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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. Europos Komisijos nario skyrimas. Julian King (UK) 

Pasiūlymas dėl sprendimo (slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 182 straipsnio 1 dalis)) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: Europos Komisijos 

nario skyrimas. Julian King 

 + 394, 161, 83 

 

 

2. Filipinai 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-
1002/2016, B8-1004/2016, B8-1008/2016 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0990/2016  

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

Po 4 dalies 6 Verts/ALE  +  

14 dalis 3 Verts/ALE EB + 345, 275, 21 

16 dalis 4 Verts/ALE  -  

Po 5 nurodomosios 

dalies 

1 Verts/ALE  -  

Po K 

konstatuojamosios 

dalies 

2 Verts/ALE EB + 351, 259, 37 

Po M 

konstatuojamosios 

dalies 

5 Verts/ALE  +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0990/2016  EFDD  ↓  

B8-0992/2016  ECR  ↓  

B8-0994/2016  PPE  ↓  

B8-0999/2016  ALDE  ↓  

B8-1002/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1004/2016  S&D  ↓  

B8-1008/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Įvairūs 

Raffaele Fitto (ECR frakcija) taip pat pasirašė pasiūlymą dėl rezoliucijos B8-0992/2016. 

Ivana Maletić (PPE frakcija) ir Barbara Kappel taip pat pasirašė pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-

0990/2016. 
 

 

3. Somalis 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-

1001/2016, B8-1003/2016, B8-1007/2016 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0989/2016  

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

2 dalis 1 EFDD  -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0989/2016  EFDD  ↓  

B8-0991/2016  ECR  ↓  

B8-0993/2016  PPE  ↓  

B8-0998/2016  ALDE  ↓  

B8-1001/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1003/2016  S&D  ↓  

B8-1007/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Įvairūs 

Raffaele Fitto (ECR frakcija) taip pat pasirašė pasiūlymą dėl rezoliucijos B8-0991/2016. 

Ivana Maletić (PPE frakcija) ir Barbara Kappel taip pat pasirašė pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-

0989/2016. 
 

 

4. Zimbabvė 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-

1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016, B8-1010/2016 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0995/2016  

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

7 dalis 1 Verts/ALE EB + 344, 289, 19 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0995/2016  EFDD  ↓  

B8-0996/2016  ECR  ↓  

B8-0997/2016  PPE  ↓  

B8-1000/2016  ALDE  ↓  

B8-1005/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1006/2016  S&D  ↓  

B8-1009/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1010/2016  ENF  ↓  

 

Įvairūs 

Raffaele Fitto (ECR frakcija) taip pat pasirašė pasiūlymą dėl rezoliucijos B8-0996/2016. 

Ivana Maletić (PPE frakcija) taip pat pasirašė pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0995/2016. 
 

 

5. Kelionės dokumentas neteisėtai esantiems trečiųjų šalių piliečiams grąžinti ***I 

Pranešimas: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Visas tekstas. Paketas 

Nr. 1. 

33 komitetas  +  

Paketas Nr. 2 1-32 komitetas  ↓  

3 straipsnio a punktas § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 straipsnio 2 dalis 35 GUE/NGL  -  

3 konstatuojamoji 

dalis 

33AD komitetas  +  

§ originalus 

tekstas 

atsk. ↓  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

6 konstatuojamoji 

dalis 

34NP GUE/NGL  -  

33AD komitetas  +  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 ↓  

2 ↓  

8 konstatuojamoji 

dalis 

33AD komitetas  +  

§ originalus 

tekstas 

atsk. ↓  

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas  +  

Balsavimas: teisėkūros rezoliucija VB + 494, 112, 50 

 

Prašymai balsuoti atskirai 

GUE/NGL: 3 ir 8 konstatuojamosios dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

GUE/NGL: 

6 konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „siekiant palengvinti neteisėtai ES esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimą ir 

readmisiją, reikėtų nustatyti saugesnį Europos kelionės dokumentą, skirtą neteisėtai 

ES esantiems trečiųjų šalių piliečiams grąžinti. Geresnės apsauginės savybės turėtų 

palengvinti jo pripažinimą trečiosiose šalyse. „Toks dokumentas turėtų padėti 

vykdyti grąžinimo operacijas readmisijos susitarimų“. 

