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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. Išimtys, taikomos prekiautojams biržos prekėmis ***I 

Pranešimas: Sander Loones (A8-0064/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

vienas balsavimas VB + 547, 60, 50 

 

 

2. Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo ir mokymo agentūra 

(Europolas) ***II 

Rekomendacija antrajam svarstymui: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016) 

(Tarybos pozicijai atmesti arba pakeisti reikalinga kvalifikuota balsų dauguma) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas atmesti 

Tarybos poziciją 

1 EFDD VB - 107, 545, 13 

4 straipsnio 1 dalies m 

punktas 

2 Verts/ALE  -  

Tarybos pozicija Paskelbta priimta 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EFDD: 1 pakeitimas. 
 

 

3. Trečiųjų šalių piliečių atvykimas ir gyvenimas mokslinių tyrimų, studijų, 

mokinių mainų, atlyginamo arba neatlyginamo stažavimosi, savanoriškos tarnybos 

ir dalyvavimo „Au pair“ programoje tikslais ***II 

Rekomendacija antrajam svarstymui: Cecilia Wikström (A8-0166/2016) (Tarybos pasiūlymui atmesti 

arba pakeisti reikalinga kvalifikuota balsų dauguma) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas atmesti 

Tarybos poziciją 

1= 

2= 

EFDD  

ENF 

VB - 67, 597, 15 

Tarybos pozicija Paskelbta priimta 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ENF: 2 pakeitimas. 
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4. Spartesnis sanglaudos politikos įgyvendinimas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0562/2016 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0562/2016   

(REGI komitetas) 

4 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

6 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 514, 123, 50 

B konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 511, 129, 47 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 546, 73, 62 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

PPE: 

EFDD: 

Galutinis balsavimas. 

6 dalis, B konstatuojamoji dalis. 
 



P8_PV(2016)05-11(VOT)_LT.doc 4 PE 582.706 

Prašymai balsuoti dalimis 

Verts/ALE: 

4 dalis 

1-oji dalis: „teigiamai vertina tai, kad aštuoniose valstybėse narėse sukurta darbo grupė siekiant 

geriau įgyvendinti 2007–2013 m. programas, ir ragina Komisiją informuoti 

Parlamentą apie pasiektus rezultatus; prašo Komisijos tęsti šios darbo grupės veiklą, 

siekiant paremti ir pagreitinti 2014–2020 m. programų įgyvendinimą visose 

valstybėse narėse, ir pateikti Parlamentui darbo grupės veiksmų planą;“. 

2-oji dalis: „ragina Komisiją visapusiškai įtraukti ESI fondus į ES geresnio reglamentavimo 

strategiją;“. 

 
GUE/NGL, EFDD: 

6 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pabrėžia, kad būtina skatinti atitinkamas struktūrines 

reformas atsižvelgiant“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
B konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir, prireikus, struktūrines reformas“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 


