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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. PSO tabako kontrolės pagrindų konvencijos Protokolas dėl neteisėtos 

prekybos tabako gaminiais panaikinimo *** 

Rekomendacija: Adam Szejnfeld (A8-0154/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: pritarimas VB + 608, 11, 14 

 

 

 

2. Suvienodintų techninių normų priėmimas ratinėms transporto priemonėms: 

JT EEK susitarimas *** 

Rekomendacija: Bernd Lange (A8-0185/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: pritarimas VB + 589, 46, 11 

 

 

 

3. ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas (Kroatijos įstojimas) *** 

Rekomendacija: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0155/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: pritarimas VB + 557, 17, 79 

 

 

 

4. Tvirtesnis bendradarbiavimas tarptautinių porų turto teisinio režimo srityje 

*** 

Rekomendacija: Jean-Marie Cavada (A8-0192/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: pritarimas VB + 550, 68, 36 
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5. Neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimas: PSO pagrindų 

konvencijos protokolas (teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose) *** 

Rekomendacija: Martina Anderson (A8-0198/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: pritarimas VB + 598, 25, 35 

 

 

 

6. Finansinių priemonių rinkos ***I 

Pranešimas: Markus Ferber (A8-0126/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Visas tekstas. Paketas 

Nr. 2 

2 komitetas  +  

Paketas Nr. 1 1 komitetas  ↓  

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas  +  

Balsavimas: teisėkūros rezoliucija VB + 502, 158, 6 

 

 

 

7. Finansinių priemonių rinkos, piktnaudžiavimas rinka ir atsiskaitymas už 

vertybinius popierius ***I 

Pranešimas: Markus Ferber (A8-0125/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Visas tekstas. Paketas 

Nr. 2 

2 komitetas  +  

Paketas Nr. 1 1 komitetas  ↓  

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas  +  

Balsavimas: teisėkūros rezoliucija VB + 504, 157, 9 
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8. Audito Rūmų nario skyrimas: Rimantas Šadžius 

Pranešimas: Bart Staes (A8-0183/2016) (Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 182 straipsnio 1 
dalis)) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: Rimanto Šadžiaus 

skyrimas 

 + 498, 120, 53 

 

 

 

9. 2015 m. politikos suderinamumo vystymosi labui ataskaita 

Pranešimas: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

10 dalis 1 pranešėjas  +  

11 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 349, 309, 9 

15 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

18 dalis § originalus 

tekstas 

div   

1 +  

2 +  

21 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

24 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 369, 290, 8 

27 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  



P8_PV(2016)06-07(VOT)_LT.doc 5 PE 584.725 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 +  

30 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

33 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB - 289, 372, 9 

40 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

41 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

42 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

E konstatuojamoji 

dalis. 

§ originalus 

tekstas 

atsk./EB + 367, 305, 2 

F konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk./EB + 357, 308, 8 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 523, 79, 72 

 

Prašymai balsuoti atskirai 

PPE: 24 dalis, E ir F konstatuojamosios dalys. 

ECR: 15, 24, 27, 41 ir 42 dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

PPE: 

§ 27 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir ragina Komisiją išplėsti privalomas sistemas, kad 

jos būtų taikomos ir kituose sektoriuose;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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§ 33 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „siekti įsteigti naują tarpvyriausybinę 

bendradarbiavimo mokesčių klausimais instituciją pasitelkiant JT ir skirti išteklius, 

kurių reikia, kad institucija veiktų efektyviai“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
ECR: 

§ 11 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ragina valstybių narių vyriausybes įtraukti politikos 

suderinamumą vystymosi labui į teisiškai privalomus aktus ir siekiant jį užtikrinti 

nustatyti politikos suderinamumo darnaus vystymosi labui veiksmų planą;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
§ 18 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad ES turi investuoti daugiau išteklių į įrodymais grindžiamą politikos 

suderinamumo vystymosi labui analizę;“. 

