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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. Azerbaidžano dalyvavimas Sąjungos programose *** 

Rekomendacija: Norica Nicolai (A8-0210/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: pritarimas VB + 577, 67, 51 

 

 

 

 

2. Taisomojo biudžeto Nr. 2/2016 projektas: 2015 finansinių metų pertekliaus 

įtraukimas 

Pranešimas: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

vienas balsavimas VB + 591, 68, 44 

 

 

 

3. Aukštas bendras tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygis visoje 

Sąjungoje ***II 

Rekomendacija antrajam svarstymui: Andreas Schwab (A8-0211/2016) 
(reikalinga kvalifikuota balsų dauguma ) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Patvirtinimas be balsavimo 
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4. Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas ***I 

Pranešimas: Dario Tamburrano (A8-0213/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavi

mas 

VB / EB: pastabos 

Atsakingo komiteto 

pakeitimai. 

Balsavimas už visus 

pakeitimus iš karto 

1-3 

5-15 

17-34 

36-42 

46-59 

61-63 

65 

67-71 

74-79 

komitetas  +  

Po 2 straipsnio 1 dalies 

19 punkto 

97 EFDD EB + 386, 301, 21 

Po 3 straipsnio 1 dalies 85 S&D, 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

VB - 307, 398, 0 

3 straipsnio 3 dalies a 

punktas 

86 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

dal.   

1/VB - 172, 535, 4 

2/VB + 443, 265, 2 

99 PPE, ECR VB - 289, 415, 8 

35ad komitetas  ↓  

3 straipsnio 3 dalies b, 

c, d punktai 

35ad komitetas  +  

4 straipsnio 3 dalis 95 S&D EB - 338, 353, 4 

Po 5 straipsnio 2 dalies 43 komitetas atsk. +  

44 komitetas atsk. +  

45 komitetas atsk. +  

Po 6 straipsnio 13 

dalies 

96 S&D VB + 353, 332, 24 

7 straipsnio 2 dalis 87 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

60 komitetas  +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavi

mas 

VB / EB: pastabos 

7 straipsnio 5 dalis 64 komitetas dal.   

1 +  

2/EB + 391, 315, 3 

8 straipsnis 66 komitetas dal.   

1/VB + 442, 260, 7 

2/VB + 378, 309, 22 

Po 9 straipsnio 2 dalies 88 S&D, 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

dal.   

1 -  

2 -  

Po 10 straipsnio 2 

dalies 

89 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

Po 11 straipsnio 1 

dalies 

90 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

12 straipsnio 2 dalis 72 komitetas dal.   

1 +  

2/EB - 350, 359, 0 

Po 12 straipsnio 3 

dalies 1 pastraipos b 

punkto 

91 S&D, 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

Po 12 straipsnio 3 

dalies 1 pastraipos c 

punkto 

98 EFDD  +  

12 straipsnio 3 dalies 1 

pastraipos I punktas 

73ad komitetas VB - 352, 359, 0 

92 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

12 straipsnio 3 dalies 

likusi dalis 

73ad komitetas  +  

16 straipsnio 3 dalis 80 komitetas dal.   

1 +  

2/EB + 368, 335, 3 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavi

mas 

VB / EB: pastabos 

I priedo antraštė ir 1 

dalis 

81 komitetas VB + 454, 238, 13 

I priedo 2 punktas 82 komitetas VB + 377, 320, 8 

Po I priedo 2 punkto 83 komitetas VB + 376, 322, 8 

84 komitetas VB + 448, 244, 10 

Po I priedo 2 punkto d 

papunkčio 

93 S&D, 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

EB - 314, 387, 1 

Po 4 

konstatuojamosios 

dalies 

4 komitetas atsk. +  

Po 16 

konstatuojamosios 

dalies 

16 komitetas atsk. +  

18 konstatuojamoji 

dalis 

94 S&D EB - 342, 367, 1 

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas VB + 580, 52, 79 

Balsavimas: teisėkūros rezoliucija VB  Balsavimas atidėtas  

(Darbo tvarkos taisyklių 

61 straipsnio 2 dalis) 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

PPE: 66, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 96, 99 pakeitimai ir Komisijos pasiūlymas. 

Verts/ALE: 73 ad pakeitimas (12 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos 1 punktas) ir 86 pakeitimo 1-oji 

dalis. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

ECR: 43, 44, 45 ir 83 pakeitimai. 

S&D: 4 ir 16 pakeitimai. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

Verts/ALE: 

86 pakeitimas 

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

2-oji dalis: šis žodis. 
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88 pakeitimas 

1-oji dalis: „Darnieji standartai turi atspindėti parengiamajame kiekvienos gaminių grupės 

tyrime dokumentais pagrįstą labiausiai įprastą naudojimą ir juos taikant turi būti 

siekiama atsižvelgti į esamus režimus ir ciklus, kuriuos naudoja vartotojai, taip pat 

turi būti atsižvelgiama į laiką, per kurį pasiekiamas tam tikras prietaiso 

veiksmingumas, kuris daro poveikį energijos vartojimo efektyvumo rodiklio 

apskaičiavimui ar bet kuriems kitiems efektyvumo rodikliams, kaip nustatyta 

atitinkamu deleguotuoju aktu.  

Energijos vartojimo efektyvumo rodiklio apskaičiavimo metodika neturi remtis vien 

tik efektyviausiu energijos vartojimo parametru, funkcija ar režimu (ar ekologiniu 

režimu), jei jų yra daugiau kaip vienas.“. 

2-oji dalis: „Ji turi būti nustatyta taip, kad būtų aptinkamas ir pašalinamas tyčinis ar netyčinis 

manipuliavimas ar bandymų rezultatų gerinimas, ir turi užtikrinti, kad nebūtų 

atsižvelgiama į tolerancijos vertes ir neprivalomus tikrinimo parametrus, kurie galėtų 

pakeisti išbandomo modelio energijos vartojimo efektyvumo klasę.  

Leidžiami patikrintų rezultatų nuokrypiai nuo deklaruojamų turėtų būti ne didesni už 

statistinę ir faktiniais duomenimis pagrįstą matavimo įrangos paklaidą.“ 

 
PPE: 

80 pakeitimas 

1-oji dalis: „Tačiau 3 straipsnio 1 dalies d punktas taikomas iš karto, kai tik pagal 8 straipsnį 

sukurtos duomenų bazės viešoji sąsaja pradeda veikti visu pajėgumu,“. 

