biudžeto 

asignavimai neturėtų būti naudojami su gyvūnų kankinimu susijusiai veiklai 

finansuoti;“. 

 
S&D: 

§ 66 

1-oji dalis: „pritaria REGIO GD generalinio direktoriaus metinėje veiklos ataskaitoje 

pateiktoms išlygoms dėl ERPF, Sanglaudos fondo valdymo ir kontrolės sistemų 

2007–2013 m. programavimo laikotarpiu 12 valstybių narių (77 programos) ir 

Europos teritorinio bendradarbiavimo programų atveju;“. 

2-oji dalis: „mano, kad šios išlygos rodo, jog Komisijoje ir valstybėse narėse įdiegtos kontrolės 

procedūros negali suteikti būtinų garantijų dėl visų atspindimų operacijų teisėtumo ir 

tvarkingumo atitinkamose politikos srityse;“. 

 
§ 68 

1-oji dalis: „pritaria EMPL GD generalinio direktoriaus metinėje veiklos ataskaitoje pateiktoms 

išlygoms; pažymi, kad metinėje veiklos ataskaitoje pateikta išlyga dėl 2007–2013 m. 

programavimo laikotarpiu atliktų mokėjimų, kurių 2014 m. rizika yra susijusi su 

169,4 mln. EUR; taip pat išlyga dėl valdymo ir kontrolės sistemų, skirtų 2007–

2013 m. programavimo laikotarpio 36 specifinėms ESF veiklos programoms 

Belgijoje, Čekijos Respublikoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Vengrijoje, 

Italijoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Ispanijoje ir Jungtinėje Karalystėje, trūkumų;“. 

2-oji dalis: „mano, kad šios išlygos rodo, jog Komisijoje ir valstybėse narėse įdiegtos kontrolės 

procedūros negali suteikti būtinų garantijų dėl visų atspindimų operacijų teisėtumo ir 

tvarkingumo atitinkamose politikos srityse;“. 
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243 dalies b punktas 

1-oji dalis: „užimtumo ir socialinių reikalų politikos srityje (užimtumas): prašymai apmokėti 

netinkamas finansuoti išlaidas, netinkami finansuoti projektai ar naudos gavėjai, taip 

pat viešųjų pirkimų taisyklių nesilaikymo atvejai;“. 

2-oji dalis: „dažniausiai nustatomos tokių tipų tinkamumo finansuoti problemos: išlaidos 

deklaruotos ne finansuojamu laikotarpiu (Čekijos Respublika, Vokietija), neteisėtai 

padidinti atlyginimai (Vokietija, Suomija, Lenkija, Portugalija), išlaidos nesusijusios 

su projektu (Nyderlandai, Lenkija, Portugalija), nacionalinių tinkamumo finansuoti 

taisyklių nesilaikymas (Lenkija) ir neišskaičiuotos pajamos (Austrija); „dažniausiai 

pasitaikančių viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimų pavyzdžiai: nepagrįstas tiesioginis 

sutarties skyrimas (Vokietija, Italija), papildomų darbų vykdymo arba paslaugų 

teikimas, neteisėtas konkurso dalyvių pašalinimas, interesų konfliktai ir 

diskriminacinių atrankos kriterijų taikymas (Suomija);“. 

 
§ 344 

1-oji dalis: „mano, kad Sąjungos delegacijų vadovams reikėtų aiškiai priminti apie jų 

vadovaujamąsias pareigas jų įdarbinimo ir išankstinio parengimo metu, jų pareigą 

užtikrinti valdymą, susijusį su jų delegacijų veiklos portfeliu (pagrindiniai valdymo 

procesai, kontrolės valdymas, tinkamas PVRR supratimas ir vertinimas), užtikrinti 

kokybišką ir išsamų informavimą rengiant metines veiklos ataskaitas,“. 

2-oji dalis: „ir primygtinai paraginti dėmesį skirti ne tik politiniam savo pareigų aspektui;“. 

 
Verts/ALE: 

18 pakeitimas 

1-oji dalis: „pažymi, kad žemės ūkio produktams nuo 2014 m. vidurio taikomas Rusijos importo 

draudimas yra pagrindinė problema; pasisako už tai, kad ankstyvuoju etapu taikant 

bet kokias neatidėliotinas priemones būtų užtikrinamas geresnis valdymas, kad lėšos 

būtų paskirstomos tinkamai, ir, jei reikia, kad būtų greitai susigrąžintos neteisėtai 

prašomos sumos; nepritaria tam, kad būtų sudarytas TPIP susitarimas, nes jo 

įgyvendinimas keltų grėsmę Europos sveikatos ir aplinkos standartams ir dar labiau 

pagilintų gyvulininkystės krizę;“. 

2-oji dalis: „ragina panaikinti sankcijas Rusijai, kad kaip įmanoma greičiau būtų galima derėtis 

dėl šios rinkos atvėrimo iš naujo;“. 
 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima Komisiją ir vykdomąsias 

įstaigas (Reglamento EB Nr. 58/2003 14 straipsnio 3 dalis ir Reglamento EB Nr. 1653/2004 66 

straipsnio 2 dalis). 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą). 

22 a pakeitimas buvo atsiimtas. 
 

 

12. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Audito Rūmų specialioji ataskaita dėl 

2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo Komisijai 

Pranešimas: Martina Dlabajová (A8-0127/2016) 

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 

9 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 554, 46, 25 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 525, 57, 60 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ECR: 9 dalis. 
 

 

13. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: 8-asis, 9-asis, 10-asis ir 11-asis EPF 

Pranešimas: Claudia Schmidt (A8-0137/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas tekstas) VB + 463, 139, 42 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Po 20 dalies 2 Verts/ALE  +  

43 dalis 8 ENF  -  

79 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

Po 82 dalies 3 Verts/ALE EB - 284, 334, 5 

97 dalis 1 Verts/ALE VB - 252, 392, 3 

Po 97 dalies 9 ENF  -  

98 dalis 4 Verts/ALE VB - 244, 399, 6 

100 dalis 5 S&D VB - 308, 334, 6 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

Po 101 dalies 6 S&D VB + 309, 295, 44 

102 dalis 7 S&D VB + 334, 275, 30 

§ originalus 

tekstas 

atsk. ↓  



 

P8_PV(2016)04-28(VOT)_LT.doc 12 PE 582.702 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB - 203, 429, 11 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

Verts/ALE: 1 pakeitimas ir sprendimas (visas tekstas) 

PPE: 1, 4, 5, 6 ir 7 pakeitimai. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

S&D: 79, 100 ir 102 dalis. 
 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą). 
 

 

14. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos 

Parlamentas 

Pranešimas: Markus Pieper (A8-0135/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas tekstas)  +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

13 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

14 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 -  

2 ↓  

18 dalis 14 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 -  

23 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 481, 110, 50 

26 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2/EB + 407, 202, 19 

Po 31 dalies 5 EFDD  -  

32 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

Po 32 dalies 37 S&D VB A  

33 dalis 58 PPE, S&D VB + 471, 155, 14 

57 S&D VB ↓  

§ originalus 

tekstas 

VB ↓  

34 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 557, 47, 26 

35 dalis 59NP PPE, S&D VB + 345, 274, 20 

40 S&D VB ↓  

36 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 560, 58, 22 

37 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 615, 5, 23 

38 dalis 60NP PPE, S&D VB + 391, 222, 27 

44 S&D VB ↓  

45 S&D VB ↓  

39 dalis 15 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 -  

31 GUE/NGL VB - 295, 319, 30 

Po 39 dalies 32 GUE/NGL VB - 305, 308, 27 

40 dalis 6 EFDD  -  

7 EFDD VB + 304, 303, 32 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 41 dalies 1 ECR VB + 305, 303, 32 

47 dalis 33 GUE/NGL  -  

Po 48 dalies 16= 

 

34= 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

dal.   