2-oji dalis: „ragina Komisiją nedelsiant nustatyti nesuderinamumo atvejus ir pateikti jų išlaidų 

analizę, taip pat sukurti tinkamus politikos suderinamumo vystymosi labui 

stebėsenos ir pažangos vertinimo mechanizmus; taip pat ragina Komisiją į savo 

analizę įtraukti pasiūlymus, kaip išvengti nesuderinamumo skirtingose politikos 

srityse ir jį pašalinti; taip pat pabrėžia, kad reikia patobulinti nuorodų į politikos 

suderinamumą vystymosi labui teikimą programavimo dokumentuose;“. 

 
§ 21 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pažymi, kad ES turi labiau suderinti migracijos ir 

prieglobsčio politiką tiek pačioje Sąjungoje, tiek su savo tarptautiniais partneriais;“. 

„pabrėžia, jog svarbu sukurti vieną bendrą prieglobsčio ir imigracijos politiką;“. ir 

„primena, kad pabėgėlės ar migrantės moterys ir mergaitės yra itin pažeidžiamos 

kalbant apie seksualinį smurtą ir išnaudojimą ir kad lyčių aspektas turi būti 

integruotas į ES migracijos politiką;“. 

2-oji dalis: „pažymi, kad ES turi labiau suderinti migracijos ir prieglobsčio politiką tiek pačioje 

Sąjungoje, tiek su savo tarptautiniais partneriais;“. 

3-oji dalis: „pabrėžia, jog svarbu sukurti vieną bendrą prieglobsčio ir imigracijos politiką;“. 

4-oji dalis: „primena, kad pabėgėlės ar migrantės moterys ir mergaitės yra itin pažeidžiamos 

kalbant apie seksualinį smurtą ir išnaudojimą ir kad lyčių aspektas turi būti 

integruotas į ES migracijos politiką;“. 

 
§ 40 

1-oji dalis: „ragina ES, valstybes nares ir visus tarptautinius partnerius imtis ryžtingų veiksmų 

įgyvendinant neseniai Paryžiuje sudarytą COP21 klimato susitarimą; pabrėžia, kad 

ES ir kitos išsivysčiusios šalys turi ir toliau remti veiksmus klimato srityje siekiant 

sumažinti išmetamą teršalų kiekį ir didinti atsparumą klimato kaitos poveikiui 

besivystančiose šalyse ir visų pirma mažiausiai išsivysčiusiose šalyse; primena, kad 

šiomis aplinkybėmis itin svarbus tinkamas veiksmų klimato srityje finansavimas; 

ryšium su tuo remia ES perėjimą prie naujos energetikos sistemos ir perėjimą prie 

atsinaujinančiųjų išteklių energijos; pabrėžia, kad gali būti pakenkta vystymosi 

laimėjimams, jei nepavyks apriboti pasaulio klimato atšilimo, kad jis būtų gerokai 

mažesnis nei 2 °C;“. 

2-oji dalis: „ragina ES atlikti aktyvų vaidmenį sprendžiant pasaulio klimato kaitos problemą 

nustatant strateginius prioritetus visais lygmenimis ir visuose sektoriuose, taip pat 

išsikelti ir pasiekti naujus privalomus kovos su klimato kaita, energijos vartojimo 

efektyvumo ir atsinaujinančiosios energijos tikslus vadovaujantis Paryžiaus 

susitarimu;“. 
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PPE, ECR: 

§ 30 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „finansinių sandorių mokestį“ ir „anglies dioksido 

mokestį, oro transporto bilietų mokestį, mokestį už gamtinius išteklius ir pan.“. 

2-oji dalis: „finansinių sandorių mokestį“. 

3-oji dalis: „anglies dioksido mokestį, oro transporto bilietų mokestį, mokestį už gamtinius 

išteklius ir pan.“. 
 

