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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. Tyrimo komiteto įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo 

administravimo taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, 

mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti sudarymas. Komiteto įgaliojimai, narių 

skaičius ir įgaliojimų trukmė 

Pasiūlymas dėl sprendimo: B8-0745/2016 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl sprendimo B8-0745/2016 

(Pirmininkų sueiga) 

Balsavimas: sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

 

 

 

2. ES ir Palau susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** 

Rekomendacija: Mariya Gabriel (A8-0177/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: pritarimas VB + 587, 50, 20 

 

 

 

3. ES ir Tongos susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** 

Rekomendacija: Mariya Gabriel (A8-0179/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: pritarimas VB + 595, 52, 20 

 

 

 

4. ES ir Kolumbijos susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** 

Rekomendacija: Mariya Gabriel (A8-0178/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: pritarimas VB + 584, 56, 27 
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5. Prekybos informacinių technologijų produktais (ITS) išplėtimas *** 

Rekomendacija: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: pritarimas VB + 529, 110, 37 

 

 

 

6. Kontrolės priemonių taikymas medžiagai α-PVP * 

Pranešimas: Michał Boni (A8-0175/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 646, 7, 21 

 

 

7. Konvencijos dėl pavojingų ir kenksmingų medžiagų 2010 m. protokolo 

ratifikavimas ir prisijungimas prie jo, išskyrus aspektus, susijusius su teisminiu 

bendradarbiavimu civilinėse bylose 

Preliminarus pranešimas: Pavel Svoboda (A8-0191/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 640, 8, 33 

 

 

8. Konvencijos dėl pavojingų ir kenksmingų medžiagų 2010 m. protokolo 

ratifikavimas ir prisijungimas prie jo, kiek tai susiję su teisminio 

bendradarbiavimo civilinėse bylose aspektais 

Preliminarus pranešimas: Pavel Svoboda (A8-0190/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 638, 7, 35 
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9. ES ir Filipinų pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo 

(Kroatijos įstojimas) *** 

Rekomendacija: Elmar Brok (A8-0148/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: pritarimas VB + 579, 58, 43 

 

 

 

10. ES ir Filipinų pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo 

(pritarimas) *** 

Rekomendacija: Elmar Brok (A8-0149/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: pritarimas VB + 574, 63, 43 

 

 

 

11. ES ir Filipinų pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo 

(rezoliucija) 

Pranešimas: Elmar Brok (A8-0143/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

16 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 556, 62, 59 

 

Prašymai balsuoti dalimis 

EFDD: 

16 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „prireikus naudojant viešojo ir privataus sektorių 

partnerystes“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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12. Makrofinansinė pagalba Tunisui ***I 

Pranešimas: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

1 straipsnio 1 dalis 2 GUE/NGL  -  

1 straipsnio 3 dalis 3 GUE/NGL  -  

3 straipsnio 1 dalis 4 GUE/NGL  -  

4 straipsnio 3 dalies b 

punktas 

5NP GUE/NGL  -  

Po 4 

konstatuojamosios 

dalies 

1 GUE/NGL  -  

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas  +  

Balsavimas: teisėkūros rezoliucija VB + 561, 76, 42 
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13. Kovos su tam tikra mokesčių vengimo praktika taisyklės * 

Pranešimas: Hugues Bayet (A8-0189/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Atsakingo komiteto 

pakeitimai. 

Balsavimas už visus 

pakeitimus iš karto 

1-7 

10-11 

13-14 

16 

19 

21-35 

37-45 

47-48 

50-52 

64 

68 

70 

73-74 

77 

80-91 

komitetas  +  

Atsakingo komiteto 

pakeitimai. Atskiras 

balsavimas 

8 komitetas dal.   

1 +  

2 -  

9 komitetas dal.   

1 +  

2 -  

12 komitetas atsk. -  

17 komitetas dal.   

1 +  

2 +  

36 komitetas dal.   

1 +  

2 -  

54-57 komitetas VB + 586, 84, 8 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

58 komitetas VB - 166, 507, 3 

59 komitetas VB - 162, 509, 3 

60 komitetas VB - 165, 509, 4 

61 komitetas VB - 165, 508, 4 

62 komitetas VB - 124, 525, 26 

63 komitetas VB + 544, 121, 12 

66 komitetas atsk. -  

67 komitetas atsk. -  

71 komitetas atsk. -  

75 komitetas atsk. -  

78 komitetas atsk. -  

79 komitetas atsk. -  

4 straipsnio 2 dalis 92= 

107= 

EFDD, 

GUE/NGL 

VB - 150, 354, 175 

99 Verts/ALE  -  

46 komitetas dal.   