2-oji dalis: „ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip 2018 m. sausio 1 d.“ 

 
S&D, Verts/ALE: 

64 pakeitimas 

1-oji dalis: „Prekiautojams leidžiama parduoti su energija susijusius gaminius, neturinčius 

etiketės ar pakeistos skalės etiketės, tik tuo atveju, jei (pakeistos skalės) etiketė 

atitinkamam gaminiui niekada nebuvo pateikiama, o šio gaminio tiekėjas rinkoje 

nebeveikia.“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
66 pakeitimas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Tiekėjams leidžiama savo serveriuose saugoti 

techninius dokumentus pagal 3 straipsnio 1 dalies c punktą, bandymų ataskaitas arba 

panašius atitikties vertinimo dokumentus, kaip nustatyta I priedo 2 punkto a 

papunktyje, lygiaverčius pačių tiekėjų atliktiems bandymams, kurie turi būti 

prieinami tik rinkos priežiūros institucijoms ir Komisijai.“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
72 pakeitimas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ca) Komisija atsižvelgia į atitinkamus Sąjungos 

teisės aktus ir savireguliacijos priemones, kaip antai savanoriškus susitarimus, 

kuriuos taikant tikimasi, kad politikos tikslai bus pasiekti greičiau ar pigiau, nei 

taikant privalomus reikalavimus.“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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5. Europos sienų ir pakrančių apsaugos tarnyba ***I 

Pranešimas: Artis Pabriks (A8-0200/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas atmesti 

Komisijos pasiūlymą 

178 daugiau kaip 

40 narių 

VB - 188, 511, 10 

Visas tekstas, paketas 

Nr. 1 

179ad komitetas  +  

Paketas Nr. 2 1-173 komitetas  ↓  

1 konstatuojamoji 

dalis 

174 ENF  -  

179ad komitetas  +  

4 konstatuojamoji 

dalis 

175 ENF  -  

179ad komitetas  +  

6 konstatuojamoji 

dalis 

176 ENF  -  

179ad komitetas  +  

8 konstatuojamoji 

dalis 

177 ENF  -  

179ad komitetas  +  

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas  +  

Balsavimas: teisėkūros rezoliucija VB + 483, 181, 48 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

GUE/NGL: 178 pakeitimas. 
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6. Europos jūrų saugumo agentūra ***I 

Pranešimas: Michael Cramer (A8-0215/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Visas tekstas, paketas 

Nr. 1 

1 Verts/ALE, 

S&D, PPE, 

ECR, ALDE 

 +  

2b straipsnio 1 dalis 4 ENF  -  

2b straipsnio 1 dalies d 

punktas 

5 ENF  -  

Po 2b straipsnio 3 

dalies 

6 GUE/NGL  -  

12 EFDD  -  

11 straipsnio 1 dalis 13 EFDD  -  

11 straipsnio 2 dalis 14 EFDD  -  

11 straipsnio 3 dalis 15 EFDD  -  

1 konstatuojamoji 

dalis 

2 ENF  -  

Po 1 

konstatuojamosios 

dalies 

3 ENF  -  

7 EFDD  -  

8 EFDD  -  

9 EFDD  -  

10 EFDD  -  

11 EFDD  -  

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas  +  

Balsavimas: teisėkūros rezoliucija VB + 567, 100, 41 
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7. Europos žuvininkystės kontrolės agentūra ***I 

Pranešimas: Alain Cadec (A8-0068/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Visas tekstas 1 PPE, S&D, 

ECR, ALDE 

 +  

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas  +  

Balsavimas: teisėkūros rezoliucija VB + 563, 95, 50 

 

8. Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) priežiūros komiteto 

sekretoriatas ***I 

Pranešimas: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl reglamento 

Visas tekstas 1 komitetas  +  

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas  +  

Teisėkūros rezoliucijos projektas 

Po 1 dalies 2 komitetas  +  

Balsavimas: teisėkūros rezoliucija VB + 670, 34, 6 

 

 

9. Pasirengimas porinkiminei 2014–2020 m. DFP peržiūrai. Parlamento indėlis 

prieš Komisijai pateikiant pasiūlymą 

Pranešimas: Jan Olbrycht ir Isabelle Thomas (A8-0224/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

6 dalis 23 GUE/NGL  -  

22 GUE/NGL  -  

§ originalus dal.   
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

tekstas 
1 +  

2/VB + 634, 24, 45 

3 +  

7 dalis 24 GUE/NGL  -  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

12 dalis 1 PPE VB - 253, 380, 75 

25 GUE/NGL  -  

13 dalis 26 GUE/NGL  -  

14 dalis 27 GUE/NGL  -  

28 GUE/NGL  -  

Po 14 dalies 29 GUE/NGL  -  

15 dalis 4 EFDD VB - 152, 505, 51 

30 GUE/NGL  -  

31 GUE/NGL  -  

11 Verts/ALE VB - 160, 506, 43 

Po 19 dalies 32 GUE/NGL  -  

20 dalis 33 GUE/NGL  -  

§ originalus 

tekstas 

VB + 639, 47, 24 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 20 dalies 34 GUE/NGL  -  

23 dalis 35 GUE/NGL  -  

Po 24 dalies 36 GUE/NGL  -  

25 dalis 37 GUE/NGL  -  

Po 25 dalies 38 GUE/NGL  -  

Po 26 dalies 39 GUE/NGL  -  

27 dalis 40 GUE/NGL  -  

Po 27 dalies 41 GUE/NGL  -  

42 GUE/NGL  -  

Po 41 dalies 43 GUE/NGL VB + 541, 126, 

33  pakeista žodžiu 

42 dalis 12 Verts/ALE VB - 99, 571, 28 

44 GUE/NGL  -  

Po 42 dalies 45 GUE/NGL  -  

43 dalis 5 EFDD VB - 69, 554, 82 

46 GUE/NGL  -  

44 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 586, 60, 59 

2 +  

47 dalis 47 GUE/NGL  -  

Po 47 dalies 13 Verts/ALE VB - 200, 504, 4 

14 Verts/ALE VB - 112, 524, 61 

15 Verts/ALE VB - 101, 554, 48 

16 Verts/ALE VB + 557, 114, 33 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

48 dalis 17 Verts/ALE VB - 77, 582, 42 

Po 49 dalies 6 EFDD VB - 135, 553, 14 

51 dalis 2NP PPE VB - 315, 375, 14 

Po 52 dalies 48 GUE/NGL  -  

60 dalis 18 Verts/ALE VB - 122, 574, 6 

61 dalis 49 GUE/NGL  -  

62 dalis 50NP GUE/NGL  -  

Po 62 dalies 7 EFDD VB - 149, 501, 61 

63 dalis 51 GUE/NGL  -  

65 dalis 52 GUE/NGL  -  

73 dalis 53NP GUE/NGL  -  

75 dalis 8 EFDD  -  

76 dalis 54 GUE/NGL  -  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

Po 80 dalies 9 EFDD VB - 193, 487, 30 

Po 82 dalies 10 EFDD VB - 191, 481, 33 

86 dalis 19 Verts/ALE VB - 150, 501, 55 

Po 86 dalies 20 Verts/ALE VB - 106, 569, 25 

Po C 

konstatuojamosios 

dalies 

21 GUE/NGL  -  

Po E 

konstatuojamosios 

dalies 

3 EFDD  -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 451, 193, 65 
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Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EFDD: 4, 5, 6, 7, 9 ir 10 pakeitimai. 