 

10. Naujasis aprūpinimo maistu ir mitybos saugumo aljansas 

Pranešimas: Maria Heubuch (A8-0169/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 419, 254, 1 

2 +  

3 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

15 dalies 2 įtrauka § originalus 

tekstas 

atsk. +  

18 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

22 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

25 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 418, 250, 3 

2 +  

28 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

34 dalies 1 įtrauka § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

34 dalies 2 įtrauka § originalus 

tekstas 

VB + 601, 55, 14 

34 dalies 6 įtrauka § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

36 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

59 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 357, 296, 20 

66 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

72 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 399, 222, 42 

85 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

88 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

26 nurodomoji dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

37 nurodomoji dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

C konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk./EB + 416, 242, 10 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 577, 24, 69 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ECR: 2 dalies 1-oji dalis, 25 dalies 1-oji dalis ir 34 dalies 2-oji įtrauka. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

ECR: 28, 72, 85 dalys ir C konstatuojamoji dalis. 

PPE: 26, 37 nurodomosios dalys, 3 dalis, 15 dalies 2-oji įtrauka, 18, 36, 66, 72, 85 ir 88 

dalys. 
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Prašymai balsuoti dalimis 

ECR: 

§ 2 

1-oji dalis: „pastebi, kad investicijų į žemės ūkį politikos priemonės daugiausia nukreiptos į 

didelio masto žemės įsigijimą ir eksportui skirtą žemės ūkį, paprastai nesusijusį su 

vietos ekonomika; pažymi, kad, sukūrus ekstensyvaus drėkinimo sistemą tikslinėse 

geografinėse NAMMSA investavimo vietovėse, gali sumažėti kitiems naudotojams, 

pvz., smulkiesiems ūkininkams ar ganyklinės gyvulininkystės ūkininkams, 

prieinamo vandens; pabrėžia, kad tokiomis aplinkybėmis turėtų būti kritiškai 

įvertintas ir pagerintas didelių viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių gebėjimas 

prisidėti prie skurdo mažinimo ir apsirūpinimo maistu saugumo užtikrinimo;“. 

2-oji dalis: „pabrėžia, kad investicijų į žemės ūkį politika turėtų būti susijusi su vietos 

ekonomikos, įskaitant smulkiuosius ūkius ir šeimos ūkius, vystymusi ir jį remti; 

primena, kad FAO Valdymo gairėse rekomenduojama užtikrinti galimybę naudotis 

žeme siekiant sudaryti šeimoms galimybes gaminti maisto produktus namų ūkių 

vartojimo reikmėms ir padidinti namų ūkių pajamas; pabrėžia, kad didelio masto 

investicijos į žemę Afrikoje turi būti grindžiamos šiomis gairėmis užtikrinant 

smulkiųjų ūkininkų ir vietos bendruomenių galimybę naudotis žeme, skatinant 

investicijas į vietos MVĮ ir užtikrinant, kad vykdant viešojo ir privačiojo sektorių 

partnerystes būtų prisidedama prie apsirūpinimo maistu saugumo ir skurdo bei 

nelygybės mažinimo;“. 

 
§ 25 

1-oji dalis: „pažymi, kad pagal NAMMSA veiklą vykdančios daugiašalės įmonės labiau 

palankios didelio masto rangoviniam ūkininkavimui, dėl kurio smulkiesiems 

gamintojams kyla pavojus atsidurti užribyje;“. 

2-oji dalis: „ragina dešimt NAMMSA dalyvaujančių Afrikos valstybių užtikrinti, kad rangovinis 

ūkininkavimas būtų naudingas ir pirkėjams, ir tiekėjams; todėl mano, jog itin svarbu 

stiprinti, pvz., ūkininkų organizacijas, kad būtų pagerintos ūkininkų derybinės 

pozicijos;“. 

 
PPE: 

§ 22 

1-oji dalis: „ragina viešai skelbti visus šalių bendradarbiavimo programų ketinimų protokolus;“. 

2-oji dalis: „pabrėžia, kad siekiant užtikrinti sąžiningą rizikos ir naudos pasidalijimą reikia 

griežtų institucinių ir teisinių sistemų; pabrėžia, kad, siekiant padidinti skaidrumą ir 

užtikrinti, kad NAMMSA tikslai būtų pasiekti, itin svarbu užtikrinti aktyvų pilietinės 

visuomenės dalyvavimą šiame aljanse; atkreipia dėmesį į tai, kad reikia skatinti 

dialogą ir konsultavimąsi su visomis pilietinės visuomenės grupėmis;“. 