1/VB + 608, 59, 10 

2/VB + 535, 128, 10 

Po 4 straipsnio 2 dalies 100 Verts/ALE  -  

4 straipsnio 5 dalis 93= 

108= 

EFDD,  

GUE/NGL 

VB - 142, 357, 179 

49 komitetas  +  

Po 4 straipsnio 5 dalies 95 ECR VB - 106, 567, 5 

Po 4 straipsnio 109 GUE/NGL VB - 104, 363, 209 

110 GUE/NGL  -  

111 GUE/NGL VB - 120, 518, 40 

53 komitetas  +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

6 straipsnio 1 dalis 102 S&D dal.   

1 +  

2 +  

65 komitetas dal.   

1/VB ↓  

2/VB ↓  

3/VB ↓  

7 straipsnio 3 dalis 69 komitetas VB - 70, 554, 48 

103 S&D  +  

Po 7 straipsnio 3 dalies 98 ALDE  +  

8 straipsnio 1 dalies b 

punktas 

72 komitetas VB - 172, 483, 23 

104 S&D dal.   

1 +  

2/EB - 321, 327, 27 

94 EFDD  ↓  

8 straipsnio 2 dalies 1 

pastraipa 

105 S&D dal.   

1 +  

2 +  

76 komitetas  ↓  

Po 7 

konstatuojamosios 

dalies 

101 S&D  +  

15 komitetas  ↓  

9 konstatuojamoji 

dalis 

18 komitetas EB - 312, 342, 21 

96 PPE  +  

Po 9 

konstatuojamosios 

dalies 

20 komitetas  -  

97 PPE  +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 11 

konstatuojamosios 

dalies 

106 GUE/NGL  -  

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas  +  

Balsavimas: teisėkūros rezoliucija VB + 486, 88, 103 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ECR: 46, 72 ir 95 pakeitimai. 

GUE/NGL: 107, 108, 109 ir 111 pakeitimai. 

EFDD: 54–63, 65 ir 69 pakeitimai. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

PPE: 12, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 71, 75, 78 ir 79 pakeitimai. 

Verts/ALE: 63 pakeitimas. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

GUE/NGL: 

102 pakeitimas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kurios gautos ne iš aktyvios veiklos ir“ ir „Kad 

galėtų pasinaudoti išimtimi, mokesčio mokėtojas turės įrodyti savo mokesčių 

administravimo įstaigoms, kad užsienyje uždirbtos pajamos gautos iš aktyvios 

veiklos.“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
PPE: 

8 pakeitimas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir autorinių atlyginimų apribojimo“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
9 pakeitimas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ar autorinius atlyginimus“, „ir autorinių atlyginimų 

apribojimo“ ir „ir autorinių atlyginimų atskaitymą“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
36 pakeitimas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus d punktą. 

2-oji dalis: d punktas. 

 
104 pakeitimas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „šis tarifas vertinamas atsižvelgiant į pelną, 

apskaičiuotą iki operacijų, kurias šios šalys įvykdė siekdamos sumažinti šiuo tarifu 

apmokestinamą bazę;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
105 pakeitimas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „mokesčių mokėtojas gali įrodyti, kad“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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Verts/ALE: 

17 pakeitimas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir jei su ta šalimi nepasirašyta panašų efektą turinti 

tinkamų mokesčių sutartis“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
ECR: 

46 pakeitimas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodį „20 proc.“. 

2-oji dalis: „20 proc.“. 

 
GUE/NGL, Verts/ALE, ECR: 

65 pakeitimas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kurios gautos ne iš aktyvios veiklos ir“ ir „15 proc.“. 

2-oji dalis: „kurios gautos ne iš aktyvios veiklos ir“. 

3-oji dalis: „15 proc.“. 
 

Įvairūs 

Marie-Christine Vergiat atsiėmė savo parašą iš visų GUE/NGL frakcijos pakeitimų. 
 

 

14. Tolesni veiksmai dėl rezoliucijos dėl JAV Senato ataskaitos dėl CŽV veikloje 

naudojamų kankinimų 

Pasiūlymai dėl rezoliucijos: B8-0580/2016, B8-0584/2016 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0580/2016 

(LIBE komitetas) 