2-oji dalis: „ir kitų susitarimų su trečiosiomis šalimis kontekste bei su grąžinimu susijusio 

bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis, su kuriomis nesudaryta oficialių 

susitarimų, kontekste;“. 

 
3 straipsnio a punktas 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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6. Prospektas, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba 

įtraukiami į prekybos sąrašą ***I 

Pranešimas: Petr Ježek (A8-0238/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Atsakingo komiteto 

pakeitimai. 

Balsavimas už visus 

pakeitimus iš karto 

1AD komitetas  +  

1 straipsnio 3 dalies d 

punktas 

1AD komitetas  +  

7 GUE/NGL  ↓  

2 straipsnio 1 dalies f 

punktas 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 straipsnio 2 dalies b 

punktas 

1AD komitetas  +  

8 GUE/NGL  ↓  

7 straipsnio 6 dalies c 

punktas 

1AD komitetas  +  

9 GUE/NGL  ↓  

15 straipsnio 1 dalis 1AD komitetas dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

19 straipsnio 11 dalis 2 S&D  +  

25 straipsnio 1 dalis 1AD komitetas atsk. -  

25 straipsnio 2 dalies 2 

pastraipa 

1AD komitetas atsk. -  

3 S&D EB + 558, 92, 1 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

1 konstatuojamoji 

dalis 

4 GUE/NGL  -  

13 konstatuojamoji 

dalis 

1AD komitetas  +  

5 GUE/NGL  ↓  

24 konstatuojamoji 

dalis 

6 GUE/NGL  -  

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas  +  

Balsavimas: teisėkūros rezoliucija VB balsavimas 

atidėtas 

(Darbo tvarkos 

taisyklių 61 

straipsnio 2 dalis) 

 

Prašymai balsuoti atskirai 

S&D: 1AD pakeitimas (25 straipsnio 1 dalis). 1AD (25 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa). 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

Verts/ALE: 

2 straipsnio 1 dalies f punktas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „mažosios ir vidutinės įmonės, apibrėžtos Direktyvos 

2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 13 punkte;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
1AD pakeitimas (15 straipsnio 1 dalis) 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus 1 dalies b ir c punktus. 

2-oji dalis: 1 dalies b punktas. 

3-oji dalis: 1 dalies c punktas. 
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7. Prieglobstis: laikinųjų priemonių nustatymas Italijos ir Graikijos labui * 

Pranešimas: Ska Keller (A8-0236/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Atsakingo komiteto 

pakeitimai. 

Balsavimas už visus 

pakeitimus iš karto 

1-3 

5-23 

komitetas  +  

Po 2 

konstatuojamosios 

dalies 

24 GUE/NGL  -  

Po 3 

konstatuojamosios 

dalies 

4 komitetas atsk. +  

Po 6 

konstatuojamosios 

dalies 

25 GUE/NGL EB + 494, 148, 13 

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas  +  

Balsavimas: teisėkūros rezoliucija VB + 470, 131, 50 

 

Prašymai balsuoti atskirai 

GUE/NGL: 4 pakeitimas. 
 

 

8. Valstybių narių užimtumo politikos gairės * 

Pranešimas: Laura Agea (A8-0247/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Atsakingo komiteto 

pakeitimai. 

Balsavimas už visus 

pakeitimus iš karto 

1-8 komitetas  +  

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas  +  

Balsavimas: teisėkūros rezoliucija VB + 460, 127, 61 
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9. CITES šalių konferencijos 17-tajam susitikimui numatyti pagrindiniai tikslai 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0987/2016 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0987/2016   

(ENVI komitetas) 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

 +  

 

 

 

10. Pašto paslaugų direktyvos taikymas 

Pranešimas: Markus Ferber (A8-0254/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

5 dalis 2 GUE/NGL  -  

9 dalis 3 GUE/NGL  -  

17 dalis 4 GUE/NGL  -  

Po G 

konstatuojamosios 

dalies 

1 GUE/NGL  -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 514, 103, 37 

 

 

 

11. MVĮ galimybės gauti finansavimą ir MVĮ finansavimo įvairovės didinimas 

kapitalo rinkų sąjungoje 

Pranešimas: Othmar Karas (A8-0222/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

1 dalis § 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. +  

19 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

30 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

33 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

35 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

39 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

42 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

43 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 528, 77, 44 

 

Prašymai balsuoti atskirai 

GUE/NGL: 10, 33, 35, 39, 42 ir 43 dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

GUE/NGL: 

1 dalis 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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19 dalis 

1-oji dalis: „pažymi, kad gyvybingas, stabilus ir atsparus bankų sektorius ir kapitalo rinkų 

sąjunga būtini siekiant padidinti MVĮ galimybes gauti finansavimą;“. 

