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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. Ruanda: Victoire Ingabire byla 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-

1073/2016, B8-1075/2016, B8-1076/2016 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-1061/2016  

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

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-1061/2016  EFDD  ↓  

B8-1064/2016  ECR  ↓  

B8-1065/2016  PPE  ↓  

B8-1066/2016  S&D  ↓  

B8-1073/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1075/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Įvairūs 

ALDE frakcija atsiėmė savo pasiūlymą dėl rezoliucijos B8-1076/2016. 

Raffaele Fitto (ECR frakcija) taip pat pasirašė pasiūlymą dėl rezoliucijos B8-1064/2016. 

Hugues Bayet ir Marc Tarabella (S&D frakcija) atsiėmė savo parašus dėl bendro pasiūlymo dėl 

rezoliucijos RC-B8-1061/2016. 
 

 

2. Sudanas 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-

1074/2016, B8-1078/2016, B8-1080/2016 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-1062/2016  

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

6 dalis § originalus 

tekstas 

 + pakeista žodžiu 

11 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  



P8_PV(2016)10-06(VOT)_LT.doc 3 PE 590.297 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 +  

16 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

H konstatuojamoji 

dalis 

1 GUE/NGL VB - 142, 451, 9 

Po I 

konstatuojamosios 

dalies 

2 GUE/NGL  -  

J konstatuojamoji dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-1062/2016  EFDD  ↓  

B8-1067/2016  PPE  ↓  

B8-1070/2016  S&D  ↓  

B8-1071/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1074/2016  ECR  ↓  

B8-1078/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1080/2016  ALDE  ↓  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

GUE/NGL: 1 pakeitimas. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

ECR: J konstatuojamoji dalis. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

PPE: 

11 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „(Kongo Demokratinę Respubliką, Čadą, Pietų 

Afriką, Ugandą ir Džibutį)“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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16 dalis 

1-oji dalis: „todėl ragina Komisiją ir atitinkamas valstybes nares užtikrinti visapusišką geresnio 

migracijos valdymo projekto Sudane skaidrumą,“. 

2-oji dalis: „įskaitant visą planuojamą veiklą ir ES bei nacionalinių lėšų gavėjus, ir parengti 

išsamią 2016 m. gegužės mėn. ES techninės delegacijos vizito į Sudaną ataskaitą;“. 
 

Įvairūs 

Pavel Svoboda pateikė tokį 6 dalies žodinį pakeitimą: 

„6. patvirtina, kad religijos, sąžinės ar tikėjimo laisvė – visuotinė žmogaus teisė, kurią reikia saugoti 

visur ir užtikrinti visiems; reikalauja, kad Sudano vyriausybė panaikintų visas teisės nuostatas, pagal 

kurias asmenys baudžiami arba diskriminuojami dėl savo religinių įsitikinimų, ypač atsimetimo nuo 

religijos atvejais ir visų pirma dėl Čekijos organizacijos „Christian Aid“ darbuotojo Petro Jašeko, 

Sudano pastorių Hassan Abduraheem Kodi Taour ir Kuwa Shamal ir Darfūro absolvento Abdulmonem 

Abdumawla Issa Abdumawla;“. 

 

Raffaele Fitto (ECR frakcija) taip pat pasirašė pasiūlymą dėl rezoliucijos B8-1074/2016. 
 

 

3. Tailandas, ypač Andy Hallo byla 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-
1079/2016, B8-1081/2016, B8-1082/2016 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-1068/2016  

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

11 dalis 1 GUE/NGL VB - 253, 341, 18 

2 GUE/NGL VB - 271, 327, 8 

Po 11 dalies 3 GUE/NGL dal.   