1/VB + 381, 249, 11 

2/VB - 237, 389, 12 

35 GUE/NGL VB + 318, 275, 43 

17 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 ↓  

49 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./V

B 

- 209, 379, 42 

53 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Po 54 dalies 46 S&D  -  

47 S&D EB - 284, 324, 39 

Po 63 dalies 2 ECR VB - 187, 433, 19 

Po 65 dalies 3 ECR VB - 177, 434, 30 

8 EFDD  -  

69 dalis 20NP+

21= 

48= 

Verts/ALE, 

S&D 

VB - 262, 372, 12 

36 PPE  + pakeista žodžiu 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

70 dalis 22NP= 

49NP= 

Verts/ALE,  

S&D 

VB + 404, 214, 23 

72 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

73 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 406, 178, 55 

Po 74 dalies 50 S&D  -  

75 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 438, 176, 25 

80 dalis 25NP ENF VB - 59, 555, 29 

Po 81 dalies 51 S&D EB - 311, 325, 10 

83 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

84 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

85 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

Po 86 dalies 29 S&D  +  

Po 88 dalies 9 EFDD  -  

97 dalis 18 Verts/ALE  -  

Po 97 dalies 26 ENF  -  

99 dalis § originalus 

tekstas 

VB - 240, 386, 19 

Po 106 dalies 52 S&D dal.   

1 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 -  

114 dalis 27NP ENF VB - 35, 568, 44 

Po 114 dalies 4 ECR VB - 225, 390, 27 

Po 117 dalies 13 PPE  +  

122 dalis 61NP PPE, S&D VB + 391, 245, 5 

126 dalis 28 ENF  -  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1/EB + 392, 218, 25 

2 +  

Po 127 dalies 10 EFDD  -  

Po 131 dalies 54 S&D  +  

55 S&D  +  

56 S&D  +  

Po 133 dalies 19 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

EB + 367, 269, 6 

135 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

Po 136 dalies 11 EFDD VB - 156, 472, 22 

12 EFDD VB - 137, 488, 18 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 480, 149, 16 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ENF: 33, 34, 36, 37 dalys ir 2, 3, 57, 58, 59, 60, 61 pakeitimai. 

ECR: 6, 23, 33 dalys ir 1, 2, 3, 4 pakeitimai. 

GUE/NGL: 31, 34 ir 35 pakeitimai. 

EFDD: 7, 11, 12 ir 32 pakeitimai. 

Verts/ALE: 23 dalis ir 25, 27, 59, 60, 61 pakeitimai. 

S&D: 33, 36, 37, 73, 75, 99 dalys ir 437, 40, 44, 45, 48, 49, 57, 58, 59, 60, 61 pakeitimai. 
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Prašymai balsuoti atskirai 

PPE: 2, 14 ir 49 pakeitimai. 

S&D: 23, 32 ir 72 dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

PPE: 

52 pakeitimas 

1-oji dalis: „reiškia susirūpinimą dėl to, kad atsakomybė už posėdžių organizavimą ir 

konferencijų administravimą padrikai išskirstyta skirtingiems generaliniams 

direktoratams,“. 

2-oji dalis: „taip pat nerimauja dėl to, kad, neįdarbinus pakankamai vertėjų žodžiu, neseniai teko 

priimti precedento neturintį sprendimą atsisakyti kai kurių kalbų kabinų; ragina 

generalinį sekretorių nedelsiant pagerinti kreipimosi dėl vertimo žodžiu paslaugų 

sistemą ir spręsti su vertėjų žodžiu įdarbinimu susijusias problemas;“. 

 
§ 13 

1-oji dalis: „pažymi, kad neatitiko pranešimo projekto dėl Parlamento biudžeto įvykdymo 

patvirtinimo pristatymo ir galimybių pateikti papildomų klausimų generaliniam 

sekretoriui datos;“. 

2-oji dalis: „ragina generalinį sekretorių atsakymus į pranešėjo pateiktus klausimus pateikti iki 

balsavimo komitete;“. 

 
§ 14 

1-oji dalis: „pažymi, kad generalinis sekretorius į papildomus Parlamento narių klausimus 

atsakė tik likus mažiau nei 24 valandoms iki pakeitimų priėmimo termino;“. 

2-oji dalis: „primygtinai ragina generalinį sekretorių pagerinti šią padėtį;“. 

 
§ 26 

1-oji dalis: „primena, kad pagal šį susitarimą į Parlamentą bus perkelta ne daugiau kaip 80 

pareigūnų iš Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Regionų komiteto 

(vertimo raštu tarnybos darbuotojų ir padėjėjų), kurie dirbs naujoje Europos 

Parlamento tyrimų tarnyboje (EPRS); laikosi nuomonės, kad perkėlus šiuos 

darbuotojus turėtų būti įmanoma padidinti darbo našumą Parlamente, patiriant 

mažiau biudžeto sąnaudų, skirtų užsakomiesiems tyrimams, vertinimams ir 

analizėms;“ 

2-oji dalis: „su susirūpinimu pažymi, kad iki šiol į EPRS buvo perkelti 25 Europos ekonomikos 

ir socialinių reikalų komiteto darbuotojai ir 24 Regionų komiteto darbuotojai, 

daugumai jų likę labai nedaug laiko iki pensijos, o tai reiškia, kad Europos 

ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas ir Regionų komitetas labai daug sutaupys 

personalo srityje, o Parlamento biudžetas gerokai padidės tiek trumpuoju (darbo 

užmokesčiui), tiek ilguoju (pensijoms) laikotarpiu;“. 

 
§ 53 

1-oji dalis: „primena, kad naujoji Parlamento narių tyrimų paslaugų tarnyba pradėjo teikti 

atskiriems Parlamento nariams jiems skirtų tyrimų paslaugas, skelbdama 

informacinius leidinius, apimančius visas svarbiausias politikos sritis; pažymi, kad 

per pirmuosius pilnus veiklos metus tyrimų tarnyba parengė per 450 leidinių, 

atsiliepė į 1 675 Parlamento narių prašymus dėl tyrimų ir patenkino 745 panašius 

kitų Parlamento klientų prašymus; pabrėžia, kad ši tarnyba suteikia prieigą prie 

didelio kiekio aktualios informacijos, kuri turėtų ženkliai sumažinti kreipimosi 

pagalbos į išorės specialistus mastą, o tai reiškia didelės sumos sutaupymą;“. 

2-oji dalis: „ragina visų svarbiausių politikos sričių informacinius leidinius išversti į valstybių 

narių nacionalines kalbas;“. 
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§ 83 

1-oji dalis: „apgailestauja, kad Biuras nesiėmė jokių tolesnių veiksmų dėl 2015 m. balandžio 

29 d. Parlamento rezoliucijos 71 dalies įgyvendinimo;“. 

2-oji dalis: „ragina Biurą skubiai imtis būtinų priemonių skubiai užtikrinti už akredituotus 

padėjėjus atsakingo Patariamojo komiteto priekabiavimo darbo vietoje ir jo 

prevencijos klausimais sudėties pusiausvyrą ir į komitetą įtraukti bent du akredituotų 

padėjėjų atstovus;“. 

 
§ 84 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ pažymi, kad darbuotojų skaičius ir techniniai 

ištekliai buvo nepakankami norint išvengti vėlavimo pasirašyti kai kurių padėjėjų 

sutartis, sutarčių pertraukimo ir vėlavimo apskaičiuoti išlaidas kompensacijas ir kitas 

išmokas ir, atitinkamai, išmokėti atlyginimus;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
§ 85 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „patiriamas dėl to, kad institucija galbūt netinkamai 

administruoja“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
§ 135 

1-oji dalis: „palankiai vertina papildomas priemones, kuriomis siekiama kompensuoti 

neišvengiamus išmetalus; ragina Parlamentą parengti papildomą CO2 išmetimo 

kompensavimo politiką,“. 

2-oji dalis: „pvz., kompensacijos už akredituotus Parlamento narių padėjėjus galimybę;“. 

 
Verts/ALE 

§ 126 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodį „didžiausias“; 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
S&D: 

34 pakeitimas 

1-oji dalis: „primygtinai ragina Parlamentą priimti taisykles, kad visa iš lobistų ar interesų 

atstovų gauta informacija apie politikos, teisės aktų ir pakeitimų projektus būtų 

atskleista kaip poveikis teisės aktui;“. 