2-oji dalis: „pažymi, kad Kapitalo reikalavimų reglamentas (KRR) ir Kapitalo reikalavimų 

direktyva (KRD IV), ypač nuostatos dėl kapitalo kiekio ir kokybės padidinimo, yra 

tiesioginis atsakas į krizę ir sudaro atkurto finansų sektoriaus stabilumo pagrindą; 

palankiai vertina tai, kad Komisija mano, jog skolinimas MVĮ yra viena iš Komisijos 

prioritetinių sričių atliekant KRR peržiūrą; pažymi, kad Komisija svarsto galimybes 

visoms valstybėms narėms naudotis vietos kreditų unijomis, jų veiklai netaikant ES 

bankų kapitalo reikalavimų taisyklių; pabrėžia, kad reikia apdairių teisės aktų dėl 

kredito unijų, kuriais užtikrinamas tiek finansų stabilumas, tiek kredito unijų 

galimybes konkurencingomis kainomis teikti kreditą;“. 

 
30 dalis 

1-oji dalis: „atkreipia dėmesį į priemones, kurias 2016 m. kovo 10 d. patvirtino ECB, visų pirma 

naują keturių tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų seriją (angl. TLTRO 

II), kuri skatins bankų skolinimą realiajai ekonomikai; „pabrėžia, kad vien pinigų 

politikos nepakaktų ekonomikos augimui ir investicijoms skatinti“. 

2-oji dalis: „ir kad kartu turi būti vykdoma tinkama fiskalinė politika ir struktūrinės reformos;“. 
 

 

12. Kaip kuo geriau pasinaudoti MVĮ darbo vietų kūrimo galimybėmis? 

Pranešimas: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

17 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 577, 35, 36 

2/VB + 448, 169, 25 

3/VB + 576, 52, 23 

18 dalis § originalus 

tekstas 

dal.  pakeista žodžiu 

1 +  

2 +  

31 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 461, 83, 108 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

56 dalis 2 daugiau kaip 

76 nariai 

EB + 327, 298, 18 

68 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 527, 117, 6 

74 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

79 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

80 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB - 262, 343, 40 

K konstatuojamoji 

dalis 

1 daugiau kaip 

76 nariai 

 +  

P konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

T konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. -  

Y konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 553, 69, 24 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

S&D: 17 dalis. 

EFDD: 31 dalies 2-oji dalis ir 68 dalies 2-oji dalis. 
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Prašymai balsuoti atskirai 

ALDE: T konstatuojamoji dalis 

S&D: 80 dalis 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

ALDE: 

17 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kuris neturėtų būti vertinamas teigiamai kaip 

prisidedantis prie didėjančio labai mažų įmonių skaičiaus, priešingai – jis lemia 

mažesnes garantijas užimtumo srityje, nepalankias darbo sąlygas ir sumažėjusią ar 

visai prarastą socialinę apsaugą“ ir „nes daug žmonių atsiduria pažeidžiamoje 

padėtyje, ir taip iškyla naujos socialinės problemos, kurias reikia spręsti;“. 

2-oji dalis: „kuris neturėtų būti vertinamas teigiamai kaip prisidedantis prie didėjančio labai 

mažų įmonių skaičiaus, priešingai – jis lemia mažesnes garantijas užimtumo srityje, 

nepalankias darbo sąlygas ir sumažėjusią ar visai prarastą socialinę apsaugą“. 

3-oji dalis: „nes daug žmonių atsiduria pažeidžiamoje padėtyje, ir taip iškyla naujos socialinės 

problemos, kurias reikia spręsti;“. 

 
ECR: 

80 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad MVĮ itin svarbus yra laikinojo įdarbinimo sektorius ir į jį reikia 

žvelgti diferencijuotai“. 

2-oji dalis: „visų pirma, tai pasakytina apie jo kolektyvines sistemas; primygtinai ragina 

Komisiją ir valstybes nares remti visas laikinojo įdarbinimo formas, o ypač remti 

tokias formas, kurios gali būti laikinas sprendimas siekiant ilgalaikio užimtumo;{“. 

