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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. Albinizmu sergančių asmenų padėtis Afrikoje, ypač Malavyje 

Pasiūlymai dėl rezoliucijos: B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-

0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0897/2016  

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

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 603, 5, 46 

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0897/2016  ECR  ↓  

B8-0898/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0899/2016  EFDD  ↓  

B8-0901/2016  PPE  ↓  

B8-0904/2016  S&D  ↓  

B8-0908/2016  ALDE  ↓  

B8-0911/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

PPE: galutinis balsavimas. 
 

Įvairūs 

Dita Charanzová (ALDE frakcija) taip pat pasirašė pasiūlymą dėl rezoliucijos B8-0908/2016. 
 

 

2. Bahreinas 

Pasiūlymai dėl rezoliucijos: B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-
0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016 

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-B8-0900/2016  

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

2 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

10 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 606, 47, 6 

13 dalis 3 GUE/NGL  -  

14 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 427, 212, 23 

3 +  

Po 15 dalies 4 GUE/NGL VB + 328, 299, 34 

A konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po E 

konstatuojamosios 

dalies 

1 GUE/NGL EB + 351, 303, 7 

Po H 

konstatuojamosios 

dalies 

2 GUE/NGL  -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0900/2016  ECR  ↓  

B8-0902/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0903/2016  EFDD  ↓  

B8-0905/2016  PPE  ↓  

B8-0906/2016  S&D  ↓  

B8-0907/2016  ALDE  ↓  

B8-0909/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

GUE/NGL: 10 dalis, 4 pakeitimas. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

GUE/NGL: 2 dalis. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

GUE/NGL: 

A konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi Bahreinas yra svarbus Europos Sąjungos partneris Persijos įlankoje, be kita 

ko, politinių ir ekonominių ryšių, energetikos ir saugumo srityse;“. 

2-oji dalis: „kadangi abi šalys suinteresuotos gilinti partnerystę, kad būtų geriau reaguojama į 

ateities iššūkius;“. 

 
GUE/NGL, PPE: 

14 dalis 

1-oji dalis: „atkreipia dėmesį į Bahreino vyriausybės dedamas pastangas reformuoti šalies 

baudžiamąjį kodeksą ir teisines procedūras ir ragina tęsti šį procesą;“. 

2-oji dalis: „primygtinai ragina Bahreino vyriausybę laikytis tarptautinių standartų, susijusių su 

teise į teisingą bylos nagrinėjimą;“. 

3-oji dalis: „pabrėžia, kad Bahreinui teikiama parama, ypač teismų sistemos srityje, yra svarbi 

siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi tarptautinių žmogaus teisių standartų;“. 

„ragina sustiprinti ES ir Bahreino dialogą žmogaus teisių klausimu;“. 
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Įvairūs 

 
Dita Charanzová (ALDE frakcija) taip pat pasirašė pasiūlymą dėl rezoliucijos B8-0907/2016. 
 

 

3. Mianmaras, ypač rohinjų padėtis 

Pasiūlymai dėl rezoliucijos: B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-
0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0910/2016  

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

Po 4 dalies 1 S&D, 

GUE/NGL 

VB + 571, 33, 59 

Po 17 dalies 3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

EB + 322, 311, 25 

Po 8 nurodomosios 

dalies 

2 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

EB + 315, 308, 31 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0910/2016  ECR  ↓  

B8-0912/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0913/2016  EFDD  ↓  

B8-0914/2016  PPE  ↓  

B8-0915/2016  S&D  ↓  

B8-0916/2016  ALDE  ↓  

B8-0917/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

S&D: 1 pakeitimas. 
 

Įvairūs 

Dita Charanzová (ALDE frakcija) taip pat pasirašė pasiūlymą dėl rezoliucijos B8-0916/2016. 