2-oji dalis: „siūlo nustatant tokį poveikį teisės aktui prie pranešimų pridėti formą, kurioje būtų 

išsamiai nurodyti visi lobistai, su kuriais už tam tikrą dokumentą atsakingi asmenys 

susitiko rengdami kiekvieną pranešimą, aiškiai pažymint, kuris lobistas padarė 

didelę įtaką tam dokumentui, taip pat pateikti antrą dokumentą, kuriame būtų 

išvardyta visa internetu per oficialųjį Parlamento tinklalapį gauta rašytinė 

informacija, tiesiogiai susijusi su Skaidrumo registru, o pranešėjams pavesti 

paskelbti apie poveikį teisės aktui;“. 
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Įvairūs 

23 ir 24 pakeitimai buvo panaikinti. 

 

30, 38, 39, 41, 42, 43 ir 53 pakeitimai buvo išbraukti. 

 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą). 

 
 

Markus Pieper pateikė tokį 36 pakeitimo žodinį pakeitimą: 

„69. pažymi, kad išlaidos dėl LUX kino apdovanojimo 2014 m. sudarė 391 506 EUR, o tai yra gerokai 

mažiau nei ankstesniais metais (2013 m.: 448 000 EUR; 2012 m.: 434 421 EUR), ir jos apėmė 

oficialią atranką, konkursą, įskaitant subtitravimą į 24 oficialiąsias Europos Sąjungos kalbas ir 

spausdinimą, susijusį su filmų peržiūra visose 28 valstybėse narėse, ir apdovanojimų ceremoniją; 

primena, jog reklamuojant ir viešinant LUX kino apdovanojimą, taip pat Sacharovo premiją ir moterų 

teises siekiama parodyti, kad Parlamentas įsipareigojęs puoselėti tokias visuotines vertybes, kaip 

žmogaus teisės ir solidarumas, bei kultūrų ir kalbų įvairovę; 

labai apgailestauja, kad dar nėra informuotumo apie LUX premiją ir jos poveikio tyrimo, prašyto 

2013 m. biudžeto įvykdymo rezoliucijoje, rezultatų; ragina iki 2016 m. gegužės mėn. vidurio pateikti 

visuomenei šio tyrimo rezultatus ir oficialiai pristatyti minėtus rezultatus Parlamento Biudžeto 

kontrolės komitetui ir Kultūros ir švietimo komitetui;“. 
 

 

15. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos 

Vadovų Taryba ir Taryba 

Pranešimas: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas atidėti biudžeto įvykdymo patvirtinimą 

Balsavimas: sprendimas (visas 

tekstas) 

VB + 633, 10, 0 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 637, 7, 1 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

Verts/ALE: sprendimas (visas tekstas). 
 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą). 
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16. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Teisingumo 

Teismas 

Pranešimas: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas tekstas)  +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

12 dalis 1 S&D  -  

21 dalis 2 S&D  -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 523, 117, 6 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą). 
 

 

17. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Audito Rūmai 

Pranešimas: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas tekstas)  +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

8 dalis 1 S&D  +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 575, 48, 25 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą). 
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18. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos 

ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas 

Pranešimas: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas tekstas)  +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

8 dalis 1 S&D EB + 339, 298, 6 

Po 11 dalies 2 S&D  +  

12 dalis 3 S&D  -  

Po 15 dalies 4 S&D EB + 326, 229, 89 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 526, 116, 5 

 

Įvairūs 

5 a pakeitimas buvo atsiimtas. 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą). 
 

 

19. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Regionų 

komitetas 

Pranešimas: Monica Macovei (A8-0132/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas tekstas)  +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

8 dalis 1 S&D EB - 256, 385, 1 

14 dalis 2 S&D  -  

32 dalis 3 S&D EB + 343, 195, 99 

34 dalis 4 S&D  -  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

35 dalis 5 S&D EB + 392, 217, 32 

38 dalis 6NP S&D  +  

7 S&D  ↓  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 522, 105, 18 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą). 
 

 

20. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos 

išorės veiksmų tarnyba 

Pranešimas: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas tekstas)  +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

11 dalis 2 S&D  -  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

24 dalis 8NP ENF  -  

26 dalis 3 S&D  -  

27 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

31 dalis 4NP S&D  -  

Po 32 dalies 1 S&D EB - 291, 319, 32 

39 dalis 5S S&D  -  

45 dalis 6NP S&D  -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 376, 116, 152 

 

Prašymai balsuoti dalimis 

S&D: 

§ 11 

1-oji dalis: „atkreipia dėmesį į naują organizacinę struktūrą ir atitinkamą valdymo struktūros, 

kurioje anksčiau būta daug vadovaujančių pareigų, racionalizavimą numatant 

mažiau hierarchinių lygmenų;“. 

2-oji dalis: „tačiau apgailestaudamas pažymi, kad EIVT vidaus administracinė ir finansinė 

struktūra vis dar pernelyg sudėtinga ir nelanksti; pažymi, kad dėl dabartinės 

struktūros EIVT negali laiku reaguoti į krizes ir kad taip pat svarbiausios 

informacijos gavimo laikotarpis yra ilgas;“. 

3-ioji dalis: „ragina EIVT, bendradarbiaujant su Komisija, Taryba ir valstybėmis narėmis, 

parengti tolesnę reformą, kad būtų galima racionalizuoti jos vidaus procesus ir 

supaprastinti struktūrą;“. 

 
§ 27 

1-oji dalis: „laikosi nuomonės, kad, įdarbinant Sąjungos delegacijų vadovus ir prieš juos 

paskiriant eiti pareigas, reikėtų jiems nuolat priminti jų pareigas, susijusias su jų 

valdymo ir priežiūros atsakomybe užtikrinant visų atitinkamos delegacijos operacijų 

valdymą (pagrindinius valdymo procesus, kontrolės valdymą, tinkamą pagrindinių 

veiklos rezultatų rodiklių supratimą ir įvertinimą),“. 

2-oji dalis: „nesutelkiant dėmesio daugiausiai arba vien politiniams jų pareigų aspektams;“. 
 

Įvairūs 

7 a pakeitimas buvo panaikintas. 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą). 
 

 

21. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos 

ombudsmenas 

Pranešimas: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas tekstas)  +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 dalis 1 S&D  -  

6 dalis 2 S&D EB + 298, 293, 46 

7 dalis 3 S&D EB - 237, 362, 40 

10 dalis 4 S&D  +  

20 dalis 5 S&D VB - 233, 325, 84 

22 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 538, 84, 19 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 541, 64, 29 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

S&D: 5 pakeitimas. 

ECR, Verts/ALE: 22 dalis. 
 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą). 
 

 

22. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos 

duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas 

Pranešimas: Monica Macovei (A8-0109/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 513, 106, 14 
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Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą). 
 

 

23. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir 

kontrolė 

Pranešimas: Derek Vaughan (A8-0080/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

18 dalis 2 GUE/NGL EB + 312, 305, 21 

39 dalis 1 S&D  +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 519, 118, 3 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą). 
 

 

24. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų 

bendradarbiavimo agentūra (ACER) 

Pranešimas: Derek Vaughan (A8-0087/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 515, 112, 17 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą). 
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25. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų 

institucijos biuras (EERRI biuras) 

Pranešimas: Derek Vaughan (A8-0093/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 515, 109, 13 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą). 
 

 

26. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo 

centras (CdT) 

Pranešimas: Derek Vaughan (A8-0084/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 510, 116, 9 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą). 
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27. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros 

centras (Cedefop) 

Pranešimas: Derek Vaughan (A8-0082/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 514, 123, 3 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą). 
 

 

28. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos koledžas (CEPOL) 

Pranešimas: Derek Vaughan (A8-0088/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 511, 114, 13 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą). 
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29. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra 

(EASA) 

Pranešimas: Derek Vaughan (A8-0095/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 521, 111, 8 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą). 
 

 

30. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras 

(EASO) 

Pranešimas: Derek Vaughan (A8-0133/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 515, 120, 6 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą). 
 