Verts/ALE: 11–20 pakeitimai. 

S&D: 1, 2 pakeitimai. 

GUE/NGL: 6 dalies 2-oji dalis, 20 dalis, 44 dalies 1-oji dalis ir 43 pakeitimas. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

GUE/NGL: 

6 dalis 

1-oji dalis: „mano, kad 2016 m. atliekant DFP peržiūrą turėtų būti įvertintos įvairios rimtos 

krizės ir naujos politinės iniciatyvos kartu su atitinkamais jų padariniais biudžetui, 

kurie nebuvo numatyti, kai buvo priimama DFP; atkreipia dėmesį į, be kita ko, 

migracijos ir pabėgėlių krizę, išorės ekstremaliąsias situacijas, vidaus saugumo 

problemas, žemės ūkio krizę, Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) 

finansavimą, mokėjimų krizę ES biudžete,“. 

2-oji dalis: „vis dar aukštą nedarbo lygį, ypač jaunimo, taip pat skurdą ir socialinę atskirtį;“. 

3-oji dalis: „be to, atkreipia dėmesį į neseniai sudarytą tarptautinį susitarimą dėl klimato kaitos 

ir stiprėjantį spaudimą dėl vystymosi politikos; pastebi, jog siekiant finansuoti 

papildomus skubius poreikius buvo nuspręsta pirmą kartą pasinaudoti DFP 

lankstumo mechanizmais ir specialiosiomis priemonėmis, nes DFP viršutinės ribos 

tam tikrose išlaidų kategorijose pasirodė esančios per žemos; mano, kad per 

pastaruosius dvejus metus iš esmės buvo pasiektos DFP ribos;“. 

 
7 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „atitikti politinius ir strateginius ES politikos 

prioritetus ir“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
44 dalis 

1-oji dalis: „laikosi griežtos nuomonės, kad bendri biudžeto asignavimai ir iš anksto BŽŪP 

skirti nacionaliniai paketai, įskaitant tiesioginių išmokų asignavimus, per DFP 

tikslinimą turi likti nepakeisti; be to, pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad nebūtų 

sumažintos Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui skiriamos lėšos,“. 

2-oji dalis: „siekiant sudaryti sąlygas, kad būtų pasiekti neseniai įvykdytos bendros 

žuvininkystės politikos reformos tikslai;“. 

 
76 dalis 

1-oji dalis: „ragina įvesti vienos ar kelių rūšių naujų nuosavų išteklių sistemą, idealiu atveju 

šiuos išteklius aiškiai susiejant su pridėtinę vertę kuriančiomis Europos politikos 

priemonėmis;“. 

2-oji dalis: „atkreipia dėmesį į tai, kad Aukšto lygio grupė jau aptarė daug galimų naujų 

nuosavų išteklių šaltinių, kaip antai reformuotą PVM, finansinių sandorių mokestį, 

ECB senjoražą, pertvarkytą ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą ir 

anglies dioksido apmokestinimą, transporto apmokestinimą, įmonių apmokestinimą, 

elektros energijos arba skaitmeninio sektoriaus apmokestinimą; nekantriai laukia 

Aukšto lygio grupės rekomendacijų, kad būtų galima tęsti procesą ir parengti 

Parlamento poziciją šiuo klausimu;“. 

3-oji dalis: „atsižvelgdamas į tai, ragina laipsniškai panaikinti visų formų nuolaidas;“. 
 



P8_PV(2016)07-06(VOT)_LT.doc 14 PE 586.882 

Įvairūs 

Gabriele Zimmer žodžiu pateikė tokį 43 pakeitimo pakeitimą: 

„pažymi, jog ES indėlis skatinant taiką ir susitaikymą Airijoje yra svarbus, ypač pasinaudojant PEACE 

programomis, skirtomis šiaurinei Šiaurės Airijos daliai ir pietinėms pasienio grafystėms; pažymi, kad 

dėl JT referendumo rezultatų gali kilti didelių problemų taikos procesui ir kad tai kenkia taikos 

proceso ir Didžiojo penktadienio susitarimo vientisumui; ragina Komisiją toliau remti taikos procesą, 

toliau finansuojant PEACE programą;“. 
 

 

10. Sprendimai dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių 

(TAXE 2) 

Pranešimas: Jeppe Kofod ir Michael Theurer (A8-0223/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 2 dalies 19 GUE/NGL  -  

3 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

4 dalis 20 GUE/NGL  -  

5 dalis 2 S&D, ALDE  +  

Po 5 dalies 6 EFDD VB + 323, 314, 74 

6 dalis 11 PPE EB + 432, 230, 44 

21 GUE/NGL  -  

§ originalus 

tekstas 

atsk. ↓  

10 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 432, 248, 25 

Po 12 dalies 22 GUE/NGL  -  

13 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

15 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 411, 269, 29 

2/VB + 595, 98, 10 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

16 dalis 23 GUE/NGL  -  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 490, 183, 32 

2/VB + 419, 255, 31 

18 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 660, 39, 8 

2/VB - 317, 356, 32 

3/VB + 575, 78, 50 

19 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

20 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

21 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

22 dalis 24 GUE/NGL  -  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 389, 309, 9 

23 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 391, 311, 5 

3 +  

24 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

26 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 +  

27 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 469, 198, 42 

2/VB + 452, 211, 43 

28 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

29 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 651, 43, 17 

2/VB - 200, 310, 194 

31 dalis 12 PPE VB + 476, 222, 9 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB ↓  

2/VB ↓  

32 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

36 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 653, 40, 12 

2/VB - 150, 521, 38 

37 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

38 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 -  

2/EB + 379, 322, 8 

3 -  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

39 dalis 25 GUE/NGL VB - 332, 362, 16 

40 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 400, 288, 17 

42 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 453, 233, 15 

43 dalis § originalus 

tekstas 

VB - 316, 351, 34 

44 dalis § originalus 

tekstas 

VB - 332, 362, 11 

46 dalis § originalus 

tekstas 

VB - 290, 358, 55 

47 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

48 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

49 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 464, 216, 27 

2/VB + 469, 222, 11 

50 dalis 7 EFDD  -  

26 GUE/NGL  -  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

55 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 376, 314, 16 

57 dalis § originalus 

tekstas 

VB - 172, 485, 43 

Po 57 dalies 27 GUE/NGL  -  

59 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

60 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

Po 60 dalies 8 EFDD VB - 187, 502, 21 

61 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

62 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

64 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

67 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 563, 135, 12 

69 dalis 13 PPE  +  

71 dalis 14 PPE  +  

77 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 653, 44, 10 

2/VB + 393, 302, 3 

78 dalis 3 S&D, ADLE VB + 316, 183, 201 

4 ENF VB ↓  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

§ originalus 

tekstas 

atsk. ↓  

79 dalis 15 PPE  +  

81 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 368, 316, 26 

84 dalis 28 GUE/NGL  -  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 661, 11, 31 