3 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 343, 323, 8 

5 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 340, 321, 15 

9 dalis 5 S&D  +  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 ↓  

2 ↓  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

10 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

11 dalis 6 S&D  +  

13 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

16 dalis § originalus 

tekstas 

VB - 333, 334, 9 

17 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/EB + 346, 305, 24 

2/VB + 341, 304, 27 

18 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB - 242, 411, 20 

19 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 341, 314, 18 

2/VB - 195, 443, 37 

Po 19 dalies 3 ALDE  +  

21 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

22 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 362, 286, 30 

24 dalis 4 ALDE  +  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 ↓  

2/VB ↓  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 26 straipsnio 1= 

2= 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

VB - 329, 330, 14 

B konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

VB + 342, 309, 27 

D konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

G konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

H konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

M konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

VB + 338, 282, 57 

N konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 329, 299, 49 

Frakcijos pasiūlymas dėl rezoliucijos 

B8-0584/2016  PPE VB ↓  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

PPE: 5 (2-oji dalis), 16, 17 (2-oji dalis), 19, 22, 24 (2-oji dalis) dalys, B ir M 

konstatuojamosios dalys ir galutinis balsavimas. 

Verts/ALE: 1 ir 2 tapatūs pakeitimai, galutinis balsavimas B8-0580/2016, galutinis balsavimas 

B8-0584/2016. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

PPE: 3 ir 10 dalys, H konstatuojamoji dalis. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

S&D: 

19 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Bogdanui Aurescu“ ir „George'ui Ciamba“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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PPE: 

5 dalis 

1-oji dalis: „apgailestauja dėl to, kad 2015 m. rugsėjo mėn. įvyko tik viena frakcijų tiriamoji 

misija į Rumuniją;“. 

2-oji dalis: „ragina, kad Europos Parlamentas rengtų daugiau tiriamųjų misijų į JAV Senato 

tyrime dėl CŽV kalinimo ir tardymo programos nurodytas valstybes nares, kurios 

prisidėjo prie šios programos, pavyzdžiui, į Lietuvą, Lenkiją, Italiją ir Jungtinę 

Karalystę;“. 

 
13 dalis 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
17 dalis 

1-oji dalis: „palankiai vertina ligšiolines Rumunijos pastangas ir ragina Rumunijos Senatą 

išslaptinti likusias įslaptintas savo 2007 m. ataskaitos dalis, t. y. priedus, kuriais 

pagrįstos Rumunijos Senato tyrimo išvados; dar kartą ragina Rumuniją ištirti 

įtarimus, kad egzistuoja slaptas kalėjimas,“. 

2-oji dalis: „patraukti baudžiamojon atsakomybėn į šią veiklą įsitraukusius asmenis, 

atsižvelgiant į visus paaiškėjusius naujus įrodymus, ir kuo skubiau baigti tyrimą;“. 

 
24 dalis 

1-oji dalis: „palankiai vertina prezidento B. Obamos pastarojo meto teigiamus veiksmus, kurių 

ėmėsi dėdamas nuolatines pastangas, kad JAV karinėje bazėje Gvantanamo įlankoje 

būtų uždaryta sulaikymo įstaiga ir būtų numatyta paleisti tuos sulaikytuosius, 

kuriems kaltinimai nebuvo pateikti; ragina JAV spręsti tarptautinėse žmogaus teisių 

institucijose iškeltus susirūpinimą keliančius klausimus dėl Gvantanamo kalinių 

žmogaus teisių, įskaitant galimybę naudotis tinkama sveikatos priežiūra ir 

reabilitacijos paslaugų teikimą kankinimo aukoms; pabrėžia, kad prezidentas 

B. Obama savo 2015 m. sausio 20 d. kalboje apie Sąjungos padėtį ne kartą teigė esąs 

pasiryžęs įgyventi savo 2008 m. kampanijos pažadą uždaryti Gvantanamo įlankos 

kalėjimą, ir taip pat palankiai vertina 2016 m. vasario 23 d. Kongresui išsiųstą 

planą;“. 

2-oji dalis: „ragina valstybes nares užtikrinti prieglobstį tiems kaliniams, kuriems suteiktas 

oficialus leidimas juos paleisti;“. 

 
D konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „negrąžinimo principo pažeidimą ir“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
G konstatuojamoji dalis. 

1-oji dalis: „kadangi 2015 m. gruodžio 9 d. suėjo metai, kaip paskelbtas JAV Senato specialiojo 

žvalgybos komitetas tyrimas dėl CŽV kalinimo ir tardymo programos ir įvairių 

kalinių kankinimo būdų 2001–2006 m.; kadangi tyrime atskleista naujų, kaltinimams 

svarumo suteikusių faktų, kad kai kurios ES valstybės narės, jų valdžios institucijos, 

saugumo ir žvalgybos tarnybų pareigūnai ir agentai prisidėjo prie CŽV vykdytos 

slapto kalinimo ir ypatingųjų perdavimų programos, kartais korumpuotais būdais – 

CŽV pervesdavo dideles pinigų sumas mainais už jų bendradarbiavimą; kadangi po 

atlikto tyrimo JAV neprisiėmė jokios atsakomybės dėl CŽV vykdytų perdavimo ir 

slapto kalinimo programų;“. 