 
P konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „nedidelio darbuotojų judumo ir“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
EFDD: 

31 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad būtina didinti investicijas į mokslinius tyrimus, inovacijas, 

kvalifikuotą mokymą ir plėtrą siekiant paspartinti Europos MVĮ kokybinį augimą ir 

darbo vietų kūrimo potencialą; „pabrėžia, kad MVĮ paramai numatyta skirti 75 mlrd. 

EUR pagal ESIF MVĮ liniją“. 

2-oji dalis: „palankiai vertina tai, kad MVĮ finansavimo pagal ESIF tarp patvirtintų projektų 

įgyvendinimas iki šiol sėkmingas;“. 

 
68 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „prireikus, remiantis Europos semestro konkrečioms 

šalims skirtomis rekomendacijomis“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
PPE: 

Y konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „valstybes nares arba“ ir „trečiąsias“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
74 dalis 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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S&D: 

18 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad reglamentavimo administracinė našta savarankiškiems darbuotojams 

ir labai mažoms įmonėms yra neproporcingai didesnė negu didesnėms įmonėms; 

“šiuo požiūriu mano, kad bet kokios su fiktyviais savarankiškais darbuotojais 

susijusios priemonės turi būti aiškiai orientuotos“. 

2-oji dalis: „ir neturi asmeniui sukelti papildomos administracinės naštos;“. 

 
79 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Parlamentas“, „aiškiai išdėstė, kad“ ir „laisvoje 

visuomenėje įmonių socialinė atsakomybė niekada negali paversti labdaringų 

veiksmų privalomais“; yra tvirtai įsitikinęs, kad jei įmonių socialinė atsakomybė 

taptų privaloma, gyventojai būtų mažiau linkę užsiimti labdara;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
 

Įvairūs 

Zdzisław Krasnodębski pateikė tokį 18 dalies žodinį pakeitimą: 

„18. pabrėžia, kad reglamentavimo administracinė našta savarankiškiems darbuotojams ir labai 

mažoms įmonėms yra neproporcingai didesnė negu didesnėms įmonėms; šiuo požiūriu mano, kad bet 

kokios su fiktyviais savarankiškais darbuotojais susijusios priemonės turi būti aiškiai orientuotos ir 

neturi asmeniui sukelti bet kokios nereikalingos administracinės naštos;“. 
 

 

13. Lygių galimybių užimtumo srityje direktyvos taikymas 

Pranešimas: Renate Weber (A8-0225/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

5 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 342, 239, 51 

16 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

18 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 432, 189, 18 

2/VB - 126, 450, 54 

21 dalis 2 PPE dal.   

1/VB + 335, 273, 24 

2/VB - 274, 305, 52 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB ↓  

2/VB ↓  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

34 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

35 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

53 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

59 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

62 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

67 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

68 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

69 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

77 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

83 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

3 -  

4 +  

5 +  

34 nurodomoji dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

E konstatuojamoji 

dalis. 

§ originalus 

tekstas 

atsk. -  

U konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

VB + 464, 140, 15 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 475, 63, 74 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

PPE: 21 dalis ir 2 pakeitimas. 

GUE/NGL: 18 dalis. 

Verts/ALE, ECR: 2 pakeitimas. 

ECR: U konstatuojamoji dalis. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

PPE: 5, 16, 34, 62, 67, 68 ir 69 dalys. 

Verts/ALE, S&D: 18 dalis. 

ECR: 21 dalis. 

ALDE: 18 ir 59 dalys, E konstatuojamoji dalis, 34 nurodomoji dalis. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

ALDE: 

21 dalis 

1-oji dalis: „pažymi, kad darbdavių taikomi apribojimai dėl religinių simbolių nešiojimo ne 

visada atitinka tarptautinius žmogaus teisių standartus, nes nėra taikomi tik gerai 

apibrėžtoms ir retomis aplinkybėmis, arba jais nėra siekiama teisėtų tikslų, o 

valstybės ne visada imasi tinkamų priemonių prieš tokius apribojimus, kai jie 

neatitinka tarptautinių žmogaus teisių standartų;“. 

2-oji dalis: „yra susirūpinęs, kad tam tikrose valstybėse narėse, siekiant neutralumo ir 

pasaulietiškumo, yra įvesti bendro pobūdžio religinių simbolių draudimai viešojoje 

erdvėje, ir dėl jų atsirado bandymų tokius apribojimus taikyti ir privačiajame 

sektoriuje;“. 