Ana Gomes (S&D frakcija) taip pat pasirašė bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0910/2016. 
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4. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 71-oji sesija 

Pranešimas: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

1 dalies d punktas § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

1 dalies e punktas § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

1 dalies f punktas § originalus 

tekstas 

VB + 506, 98, 57 

Po 1 dalies f punkto 2 Verts/ALE  -  

1 dalies k punktas § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

Po 1 dalies t punkto 1 Verts/ALE VB + 507, 79, 75 

1 dalies w punktas § originalus 

tekstas 

atsk. +  

1 dalies ad punktas § originalus 

tekstas 

VB + 641, 10, 9 

1 dalies am punktas § originalus 

tekstas 

VB + 372, 274, 14 

Po 1 dalies an punkto 8 S&D EB + 451, 151, 51 

1 dalies ap punktas 4 GUE/NGL  -  

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

1 dalies aq punktas § originalus 

tekstas 

atsk. +  

Po 1 dalies ar punkto 5 GUE/NGL  -  

1 dalies as punktas § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

1 dalies av punktas 3 Verts/ALE VB - 76, 541, 44 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

1 dalies aw punktas § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Po 1 dalies aw punkto 6 GUE/NGL  -  

B konstatuojamoji 

dalis 

7 GUE/NGL  -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 468, 116, 78 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ECR: 1 dalies ad punktas, 1 dalies am punktas. 

Verts/ALE: 1, 3 pakeitimai. 

EFDD: 1 dalies f punktas. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

ECR: 1 dalies w punktas, 1 dalies ap punktas, 1 dalies aq punktas. 
 



P8_PV(2016)07-07(VOT)_LT.doc 8 PE 586.883 

Prašymai balsuoti dalimis 

ECR: 

1 dalies d punktas 

1-oji dalis: „užtikrinti, kad JT Generalinė Asamblėja, bendradarbiaudama su ES ir JAV, 

numatytų visas priemones, skirtas užtikrinti, kad dviejų valstybių sambūviu 

grindžiamas spendimas, pagal kurį būtų laikomasi 1967 m. nustatytų sienų, Jeruzalė 

būtų abiejų valstybių sostinė ir viena šalia kitos taikiai bei saugiai egzistuotų Izraelio 

valstybė su saugiomis ir pripažintomis sienomis ir nepriklausoma, demokratinė, 

vientisa ir gyvybinga Palestinos valstybė, būtų tvarus ir veiksmingas; veikti 

atsižvelgiant į 2016 m. sausio 18 d. priimtas Tarybos išvadas dėl Artimųjų Rytų 

taikos proceso,“. 

2-oji dalis: „susijusias su nuolatiniu gyvenviečių plėtimu, kuris yra nuolatinė kliūtis taikai;“. 

 
1 dalies e punktas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „raginti atlikti nešališką ir nepriklausomą visų 

įtariamų tarptautinės žmogaus teisių teisės ir tarptautinės humanitarinės teisės 

pažeidimų, įskaitant naujausius išpuolius prieš humanitarinę infrastruktūrą ir 

personalą, tyrimą;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
1 dalies k punktas 

1-oji dalis: „didinti valstybių narių paramą JT taikos palaikymo ir taikos kūrimo operacijoms, 

kurios apima žmogaus teisių komponentą ir aiškias pasitraukimo strategijas, ypač 

teikiant personalą ir įrangą, ir stiprinti ES tarpininkavimo vaidmenį šiuo aspektu;“. 

2-oji dalis: „toliau plėtoti ES bendros saugumo ir gynybos politikos taikymo procedūras remiant 

JT operacijas,“. 

3-oji dalis: „įskaitant ES kovinių grupių dislokavimą ar gebėjimų stiprinimą ir saugumo 

sektoriaus reformų iniciatyvas,“. 

4-oji dalis: „kartu skiriant pakankamai dėmesio tokiems klausimams kaip žmogaus teisės, tvarus 

vystymasis ir masinės migracijos priežastys;“. 

 
1 dalies as punktas 

1-oji dalis: „dėti pastangas siekiant stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą mokesčių srityje,“. 

2-oji dalis: „remiant tarptautinės mokesčių institucijos JT sistemoje sukūrimą;“. 

3-oji dalis: „kovoti su mokesčių slėpimu ir pinigų plovimu“. 

4-oji dalis: „taikant automatinį keitimąsi informacija mokesčių klausimais ir sudarant bendrą 

pasaulinį mokesčių rojų juodąjį sąrašą;“. 