2/VB + 422, 218, 55 

85 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

Prieš A 

konstatuojamąją dalį 

16 GUE/NGL VB - 318, 342, 49 

Po D 

konstatuojamosios 

dalies 

18 GUE/NGL  -  

E konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 652, 26, 29 

2/VB - 319, 324, 60 

F konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 646, 14, 48 

2/VB + 457, 210, 37 

G konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 651, 5, 51 

2/VB + 370, 261, 73 

H konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 645, 11, 50 

2/VB + 399, 264, 38 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

N konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

P konstatuojamoji 

dalis 

9 PPE  +  

Q konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. -  

T konstatuojamoji 

dalis 

1 S&D, ADLE VB + 502, 133, 71 

W konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 395, 274, 31 

AC konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

VB + 340, 320, 43 

AD konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 588, 71, 46 

2/VB - 340, 345, 14 

AF konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

VB + 337, 322, 38 

AG konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. -  

Po AO 

konstatuojamosios 

dalies 

17 GUE/NGL VB - 92, 584, 31 

BF konstatuojamoji 

dalis 

29 GUE/NGL VB - 182, 511, 12 

5 EFDD VB - 243, 445, 13 

BG konstatuojamoji 

dalis 

10 PPE  +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 514, 68, 125 
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Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ALDE: 36, 39, 40, 42, 67 dalys ir 4 pakeitimas. 

EFDD: 5, 6 ir 8 pakeitimai. 

Verts/ALE: 10, 15, 16, 18, 27, 29, 31, 43, 44, 46, 49, 55, 57, 77, 81, 84 dalys, E, F, G, H, AC, 

AD, AF konstatuojamosios dalys ir 1, 12 pakeitimai. 

GUE/NGL: 3, 16, 17 ir 29 pakeitimai. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

ALDE: 10, 21, 43, 44, 46, 57, 61, 81, 85 dalys, ir Q, AC, AD, AF, AG konstatuojamosios 

dalys. 

GUE/NGL: 6 dalis. 

ECR: 6, 13, 24, 32, 38, 40, 43, 44, 55, 57, 67, 78 dalys. 

PPE: 10, 20, 38, 43, 44, 46, 48, 55, 57, 60, 61, 62, 78, 81 dalys ir H, N, Q, AC, AF, AG 

konstatuojamosios dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

ENF: 

59 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „116 ar“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
ALDE: 

28 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pvz., CV-BV struktūra Nyderlanduose, kuria 

naudojasi daug Amerikos įmonių,“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
H konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi remiantis apskaičiavimais manoma, jog 2015 m. investicijų srautai į 

lengvatinių mokesčių centrus sudarė 72 mlrd. USD ir pastaraisiais metais jie 

padidėjo išaugus investicijų srautams iš tarptautinių įmonių, įsisteigusių 

besivystančios ir pereinamosios ekonomikos šalyse, kartais sudarant investicijų 

plovimo sandorius; kadangi investicijų srautai į specialios paskirties subjektus 

sudaro didžiąją lengvatinių mokesčių investicijų srautų dalį;“. 

2-oji dalis: „kadangi Liuksemburgas buvo pagrindinis su specialios paskirties subjektais 

susijusių investicijų srautų gavėjas 2015 m., kadangi 2015 m. taip pat buvo itin 

didelės su specialios paskirties subjektais susijusios įplaukos į Nyderlandus; kadangi 

nuolat per lengvatinių mokesčių mechanizmus nukreipiami finansiniai srautai rodo, 

jog reikia sukurti darnesnę Europos ir pasaulio mokesčių ir investicijų politiką;“. 

 
S&D: 

38 dalis 

1-oji dalis: „pažymi, kad valstybinių universitetų mokesčių teisės fakultetus, mokesčių 

mokslinių tyrimų skyrius ir stambias mokesčių bendroves sieja akivaizdūs 

tarpusavio ryšiai, dėl kurių kyla interesų konfliktai, o dėstytojai stokoja 

nepriklausomybės, kurios iš jų tikimasi; pažymi, kad dabartinėmis aplinkybėmis 

mokesčių konsultantai mokomi padėti slėpti mokesčius naudojantis viešais mokesčių 

mokėtojų pinigais; “. 

2-oji dalis: „prašo Komisijos ištirti akademinės bendruomenės ir mokesčių konsultavimo srities 

atstovų tarpusavio ryšius, dėmesio skiriant bent tokiems būtiniausiems klausimams 

kaip interesų konfliktai“. 

3-oji dalis: „ir naudojimasis valstybės finansuojamomis švietimo įstaigomis siekiant padėti 

nuslėpti pelno mokestį;“. 
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48 dalis 

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

2-oji dalis: šis žodis. 

 
ECR: 

26 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ES masto“ ir „kurį administruotų“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
31 dalis 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
PPE: 

22 dalis 

1-oji dalis: „ragina Komisiją kuo greičiau parengti bendrą Sąjungos apibrėžtį ir 

nebendradarbiaujančių šalių ir teritorijų sąrašą (t. y. juodąjį mokesčių rojų sąrašą), 

kuris būtų pagrįstas tvirtais, skaidriais ir objektyviais kriterijais ir kurį rengiant būtų 

atsižvelgiama į tai, ar įgyvendinamos EBPO rekomendacijos, į mokesčių skaidrumo 

priemones, BEPS veiksmus ir automatinio keitimosi informacija standartus, į tai, ar 

taikoma žalinga mokesčių praktika, į privalumus atitinkamoje šalyje ar teritorijoje 

negyvenantiems ar juridiniams asmenims, į tai, ar taikomas ekonominio sandorio 

turinio reikalavimas, ar atskleidžiama juridinių asmenų organizacinė struktūra 

(įskaitant patikos subjektus, labdaros organizacijas, fondus ir t. t.) arba valdomas 

turtas ar teisės, ir teigiamai vertina Komisijos ketinimą pasiekti susitarimą dėl šio 

sąrašo per ateinančius šešis mėnesius; ragina valstybes nares pritarti šiam susitarimui 

iki 2016 m. pabaigos; mano, jog prieš įtraukiant į sąrašą turi būti numatyta problemų 

sprendimo procedūra, pradedant konstruktyviu dialogu su šalimi ir teritorija, kurioje 

aptikta trūkumų, kad būtų užtikrintas ir prevencinis proceso poveikis; mano, jog 

turėtų būti parengtas mechanizmas, kad šalis ar teritorija galėtų būti išbraukta iš 

sąrašo, jei ir kai užtikrinamas sėkmingas reikalavimų vykdymas arba pašalinami 

ankstesni trūkumai;“. 

