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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. Apsauga nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių 

valstybių ***I 

Pranešimas: Heidi Hautala (A8-0257/2015) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 608, 13, 24 

 

 

2. Apsauga nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių 

valstybių ***I 

Pranešimas: Heidi Hautala (A8-0256/2015) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 621, 12, 24 

 

 

3. Europos Sąjungos ir Liberijos Respublikos tausios žvejybos partnerystės 

susitarimas ir jo įgyvendinimo protokolas *** 

Rekomendacija: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: pritarimas VB + 584, 35, 43 

 

 

 

4. Ketveriems metams nustatomos Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo 

Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir 

finansinis įnašas *** 

Rekomendacija: Gabriel Mato (A8-0147/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: pritarimas VB + 585, 41, 41 
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5. Bendradarbiavimo susitarimas su Korėja dėl civilinės pasaulinės palydovinės 

navigacijos sistemos (GNSS) *** 

Rekomendacija: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: pritarimas VB + 451, 63, 46 

 

 

 

6. Naujos teritorinio vystymosi priemonės 2014–2020 m. sanglaudos politikoje 

Pranešimas: Ruža Tomašić (A8-0032/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 595, 63, 13 

 

 

7. Mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio 

investicijų statistika ***I 

Pranešimas: Sven Giegold (A8-0227/2015) 

Dalykas Pak. Nr. Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Visas tekstas. Paketas 

Nr. 1 

29 komitetas  +  

Paketas Nr. 2 1-28 komitetas  ↓  

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas  +  

Balsavimas: teisėkūros rezoliucija VB + 563, 39, 82 

 

 

 

8. Sanglaudos politika ES kalnuotuose regionuose 

Pranešimas: Iliana Iotova (A8-0074/2016) 

Dalykas Pak. Nr. Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

16 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 624, 54, 7 
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Dalykas Pak. Nr. Autorius VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

2/VB + 518, 156, 9 

22 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

46 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

53 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

56 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

63 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

68 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 553, 63, 49 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ECR: 16 dalis. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

EFDD: 22 ir 63 dalys. 

Verts/ALE: 68 dalis. 
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Prašymai balsuoti dalimis 

EFDD: 

68 dalis 

1-oji dalis: „primena, kad socialinė ir ekonominė kalnuotų regionų, kurie kai kuriose 

valstybėse narėse taip pat yra atokūs regionai, plėtra priklauso nuo šių ir kitų 

konkrečios valstybės narės regionų arba tarpvalstybinių regionų transporto ryšių;“. 

2-oji dalis: „ragina nacionalinės valdžios institucijas bendradarbiaujant su Komisija sudaryti 

palankesnes sąlygas naudojant įvairias ES lėšas ir taikant finansines priemones, 

įskaitant EIB investicijas, įgyvendinti transporto ryšių projektus, skirtus 

kalnuotiems regionams, per kuriuos eina pagrindiniai nacionaliniai ir 

transeuropiniai keliai ir transporto koridoriai, visų pirma kurti transeuropinį 

transporto tinklą – TEN-T;“. 

 
PPE: 

53 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad Europos lygmeniu būtina apsaugoti simbolinę reikšmę turinčias 

kalnynų gyvūnų rūšis, kurių gali būti tarpvalstybiniuose kalnynuose, kaip antai 

gemzes, kalnų ožkas, stambius plėšriuosius paukščius, lokius, vilkus, lūšis; ragina 

Komisiją ir valstybes nares parengti kalnynuose esančių rūšių, kurios turi 

simbolinę reikšmę, apsaugos ir reintrodukcijos planą;“. 

2-oji dalis: „nepritaria tam, kad plintant tam tikrų grupių laukinių gyvūnų ligoms kai kurios 

valstybės narės masiškai ir beatodairiškai naikina šias rūšis arba augintojai 

masiškai ir beatodairiškai naikina tam tikras rūšis, kurių buvimą arba reintrodukciją 

vertina nepalankiai;“. 

 
ECR: 

16 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ES strategijoje dėl Dunojaus regiono numatytas“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
Verts/ALE: 

56 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „o vėjo ir saulės energijos elektrinės gali sugadinti 

kraštovaizdį“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
GUE/NGL: 

46 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pasisako už savanoriškos veiklos siekiant teikti 

viešąsias paslaugas kūrimą“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 