 
34 dalies 1 įtrauka 

1-oji dalis: „užtikrinti dalyvaujamuosius ir įtraukius metodus, pagal kuriuos pirmenybė būtų 

teikiama tų asmenų teisėms, poreikiams ir interesams, kuriems teisėtai priklauso 

teisės į žemę, visų pirma smukliesiems ir smulkių šeimos ūkių ūkininkams; visų 

pirma užtikrinti, kad būtų gautas“ ir „laisvas sutikimas, apie kurį pranešama iš 

anksto“. 

2-oji dalis: „visų bendruomenių, gyvenančių žemėje, kurios teisės į nuosavybę ir (arba) jos 

kontrolė perduodamos“. 
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34 dalies 6 įtrauka 

1-oji dalis: „užtikrinti, kad“, „būtų laikomasi laisvai duoto, išankstinio ir informacija pagrįsto 

sutikimo principo“. 

2-oji dalis: „visų bendruomenių, susiduriančių su žemės grobimu, atžvilgiu“, „ir kad būtų 

rengiamos konsultacijos siekiant užtikrinti lygiateisį visų vietos bendruomenių, ypač 

labiausiai pažeidžiamų ir marginalizuotų, dalyvavimą;“. 

 
§ 59 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir apsirūpinimo maistu savarankiškumui“. 

2-oji dalis: „ir apsirūpinimo maistu savarankiškumui“. 
 

 

11. Tarptautinių apskaitos standartų (TAS) vertinimas 

Pranešimas: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 559, 36, 80 

 

 

 

12. Taikos paramos operacijos. ES veikla kartu su JT ir Afrikos Sąjunga 

Pranešimas: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

6 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

9 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3/VB + 483, 173, 19 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

13 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

16 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

18 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 485, 148, 35 

22 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

8 nurodomoji dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

N konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 491, 110, 73 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EFDD: 9 dalies 3-ioji dalis ir 18 dalis. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

ECR: 6, 13, 16 ir 22 dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

ECR: 

8 nurodomoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „2012 m. birželio 14 d. dokumentą „ES BSGP 

paramos JT taikos palaikymui stiprinimo veiksmų planas“ ir į“ „dokumentą“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
N konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „teikia konsultacijas ir mokymus įgyvendindama savo 

BSGP misijas“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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ECR, EFDD: 

§ 9 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „atkreipia dėmesį į buvusias ir dabartines BSGP 

misijas, kuriomis siekiama taikos palaikymo, konfliktų prevencijos ir tarptautinio 

saugumo didinimo,“ ir „ragina ES toliau dėti pastangas siekiant, kad valstybėms 

narėms būtų lengviau teikti savo indėlį;“. 

2-oji dalis: „atkreipia dėmesį į buvusias ir dabartines BSGP misijas, kuriomis siekiama taikos 

palaikymo, konfliktų prevencijos ir tarptautinio saugumo didinimo,“. 

3-oji dalis: „ragina ES toliau dėti pastangas siekiant, kad valstybėms narėms būtų lengviau teikti 

savo indėlį;“. 
 

 

13. Nesąžiningos prekybos praktika maisto produktų tiekimo grandinėje 

Pranešimas: Edward Czesak (A8-0173/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 35 dalies 1 AGRI  +  

4 AGRI  +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 600, 48, 24 

 

Prašymai balsuoti atskirai 

PPE: 1 ir 4 pakeitimai. 
 

Įvairūs: 

2 ir 3 pakeitimai buvo atšaukti. 
 