2-oji dalis: „mano, kad šis vertinimas turėtų apimti ir EBPO nares;“ 

 
27 dalis 

1-oji dalis: „apgailestauja, kad Andora ir Monakas įsipareigojo automatiškai keistis informacija 

ne nuo 2017 m., o nuo 2018 m.;“. 

2-oji dalis: „pažymi, kad kai kurios nebendradarbiaujančios šalys ir teritorijos, pvz., Andora, 

laikosi keitimosi informacija standartų, bet pamažu tampa mažus mokesčius 

taikančiomis šalimis ir teritorijomis; reiškia susirūpinimą, kad pagal Andoros ir 

Ispanijos susitarimą dėl dvigubo apmokestinimo šiuo metu neužtikrinamas 

veiksmingas automatinis keitimasis informacija; ragina Komisiją atidžiai stebėti, ar 

veiksmingai vyksta į valstybių narių sutartis, pasirašytas su anksčiau 

nebendradarbiavusiomis arba šiuo metu nebendradarbiaujančiomis šalimis ir 

teritorijomis, įtrauktas automatinis keitimasis informacija;“. 
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36 dalis 

1-oji dalis: „ragina stiprinti galiojančius konsultavimo mokesčių klausimais sektoriaus elgesio 

kodeksus, visų pirma siekiant atsižvelgti į galimus interesų konfliktus taip, kad jie 

būtų aiškiai ir suprantamai atskleisti; ragina Komisiją parengti Sąjungos elgesio 

kodeksą, kuris būtų taikomas teikiant visas konsultacines paslaugas, kad būtų aiškiai 

atskleisti galimo interesų konflikto atvejai; mano, jog jis turėtų apimti mokesčių 

konsultantams skirtas Sąjungos taisykles dėl nesuderinamumo, kad būtų išvengta 

interesų konfliktų konsultuojant tiek viešąjį, tiek privatųjį sektorius bei kitokių 

interesų konfliktų;“. 

2-oji dalis: „šiuo požiūriu ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl Reglamento (ES) 

Nr. 537/2014 ir Direktyvos 2014/56/ES dalinio pakeitimo;“. 

 
37 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus šiuos žodžius „todėl pabrėžia, kad svarbu šias paslaugas 

aiškiai atskirti;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
47 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „nusižengimus, įskaitant“ ir „arba neleistiną“. 

2-oji dalis: „nusižengimus, įskaitant“ ir „arba neleistiną“. 

3-oji dalis: „mano, kad tokie informacijos atskleidimo atvejai, atkreipiantys dėmesį į mokesčių 

slėpimo, mokesčių vengimo ir pinigų plovimo mastą, akivaizdžiai tarnauja viešajam 

interesui – tai patvirtina neseni „LuxLeaks“ ir „Panama Papers“ atvejai, parodę turto 

perkėlimo į mažų mokesčių šalis reiškinio mastą;“. 

4-oji dalis: „primena, kad galimybė nustatyti mokesčių įstatymų pažeidėjus ir patraukti juos 

baudžiamojon atsakomybėn labai priklauso nuo prieinamų duomenų ir jų kokybės;“. 

 
84 dalis 

1-oji dalis: „pažymi, kad reikia toliau dirbti siekiant susipažinti su valstybių narių, Komisijos ir 

Elgesio kodekso grupės dokumentais; dar kartą pabrėžia, kad reikia toliau analizuoti 

Parlamentui jau pateiktus dokumentus, siekiant tinkamai įvertinti, ar reikia tolesnių 

politinių veiksmų ir politikos iniciatyvų;“. 

2-oji dalis: „ragina būsimąjį tyrimo komitetą tęsti šį darbą ir taikyti kitokį nei Specialiojo 

komiteto darbo metodą, labiau vadovaujantis apklausų komiteto, kaip, pavyzdžiui, 

kaip JK Valstybės ataskaitų komitetas, modeliu;“. 

 
F konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi 2009 m. balandžio mėn. G 20 vadovai ėmėsi veiksmų ir paprašė, kad 

lengvatinių mokesčių jurisdikcijos pasirašytų bent 12 sutarčių dėl keitimosi 

informacija, kuriomis siekiama užbaigti bankų paslapties laikotarpį; “. 

2-oji dalis: kadangi ekonomistams kilo rimtų abejonių dėl šių priemonių veiksmingumo ir jie 

aiškino, kad šios sutartys paskatino banko indėlių perkėlimą iš vienų mokesčių rojų į 

kitus, tačiau nepaskatino didelio lėšų repatrijavimo; kadangi, nepaisant nesenų 

tarptautinių pastangų didinti finansinį skaidrumą, nėra jokių įrodymų, kad anksčiau, 

bent iki 2014 m., mažėjo portfelinės investicijos į lengvatinių mokesčių jurisdikcijas; 

kadangi dar per anksti vertinti, ar patvirtinus automatinį keitimąsi informacija 

mokesčių klausimais (bendras duomenų teikimo standartas) ši tendencija pasikeis;“. 

 
W konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Europos Sąjungoje ir už jos ribų,“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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AD konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi visi Specialiojo komiteto klausyme dalyvavę bankai oficialiai paneigė, kad 

pataria savo klientams kokiu nors būdu slėpti mokesčius ar jų vengti, ir paneigė šiuo 

tikslu palaikantys ryšius su apskaitos įmonėmis ir advokatų kontoromis;“. 

2-oji dalis: „kadangi bankai vis dėlto prašo apskaitos ir konsultacinių įmonių teisinių nuomonių, 

kad būtų patvirtintos klientams siūlomos sutartys; kadangi šios apmokamos teisinės 

nuomonės gali būti naudojamos mokesčių slėpimo operacijoms nuslėpti ir įtarimams 

dėl tyčinio bankų sukčiavimo išvengti;“. 

 
ECR, PPE: 

3 dalis 

1-oji dalis: „ragina valstybes nares ir Komisiją priimti papildomus pasiūlymus dėl teisėkūros 

procedūra priimamų aktų dėl pelno mokesčio vengimo, kadangi valstybės narės turi 

galimybių griežtinti savo kovos su piktnaudžiavimu taisykles, būtinas norint kovoti 

su mokesčių bazės erozija; labai apgailestauja, kad valstybės narės nė vienoje 

Tarybos darbo grupėje neaptarė Parlamento rekomendacijų“. 