 

P8_PV(2016)04-28(VOT)_LT.doc 29 PE 582.702 

 

 

31. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija 

(EBI) 

Pranešimas: Derek Vaughan (A8-0090/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 512, 103, 26 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą). 
 

 

32. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės 

centras (ECDC) 

Pranešimas: Derek Vaughan (A8-0103/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 515, 90, 30 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą). 
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33. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra 

(ECHA) 

Pranešimas: Derek Vaughan (A8-0118/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 508, 121, 7 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą). 
 

 

34. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (EEA) 

Pranešimas: Derek Vaughan (A8-0100/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 514, 119, 6 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą). 
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35. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės 

agentūra (EŽKA) 

Pranešimas: Derek Vaughan (A8-0104/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas tekstas)  +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

23 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 509, 125, 4 

 

Prašymai balsuoti atskirai 

ENF: 23 dalis. 
 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą). 
 

 

36. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) 

Pranešimas: Derek Vaughan (A8-0086/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas tekstas) EB + 415, 216, 9 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Po 5 dalies 3 Verts/ALE  -  

8 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

3/EB - 267, 351, 21 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

9 dalis 9 S&D  +  

Po 9 dalies 5 Verts/ALE VB - 207, 395, 35 

6 Verts/ALE VB - 206, 404, 29 

11 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

12 dalis 7 Verts/ALE  -  

13 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

Po 15 dalies 8 Verts/ALE  -  

19 dalis 1 EFDD  -  

Po 19 dalies 2 EFDD  -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 472, 162, 9 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

Verts/ALE: 5 ir 6 pakeitimai. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

S&D: 8, 11 ir 13 dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

PPE: 

§ 8 

1-oji dalis: „pripažįsta, kad Tarnyba projektą pradėjo siekdama iš dalies pakeisti metinių 

interesų deklaracijų tikrinimo ir tvarkymo būdą tam, kad būtų užtikrintas didesnis 

nuoseklumas ir bendras interesų deklaracijų taisyklių laikymasis; be to, pažymi, kad 

šioje naujoje sistemoje, kurią planuojama užbaigti 2016 m., numatyta centralizuotai 

tikrinti metines interesų deklaracijas ir Tarnybos moksliniams departamentams 

tenkančią atsakomybę perkelti teisės ir reguliavimo departamentui;“. 

2-oji dalis: „ragina Tarnybą į savo politiką įtraukti draudimą dirbti su bet kuriuo ekspertu, 

įskaitant valstybių narių deleguotuosius ekspertus, jei jis tinkamai ir pagrįstai 

neužpildė interesų deklaracijos;“. 

3-ioji dalis: „ragina Tarnybą į savo politiką įtraukti pareigą ekspertams, kol jie dirba Tarnyboje, 

informuoti Tarnybą apie bet kokius pokyčius;“. 
 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą). 

4 a pakeitimas buvo panaikintas. 
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37. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) 

Pranešimas: Derek Vaughan (A8-0085/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 508, 125, 3 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą). 
 

 

38. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų 

institucija (EIOPA) 

Pranešimas: Derek Vaughan (A8-0091/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 511, 112, 11 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą). 
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39. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijų ir technologijos 

institutas (EIT) 

Pranešimas: Derek Vaughan (A8-0117/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 513, 113, 13 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą). 
 

 

40. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA) 

Pranešimas: Derek Vaughan (A8-0114/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas tekstas)  +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

20 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 516, 113, 10 

 

Prašymai balsuoti atskirai 

S&D: 20 dalis. 
 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą). 
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41. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos 

stebėsenos centras (OEDT) 

Pranešimas: Derek Vaughan (A8-0105/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 508, 113, 8 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą). 
 

 

42. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra 

(EMSA) 

Pranešimas: Derek Vaughan (A8-0102/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 510, 116, 11 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą). 
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43. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir 

informacijos apsaugos agentūra (ENISA) 

Pranešimas: Derek Vaughan (A8-0098/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 509, 126, 5 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą). 
 

 

44. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos geležinkelio agentūra (ERA) 

Pranešimas: Derek Vaughan (A8-0106/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 511, 115, 11 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą). 
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45. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų 

institucija (ESMA) 

Pranešimas: Derek Vaughan (A8-0096/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 516, 113, 8 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą). 
 

 

46. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (ETF) 

Pranešimas: Derek Vaughan (A8-0116/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 509, 118, 7 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą). 
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47. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos didelės apimties IT sistemų 

laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra („eu-LISA“) 

Pranešimas: Derek Vaughan (A8-0124/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 501, 121, 7 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą). 
 

 

48. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos 

agentūra (EU-OSHA) 

Pranešimas: Derek Vaughan (A8-0134/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 505, 119, 2 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą). 
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49. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra (ESA) 

Pranešimas: Derek Vaughan (A8-0110/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 498, 115, 18 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą). 
 

 

50. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų 

gerinimo fondas (Eurofound) 

Pranešimas: Derek Vaughan (A8-0120/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 507, 115, 8 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą). 
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51. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos teisminio bendradarbiavimo 

padalinys (Eurojustas) 

Pranešimas: Derek Vaughan (A8-0099/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 509, 113, 13 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą). 
 

 

52. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos biuras (Europolas) 

Pranešimas: Derek Vaughan (A8-0122/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 505, 108, 17 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą). 
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53. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių 

agentūra (FRA) 

Pranešimas: Derek Vaughan (A8-0108/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas tekstas)  +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

11 dalis 2 PPE  +  

1 EFDD  ↓  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 510, 117, 10 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą). 
 

 

54. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos operatyvaus 

bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo 

agentūra (FRONTEX) 

Pranešimas: Derek Vaughan (A8-0115/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 494, 123, 16 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą). 
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55. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (GSA) 

Pranešimas: Derek Vaughan (A8-0112/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 515, 109, 10 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą). 
 

 

56. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ARTEMIS 

Pranešimas: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas atidėti biudžeto įvykdymo patvirtinimą 

Balsavimas: sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 600, 35, 0 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo atidėti biudžeto įvykdymo patvirtinimą apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies b punktą). 
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57. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Švarus dangus“. 

Aviacija ir aplinka 

Pranešimas: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 520, 111, 0 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą). 
 

 

58. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ECSEL 

Pranešimas: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas 

tekstas) 

VB + 432, 173, 23 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 508, 118, 4 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

Verts/ALE: sprendimas (visas tekstas). 
 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą). 
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59. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ENIAC 

Pranešimas: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas atidėti biudžeto įvykdymo patvirtinimą 

Balsavimas: sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 595, 40, 0 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo atidėti biudžeto įvykdymo patvirtinimą apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies b punktą). 
 

 

60. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Kuro elementų ir vandenilio bendroji 

įmonė 

Pranešimas: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 519, 107, 3 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą). 
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61. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II naujoviškų vaistų iniciatyvos 

bendroji įmonė 

Pranešimas: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 512, 113, 7 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą). 
 

 

62. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ITER įgyvendinimo ir branduolių 

sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė 

Pranešimas: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas atidėti biudžeto įvykdymo patvirtinimą 

Balsavimas: sprendimas (visas tekstas) VB + 594, 30, 5 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Po 4 dalies 1 Verts/ALE VB - 195, 421, 15 

5 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

3 +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 570, 55, 7 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

Verts/ALE: sprendimas (visas tekstas) ir 1 pakeitimas. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

S&D: 

§ 3 

1-oji dalis: „pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje pabrėžiama, jog Taryba savo 2010 m. liepos 

7 d. patvirtintose išvadose pritarė tam, kad Bendrajai įmonei būtų skirta 6 600 000 

000 EUR (2008 m. vertė) ITER projekto statybos etapo išlaidoms finansuoti; 

atkreipia dėmesį į tai, kad į tą sumą, kuri dvigubai didesnė nei pradinės šiam 

projekto etapui biudžete numatytos išlaidos, nebuvo įtraukti 2010 m. Komisijos 

pasiūlyti 663 000 000 EUR išlaidoms galimais nenumatytais atvejais padengti; 

pripažįsta, kad ITER organizacija sudarė rezervo fondą, siekdama nustatyti aiškesnį 

mechanizmą, pagal kurį nacionalinėms agentūroms kompensuojama už projekto 

pakeitimus, ir skatina organizuojant vidaus darbą priimti sprendimus, kurie padėtų 

kuo labiau mažinti išlaidas stengiantis ištaisyti trūkumus, nustatytus 2013 m. 

vertinant ITER valdymą;“. 