 

14. Technologiniai sprendimai tvariam žemės ūkiui 

Pranešimas: Anthea McIntyre (A8-0174/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

5 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 491, 142, 36 

8 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 365, 291, 15 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

20 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

24 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB - 332, 334, 4 

3/VB + 336, 331, 3 

25 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 621, 22, 28 

27 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 445, 195, 25 

3/VB - 282, 360, 25 

28 dalis § originalus 

tekstas 

VB - 266, 334, 70 

30 dalis § originalus 

tekstas 

VB - 291, 339, 42 

31 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB - 308, 357, 10 

2 ↓  

32 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

41 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 384, 270, 17 

42 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 481, 178, 6 

3/VB - 132, 534, 6 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

46 dalis § originalus 

tekstas 

VB - 294, 371, 7 

47 dalis § originalus 

tekstas 

VB - 300, 365, 4 

58 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

70 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB - 319, 339, 16 

74 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 547, 97, 23 

2/VB + 348, 308, 11 

B konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1/EB - 329, 330, 12 

2/VB + 514, 99, 52 

C konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 503, 144, 22 

3/VB + 493, 163, 9 

I konstatuojamoji dalis § originalus 

tekstas 

VB + 508, 149, 15 

Q konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

R konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 454, 177, 42 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ENF: 25 dalis. 

S&D: 28, 30, 31 (1-oji dalis), 46, 47 ir 74 dalys. 

Verts/ALE: 24 dalies 2-oji ir 3-ioji dalys, 28, 30 dalys, 31 dalies 1-oji dalis, 42 dalies 3-ioji dalis, 

70 dalies 2-oji dalis, 74 dalies 2-oji dalis, C konstatuojamosios dalies 2-oji ir 3-ioji 

dalys ir I konstatuojamoji dalis. 

EFDD: 5 dalies 1-oji dalis, 27 dalies 1-oji dalis, 28, 30 dalys, 31 dalies 1-oji dalis, 42 dalies 

1-oji dalis, 47, 74 dalys, B konstatuojamosios dalies 2-oji dalis ir C 

konstatuojamosios dalies 1-oji dalis. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

ENF: 20 dalis. 

S&D: 41 dalis. 

GUE/NGL: 8, 28, 30, 31, 46 ir 47 dalys. 

Verts/ALE: 46 ir 47 dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

Verts/ALE: 

Q konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „o kenksmingųjų organizmų protrūkių“ ir 

„padaugėjo“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
R konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi nepakankamos konkrečių kultūrinių augalų apsaugos sprendimai kelia 

pavojų maistinių kultūrų kokybei, įvairovei ir tvariai gamybai ES,“. 

2-oji dalis: „o tai turi tiesioginio poveikio, kuris, kaip manoma, prilygsta daugiau kaip 

1 mlrd. EUR, įskaitant gamybos nuostolius bei papildomas išlaidas ūkininkams;“. 

 
S&D, Verts/ALE, EFDD: 

§ 31 

1-oji dalis: „pripažįsta naujų technologijų galimybes išvedant ir atrenkant tikslines gyvūnų 

ypatybes, įskaitant tas, kurios yra palankios gyvūnų sveikatai ir gerovei, pavyzdžiui, 

beragiai galvijai arba atsparumas priono ligoms;“. 

2-oji dalis: „pabrėžia, kad svarbu tirti ir tinkamai reguliuoti šiuos metodus prieš juos taikant, 

atsižvelgiant į jų galimą poveikį žmonių sveikatai, gyvūnų sveikatai ir gerovei, taip 

pat aplinkai ir biologinei įvairovei;“. 

 



P8_PV(2016)06-07(VOT)_LT.doc 16 PE 584.725 

Verts/ALE, EFDD: 

§ 5 

1-oji dalis: „yra įsitikinęs, kad ekonominė plėtra ir tvari gamyba viena kitai neprieštarauja ir jas 

galima pasiekti inovacijomis; pabrėžia, kad reikia remti technologijų ir valdymo 

inovacijas – užtikrinti nuoseklų reglamentavimą, aiškumą ir galimybes imtis verslo, 

ir primygtinai ragina Komisiją užtikrinti, kad, ateityje persvarstant atitinkamus teisės 

aktus ir juos pertvarkant, į inovacijas būtų tiesiogiai atsižvelgiama; pabrėžia, kad 

Europos žemės ūkis yra pajėgus gaminti kokybiškus ir didelės pridėtinės vertės 

produktus, taikydamas pelningus ir žiniomis pagrįstus sprendimus,“. 