 
53 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „negali būti daromas skirtumas, ar diskriminuojami 

vaikai, ar vyresnio amžiaus žmonės, ir su bet kokia nepagrįsta diskriminacija“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
62 dalis 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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ECR: 

2 pakeitimas 

1-oji dalis: „primygtinai teigia, kad religijos laisvė yra svarbus principas, kurį darbdaviai turi 

gerbti; tačiau pabrėžia, kad šio principo įgyvendinimas yra subsidiarumo 

klausimas“. 

2-oji dalis: „ir kad tiek valstybės narės, tiek darbdaviai gali turėti teisėtų priežasčių uždrausti 

tam tikrus simbolius, kurie, kaip tvirtinama, yra religinės kilmės, ypač jei tai 

simboliai, kurie riboja moterų teises ir gali kelti saugumo problemų;“. 

 
18 dalis 

1-oji dalis: „ragina valstybes nares pripažinti pagrindinę teisę į sąžinės laisvę;“. 

2-oji dalis: „susirūpinęs pažymi, kad yra valstybių narių, kuriose kompetentingi ir kvalifikuoti 

medicinos darbuotojai nepriimami į darbą arba iš jo atleidžiami dėl jų vidiniais 

įsitikinimais pagrįsto atsisakymo vykdyti gyvybės nutraukimo procedūras;“. 

 
35 dalis 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
68 dalis 

1-oji dalis: „nerimauja dėl žemo informuotumo apie turimas teises diskriminacijos srityje ir apie 

veikiančias įstaigas bei organizacijas, kurios teikia paramą diskriminacijos aukoms, 

lygio, tačiau LGBTI asmenys yra geriau informuoti;“. 

2-oji dalis: „laikosi nuomonės, kad nacionalinės, regionų ir vietos valdžios institucijos kartu su 

visomis suinteresuotosiomis organizacijomis turėtų daug aktyviau vykdyti tiek aukų, 

tiek darbdavių ir kitų grupių informuotumo didinimo veiklą; pažymi, kad 

nacionalinės LGBTI organizacijos yra pagrindinės partnerės įgyvendinant šias 

pastangas;“. 

 
69 dalis 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
77 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „sudarant biudžetą ypač atsižvelgti į lyčių aspektą, 

įskaitant Komisijos“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
ALDE, PPE: 

83 dalis 

1-oji dalis: „ragina Komisiją ir valstybes nares geriau užtikrinti darbo ir asmeninio gyvenimo 

derinimą taikant konkrečias priemones“. 

2-oji dalis: „pvz., skubiai pateikiant naują pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto 

dėl Motinystės atostogų direktyvos“ išskyrus žodžius „skubiai pateikiant“ ir „dėl 

teisėkūros procedūra priimamo akto“ ir „direktyvos“. 

3-oji dalis: „skubiai pateikiant“ ir „dėl teisėkūros procedūra priimamo akto“ ir „direktyvos“. 

4-oji dalis: „siekiant užtikrinti, kad moterys po nėštumo ir gimdymo atostogų bei motinystės 

atostogų turėtų teisę grįžti į darbą, teisę į veiksmingą sveikatos apsaugą ir saugą 

darbo vietoje, garantuoti jų teises į motinystės išmokas ir imtis priemonių 

darbuotojoms apsaugoti nuo nesąžiningo atleidimo nėštumo metu ir t. t., “. 

5-oji dalis: „taip pat priimti Slaugytojų atostogų direktyva ir sustiprinti tėvystės atostogų teisės 

aktus;“. 
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Įvairūs 

1 pakeitimas atkrito, nes buvo atsiimti parašai 
 

 

14. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo 2007–2014 m. veikla, 

poveikis ir pridėtinė vertė 

Pranešimas: Marian Harkin (A8-0227/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

13 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 525, 72, 13 

18 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 579, 10, 9 

19 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

22 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 537, 40, 21 

24 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

25 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

27 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

33 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 +  

53 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

Q konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. -  

R konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

VB - 255, 279, 30 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 447, 73, 19 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

GUE/NGL: 13, 18 ir 22 dalis, R konstatuojamoji dalis. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

ALDE: Q konstatuojamoji dalis 

PPE: 53 dalis, R konstatuojamoji dalis. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

GUE/NGL: 

19 dalis 

1-oji dalis: „palankiai vertina Audito Rūmų ataskaitos išvadas, kad beveik visi EGF paramos 

reikalavimus atitinkantys darbuotojai galėjo pasinaudoti jų individualiems 

poreikiams pritaikytomis ir gerai koordinuojamomis priemonėmis ir kad beveik 

50 proc. finansinę paramą gavusių darbuotojų šiuo metu grįžo į darbo rinką;“. 