2-oji dalis: „mano, kad gerokai padidinus projekto išlaidas gali kilti pavojus kitoms 

programoms, kurios taip pat finansuojamos iš Sąjungos biudžeto, ir tai gali neatitikti 

ekonominės naudos principo;“. 

 
§ 5 

1-oji dalis: „atkreipia dėmesį į tai, kad remiantis Bendrosios įmonės 2014 m. lapkričio mėn. 

atliktais paskutiniais vertinimais, tam, kad projekto statybų etapas būtų užbaigtas, 

trūko (neigiamas nenumatytas atvejis) 428 000 000 EUR (2008 m. vertė); pažymi, 

kad Bendroji įmonė šiuo metu rengia tikslesnę atnaujintą sąmatą taikydama išlaidų 

ribojimo priemones ir kad vadovaujant naujajam ITER organizacijos generaliniam 

direktoriui išlaidų kontrolė išliks bendro projekto valdymo lygmens prioritetu;“. 

2-oji dalis: „pažymi, kad 2016 m. vasario 22 d. surengtame Biudžeto kontrolės komiteto 

posėdyje Komisija viešai pareiškė, kad ji „atmetė“ naujojo ITER organizacijos 

generalinio direktoriaus pateiktą veiksmų plano pasiūlymą;“. 

3-ioji dalis: „be to, pažymi, kad Bendroji įmonė įdiegė centrinę išlaidų duomenų valdymo 

sistemą, kad galėtų griežtai kontroliuoti biudžeto raidą ir nuolat stebėti išlaidų 

nuokrypius;“. 
 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo atidėti biudžeto įvykdymo patvirtinimą apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies b punktą). 
 

 

63. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė SESAR 

Pranešimas: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 
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Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 515, 111, 1 

 

Įvairūs 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktą). 
 

 

64. Europos investicijų banko 2014 m. metinė ataskaita 

Pranešimas: Georgi Pirinski (A8-0050/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 2 dalies 7 S&D VB + 365, 228, 28 

9 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

39 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

40 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/EB - 261, 352, 9 

2/EB + 323, 289, 8 

3 +  

54 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

59 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

Po 41 dalies 1 EFDD  -  

2 EFDD  -  

3 EFDD  -  

Po 51 dalies 4 EFDD  -  

Po 55 dalies 5 EFDD dal.   

1/EB + 364, 250, 5 

2/EB + 332, 282, 7 

A konstatuojamoji 

dalis 

6 S&D  +  

E konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 -  

2 ↓  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 468, 87, 66 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

S&D: 7 pakeitimas. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

S&D: 59 dalis. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

Verts/ALE: 

5 pakeitimas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir kad, 2004 m. pradėjus stojimo derybas, EIB išplėtė 

skolinimo Turkijai operacijas ir per praėjusį dešimtmetį suteikė apie 23 mlrd. EUR 

paskolų; apgailestauja, kad, nepaisant tebesitęsiančios ekonominės krizės ES, 

Turkija šiuo metu yra daugiausiai EIB paskolų gaunanti ne ES šalis – 2015 m. jai 

suteikta maždaug 3,5 proc. visų EIB paskolų;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
ECR: 

E konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kaip konvergencijos sistemos“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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§ 9 

1-oji dalis: „ragina EIB vertinant projektus ir nustatant jų prioritetą aiškią pirmenybę teikti 

investicijų ilgalaikiam poveikiui ne tik atsižvelgiant į jų finansinius rodiklius,“. 

2-oji dalis: „bet pirmiausia į jų indėlį kuriant darnų vystymąsi ir geresnę gyvenimo kokybę ir 

toliau tobulinant užimtumo, socialinių standartų ir aplinkos sritis;“. 

 
§ 39 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „todėl ragina EIB skirti finansavimą toms sritims, 

kurias labiausiai paveikė didelis nedarbas, ir remti daugiau socialinės infrastruktūros 

projektų; 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
§ 54 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kurie patiria konfliktus ir didžiulį skurdą, pirmiausiai 

siekiant sumažinti išsivystymo skirtumą tarp ES ir tų regionų“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
ECR, S&D: 

§ 40 

1-oji dalis: „apgailestauja, kad yra daugybė atvejų, kai EIB finansavimas buvo skirtas viešųjų 

interesų ir klimato politikos atžvilgiu finansiškai netvariems infrastruktūros 

projektams remti;“. 

2-oji dalis: „išreiškia susirūpinimą dėl tendencijos finansuoti infrastruktūras, pvz., greitkelių 

statybą, dėl kurių skatinamas iškastinio kuro naudojimas, o tai pažeidžia ilgalaikius 

ES tikslus, kuriais siekiama pereiti prie ekonomikos be anglies;“. 

3-ioji dalis: „ragina EIB į finansuotinų Sąjungoje ir už jos ribų įgyvendinamų projektų atrankos 

procesą įtraukti privalomą nepriklausomą ekologinės, ekonominės ir socialinės 

pridėtinės vertės ex ante vertinimą ir užtikrinti, kad visi ex ante ir ex post vertinimai 

būtų atliekami aktyviai dalyvaujant suinteresuotiesiems subjektams, vietos, regionų 

ir nacionalinėms valdžios institucijoms bei pilietinės visuomenės atstovams; taip pat 

reikalauja, kad tokių vertinimų rezultatai ir rodikliai, kuriais buvo remiamasi juos 

atliekant, būtų skelbiami viešai ir visiškai prieinami;“. 
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65. Išpuoliai prieš ligonines ir mokyklas pažeidžiant tarptautinę humanitarinę teisę 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-

0492/2016, B8-0493/2016 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0488/2016  

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

Po 2 dalies 4 GUE/NGL  -  

7 dalis 5 GUE/NGL dal.   

1/VB + 350, 165, 103 

2/VB + 294, 182, 120 

3/VB + 312, 183, 112 

4/VB + 319, 156, 123 

10 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

11 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 329, 197, 94 

14 dalis 6 GUE/NGL  -  

21 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 500, 93, 29 

A konstatuojamoji 

dalis 

2 GUE/NGL  -  

G konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

L konstatuojamoji 

dalis 

3 GUE/NGL VB + 319, 160, 132 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  



 

P8_PV(2016)04-28(VOT)_LT.doc 51 PE 582.702 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0488/2016  ALDE  ↓  

B8-0489/2016  PPE  ↓  

B8-0490/2016  ECR  ↓  

B8-0491/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0492/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0493/2016  S&D  ↓  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ECR: 11 ir 21 dalys. 

GUE/NGL: 3 ir 5 pakeitimai. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

PPE: 11 dalis. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

PPE: 

G konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „besąlygiškai“ ir „t. y. pagalba turi būti 

nepriklausoma nuo bet kokių politinių, ekonominių ar saugumo sumetimų ar bet 

kokios rūšies diskriminacijos“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
§ 10 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ES ir jos valstybių narių partnerės“, išskyrus žodį 

„valstybių“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
5 pakeitimas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „lytinės ir reprodukcinės“, „įskaitant saugius abortus“ 

ir „užuot išlaikius tai, kas laikoma nežmonišku elgesiu“. 

2-oji dalis: lytinės ir reprodukcinės“. 

3-ioji dalis: „įskaitant saugius abortus“. 

4-oji dalis: „užuot išlaikius tai, kas laikoma nežmonišku elgesiu“. 
 

Įvairūs 

1 pakeitimas buvo atšauktas. 