2-oji dalis: „ir neatsižvelgė į tai, kad, sudarydamos agresyvaus mokesčių vengimo ir slėpimo 

sąlygas kitose valstybėse narėse, jos pažeidžia Sutartyje nustatytą lojalaus 

bendradarbiavimo pareigą;“. 

 
16 dalis 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
19 dalis 

1-oji dalis: „ragina Komisiją parengti aiškų teisės aktą, kuriame būtų pateiktos ekonominio 

sandorio turinio, vertės kūrimo ir nuolatinės buveinės apibrėžtys, ypač siekiant 

spręsti priedangos įmonių problemą;“. 

2-oji dalis: „ragina valstybes nares perkelti prievolę įrodyti, susijusią su turto, įgyto vykdant 

nusikalstamą veiklą, grąžinimu ar neteisėto pelno išieškojimu;“. 

 
23 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „sustabdyti laisvosios prekybos susitarimus“, 

„neleistiną“ ir „neleistiną“ (2 k.). 

2-oji dalis: „sustabdyti laisvosios prekybos susitarimus“,  

3-oji dalis: „neleistiną“ ir „neleistiną“ (2 k.). 

 
77 dalis 

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

2-oji dalis: šis žodis. 

 
ALDE, PPE: 

15 dalis 

1-oji dalis: „apgailestauja, kad nemažai išklausytų tarptautinių įmonių griežtai nepasmerkė 

mokesčių vengimo praktikos ir agresyvaus mokesčių planavimo; pabrėžia, kad 

tarptautinės įmonės gali lengvai teikti dirbtines grupių vidaus paskolas agresyvaus 

mokesčių planavimo tikslais;“. 

2-oji dalis: „pabrėžia, kad pirmenybę teikiant tokiam skolos finansavimui nukenčia mokesčių 

mokėtojai ir finansinis stabilumas; todėl ragina valstybes nares savo atitinkamuose 

įstatymuose dėl mokesčių panaikinti tendencingumą skolos ir turto atžvilgiu;“. 
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18 dalis 

1-oji dalis: „palankiai vertina komunikatą dėl veiksmingo apmokestinimo išorės strategijos, 

kuriame Europos investicijų bankas (EIB) raginamas perkelti gero valdymo 

reikalavimus į savo sutartis su visais atrinktais finansų tarpininkais; ragina EIB 

parengti naują atsakingo apmokestinimo politiką, pradedant jo įgyvendinama 

nebendradarbiaujančių šalių ir teritorijų politikos peržiūra, kuri 2016 m. atliekama 

palaikant glaudų dialogą su pilietine visuomene;“. 

2-oji dalis: „ragina EIB užtikrinti, kad ir tiesioginio finansavimo, ir finansavimo per tarpininkus 

sąlyga būtų su mokesčiais susijusių duomenų pagal šalis atskleidimas vadovaujantis 

kredito įstaigoms taikoma KRD IV nuostata ir informacijos apie tikrąjį savininką 

atskleidimas;“. 

3-oji dalis: „pakartoja, jog EIB turėtų stiprinti savo išsamaus patikrinimo veiklą, kad pagerėtų 

informacijos apie galutinius paramos gavėjus kokybė ir būtų veiksmingiau 

užkertamas kelias sandoriams su finansų tarpininkais, turinčiais prastą reputaciją 

skaidrumo, sukčiavimo, korupcijos, organizuoto nusikalstamumo, pinigų plovimo ir 

neigiamo poveikio visuomenei ir aplinkai aspektais arba registruotais lengvatinių 

mokesčių zonose ar mokesčių rojuose, kuriuose vykdomas agresyvus mokesčių 

planavimas;“. 

 
29 dalis 

1-oji dalis: „pažymi, kad iki šiol lengvatinis pajamų iš patentų, žinių ir MTTP apmokestinimas 

nepasiteisino kaip veiksminga inovacijų Sąjungoje skatinimo priemonė tiek, kiek 

buvo tikimasi; apgailestauja, kad vietoj to tarptautinės įmonės tokiu apmokestinimu 

naudojasi pelnui perkelti taikydamos agresyvaus mokesčių planavimo schemas, 

pvz., puikiai žinomą metodą „double Irish with a Dutch sandwich“; laikosi 

nuomonės, kad lengvatinis pajamų iš patentų apmokestinimas – netinkama ir 

neveiksminga priemonė ekonomikos tikslams siekti; primygtinai tvirtina, kad MTTP 

gali būti remiama visapusiškesnėmis politikos priemonėmis, kurioms būtų 

skatinamos ilgalaikės inovacijos ir nepriklausomi moksliniai tyrimai, bei 

subsidijomis – pirmenybė turėtų būti teikiama joms, o ne lengvatiniam pajamų iš 

patentų apmokestinimui, nes tikimybė, kad subsidijos bus panaudotos mokesčių 

vengimo schemoms, mažesnė; atkreipia dėmesį į tai, kad lengvatinio pajamų iš 

patentų apmokestinimo ir MTTP veiklos ryšys dažnai sutartinis ir kad tarptautinių 

įmonių veiksmingo mokesčių mokėjimo požiūriu taikant esamus modelius 

lenktyniaujama dėl žemesnių standartų;“. 

2-oji dalis: „ragina valstybes nares pamažu atsisakyti esamo lengvatinio pajamų iš patentų 

apmokestinimo ir naują apmokestinimą uždrausti vėliausiai 2021 m.;“. 

 
E konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi atskleidus Panamos dokumentus mums priminta, kad mokesčių vengimo 

klausimas apima ne vien tarptautines bendroves ir yra glaudžiai susijęs su 

nusikalstama veikla ir kad turtas, kuriam taikomi lengvatiniai mokesčiai, sudaro 

maždaug 10 trln. USD;“. 

2-oji dalis: „kadangi daugiau nei 2,5 mlrd. USD vertės turtas, kuriam taikomi lengvatiniai 

mokesčiai, laikomas Šveicarijoje;“. 
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G konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi, remiantis Tarptautinių atsiskaitymų banko pateikta informacija, 

lengvatinių mokesčių centruose laikomų tarpvalstybinių indėlių dydis 2008–2015 m. 

kasmet vidutiniškai augo 2,81 proc., o likusioje pasaulio dalyje – vos 1,24 proc.;“. 