1/VB + 281, 262, 65 

2/VB - 271, 304, 34 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-1068/2016  EFDD  ↓  

B8-1069/2016  PPE  ↓  

B8-1072/2016  S&D  ↓  

B8-1077/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1079/2016  ALDE  ↓  

B8-1081/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1082/2016  ECR  ↓  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

GUE/NGL: 1, 2 ir 3 pakeitimai. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

GUE/NGL: 

3 pakeitimas 

1-oji dalis: „yra tvirtai įsitikinęs, kad įmonės turėtų atsakyti už bet kokią žalą aplinkai ir 

žmogaus teisių pažeidimus, kuriuos jos padarė, ir kad ES ir valstybės narės turėtų 

laikyti tai pagrindiniu principu;“. 

2-oji dalis: „ragina visas šalis aktyviai dalyvauti būsimoje antrojoje JT Tarpvyriausybinės darbo 

grupės sesijoje dėl žmogaus teisių požiūriu tarptautinėms korporacijoms ir kitoms 

verslo įmonėms taikytinos tarptautinės teisiškai privalomos priemonės;“. 
 

Įvairūs 

Raffaele Fitto (ECR frakcija) taip pat pasirašė pasiūlymą dėl rezoliucijos B8-1082/2016. 
 

 

4. Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai. 9-asis TFAS 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-1060/2016 

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 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1060/2016  

(ECON komitetas) 

Po D 

konstatuojamosios 

dalies 

1 GUE/NGL VB - 100, 446, 68 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

GUE/NGL: 1 pakeitimas. 
 

 

5. Padėtis Sirijoje 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-1089/2016, B8-1090/2016 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1089/2016  

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

3 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

5 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

6 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Po 6 dalies 1 ENF VB - 113, 420, 76 

2 ENF VB - 104, 454, 41 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 508, 50, 56 

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-1090/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ALDE: galutinis balsavimas. 

ALDE: 1, 2 pakeitimai. 

GUE/NGL: galutinis balsavimas. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

ALDE: 

3 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ypač Rusiją ir B. Assado režimą,“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
5 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „visus Tarptautinės paramos Sirijai grupės dalyvius“ 

ir „visapusiškai remia JT specialiojo pasiuntinio Staffano de Mistura pastangas šioje 

srityje;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
6 dalis 

1-oji dalis: „ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją 

atnaujinti pastangas siekiant bendros ES Sirijos strategijos, kurios tikslas – sudaryti 

palankesnes sąlygas siekti politinio susitarimo Sirijoje, ir įtraukti stebėsenos ir 

vykdymo užtikrinimo priemones, kad būtų labiau paisoma“ ir „susitarimų ir“ 

„įsipareigojimų;“. 

2-oji dalis: „Tarptautinės paramos Sirijai grupėje sudarytų“ ir „prisiimtų“. 
 

 

6. 2016 m. Jungtinių Tautų Klimato kaitos konferencija Marakeše (Marokas, 

COP 22) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-1043/2016 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1043/2016  

(ENVI komitetas) 

3 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 315, 296, 2 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

7 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

9 dalis 9 PPE  +  

12 dalis 7 Verts/ALE  +  

18 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

22 dalis 2 GUE/NGL VB - 131, 466, 21 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

23 dalis 10 PPE  -  

24 dalis 11 PPE EB + 418, 191, 6 

Po 24 dalies 1 S&D  +  

3 GUE/NGL  -  

25 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

28 dalis 12 PPE  +  

46 dalis 4 GUE/NGL dal.   

1 +  

2/EB - 292, 317, 8 

3 -  

13 PPE EB - 250, 349, 13 

Po 46 dalies 5 GUE/NGL VB - 138, 474, 1 

54 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

55 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

62 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 533, 80, 5 

2/VB + 489, 112, 10 

3/VB + 491, 116, 7 

4/VB + 427, 170, 18 

5/VB + 317, 292, 8 

6/VB + 495, 117, 7 

63 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

65 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 491, 115, 10 

66 dalis 14 PPE EB - 299, 312, 7 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 316, 288, 10 

69 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

Po 14 nurodomosios 

dalies 

8 PPE  +  

Po A 

konstatuojamosios 

dalies 

6 Verts/ALE  +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 467, 94, 55 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ECR: 62, 65 dalys ir 66 dalies 2-oji dalis. 