2-oji dalis: „kadangi JAV, deja, atsisakė bendradarbiauti vykdant Europos tyrimus dėl Europos 

bendrininkavimo įgyvendinant CŽV programas ir kadangi iki šiol jokie kaltininkai 

nebuvo patraukti atsakomybėn;“. 
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N konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi tenka apgailestauti, kad Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 

reikalų komiteto tiriamosios misijos į Bukareštą dalyviai negalėjo aplankyti 

Nacionalinio įslaptintos informacijos registro biuro (ORNISS) pastato,“. 

2-oji dalis: „kuris, kaip pranešama, buvo naudojamas kaip slapta CŽV kalinimo vieta;“. 

 
Verts/ALE: 

9 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kurioms vadovavo ankstesnė JAV administracija“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
18 dalis 

1-oji dalis: „pažymi, kad duomenys, surinkti atliekant Lietuvos Parlamento Nacionalinio 

saugumo ir gynybos komiteto (Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto) 

tyrimą dėl Lietuvos dalyvavimo CŽV vykdant slapto kalinimo programą nebuvo 

paviešinti, ir ragina paskelbti visus būtinus duomenis“. 

2-oji dalis: „atlikus bet kokius būtinus pakeitimus;“. 

 
21 dalis 

1-oji dalis: „ragina sustiprinti nuolatinį ir struktūrizuotą ES ir JAV tarpparlamentinį dialogą, 

visų pirma Europos Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 

komiteto ir atitinkamų partnerių JAV Kongrese ir Senate dialogą, šiuo tikslu 

pasinaudojant visais bendradarbiavimo ir dialogo būdais, galimais vykdant 

Transatlantinį teisės aktų leidėjų dialogą; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina 78-

ąjį Transatlantinio teisės aktų leidėjų dialogo tarp Europos Parlamento ir JAV 

Kongreso susitikimą, kuris vyks Hagoje 2016 m. birželio 26–28 d., kaip galimybę 

sustiprinti šį bendradarbiavimą,“. 

2-oji dalis: „atsižvelgiant į tai, kad bendradarbiavimas kovojant su terorizmu bus neatskiriama 

diskusijos dalis;“. 
 

 

15. Europos saugumui ir gynybai skirti kosmoso pajėgumai 

Pranešimas: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 494, 165, 15 

2/VB + 467, 110, 92 

3/VB + 522, 137, 14 

3 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

7 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 567, 54, 53 

2/VB + 454, 200, 10 

3/VB + 481, 136, 57 

9 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 443, 169, 60 

14 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

15 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

21 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 460, 195, 17 

3 +  

4 +  

23 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

24 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 420, 237, 15 

27 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

29 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2/VB + 512, 146, 9 

32 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

49 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

50 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 412, 239, 23 

53 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

A konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

B konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

E konstatuojamoji 

dalis. 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

F konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

G konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

N konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 446, 156, 71 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EFDD: 2, 7, 9 ir 24 dalys. 

Verts/ALE: 21 (2-oji dalis), 29 (2-oji dalis) ir 50 (2-oji dalis) dalys. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

ECR: 23 ir 24 dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

Verts/ALE: 

3 dalis 

1-oji dalis: „mano, kad nacionalinės vyriausybės ir Sąjunga turėtų gerinti prieigą prie kosmoso 

technologijomis grindžiamos palydovinės komunikacijos, informuotumą apie padėtį 

kosmose, tiksliosios navigacijos ir Žemės stebėjimo pajėgumus ir užtikrinti Europos 

nepriklausomumą, susijusį su svarbiausiomis kosmoso technologijomis ir prieiga 

prie kosmoso; mano, kad labai svarbų vaidmenį sprendžiant karinius ir civilinius 

reikalus visų pirma atliks informuotumas apie padėtį kosmose; pabrėžia 

įsipareigojimą nemilitarizuoti kosmoso;“. 

2-oji dalis: „pripažįsta, kad šiam tikslui pasiekti reikia pakankamų finansinių investicijų;“. šiuo 

klausimu primygtinai ragina Europos Komisiją ir valstybes nares užtikrinti ES 

savarankiškumą kosmoso sistemų srityje ir tam teikti būtinų išteklių; mano, kad šis 

tikslas gyvybiškai svarbus civiliams (apskaičiuota, kad vakarų šalyse 6–7 proc. BVP 

priklauso nuo palydovinių padėties nustatymo ir navigacijos technologijų), taip pat 

saugumo ir gynybos sritims; mano, kad bendradarbiavimas turėtų vykti 

tarpvyriausybiniu pagrindu ir per EKA;“. 