 
1 dalies aw punktas 

1-oji dalis: „skatinti Generalinės Asamblėjos darbo pagyvinimą ir didesnį visų JT institucijų 

veiksmų koordinavimą bei nuoseklumą, nes taip būtų padidintas sistemos 

efektyvumas, veiksmingumas, teisėtumas, skaidrumas, atskaitomybė, gebėjimai ir 

reprezentatyvumas; remti ir toliau plėtoti didesnį kito JT generalinio sekretoriaus 

atrankos proceso skaidrumą ir užtikrinti, kad kandidatai prisistatytų Generalinėje 

Asamblėjoje; „nustatant ir skiriant geriausią kandidatą, skatinti užtikrinti, 

atsižvelgiant į lyčių ir geografinę pusiausvyrą, vienodas ir sąžiningas galimybes“. 

2-oji dalis: „ir, jei kandidatai turi panašią aukščiausią kvalifikaciją, pritarti, kad kitai 

Generalinio Sekretoriaus kadencijai būtų atrinkta moteris;“. 
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ECR, S&D: 

1 dalies av punktas 

1-oji dalis: „remti plataus masto sutarimu paremtą išsamią Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos 

reformą siekiant geriau atsižvelgti į naują pasaulio realybę ir užtikrinti, kad Taryba 

galėtų veiksmingai spręsti grėsmių tarptautinei taikai ir saugumui klausimus;“. 

2-oji dalis: „siekti ilgalaikio ES tikslo turėti vietą išplėstoje JT Saugumo Taryboje;“. 

3-oji dalis: „raginti Saugumo Tarybos nares susilaikyti nuo veto teisės naudojimo tais atvejais, 

kai sprendžiama dėl įvykdytų nusikaltimų žmoniškumui;“. 
 

 

5. Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimas 

Pranešimas: Helga Stevens (A8-0203/2016)  

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

1 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

15 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

16 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

25 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

28 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

31 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

58 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 +  

75 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 -  

97 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

98 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

99 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

110 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB - 311, 320, 30 

116 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 377, 238, 44 

2/VB - 312, 336, 12 

118 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

127 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB - 314, 315, 23 

147 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

149 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

165 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 343, 313, 4 

Z konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 624, 10, 28 

2/VB + 363, 264, 34 

AA konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 423, 185, 54 

2/VB - 306, 307, 49 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 571, 30, 60 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ECR: AA konstatuojamoji dalis ir 116 dalies 2-oji dalis. 

GUE/NGL: 116 dalis, Z konstatuojamoji dalis. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

PPE: 28, 116, 118 dalys ir AA konstatuojamoji dalis. 

ECR: 28, 97, 98, 99, 118 ir 147 dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

PPE: 

58 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „įskaitant asmenis be pilietybės, benamius, 

pabėgėlius, prieglobsčio prašytojus ir mažumoms priklausančius asmenis,“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
127 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „rekomenduoja, kad išmokos būtų sustabdytos, 

atšauktos ir susigrąžintos iš valstybių narių, jeigu nevykdoma pareiga gerbti 

pagrindines teises;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
ECR: 

31 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pagrindinės teisės, vienodos galimybės naudotis 

paslaugomis ir patekti į darbo rinką ir tokios pat socialinės apsaugos teisės ir 

prievolės, kurios taikomos valstybės narės, kurioje jie apdrausti, piliečiams,“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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116 dalis 

1-oji dalis: „ragina valstybes nares kuo skubiau imtis priemonių, siekiant užkirsti kelią 

neigiamam poveikiui, kurį griežto taupymo priemonės daro neįgaliųjų socialinei 

apsaugai, ir jį pašalinti;“. 

2-oji dalis: „ragina Komisiją, atsižvelgiant į tai, svarstyti galimybę nustatyti tokio lygmens ES 

socialinės apsaugos standartus, kad būtų galima užtikrinti pagarbą neįgaliųjų teisei į 

tinkamą gyvenimo lygį ir socialinę apsaugą;“. 

 
Z konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „dėl valstybių narių taikomų griežtų taupymo 

priemonių“ ir „ir“ (antrasis žodis). 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
GUE/NGL: 

15 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „visų pirma į strategiją „Europa 2020“ ir Europos 

semestrą“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
16 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „taip pat“ ir „per Europos semestrą, kai vertinama 

socialinė padėtis valstybėse narėse (rengiamos šalių ataskaitos ir konkrečioms šalims 

skirtos rekomendacijos), taip pat dėmesį skirti“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
149 dalis 

1-oji dalis: „pataria, kad ES delegacijos ir agentūros parodytų, jog gerai supranta ES 

neįgaliesiems skirtas strategijas, ir dirbtų įtraukiu ir visiems prieinamu būdu; siūlo 

įsteigti Neįgaliųjų teisių konvencijai skirtą centrą Europos išorės veiksmų tarnyboje; 

ragina į visus“ ir „rengiamus mokymus žmogaus teisių tema nedelsiant įtraukti 

negalios aspektą;“. 