Javier Nart (ALDE frakcija) taip pat pasirašė bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0488/2016. 

Kateřina Konečná ir Jiří Maštálka (GUE/NGL frakcija) atsiėmė savo parašą už 4 pakeitimą. 
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66. Visuomenės teisė susipažinti su dokumentais 2014–2015 m. 

Pranešimas: Laura Ferrara (A8-0141/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

7 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

8 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/EB + 367, 232, 12 

2 +  

9 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

10 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

14 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

15 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 366, 191, 52 

24 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

25 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

27 dalis 1 ALDE VB - 196, 402, 13 

29 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 356, 201, 49 

31 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

33 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 392, 216, 4 

34 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

40 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

42 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 327, 282, 3 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 523, 37, 46 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ECR: 1 pakeitimas ir 33 dalis (2-oji dalis). 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

PPE: 24 ir 31 dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

EFDD: 

§ 40 

1-oji dalis: „ragina Komisiją stebėti, kaip valstybės narės laikosi Reglamente (ES) Nr. 

1303/2013 nustatytų informacijos ir ataskaitų teikimo prievolių,“. 

2-oji dalis: „ir prireikus taikyti už šių prievolių nesilaikymą numatytas sankcijas;“. 
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Verts/ALE: 

§ 29 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „vietos valdžios institucijų ir regioninių organizacijų“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
PPE: 

§ 7 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „(įskaitant platinamus dokumentus, 

suinteresuotuosius asmenis, balsavimų rezultatus ir pan.)“ ir „todėl mano, kad reikia 

viešai skelbti elektroninį registrą, kuriame būtų skelbiama visa minėta informacija;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
§ 8 

1-oji dalis: „primygtinai ragina Komisiją paskirti Komisijos narį, kuris būtų atsakingas už 

skaidrumą ir visuomenės galimybę susipažinti su dokumentais;“. 

2-oji dalis: „ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją kuo greičiau pateikti plataus užmojo 

veiksmų planą dėl skaidrumo ir visuomenės galimybės susipažinti su dokumentais, 

nes skaidrumas yra kertinis geresnio reglamentavimo akmuo;“. 

 
§ 9 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
§ 10 

1-oji dalis: „apgailestauja, kad oficialūs dokumentai pernelyg dažnai įslaptinami; pakartoja savo 

poziciją, kad reikėtų sukurti aiškias ir vienodas dokumentų įslaptinimo ir 

išslaptinimo taisykles; apgailestauja, kad institucijos uždarus posėdžius rengia to 

deramai nepagrįsdamos; dar kartą ragina institucijas įvertinti ir viešai pagrįsti 

prašymus dėl uždarų posėdžių pagal Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001; mano, kad 

prašymus rengti uždarus posėdžius Parlamente turėtų vertinti Parlamentas kiekvienu 

konkrečiu atveju;“. 

2-oji dalis: „mano, kad nepriklausoma priežiūros institucija turėtų stebėti įslaptinimo ir 

išslaptinimo procesus;“. 

 
§ 14 

1-oji dalis: „ragina visas institucijas įvertinti ir, esant reikalui, persvarstyti savo vidinę tvarką 

dėl pranešimų apie netinkamą elgesį, taip pat ragina apsaugoti informatorius; visų 

pirma ragina Komisiją pranešti Parlamentui apie savo patirtį, susijusią su 2012 m. 

priimtomis naujomis ES darbuotojams skirtomis informavimo taisyklėmis ir jų 

įgyvendinimo priemonėmis;“. 

2-oji dalis: „ragina Komisiją pateikti pasiūlymą, kaip informatorius apsaugoti ne tik morališkai, 

bet ir finansiškai, kad tinkama informatorių apsauga ir parama jiems būtų 

demokratinės sistemos dalis;“. 
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§ 15 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad, įsigaliojus ES sutarčiai ir SESV, teisė susipažinti su dokumentais 

apima visas ES institucijas, organus ir agentūras; todėl mano, kad reikia skubiai 

atnaujinti ir iš esmės pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001, atsižvelgiant į 

Sutarčių nuostatas ir susijusią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Europos 

Žmogaus Teisių Teismo praktiką;“. 

2-oji dalis: „mano, kad ypač svarbu išplėsti reglamento taikymo sritį siekiant įtraukti visas 

Europos institucijas, kurios dabartinėje reglamento redakcijoje neminimos, t. y., 

Europos Vadovų Tarybą, Europos Centrinį Banką, Teisingumo Teismą ir visus ES 

organus ir agentūras;“. 

 
§ 25 

1-oji dalis: „apgailestauja, kad daug žinių sukaupusios ir puikiai susietos interesų grupės dėl 

oficialių ir neoficialių trišalių dialogų dokumentų nutekėjimo naudojasi 

nevienodomis galimybėmis susipažinti su dokumentais, taigi, ir su teisėkūros 

procesu;“. 

2-oji dalis: „atkreipia dėmesį į tai, kad dokumentų nutekėtų mažiau, jei trišalių dialogų 

dokumentai būtų savo iniciatyva ir nedelsiant skelbiami lengvai prieinamoje 

platformoje;“. 

 
§ 34 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ragina Komisiją, prieš rengiant derybų įgaliojimus, 

konsultuotis su Parlamentu;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
§ 42 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „tačiau apgailestauja dėl to, kad ECB šioje srityje vis 

dar smarkiai atsilieka nuo kitų pasaulio centrinių bankų;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
ECR: 

§ 33 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „įskaitant institucijų pareigą skelbti derybų 

įgaliojimus, perduotus ES derybininkui“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
 

 

67. Namų ūkio darbuotojos ir priežiūros paslaugų teikėjos moterys ES 

Pranešimas: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

1 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 314, 273, 18 

2 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 538, 48, 16 

2/VB - 270, 309, 11 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

3/VB + 460, 123, 18 

4/VB + 302, 267, 27 

9 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

11 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

12 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 493, 17, 96 

13 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 324, 38, 225 

14 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

15 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

17 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

19 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

22 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 301, 235, 69 

2/VB - 279, 300, 15 

3/VB + 295, 281, 14 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

23 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

24 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

25 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 308, 240, 52 

32 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

33 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 516, 81, 3 

34 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

35 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

40 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

41 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

43 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

56 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

60 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

61 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

64 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/EB + 281, 128, 178 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 +  

65 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

66 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB - 253, 326, 12 

68 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

E konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

3/EB + 322, 251, 16 

I konstatuojamoji dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

3 +  

K konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. -  

O konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB - 252, 257, 78 

R konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk./EB + 271, 184, 97 

V konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

Y konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

Z konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  



 

P8_PV(2016)04-28(VOT)_LT.doc 59 PE 582.702 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

AE konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB - 281, 300, 3 

AG konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. -  

AH konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. -  

AI konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. -  

AK konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. -  

AM konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB - 284, 295, 6 

AO konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

AX konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. -  

BA konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. -  

BD konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

VB + 326, 23, 242 

BE konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

BF konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

BL konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

BM konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 279, 105, 204 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ECR: 1 dalis, 2 dalis (3-ioji ir 4-oji dalys) ir 33 dalis (2-oji dalis). 

S&D: BD konstatuojamoji dalis ir 12, 13 dalys. 

ENF: 22 ir 25 dalys. 

GUE/NGL: 2 dalis. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

ECR: Y, AH, AM, AO konstatuojamosios dalys ir 9, 25 dalys. 

S&D: AG, AI, AK, AX, BM, BA konstatuojamosios dalys ir 32, 34, 40, 41, 43, 68 dalys. 

PPE: K, R, V, AH, BD, BE, BF konstatuojamosios dalys ir 13, 14, 15, 19, 22, 23, 24, 35, 

60, 64, 65, 66 dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

ECR: 

§ 22 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Komisiją ir“ ir „ir parengti tikslines teisėtos 

migracijos programa“. 

2-oji dalis: „Komisiją ir“. 

3-ioji dalis: „ir parengti tikslines teisėtos migracijos programa“. 