 
29 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kad būtų pasiekta kuo didesnė socialinė ir 

ekonominė nauda;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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50 dalis 

1-oji dalis: „mano, kad, ilgainiui sukūrus teisinę sistemą, nuolatinėmis ES lygmens 

investicijomis į saugumo ir gynybos pajėgumus būtų galima skatinti didesnį ir 

sistemingesnį Europos bendradarbiavimą gynybos srityje, siekiant užtikrinti 

svarbiausius pajėgumus; todėl atkreipia dėmesį į 2015 m. birželio mėn. Europos 

Vadovų Tarybos išvadas;“. 

2-oji dalis: „primygtinai ragina Tarybą, Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją 

įgaliotinę ir Komisiją parengti reikiamą ES lygmens finansavimo programą;“. 

 
B konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi ES turi stiprinti savo, kaip saugumo garanto ES viduje ir už jos ribų, 

vaidmenį, užtikrindama stabilumą kaimyninėse šalyse ir visame pasaulyje; kadangi 

Sąjunga turi prisidėti prie kovos su saugumo problemomis,“. 

2-oji dalis: „visų pirma kylančiomis dėl terorizmo ES viduje ir už jos ribų, įskaitant paramą su 

terorizmu ir jo pagrindinėmis priežastimis kovojančioms trečiosioms šalims; kadangi 

valstybės narės ir Sąjunga turi dirbti išvien ir parengti veiksmingą ir suderintą sienų 

valdymo sistemą, kad apsaugotų išorės sienas;“. 

 
E konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „nelegalių“ ir „o kai jie atvyksta iš Šiaurės Afrikos – 

nustatyti laivų švartavimosi vietas, kad jie būtų greičiau perimti“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
F konstatuojamoji dalis 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
N konstatuojamoji dalis 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
ECR: 

7 dalis 

1-oji dalis: „mano, kad būtina ES lygmens holistinė, integruota ir ilgalaikė kosmoso sektoriaus 

strategija; mano,“. 

2-oji dalis: „kad kosmoso sektorius turėtų būti paminėtas naujojoje ES visuotinėje užsienio ir 

saugumo politikos strategijoje, turint mintyje tai, kad dabar ES rengia dvejopo 

naudojimo kosmoso programas ir “. 

3-oji dalis: „kad reikia toliau plėtoti ES civilinio pobūdžio kosmoso programas, kurias būtų 

galima panaudoti tiek civilių saugumo, tiek gynybos reikmėms;“. 

 
15 dalis 

1-oji dalis: „ragina Europos Komisiją pristatyti sudarytos Europos bendradarbiavimo su 

saugumu ir gynyba susijusių mokslinių tyrimų srityje sistemos rezultatus kosmoso 

klausimais ir prašo pateikti rekomendacijas, kaip toliau šią sistemą plėtoti; ragina 

Komisiją išsiaiškinti, kaip pagal programą „Horizontas 2020“ vykdomi civiliniai ir 

kariniai moksliniai tyrimai“. 

2-oji dalis: „kosmoso pajėgumų srityje padėjo įgyvendinti bendrą saugumo ir gynybos 

politiką;“. 
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27 dalis 

1-oji dalis: „pažymi, kokia svarbi palydovo „Galileo“ paslauga valstybinėms institucijoms – 

navigacijai ir karinių sistemų orientavimui;“. 

2-oji dalis: „ragina vyriausiąją įgaliotinę ir ES valstybes nares aktyviau siekti galimo 1967 m. 

Kosminės erdvės sutarties persvarstymo arba inicijuoti naują reglamentavimo 

sistemą, kurioje būtų atsižvelgiama į technologinę pažangą, padarytą nuo 1960 m., ir 

būtų siekiama užkirsti kelią ginklavimosi varžyboms kosmose;“. 

 
32 dalis 

1-oji dalis: „atkreipia dėmesį į tai, kad reikia gerinti palydovinės informacijos sklaidą 

naudotojams, be kita ko, sukurti reikiamą technologinę infrastruktūrą;“. 

2-oji dalis: „pažymi Komisijos komunikate paminėtą faktą, kad 60 proc. Europos palydovuose 

esančios elektroninės įrangos šiuo metu yra importuota iš JAV; ragina parengti 

iniciatyvą, pagal kurią, atsižvelgiant į šias aplinkybes, būtų išsiaiškinta, kaip 

apsaugoti neskelbtinus ir asmens duomenis;“. 