2-oji dalis: „vykdant bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) misijas“. 

 
ALDE: 

1 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir tai, kas jiems priklauso“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
25 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „persvarstyti Socialinių aspektų viešuosiuose 

pirkimuose vadovą, siekiant pabrėžti socialinius įsipareigojimus, ir“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
110 dalis 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
165 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „o tai padaryti padėtų formalaus teisinio pagrindo 

sukūrimas, aiškiai nustatant struktūros vaidmenį ir kompetencijos sritį;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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AA konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi Komisija atsiėmė savo pasiūlymą dėl Motinystės atostogų direktyvos“. 

2-oji dalis: „ir todėl iki šiol, vykdant ES profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros 

politiką, nepakankamai dėmesio skiriama lygioms motinų ir tėvų, vaikų ir 

suaugusiųjų teisėms;“. 

 
PPE, GUE/NGL: 

75 dalis 

1-oji dalis: „ragina ES stiprinti keleivių teises reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo 

stebėjimą ir koordinuoti nacionalinių vykdomųjų įstaigų veiklą, taip pat ragina 

valstybes nares imtis visų būtinų veiksmų siekiant įgyvendinti ES teisės aktus, 

skirtus vežimo ir turizmo reikmėms naudojamo transporto (įskaitant autobusų, taksi, 

miesto viešąjį, geležinkelių, oro ir vandens transportą, taip pat stotis, oro uostus ir 

uostus) prieinamumui gerinti vietos, regiono ir valstybės lygmeniu, pašalinti 

trikdžius, trukdančius sukurti Europą be kliūčių, pvz., stiprinant atitinkamų 

vykdomųjų įstaigų kompetenciją pagal teisės aktus dėl keleivių teisių, siekiant 

užtikrinti, jog visi neįgalūs keleiviai visoje ES veiksmingai ir vienodomis sąlygomis 

naudotųsi teisėmis, įskaitant prieinamumo ir standartizacijos, harmonizavimo, 

techninių reikalavimų,“ ir „klausimus“. 

2-oji dalis: „paskatų verslui,“. 

3-oji dalis: „profesinių sąjungų politikos ir kolektyvinių susitarimų;“. 
 

 

6. Prieštaravimas įgyvendinimo aktui: leidžiami vartoti teiginiai apie maisto 

produktų sveikumą 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0842/2016 (kad būtų priimtas pasiūlymas dėl rezoliucijos, reikalinga 
kvalifikuota balsų dauguma) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0842/2016  

(ENVI komitetas) 

Po 3 dalies 4 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

VB - 237, 361, 43 

4 dalis 20 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

§ originalus 

tekstas 

atsk. ↓  

Po 2 nurodomosios 

dalies 

21 ENF  -  

A konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk./EB + 334, 291, 8 

Po A 

konstatuojamosios 

dalies 

5 ECR EB + 406, 222, 3 

6 ECR EB + 294, 284, 54 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

B konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk./EB + 319, 309, 8 

Po B 

konstatuojamosios 

dalies 

1 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

VB - 257, 331, 50 

C konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

Po C 

konstatuojamosios 

dalies 

2 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

EB + 399, 187, 20 

11 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

12 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

13 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

D konstatuojamoji 

dalis 

22 ENF  -  

Po D 

konstatuojamosios 

dalies 

7 ECR  -  

E konstatuojamoji 

dalis. 

8 ECR  -  

F konstatuojamoji 

dalis 

9 ECR  -  

Po F 

konstatuojamosios 

dalies 

10 ECR  -  

Po G 

konstatuojamosios 

dalies 

3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

14 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

15 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

16 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

17 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

J konstatuojamoji dalis 18 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

§ originalus 

tekstas 

atsk. ↓  

Po J 

konstatuojamosios 

dalies 

19 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

Verts/ALE: 1 ir 4 pakeitimai. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

ECR: 4 dalis ir A, B, C, J konstatuojamosios dalys. 

 