 
§ 56 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
§ 61 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „bet pakankamai saugią“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
§ 64 

1-oji dalis: „ragina valstybes nares taikyti vienodas sąlygas au pairs iš ES ir iš trečiųjų šalių, 

užtikrinant vienodas gyvenimo, darbo leidimų, kuriuose būtų nurodytos darbo 

valandos, sutarties pobūdis ir mokėjimo sąlygos, suteikimo sąlygas;“. 

2-oji dalis: „prašo valstybių narių patobulinti au pair įdarbinimo agentūrų akreditavimo sistemą 

ir kontrolės mechanizmus;“. 
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PPE: 

E konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi suteikiant oficialų statusą tam tikro sektoriaus paslaugoms kartu 

darbuotojams suteikiamos užimtumo ir socialinės apsaugos teisės,“. 

2-oji dalis: „lygiavertės teisėms, kurias turi darbuotojai, dirbantys pagal teisės aktais 

reglamentuojamas darbo sutartis, įskaitant deramą darbo užmokestį, reguliuojamas 

darbo valandas, mokamas atostogas, darbuotojų saugą ir sveikatą, pensiją, nėštumo 

ir gimdymo ir (arba) vaiko priežiūros ir laikinojo nedarbingumo atostogas, 

kompensaciją neįgalumo atveju, taisykles, kuriomis reglamentuojamas atleidimas iš 

darbo arba darbo sutarties nutraukimas, žalos atlyginimas piktnaudžiavimo atveju ir 

galimybė dalyvauti mokymuose;“. 

3-ioji dalis: „kadangi darbui namų ūkiuose ir priežiūros paslaugų sektoriui gali būti suteikiamas 

oficialus statusas derinant viešąjį finansavimą (mokesčių lengvatas), socialinį 

finansavimą (šeimos pašalpas, pagalbą įmonėms, savidraudos įmones ir sveikatos 

draudimą, įmonių tarybas ir pan.) ir privatųjį finansavimą (privačių asmenų 

mokėjimą už paslaugas);“. 

 
I konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi namų ūkio darbuotojams ir priežiūros paslaugų teikėjams, kuriems 

netaikomi darbo teisės įstatymai, negali būti užtikrinta saugi ir sveika darbo aplinka, 

jie su didele diskriminacija, atsižvelgiant į jiems taikomų teisių ir apsaugos lygį, 

palyginti su šalies bendraisiais standartais,“. 

2-oji dalis: „ypač jei darbui namų ūkyje taikoma ne bendroji darbo teisė, bet jis reguliuojamas 

specialiais teisės aktais ir (arba) kolektyvinėmis derybomis;“. 

3-ioji dalis: „be to, kadangi jie neturi teisės, nežino, kaip jungtis į profesines sąjungas ar kitais 

būdais sudaryti kolektyvines sutartis, arba jiems sunku tai padaryti ir jie yra ypač 

pažeidžiami; kadangi svarbiausios namų ūkio darbuotojų diskriminacijos rūšys yra 

ribotai taikomas socialinis draudimas (pirmiausia nedarbo pašalpos, ligos ir 

nelaimingų atsitikimų išmokos, taip pat nėštumo ir gimdymo, vaiko priežiūros ir 

kitos priežiūros arba slaugos atostogos) ir dažnai netaikoma apsauga nuo atleidimo 

iš darbo;“. 

 
O konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi darbo namų ūkyje sektorius, kuriame daugiausia dirba moterys, suteikia 

palankias sąlygas darbuotojų išnaudojimui; „kadangi šis reiškinys reiškia didelį 

pagrindinių teisių pažeidimą, nuo kurio turi būti apsaugoti ir neteisėti darbuotojai, ir 

ES piliečiai;“. 

2-oji dalis: „kadangi tik keturios valstybės narės saugo ES darbuotojus piliečius nuo 

išnaudojimo taip pat, kaip neteisėtus darbuotojus iš ne ES šalių;“. 

 
Z konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „diskriminaciją, blogą elgesį, priverstinį darbą, 

priverstinę tarnystę arba laisvės apribojimą“ ir „deportuotoms“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
AE konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi būtina atkreipti dėmesį į vaikų darbą, priekabiavimą ir plataus masto darbo 

teisių pažeidimus darbo namų ūkyje sektoriuje,“. 

2-oji dalis: „ypač valstybėse narėse įsteigtuose trečiųjų šalių diplomatų namų ūkiuose, nes juose 

dirbantys asmenys dažniausiai į ES atvyksta pagal kitokį leidimą dirbti nei kiti namų 

ūkio darbuotojai migrantai ir šiems namų ūkiams taikomas eksteritorialumo 

principas;“. 
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AM konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „dėl griežtų taupymo priemonių, kurios buvo pradėtos 

taikyti“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
AO konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ES[...] ir įgyvendintos griežto taupymo priemonės“; 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
BL konstatuojamoji dalis 

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

2-oji dalis: šis žodis. 

 
§ 11 

1-oji dalis: „ragina valstybes nares imtis ryžtingų veiksmų dėl darbo namų ūkiuose ir priežiūros 

paslaugų sektorių, teikiančių didelę pridėtinę vertę ekonomikai, pripažįstant šį darbą 

kaip visateisę profesinę veiklą ir užtikrinant namų ūkio darbuotojų ir priežiūros 

paslaugų teikėjų realias darbuotojų teises ir socialinę apsaugą priimant darbo teisės 

aktus ar pasirašant kolektyvines sutartis,“. 

2-oji dalis: „visų pirma dėl atlyginimų, darbo laiko, sveikatos ir saugos darbe, atostogų, 

motinystės atostogų, teisių į pensiją ir įgūdžių pripažinimo, kartu atsižvelgiant į 

specifines šio sektoriaus ypatybes;“. 

 
ENF: 

§ 33 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pabrėžia, kad pilietinės visuomenės organizacijos, 

pvz., dirbančios moterų ir migrantų teisių užtikrinimo srityse, taip pat turėtų galėti 

teikti šią informaciją;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
ECR, PPE: 

§ 2 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „tiek teisėkūros, tiek su teisėkūra nesusijusios“, „a)“ 

ir „b)“. 

2-oji dalis: „tiek teisėkūros, tiek su teisėkūra nesusijusios“. 

3-ioji dalis: „a)“. 

4-oji dalis: „b)“. 

 
§ 17 

1-oji dalis: „pripažįsta kai kurių valstybių narių nenorą reglamentuoti privačią sritį;“. 

2-oji dalis: „tačiau mano, kad veiksmų nesiėmimas brangiai kainuos visuomenei ir susijusiems 

darbuotojams;“. „pabrėžia, kad dėl prognozuojamo priežiūros paslaugų teikėjų 

paklausos augimo, pirmiausia namų ūkiuose, šie teisės aktai yra būtini, siekiant 

visapusiškai apsaugoti minėtuosius darbuotojus;“. 

3-ioji dalis: „todėl ragina valstybes nares kartu su socialiniais partneriais imtis priemonių, kad 

būtų sukurta tinkama ir derama patikrinimų sistema, atitinkanti TDO konvencijos 

Nr. 189 17 straipsnį, ir skiriamos atitinkamos nuobaudos už darbuotojų saugos ir 

sveikatos teisės aktų ir reglamentų pažeidimus;“. 
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68. Lyčių lygybė ir moterų įgalėjimas skaitmeniniame amžiuje 

Pranešimas: Terry Reintke (A8-0048/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

9 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

10 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

11 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

15 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

17 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

19 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3/EB + 287, 271, 8 

4 +  

5 +  

6 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

22 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 286, 259, 23 

25 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 280, 210, 72 

27 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

28 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

39 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 316, 234, 16 

42 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB - 249, 266, 50 

49 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

53 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

54 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

55 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  



 

P8_PV(2016)04-28(VOT)_LT.doc 65 PE 582.702 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2/EB - 225, 339, 2 

56 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

57 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

63 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

65 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

66 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 380, 52, 135 

67 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

D konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

I konstatuojamoji dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

T konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 371, 93, 80 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

S&D: 66 dalis. 