 
49 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad reikia geriau koordinuoti ES kosmoso pajėgumus, plėtojant reikiamą 

sistemos struktūrą ir procedūras, kad būtų užtikrinamas atitinkamo lygmens 

saugumas, įskaitant duomenų saugumą;“. 

2-oji dalis: „ragina Komisiją parengti ir skatinti valdymo modelį kiekvienai sistemai, teikiančiai 

su saugumu ir gynyba susijusias paslaugas; mano, kad, siekiant teikti integruotas 

paslaugas galutiniams naudotojams, saugumui ir gynybai skirtus ES kosmoso 

pajėgumus turėtų valdyti specialus paslaugų koordinavimo centras (valdymo ir 

kontrolės centras, kaip nurodyta programos „Horizontas 2020“ 2014–2015 m. darbo 

programoje); mano, kad siekiant išlaidų veiksmingumo šis centras, jei įmanoma, 

turėtų būti integruotas į vieną iš esamų ES organų, pvz., Europos GNSS agentūrą, 

ES palydovų centrą arba Europos gynybos agentūrą, atsižvelgiant į pajėgumus, 

kuriuos šios agentūros jau turi;“. 

 
53 dalis 

1-oji dalis: „mano, kad ES lygmens baltoji knyga saugumo ir gynybos klausimu galėtų būti 

tinkama priemonė būsimai ES veiklai kosmoso technologijomis grindžiamų 

saugumo ir gynybos pajėgumų srityje struktūruoti; ragina Sąjungos vyriausiąją 

įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją pradėti diskusijas, kaip apibrėžti ES 

lygmens užmojus iš dalies sutampančiose kosmoso pajėgumų ir saugumo bei 

gynybos srityse; mano, kad tai taip pat galėtų suteikti galimybių darniai plėtrai 

visose pajėgumų srityse, susijusiose su taikos palaikymu, konfliktų prevencija ir 

tarptautinio saugumo didinimu, laikantis Jungtinių Tautų Chartijos principų; ragina 

Komisiją būsimajame Europos gynybos veiksmų plane bendrais bruožais išdėstyti 

saugumui ir gynybai naudingus kosmoso srities veiklos planus;“. 

2-oji dalis: „kartu pripažįsta su saugumu susijusio tarptautinio bendradarbiavimo kosmoso 

srityje su patikimais ES partneriais naudą;“. 
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A konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi vykstant teroristiniams išpuoliams ir masinėms žudynėms, kurios daro 

poveikį visoms valstybėms narėms ir dėl kurių valstybės narės turi priimti bendrą 

strategiją ir imtis suderintų veiksmų, saugumo padėtis tampa vis pavojingesnė ir 

grėsmingesnė tiek Sąjungoje, tiek už jos ribų;“. 

2-oji dalis: „kadangi esant šioms saugumo problemoms raginama stiprinti ES saugumą toliau 

kuriant ir remiant ES bendrą saugumo ir gynybos politiką, kad ji taptų 

veiksmingesne politikos priemone, tikrai užtikrintų ES piliečių saugumą, propaguotų 

ir saugotų ES sutarties 21 straipsnyje įtvirtintas Europos teisės normas, interesus bei 

vertybes;“. 

 
Verts/ALE, ECR: 

2 dalis 

1-oji dalis: „mano, kad reikia toliau įgyvendinti bendrą saugumo ir gynybos politiką (BSGP);“. 

2-oji dalis: „dar kartą patvirtina, kad reikia didinti BSGP veiksmingumą, pastebimumą ir 

poveikį; dar kartą patvirtina kosmoso politikos svarbą ir pridėtinę vertę bendrai 

saugumo ir gynybos politikai; mano, kad kosmosas turėtų būti įtrauktas į būsimas 

Sąjungos politikos priemones (pvz., vidaus saugumo, transporto, kosmoso, 

energetikos, mokslinių tyrimų), o sąveika su kosmosu turėtų būti toliau stiprinama ir 

išnaudojama;“. 

3-oji dalis: „pabrėžia, kad labai svarbu kosmoso pajėgumus naudoti kovai su terorizmu ir 

teroristų organizacijomis, nes jie teikia galimybę nustatyti teroristų mokymo 

stovyklų buvimo vietą ir jas stebėti;“. 

 
14 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad siekiant gerinti Europos kosmoso pajėgumus ir paslaugas itin svarbus 

Komisijos, Europos išorės veiksmų tarnybos, GNSS agentūros, Europos gynybos 

agentūros, Europos kosmoso agentūros ir valstybių narių bendradarbiavimas;“. 

2-oji dalis: „mano, kad Sąjunga, visų pirma Komisijos pirmininko pavaduotoja ir vyriausioji 

įgaliotinė, per specialų operatyvinio koordinavimo centrą turėtų koordinuoti, 

palengvinti ir remti tokį bendradarbiavimą kosmoso saugumo ir gynybos srityje;“. 