2-oji dalis: „pažymi, kad laiku ir veiksmingai įgyvendintų EGF programų stoka kai kuriose 

valstybėse narėse lėmė tai, kad nebuvo panaudotos lėšos; mano, kad tikslinių 

paramos gavėjų arba jų atstovų, socialinių partnerių, vietinių užimtumo tarnybų ir 

kitų suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas atliekant pirminį vertinimą ir teikiant 

paraišką yra labai svarbus siekiant užtikrinti teigiamus rezultatus paramos gavėjams; 

ragina Komisiją remti valstybes nares rengiant naujoviškas priemones ir programas 

ir savo peržiūrose įvertinti, ar planuojant suderintą prie individualių poreikių 

pritaikytų paslaugų paketą buvo tinkamai numatytos būsimos darbo rinkos 

perspektyvos ir reikiami įgūdžiai ir ar paslaugos buvo pritaikytos perėjimui prie 

efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos; ragina valstybes nares, 

atsižvelgiant į galiojančio reglamento 7 straipsnį, dėti tolesnes pastangas suderinam 

asmeninėms reikmėms pritaikytų paslaugų paketui parengti siekiant veiksmingai 

išteklius naudojančios ir tvarios ekonomikos; pažymi, kad inovacijos, pažangioji 

specializacija ir efektyvus išteklių naudojimas yra itin svarbūs pramonės 

atnaujinimui ir ekonominei diversifikacijai;“. 
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24 dalis 

1-oji dalis: „palankiai vertina tai, kad daug paramos iš EGF gavėjų visų pirma galėjo gauti 

asmeninę pagalbą ieškant darbo, atnaujinti savo įgūdžius profesinio mokymo 

programose ir naudotis judumo išmokomis; taip pat palankiai vertina tai, kad EGF, iš 

jo suteikus pagalbą įmonėms steigti ar perimti, kai kuriems samdomiesiems 

darbuotojams suteikė galimybę pradėti savo verslą; todėl pabrėžia, kad nustatyta, jog 

EGF padarė didelį teigiamą poveikį savigarbai, įgalėjimo jausmui ir motyvacijai; 

pabrėžia, kad EGF parama padidino socialinę sanglaudą, nes suteikė žmonėms 

galimybę vėl įsidarbinti“. 

2-oji dalis: „ir išvengti neigiamų nedarbo padarinių;“. 

 
25 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pažymi, kad remiantis ex post ataskaitos 

duomenimis, EGF naudos gavėjų išsilavinimo lygis dažnai mažesnis už vidutinį, 

todėl jų gebėjimus galima mažiau panaudoti kitose srityse, o tai įprastomis 

sąlygomis mažina jų galimybes įsidarbinti ir didina jų pažeidžiamumą darbo 

rinkoje;“ ir „ES pridėtinę vertę“. 

2-oji dalis: „pažymi, kad remiantis ex post ataskaitos duomenimis, EGF naudos gavėjų 

išsilavinimo lygis dažnai mažesnis už vidutinį, todėl jų gebėjimus galima mažiau 

panaudoti kitose srityse, o tai įprastomis sąlygomis mažina jų galimybes įsidarbinti 

ir didina jų pažeidžiamumą darbo rinkoje;“. 

3-oji dalis: „ES pridėtinę vertę“. 

 
27 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir kokia jos pridėtinė vertė“ ir „siekiant užtikrinti 

kuo didesnę investuotų lėšų grąžą pakartotinio įsidarbinimo srityje“. 

2-oji dalis: „ir kokia jos pridėtinė vertė“. 

3-oji dalis: „siekiant užtikrinti kuo didesnę investuotų lėšų grąžą pakartotinio įsidarbinimo 

srityje“. 

 
33 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „tikrą pridėtinę ES vertę“. 

2-oji dalis: „tikrą pridėtinę ES vertę“. 

 