2-oji dalis: „ir taip išmaitinti vis daugiau ir vis reiklesnių pasaulio gyventojų;“. 

 
§ 58 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
C konstatuojamoji dalis 

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

2-oji dalis: „daugiau“. 

3-oji dalis: „ir pasaulio“. 

 
S&D, Verts/ALE: 

§ 8 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
S&D, GUE/NGL, Verts/ALE: 

§ 24 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „praktiškai ir veiksmingai“ ir „kad dėl sudėtingumo ir 

išlaidų veisėjai nebūtų sulaikomi nuo laukinių rūšių medžiagos naudojimo diegiant 

naujas savybes, pvz., atsparumą kenksmingiesiems organizmams ir ligoms, maistinę 

kokybę ir atsparumą aplinkos poveikiui;“. 

2-oji dalis: „praktiškai ir veiksmingai“. 

3-oji dalis: „kad dėl sudėtingumo ir išlaidų veisėjai nebūtų sulaikomi nuo laukinių rūšių 

medžiagos naudojimo diegiant naujas savybes, pvz., atsparumą kenksmingiesiems 

organizmams ir ligoms, maistinę kokybę ir atsparumą aplinkos poveikiui;“. 

 
S&D, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD: 

§ 27 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „inovacinio“ ir „augalų ir gyvūnų“. 

2-oji dalis: „inovacinio“. 

3-oji dalis: „augalų ir gyvūnų“. 

 
§ 42 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „medžiagas, įskaitant“,  „turėtų suteikti laikinus 

leidimus naudoti“ ir „ir jas“. 

2-oji dalis: „medžiagas, įskaitant“. 

3-oji dalis: „turėtų suteikti laikinus leidimus naudoti“ ir „ir jas“. 

 
GUE/NGL, Verts/ALE: 

§ 32 

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

2-oji dalis: šis žodis. 
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§ 70 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „besiformuojančios technologijos ES ir toliau būtų 

plėtojamos, kad jos nebūtų slopinamos taikant nereikalingą ir apsunkinantį 

reglamentavimą, be to, kad būtų sudaryta galimybė parodyti ir realizuoti jų vertę ir 

naudą, turint mintyje“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
§ 74 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
ENF, S&D, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD: 

B konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi dėl numatyto pasaulio gyventojų skaičiaus augimo siekiant patenkinti šį 

poreikį, remiantis pagal įvairius modelius ir prielaidas atliktais skaičiavimais, reikės 

didinti maisto gamybą ir pasiūlą 60–110 proc.;“. 

2-oji dalis: „kadangi vidutiniškai trečdalis, o kai kuriuose sektoriuose – beveik pusė, pagaminto 

maisto yra iššvaistoma ir kadangi vienas iš veiksmingiausių būdų šiam numatomam 

poreikiui patenkinti neišnaudojant ribotų išteklių – pasitelkti techninius sprendimus 

siekiant padidinti maisto gamybą, pagerinti platinimo priemones ir kovoti su maisto 

švaistymu;“. 
 

 

15. Inovacijų ir ekonomikos plėtros skatinimas ateityje valdant Europos ūkius 

Pranešimas: Jan Huitema (A8-0163/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

10 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

11 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

31 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

32 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 357, 290, 13 

3 +  

4/EB + 340, 315, 7 

5 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

33 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

A konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3/EB + 329, 307, 24 

4 +  

C konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

D konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

I konstatuojamoji dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

J konstatuojamoji dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB - 325, 334, 5 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 474, 115, 54 

 

Prašymai balsuoti atskirai 

GUE/NGL: 6, 10, 11, 32 dalys ir A konstatuojamoji dalis. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

EFDD: 

§ 31 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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C konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „iki 2030 m. teks padvigubinti žemės ūkio našumą, o 

kartu“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
I konstatuojamoji dalis 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
J konstatuojamoji dalis 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
S&D: 

§ 33 

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

2-oji dalis: šis žodis. 