3-oji dalis: „yra įsitikinęs, kad Europos kosmoso agentūrai turėtų tekti svarbus vaidmuo 

apibrėžiant ir įgyvendinant bendrą Europos kosmoso politiką, kuri apimtų saugumo 

ir gynybos politiką;“. 
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21 dalis 

1-oji dalis: „mano, kad ES ir JAV bendradarbiavimas ateities kosmoso technologijomis 

grindžiamų pajėgumų ir paslaugų, skirtų saugumui ir gynybai, srityje būtų naudingas 

abiem pusėms; mano, kad ankstesnis ES ir JAV bendradarbiavimas yra efektyvesnis 

ir labiau suderintas, kai abi susitariančiosios šalys naudoja to paties lygio 

technologijas ir pajėgumus; ragina Komisiją nustatyti ir šalinti bet kokias galimas 

technologines spragas; atkreipia dėmesį į veiksmus, kurių imamasi siekiant 

įgyvendinti trečiąją JAV atsvaros strategiją;“, išskyrus žodžius „mano, kad 

ankstesnis ES ir JAV bendradarbiavimas yra efektyvesnis ir labiau suderintas, kai abi 

susitariančiosios šalys naudoja to paties lygio technologijas ir pajėgumus; ragina 

Komisiją nustatyti ir šalinti bet kokias galimas technologines spragas;“. 

2-oji dalis: „mano, kad ankstesnis ES ir JAV bendradarbiavimas yra efektyvesnis ir labiau 

suderintas, kai abi susitariančiosios šalys naudoja to paties lygio technologijas ir 

pajėgumus; ragina Komisiją nustatyti ir šalinti bet kokias galimas technologines 

spragas;“. 

3-oji dalis: „primygtinai ragina Sąjungą atsižvelgti į juos, kai bus rengiama pačios Sąjungos 

visuotinė užsienio ir saugumo politika, ir įtraukti kosmoso technologijomis 

grindžiamus pajėgumus, skirtus saugumui ir gynybai, į tos strategijos rėmus;“. 

4-oji dalis: „mano, kad prireikus būtų galima pasinaudoti esamais dvišaliais valstybių narių ir 

JAV santykiais; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę 

aptarti su gynybos ministrais, kokio strateginio požiūrio turėtų būti laikomasi, ir 

informuoti Parlamentą apie tai, kaip plėtosis diskusija;“. 

 
G konstatuojamoji dalis. 

1-oji dalis: „kadangi kosmoso politika yra“ ir „esminis“. 

2-oji dalis: „aspektas“, „strateginės autonomijos, kurią ES turi užtikrinti“ ir visas tekstas, 

išskyrus žodžius „strateginės autonomijos, kurią“. 

3-oji dalis: „strateginės autonomijos, kurią“. 

4-oji dalis: „siekdama išsaugoti didelius technologinius ir pramoninius pajėgumus ir 

savarankiškus vertinimo gebėjimus;“. 
 

 

16. Kosmoso sektoriaus produktų pateikimas rinkai 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0739/2016 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0739/2016 

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

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

 +  
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17. Padėtis Venesueloje 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-
0726/2016, B8-0728/2016, B8-0729/2016 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0700/2016 

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

Po 1 dalies 4 GUE/NGL VB - 172, 485, 11 

5 GUE/NGL VB - 100, 512, 53 

6 GUE/NGL VB - 161, 483, 19 

7 GUE/NGL VB - 145, 482, 37 

2 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 507, 86, 77 

Po 2 dalies 8 GUE/NGL VB - 135, 507, 26 

9 GUE/NGL VB - 140, 494, 34 

Po 5 dalies 10= 

11= 

EFDD, 

Verts/ALE 

VB - 175, 481, 13 

6 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 518, 62, 89 

9 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 562, 56, 47 

10 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 522, 79, 65 

14 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 567, 80, 24 

A konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 516, 73, 78 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po B 

konstatuojamosios 

dalies 

1 GUE/NGL VB - 92, 499, 76 

C konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

VB + 499, 126, 41 

Po C 

konstatuojamosios 

dalies 

2 GUE/NGL VB - 139, 504, 26 

D konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

VB + 507, 81, 78 

Po D 

konstatuojamosios 

dalies 

3 GUE/NGL VB - 131, 508, 28 

E konstatuojamoji 

dalis. 

