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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. Paryžiaus susitarimo, priimto pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos 

konvenciją, sudarymas ES vardu *** 

Rekomendacija: Giovanni La Via (A8-0280/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: pritarimas VB + 610, 38, 31 

 

 

 

2. Prašymas atšaukti Giorgoso Grammatikakiso (Giorgos Grammatikakis) 

imunitetą 

Pranešimas: António Marinho e Pinto (A8-0279/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas  +  

 

 

3. Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti 

Graikijai pagalbą po 2015 m. lapkričio mėn. Jonijos salas sukrėtusio žemės 

drebėjimo 

Pranešimas: Georgios Kyrtsos (A8-0270/2016) (reikalinga kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 
balsavusių Parlamento narių balsų) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 646, 7, 23 

 

 

4. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų 

mobilizavimas: paraiška „EGF/2016/001 FI/Microsoft“ 

Pranešimas: Petri Sarvamaa (A8-0273/2016) (reikalinga kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 
balsavusių Parlamento narių balsų) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 594, 68, 12 
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5. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų 

mobilizavimas: paraiška „EGF/2016/002 SE/Ericsson“ 

Pranešimas: Esteban González Pons (A8-0272/2016) (reikalinga kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 
balsavusių Parlamento narių balsų) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 594, 71, 10 

 

 

 

6. Teisinė pagalba įtariamiesiems ir kaltinamiesiems vykstant baudžiamajam 

procesui ir prašomiems perduoti asmenims vykstant Europos arešto orderio 

procedūroms ***I 

Pranešimas: Dennis de Jong (A8-0165/2015) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Visas tekstas. Paketas 

Nr. 1. 

46 komitetas  +  

Paketas Nr. 2 1-45 komitetas  ↓  

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas  +  

Balsavimas: teisėkūros rezoliucija VB + 569, 54, 54 

 

 

 

7. Prekyba tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties 

bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam 

elgesiui ir baudimui ***I 

Pranešimas: Marietje Schaake (A8-0267/2015) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Visas tekstas 41 komitetas  +  

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas  +  

Balsavimas: teisėkūros rezoliucija VB + 612, 11, 54 
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Įvairūs 

Klaidų ištaisymas: keičiamas tekstas visomis kalbomis. 

Pranešimas grąžintas atsakingam komitetui per 2015 m. spalio 27 d. plenarinį posėdį (Darbo tvarkos 

taisyklių 61 straipsnio 2 dalis). 

41 pakeitimas pakeičia per šį plenarinį posėdį priimtus pakeitimus. 
 

 

8. Europolo ir Kinijos strateginio bendradarbiavimo susitarimas * 

Pranešimas: Claude Moraes (A8-0265/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: Tarybos projektas  +  

Balsavimas: teisėkūros rezoliucija VB + 460, 126, 90 

 

 

 

9. Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių (AKR) ir ES santykiai po 

2020 m. 

Pranešimas: Norbert Neuser (A8-0263/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

24 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

27 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

28 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

30 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

X konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 489, 146, 37 

 

Prašymai balsuoti dalimis 

ECR: 

X konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi EPF įtraukimas į Sąjungos biudžetą sudarytų galimybes vykdyti 

demokratinę priežiūrą, padidintų vystymuisi skirtų ES lėšų naudojimo matomumą ir 

skaidrumą; kadangi, kita vertus, dėl daugiamečio EPF programavimo pobūdžio yra 

galimybė prognozuoti išteklius, o įtraukus fondą į biudžetą gali sumažėti AKR šalių 

vystymuisi skiriamos lėšos, nes jos būtų skiriamos kitiems išorės politikos 

prioritetams, ir tai būtų galima vertinti kaip privilegijuotos ES ir AKR partnerystės 

silpninimą; kadangi EPF įtraukimas į biudžetą taip pat galėtų trukdyti finansuoti 

Afrikos taikos priemonę ir kitas svarbias iniciatyvas, kaip antai Pagalbos Afrikai 

patikos fondą,“. 

2-oji dalis: „nebent būtų sukurta speciali priemonė, skirta su vystomuoju bendradarbiavimu 

susijusioms saugumo išlaidoms finansuoti;“. 

 
24 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „i)“ ir „ii) rastas ilgalaikis ir atskiras su vystomuoju 

bendradarbiavimu susijusių ir jį atitinkančių saugumo išlaidų ES finansavimo 

problemos sprendimas;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
27 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad 11-asis EPF yra pagrindinis Afrikos taikos priemonės finansavimo 

šaltinis, nepaisant to, kad tuo metu, kai 2003 m. priemonė buvo įsteigta, ji buvo 

numatyta kaip laikinas sprendimas;“. 

2-oji dalis: „ragina sukurti specialią priemonę, skirtą su vystomuoju bendradarbiavimu 

susijusioms saugumo išlaidoms finansuoti;“. 

 
28 dalis 

1-oji dalis: „atkreipia dėmesį į 2016 m. birželio 7 d. Komisijos komunikatą dėl naujo 

partnerystės su trečiosiomis šalimis modelio sukūrimo pagal Europos migracijos 

darbotvarkę; pažymi, kad iš ES biudžeto ir EPF skirtą įnašą į 8 mlrd. paketą 

išimtinai sudaro jau suplanuota pagalba;“. 

2-oji dalis: „ragina nestatyti į pavojų vystomosios pagalbos gavėjų ir su migracija susijusias 

iniciatyvas finansuoti naudojant naujai skirtus asignavimus;“. 

 
30 dalis 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 