2-oji dalis: „kadangi svarbiausi lengvatinių mokesčių centrai, kuriuose laikomi užsienio indėliai, 

yra Kaimanų Salos (663 mlrd. USD), Liuksemburgas (360 mlrd. USD), Šveicarija 

(137 mlrd. USD), Honkongas (125 mlrd. USD), Singapūras (95 mlrd. USD), 

Bermuda (77 mlrd. USD), Panama (67 mlrd. USD), Džersis (58 mlrd. USD) ir 

Bahamos (55 mlrd. USD); kadangi tokiuose Europos mokesčių rojuose, kaip 

Andora, Gibraltaras, Lichtenšteinas ir Šveicarija, mažėja tarptautinių indėlių arba jie 

pastaruosius kelerius metus nekinta ir dėl to daroma prielaida, kad lengvatinių 

mokesčių veikla perkeliama į kitas jurisdikcijas ir lengvatinių mokesčių pramonė 

restruktūrizuojama dėl didėjančio dvišalių susitarimų dėl informacijos mokesčių 

klausimais skaičiaus;“. 

 
ENF, PPE: 

49 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ragina valstybes nares peržiūrėti savo galiojančius 

teisės aktus dėl informatorių apsaugos ir įtraukti galimybę nekelti baudžiamosios 

bylos tais atvejais, kai informatoriai veikė siekdami apginti viešąjį interesą;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
64 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „vertinimą ir“, „užtikrinimą, kad valstybės narės 

netaiko jokių žalingų mokesčių priemonių,“ ir „mano, kad šis centras taip pat galėtų 

būti informatorių kontaktinis centras, kai valstybės narės ir nacionaliniai mokesčių 

administratoriai nesiima veiksmų dėl atskleistų mokesčių slėpimo arba vengimo 

atvejų arba šiuo klausimu neatlieka atitinkamų tyrimų; mano, kad šis centras galėtų 

pasinaudoti sutelktomis ekspertinėmis žiniomis Sąjungos ir nacionaliniu lygiu, kad 

būtų sumažinta našta mokesčių mokėtojams;“. 

2-oji dalis: „vertinimą ir“, „užtikrinimą, kad valstybės narės netaiko jokių žalingų mokesčių 

priemonių,“. 

3-oji dalis: „mano, kad šis centras taip pat galėtų būti informatorių kontaktinis centras, kai 

valstybės narės ir nacionaliniai mokesčių administratoriai nesiima veiksmų dėl 

atskleistų mokesčių slėpimo arba vengimo atvejų arba šiuo klausimu neatlieka 

atitinkamų tyrimų; mano, kad šis centras galėtų pasinaudoti sutelktomis 

ekspertinėmis žiniomis Sąjungos ir nacionaliniu lygiu, kad būtų sumažinta našta 

mokesčių mokėtojams;“. 
 

 

 

11. Struktūrinių fondų ir programos „Horizontas 2020“ sąveika 

Pasiūlymai dėl rezoliucijos: B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-
0860/2016, B8-0861/2016 

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 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0851/2016  

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

Po 10 dalies 1 Verts/ALE VB - 133, 504, 66 

13 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 597, 73, 38 

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0851/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0852/2016  ECR  ↓  

B8-0857/2016  EFDD  ↓  

B8-0858/2016  ALDE  ↓  

B8-0860/2016  PPE, S&D  ↓  

B8-0861/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

PPE: galutinis balsavimas (RC-B8-0851/2016). 

Verts/ALE: 1 pakeitimas. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

Verts/ALE: 13 dalis. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

ALDE: 

13 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „saugumo srityje (būtinybę užtikrinti vienodą IRT 

infrastruktūros lygį visoje ES); palankiai vertina IRT saugumo struktūrų 

suderinimą;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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12. Komisijos 2017 m. darbo programos rengimas 

Pasiūlymai dėl rezoliucijos: B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-
0894/2016, B8-0895/2016, B8-0896/2016 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0885/2016 (PPE, S&D, ALDE) 

Prieš 1 dalį 12 ENF VB - 104, 541, 56 

Po 1 dalies 20 GUE/NGL VB - 151, 341, 211 

21 GUE/NGL VB - 137, 497, 64 

2 dalies 4 įtrauka 1 Verts/ALE  -  

5 dalis 2 Verts/ALE  -  

Po 5 dalies 13 ENF VB - 92, 576, 32 

24 GUE/NGL VB - 109, 555, 30 

25 GUE/NGL VB - 134, 508, 58 

Po 7 dalies 29 GUE/NGL VB - 181, 383, 137 

30 GUE/NGL VB - 192, 330, 170 

Po 8 dalies 26 GUE/NGL VB - 112, 545, 46 

9 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Po 11 dalies 27 GUE/NGL  -  

28 GUE/NGL  -  

41 GUE/NGL  -  

43 GUE/NGL VB - 155, 502, 46 

44 GUE/NGL  -  

Po 12 dalies 14 ENF VB - 66, 597, 39 

42 GUE/NGL  -  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 15 dalies 15 ENF VB - 68, 612, 20 

Po 16 dalies 45 GUE/NGL  -  

17 dalis 3 Verts/ALE  -  

Po 17 dalies 32 GUE/NGL VB - 119, 543, 41 

33 GUE/NGL  -  

34 GUE/NGL VB - 180, 340, 181 

35 GUE/NGL  -  

36 GUE/NGL VB - 174, 292, 240 

37 GUE/NGL  -  

20 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 478, 201, 23 

24 dalis 4 Verts/ALE  -  

Po 29 dalies 16 ENF VB - 94, 544, 52 

30 dalies įvadas § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

30 dalies 1 įtrauka § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 600, 61, 44 

2/VB + 427, 178, 79 

30 dalies 2 įtrauka § originalus 

tekstas 

atsk. +  

30 dalies 3 įtrauka § originalus 

tekstas 

atsk. +  

30 dalies 4 įtrauka § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 607, 70, 24 

2/VB + 506, 170, 19 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

30 dalies 6 įtrauka 5 Verts/ALE  -  

Po 30 dalies 46 GUE/NGL VB - 94, 558, 51 

32 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 535, 135, 36 

34 dalies 1 įtrauka § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 459, 164, 77 

34 dalies 4 įtrauka § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 515, 150, 36 

Po 35 dalies 22 GUE/NGL VB - 136, 543, 21 

23 GUE/NGL  -  

36 dalis 6 Verts/ALE  -  

37 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

38 dalis 7 Verts/ALE  -  

39 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Po 43 dalies 31 GUE/NGL EB - 138, 470, 83 

38 GUE/NGL  -  

39 GUE/NGL  -  

40 GUE/NGL VB - 208, 271, 224 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

48 dalis 8 Verts/ALE VB - 222, 326, 154 

49 dalis 9 Verts/ALE  -  

Po A 

konstatuojamosios 

dalies 

17 GUE/NGL  -  

B konstatuojamoji 

dalis 

10 Verts/ALE  -  

Po B 

konstatuojamosios 

dalies 

18 GUE/NGL  -  

Po C 

konstatuojamosios 

dalies 

11 Verts/ALE  -  

19 GUE/NGL  -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 417, 209, 78 

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0885/2016  ALDE  ↓  

B8-0886/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0892/2016  PPE  ↓  

B8-0893/2016  S&D  ↓  

B8-0894/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0895/2016  EFDD  ↓  

B8-0896/2016  ECR  ↓  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

GUE/NGL: 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 36, 40, 43, 46 pakeitimai. 