§ originalus 

tekstas 

VB + 516, 133, 20 

F konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

VB + 573, 65, 29 

I konstatuojamoji dalis § originalus 

tekstas 

VB + 504, 64, 97 

K konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

VB + 510, 134, 23 

M konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

VB + 584, 57, 26 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 501, 94, 73 

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0700/2016  PPE VB ↓  

B8-0723/2016  Verts/ALE VB ↓  

B8-0724/2016  ECR VB ↓  

B8-0725/2016  EFDD VB ↓  

B8-0726/2016  GUE/NGL VB ↓  

B8-0728/2016  ALDE VB ↓  

B8-0729/2016  S&D VB ↓  
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Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

PPE: 1–11 pakeitimai, galutinis balsavimas RC-B8-0700/2016, galutinis balsavimas B8-

0700/2016, galutinis balsavimas B8-0723/2016, galutinis balsavimas B8-0724/2016, 

galutinis balsavimas B8-0725/2016, galutinis balsavimas B8-0726/2016, galutinis 

balsavimas B8-0728/2016 ir galutinis balsavimas B8-0729/2016. 

S&D: galutinis balsavimas RC-B8-0700/2016. 

Verts/ALE: 10 ir 11 tapatūs pakeitimai. 

GUE/NGL: 1–9 pakeitimai, 2, 6, 9, 10 ir 14 dalys, A konstatuojamosios dalies 2-oji dalis, C, D, 

E, F, I, K ir M konstatuojamosios dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

GUE/NGL: 

A konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi opozicinė Venesuelos koalicija, t. y. Venesuelos demokratinės vienybės 

(MUD) partija, laimėjo 112 vietų vienų rūmų Nacionalinėje Asamblėjoje, kurią 

sudaro 167 nariai, ir turi dviejų trečdalių daugumą, palyginti su 55 vietomis, 

atitekusiomis Venesuelos jungtinei socialistų partijai (PSUV);“. 

2-oji dalis: „kadangi Aukščiausiasis Teismas vėliau neleido keturiems naujai išrinktiems 

Nacionalinės Asamblėjos atstovams (3 atstovai iš MUD partijos) eiti pareigas ir dėl 

to opozicija prarado savo dviejų trečdalių daugumą;“. 
 

Įvairūs 

Inés Ayala Sender (S&D frakcija) taip pat pasirašė bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos B8-0729/2016. 
 

 

18. Endokrininę sistemą ardančios cheminės medžiagos: padėtis po 2015 m. gruodžio 

16 d. Teismo sprendimo 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-
0737/2016, B8-0738/2016  

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0733/2016  

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

1 dalis 10 ECR VB - 72, 400, 192 

Po 1 dalies 13 ENF VB - 77, 524, 58 

3 dalis 11 ECR  -  

4 dalis 12 ECR VB - 78, 403, 185 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 613, 36, 16 

2/VB + 395, 66, 198 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 4 dalies 14 ENF VB - 85, 547, 31 

Po 7 nurodomosios 

dalies 

1 ECR EB - 69, 395, 199 

D konstatuojamoji 

dalis 

2 ECR  -  

G konstatuojamoji 

dalis 

3 ECR  -  

H konstatuojamoji 

dalis 

4 ECR VB - 74, 410, 183 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 624, 19, 22 

2/VB + 405, 67, 194 

I konstatuojamoji dalis 5 ECR VB - 50, 426, 185 

J konstatuojamoji dalis 6 ECR  -  

M konstatuojamoji 

dalis 

7 ECR  -  

N konstatuojamoji 

dalis 

8 ECR VB - 47, 403, 213 

P konstatuojamoji 

dalis 

9 ECR VB - 67, 404, 194 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 593, 57, 19 

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0733/2016  S&D, 

Verts/ALE 

 ↓  

B8-0734/2016  ENF  ↓  

B8-0735/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0736/2016  EFDD  ↓  

B8-0737/2016  PPE, ECR  ↓  

B8-0738/2016  ALDE  ↓  
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Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ENF: 13, 14 ir 4 pakeitimai. 

ECR: 4 ir 12 pakeitimai, 4 dalis ir H konstatuojamoji dalis. 

Verts/ALE: 5, 8, 9, 10 pakeitimai ir galutinis balsavimas. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

ECR: 

4 dalis 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
H konstatuojamoji dalis 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 
 

 

19. Produktai, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0732/2016 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0732/2016 

(ENVI komitetas) 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 426, 202, 33 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

Verts/ALE, ENF: galutinis balsavimas. 
 

 

20. Genetiškai modifikuoti gvazdikai (Dianthus caryophyllus L., linija SHD-27531-4) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0731/2016 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0731/2016 

(ENVI komitetas) 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 430, 188, 33 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

Verts/ALE, ENF: galutinis balsavimas. 

 