 
EFDD, S&D: 

§ 32 

1-oji dalis: „ragina nuolat vystyti novatoriškus naujus augalų veisimo metodus, vis tiek 

išsaugant Europos sėklų bankus, nes tai labai svarbu siekiant kurti įvairias naujas 

rūšis, padėti išvesti derlingesnius augalus, kurie turėtų didesnę maistinę vertę ir būtų 

atsparesni kenksmingiesiems organizmams, ligoms ir nepalankioms oro sąlygoms, 

bei sudaryti sąlygas didesnei biologinei įvairovei; atkreipia dėmesį, kad veisimo 

metodai gali suteikti galimybių sumažinti tradicinio žemės ūkio poveikį aplinkai; 

perspėja dėl naujesnių rūšių priklausomybės nuo cheminių medžiagų;“. 

2-oji dalis: „neigiama vertina dabartinę administracinę ir reglamentavimo įmonėms užkraunamą 

naštą ir“. 

3-oji dalis: „ragina vykdyti bendruomenėmis grįstas ūkininkavimo ir veisimo programas; 

pabrėžia, kad naujas rūšis reikia tvirtinti atsargiai;“. 

4-oji dalis: „primygtinai ragina Komisiją skatinti naudotis naujais metodais, kurie buvo 

atitinkamai įvertinti rizikos požiūriu, kai tai reikalinga, ir kurie visapusiškai atitinka 

atsargumo principą, ir užtikrinti biologinių medžiagų prieinamumą veisimo 

sektoriuje veikiančioms mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) ir tikisi, kad šiuo 

klausimu Komisija pirmenybę teiks inovacijoms;“. 

5-oji dalis: „neigiamai vertina kovo 25 d. Europos patentų tarnybos (EPT) išplėstinės 

apeliacinės tarybos dabartinį sprendimą bylose G2/12 ir G2/13;“. 
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EFDD, ENF, S&D: 

A konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi, apytiksliu JT Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) vertinimu, iki 

2050 m. tikėtinas pasaulio gyventojų skaičiaus augimas iki 9,1 mlrd. privers 

išsivysčiusiose šalyse iki to laiko 60 proc. padidinti maisto gamybą, kuri būtų saugi 

ir aukštos kokybės, ir 24 proc. padidinti pasėlių derlingumą, o taip pat ateities 

kartoms išsaugoti išteklius bei užkirsti kelią maisto švaistymui ir išmetimui, kurie 

šiuo metu sudaro daugiau nei trečdalį pasaulio produkcijos;“, išskyrus žodžius 

„išsivysčiusiose šalyse iki to laiko 60 proc. padidinti maisto gamybą, kuri būtų saugi 

ir aukštos kokybės, ir 24 proc. padidinti pasėlių derlingumą, o taip pat“. 

2-oji dalis: „išsivysčiusiose šalyse iki to laiko 60 proc. padidinti maisto gamybą, kuri būtų saugi 

ir aukštos kokybės, ir 24 proc. padidinti pasėlių derlingumą, o taip pat“, išskyrus 

žodžius „60 proc.“, „24 proc.“, „išsivysčiusiose šalyse“. 

3-oji dalis: „60 proc.“, „24 proc.“, „išsivysčiusiose šalyse“. 

4-oji dalis: „kadangi, taip pat apytiksliu FAO vertinimu, iki 2050 m. ariamosios žemės padaugės 

tik 4,3 proc., todėl reikės geriau tvarkyti gamtos išteklius siekiant kovoti su 

dirvožemio blogėjimu ir spręsti kitus klausimus;“. 

 
GUE/NGL, EFDD: 

D konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi dėl gyventojų skaičiaus augimo, didesnių vidutinių pajamų ir kintančios 

vartotojų elgsenos pakis mitybos prioritetai“. 

2-oji dalis: „ir dėl to pirmiausia didės perdirbtų maisto produktų ir gyvūninių baltymų, pvz., 

mėsos ir pieno produktų, paklausa;“. 

 