ENF: 12–16 pakeitimai ir galutinis balsavimas. 

Verts/ALE: 30 dalies 1, 4 įtraukos ir 8 pakeitimas. 

ECR: 20 dalies 2-oji dalis, 32 dalies 2-oji dalis, 34 dalies 1 įtraukos 2-oji dalis ir 4 įtraukos 

2-oji dalis. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

Verts/ALE: 30 dalies 2 įtrauka ir 37 dalis. 

ALDE: 30 dalies 3 įtrauka. 
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Prašymai balsuoti dalimis 

ECR: 

20 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kurias įmanoma įgyvendinti;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
32 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „dėti pastangas siekdama sukurti privalomą bendrą 

konsoliduotąją pelno mokesčio bazę“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
34 dalies 1 įtrauka 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „sustiprinant tikruosius nuosavus išteklius arba 

numatant naujus išteklius,“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
34 dalies 4 įtrauka 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „padidinti DFP viršutines ribas ir“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
Verts/ALE: 

9 dalis 

1-oji dalis: „ragina Komisiją pasiūlyti daugiau priemonių, kuriomis būtų skatinami moksliniai 

tyrimai ir plėtra, naujovės, kultūrų įvairovė ir kūrybingumas, kaip pagrindiniai darbo 

vietų kūrimą skatinantys veiksniai, turint omenyje tai, kad įmonių, ypač MVĮ, 

galimybės gauti kapitalo turi esminę svarbą siekiant skatinti naujų produktų ir 

paslaugų kūrimą ir gamybą tiek tradiciniuose, tiek naujai atsirandančiuose 

sektoriuose,“. 

2-oji dalis: „ir siekiant veiksmingai apsaugoti intelektinės nuosavybės teises;“. 

 
30 dalies įžanginė dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kaip geopolitiniam subjektui“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
30 dalies 1 įtrauka 

1-oji dalis: „skatinti stabilumą ir gerovę ES kaimyninėse šalyse imantis iniciatyvų, kuriomis 

skatinamas vystymasis ir demokratija, geras valdymas ir teisinė valstybė, stiprinant 

civilinių konfliktų prevenciją ir susitaikymo priemones,“. 

2-oji dalis: „dialogą saugumo klausimais ir veiklą atsižvelgiant į bendrą saugumo ir gynybos 

politiką, įskaitant atitinkamą NATO įtraukimą, kuri NATO narėms tebėra jų 

kolektyvinės gynybos pagrindas ir jos įgyvendinimo forumas;“. 

 
30 dalies 4 įtrauka 

1-oji dalis: „užtikrinti, kad vystomojo bendradarbiavimo politika būtų veiksmingesnė, geriau 

koordinuojama ir derėtų su kitomis ES išorės veiksmų priemonėmis;“. 

2-oji dalis: „užtikrinti vystymosi politikos ir saugumo politikos darną ir nuoseklumą, nes jos yra 

tarpusavyje susijusios, viena nuo kitos priklauso ir viena kitą stiprina;“. 
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ALDE: 

37 dalis 

1-oji dalis: „mano, kad Komisija turėtų toliau nuosekliai kontroliuoti skolas, deficitą ir 

makroekonominius disbalansus, kad būtų užtikrinamas Stabilumo ir augimo pakto 

laikymasis ir skatinamas ekonomikos augimas bei darbo vietų kūrimas“ 

2-oji dalis: „ir daugiau dėmesio skiriama euro zonos agreguotosioms fiskalinėms kryptims;“. 

 
39 dalis 

1-oji dalis: „ragina glaudžiau koordinuoti ekonomikos politiką siekiant panaikinti euro zonos 

investicijų trūkumą ir sustiprinti reformų pastangas, kad būtų padidintas 

konkurencingumas“. 

2-oji dalis: „ir išlaikoma paklausa;“. 
 

Įvairūs 

Eleonora Forenza ir Patrick Le Hyaric (GUE/NGL frakcija) taip pat pasirašė pasiūlymą dėl 

rezoliucijos B8-0886/2016. 
 

 

13. Japonijos sprendimas atnaujinti banginių medžioklę per 2015–2016 m. 

sezoną 

Pasiūlymai dėl rezoliucijos: B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0853/2016  

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

Po 8 dalies 3 GUE/NGL,  

Verts/ALE,  

EFDD 

VB - 157, 496, 40 

Po I 

konstatuojamosios 

dalies 

4 EFDD  -  

5 EFDD  -  

Po N 

konstatuojamosios 

dalies 

1 S&D  +  

2 GUE/NGL,  

Verts/ALE,  

EFDD 

VB - 167, 478, 55 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 610, 11, 77 

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0853/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0855/2016  PPE, S&D, 

ECR, ADLE 

 ↓  

B8-0862/2016  EFDD  ↓  

B8-0863/2016  Verts/ALE  ↓  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

GUE/NGL: 2, 3, pakeitimai ir galutinis balsavimas (RC-B8-0853/2016). 
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14. Prieštaravimas deleguotajam aktui: Europos investicijų bankui suteikiama 

ES garantija nuostoliams, susijusiems su Baltarusija, atlyginti 

Pasiūlymai dėl rezoliucijos: B8-0869/2016, B8-0870/2016 (kad būtų priimtas pasiūlymas dėl 

rezoliucijos, reikalinga kvalifikuota balsų dauguma) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0869/2016 (EFDD) 

Balsavimas: rezoliucija  

(visas tekstas) 

VB - 108, 428, 158 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0870/2016 (ECR, ALDE, Verts/ALE) 

Balsavimas: rezoliucija  

(visas tekstas) 

VB - 278, 129, 285 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EFDD: galutinis balsavimas (B8-0869/2016). 

Verts/ALE: galutinis balsavimas (B8-0870/2016). 
 

 

15. Prieštaravimas deleguotajam aktui: minimalaus nuosavų lėšų ir tinkamų 

įsipareigojimų reikalavimo nustatymas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0868/2016 (kad būtų priimtas pasiūlymas dėl rezoliucijos, reikalinga 
kvalifikuota balsų dauguma) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0868/2016  Verts/ALE 

Balsavimas: rezoliucija  

(visas tekstas) 

VB - 137, 488, 57 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

Verts/ALE: galutinis balsavimas. 

 