ECR, ENF: 25 dalis. 
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Prašymai balsuoti atskirai 

S&D: 22 dalis. 

ECR: 63 ir 65 dalys. 

PPE: 25, 55, 56, 57 ir 63 dalys. 

Verts/ALE: 67 dalis. 

ALDE: 39 dalis. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

ECR: 

§ 15 

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

2-oji dalis: šis žodis. 

 
§ 17 

1-oji dalis: „ragina Komisiją ir valstybes nares spręsti didelę nepakankamo moterų atstovavimo 

IRT sektoriuje problemą,“, išskyrus žodžius „Komisiją ir“. 

2-oji dalis: „Komisiją ir“. 

3-ioji dalis: „kuri itin aktuali aukštesniųjų pareigų atveju ir valdybose; primygtinai ragina 

Komisiją ir valstybes nares pripažinti, kad direktyva dėl vienodos moterų dalies 

įmonių valdybose yra gera galimybė pakeisti bendrovių vidaus kultūrą ir tai turėtų 

poveikį visais hierarchijos lygmenimis, todėl ragina liautis blokuoti šią direktyvą 

Taryboje; primygtinai primena Komisijai apie jos atsakomybę imtis veiksmų, kuriais 

būtų galima padėti Tarybai išeiti iš aklavietės dėl ES teisės aktų, kuriuose 

reguliuojamas skaidrumo ir didesnės pusiausvyros užtikrinimo priimant dirbti į su 

sprendimų priėmimu susijusias pareigas klausimas;“. 

 
§ 49 

1-oji dalis: „ragina Komisiją, bendradarbiaujant su Europos investicijų banku, sukurti paramos 

programas IRT skirtoms investicijoms, pasitelkiant Europos struktūrinius ir 

investicijų fondus,“. 

2-oji dalis: „taip pat sudarant palankias sąlygas gauti kreditą ir paskolas įmonėms, pilietinės 

visuomenės organizacijoms ir startuoliams IRT sektoriuje, kuriame mažiausiai 40 

proc. darbuotojų yra moterys;“. 

 
§ 53 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „dėl mizoginijos, homofobijos, transfobijos ar kitų 

formų diskriminacijos“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
§ 54 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
PPE: 

D konstatuojamoji dalis. 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir LGBTI asmenų“; 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
§ 9 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „parengti daugiamečius veiksmų planus, kuriais būtų 

siekiama“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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§ 10 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pvz., pasitelkiant elektroninį balsavimą“; 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
§ 42 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „technologijoje, pradedant nuo iš rėmėjų lėšomis 

finansuojamų garbės profesoriaus pareigų (angl. endowed professorship) moterims 

IRT“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
Verts/ALE: 

T konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi interneto anonimiškumas prisideda prie šių formų smurto prieš moteris 

plitimo;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
ALDE: 

I konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi skaitmeninėje darbo rinkoje atsakomybė vis dažniau nuo bendrovės 

perkeliama asmeniui, keičiasi savarankiškai dirbančių ir laisvai samdomų asmenų 

dalyvavimo socialiniame draudime sąlygos;“. 

2-oji dalis: „kadangi politiniai sprendimai aiškiai lemia šių pokyčių rezultatus;“. 

 
§ 22 

1-oji dalis: „ragina, įgyvendinant bet kokias priemones šioje srityje, stengtis, kad administracinė 

našta įmonėms būtų kuo mažesnė;“. 

2-oji dalis: „atkreipia dėmesį į tai, kad dėl neproporcingai didelės biurokratinės naštos gali kilti 

pavojus, jog sumažės priimtinumas ir bus prarastos arba perkeltos darbo vietos; 

palankiai vertina realius ir susitarimu pagrįstus abiejų sektoriaus šalių kompromisus 

valstybėse narėse, kuriose yra stipri aktyvaus darbuotojų dalyvavimo tradicija; 

mano, kad darbuotojų dalyvavimas yra geriausios patirties modelis ES šalių 

nacionalinei ekonomikai;“. 

 
§ 27 

1-oji dalis: „palankiai vertina daugelį galimybių ir didelį lankstumą, kuris šiame skaitmeniniame 

amžiuje siūlomas darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims, įskaitant 

galimybes užtikrinti geresnę darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, visų pirma 

dėl mažų vaikų turinčių tėvų ir neįgaliųjų padėties darbo rinkoje; ragina Komisiją ir 

valstybes nares reaguoti į lankstaus darbo ir darbo vietų saugumo padėtį, vyraujančią 

IRT sektoriuje, tačiau taip pat pabrėžia, jog yra naujų problemų, susijusių su šiais 

pokyčiais, ir ragina valstybes nares užtikrinti, kad būtų taikomos tinkamos socialinės 

apsaugos nuostatos;“. 

2-oji dalis: „palaiko darbuotojų teisę liautis dirbti pasibaigus sutartoms darbo valandoms;“. 

 
§ 28 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kad dėl su darbu susijusių psichinės sveikatos 

problemų, pvz., pervargimo, kuris atsiranda dėl nuolatinio pasiekiamumo, kyla 

rimtas pavojus;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
§ 55 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pasiūlyti teisės aktus“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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§ 67 

1-oji dalis: „ragina Komisiją ir valstybes nares atidžiau stebėti teroristinių grupuočių vykdomą 

jaunų moterų viliojimą internetu, kai jos priverčiamos tekėti“. 

2-oji dalis: ar užsiimti prostitucija trečiosiose šalyse;“. 

 
ECR, PPE: 

§ 11 

1-oji dalis: „ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti skaitmeninimą politikos srityje, siekiant 

populiarinti tiesioginę demokratiją, taip suteikiant galimybių aktyviau dalyvauti 

visiems piliečiams ir panaikinti pasenusias sistemas ir pašalinti kliūtis, dėl kurių 

moterims ir nepakankamai atstovaujamoms grupėms sudėtinga įsitvirtinti rinkimų ir 

institucijų sistemose;“. 

2-oji dalis: „be to, ragina Komisiją ir valstybes nares apsvarstyti galimybę ir toliau plėtoti 

internetinius balsavimo metodus, taikomus teikiant konsultacijas rinkimų metu, taip 

pašalinant kliūtis, su kuriomis dažnai susiduria ypač moterys;“. 

 
§ 19 

1-oji dalis: „primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti pagrindines darbuotojų 

teises“, išskyrus žodžius „Komisiją ir“ ir „pagrindines“. 

2-oji dalis: „Komisiją ir“. 

3-ioji dalis: „pagrindines“. 

4-oji dalis: „ir darbuotojų socialinę apsaugą, taip pat kovoti su mažų garantijų darbo sąlygomis; 

primygtinai ragina Komisiją pateikti (o valstybes nares – toliau išplėtoti) pasiūlymą 

dėl naujų apsaugos mechanizmų, pritaikytų prie darbo ir karjeros modelių, 

formuojamų skaitmeninimo, ypatingą dėmesį skiriant moterų padėčiai; pabrėžia 

kolektyvinių derybų svarbą visais lygmenimis, visų pirma srityse, kurioms 

skaitmeninimas turi didelį poveikį,“ išskyrus žodžius „primygtinai ragina Komisiją 

pateikti [...] pasiūlymą dėl naujų apsaugos mechanizmų, pritaikytų prie darbo ir 

karjeros modelių, formuojamų skaitmeninimo,“ ir „visais lygmenimis“. 

5-oji dalis: „primygtinai ragina Komisiją pateikti [...] pasiūlymą dėl naujų apsaugos 

mechanizmų, pritaikytų prie darbo ir karjeros modelių, formuojamų skaitmeninimo,“ 

ir „visais lygmenimis“. 

6-oji dalis: „siekiant užtikrinti, kad skaitmeninimo amžiuje būtų taikomas vienodo užmokesčio 

už vienodą darbą principas, išlaikoma darbo erdvės kokybė ir užtikrinamas darbo 

erdvės saugumas; pažymi, jog reikia rasti galimybių sudaryti reikalingas bendras 

sistemines sąlygas, kad būtų užtikrinta darbuotojų asmens duomenų apsauga;“. 

 