GUE/NGL: 2 ir 5 pakeitimai. 

ALDE: galutinis balsavimas. 
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Prašymai balsuoti atskirai 

ECR: 18, 55 ir 69 dalys. 

GUE/NGL: 22 dalis. 

PPE: 18 ir 25 dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

ECR: 

7 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „primena, kad pasaulyje išmetamų teršalų lygis turi 

būti laipsniškai sumažintas iki 2050 m. arba šiek tiek vėlesnio termino;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
54 dalis 

1-oji dalis: „ragina rimtai žiūrėti į pabėgėlių dėl klimato kaitos poveikio problemą, kylančią dėl 

visuotinio atšilimo sukeltų klimato katastrofų, ir jos apimtį;“. 

2-oji dalis: „susirūpinęs pažymi, kad 2008–2013 m. 166 mln. žmonių buvo priversti palikti savo 

namus dėl potvynių, vėtrų, žemės drebėjimų ar kitų nelaimių; atkreipia ypatingą 

dėmesį į tai, kad su klimato kaita susiję pokyčiai kai kuriose Afrikos dalyse ir 

Artimuosiuose Rytuose gali prisidėti prie politinio nestabilumo, ekonominių 

sunkumų ir pabėgėlių krizės Viduržemio jūros regione paaštrėjimo;“. 

 
63 dalis 

1-oji dalis: „teigiamai vertina pagal Paryžiaus susitarimą prisiimtą įsipareigojimą suderinti visus 

finansinius srautus su išmetamo ŠESD kiekio mažinimu ir atsparumu klimato kaitai 

grindžiamu vystymusi;“. 

2-oji dalis: „mano, kad šiuo tikslu ES turi nedelsiant sustabdyti finansinius srautus, nukreiptus į 

iškastinį kurą ir didelio anglies dioksido kiekio infrastruktūrą;“. 

 
66 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir paskirstyti pajamas iš prekybos apyvartiniais 

taršos leidimais su klimato kaita susijusioms investicijoms, taip pat pajamas iš 

degalus naudojančių tarptautinio transporto priemonių išmetamo anglies dioksido 

kainos nustatymo; taip pat ragina iš dalies naudoti žemės ūkiui skiriamas subsidijas 

siekiant užtikrinti investicijas į atsinaujinančiosios energijos gamybą ir vartojimą 

ūkiuose;“. ir „įskaitant laipsnišką iškastinio kuro investicijoms skirtų eksporto 

kreditų panaikinimą;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
PPE: 

3 dalis 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
PPE, S&D: 

4 pakeitimas 

1-oji dalis: įrašomi žodžiai: „įskaitant mažąsias ir vidutines įmones,“. 

2-oji dalis: išbraukiami žodžiai: „ir kad būtų užtikrintas jų dalyvavimas planuojant ir 

įgyvendinant klimato srities veiksmus,“. 

3-oji dalis: įrašomi žodžiai: „ir projektų, tačiau šį sąrašą reikia sutrumpinti laikantis darnių 

standartų ir kriterijų, kaip reikalauja dauguma pilietinės visuomenės subjektų;“. 
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ECR, PPE, ALDE: 

62 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „papildomus“, „šaltinius“, „be kita ko, įvedant 

finansinių sandorių mokestį, 2021–2030 m. laikotarpiu atidėti kai kurias pagal ES 

ATLPS skiriamas teršalų kvotas ir iš ES ir tarptautinių priemonių aviacijoje ir 

laivyboje išmetamiems teršalams gaunamas pajamas paskirstyti“ ir „tarptautiniam 

kovos su klimato kaita finansavimui ir“. 

2-oji dalis: „papildomus“ ir „šaltinius“. 

3-oji dalis: „be kita ko,“. 

4-oji dalis: „įvedant finansinių sandorių mokestį,“. 

5-oji dalis: „2021–2030 m. laikotarpiu atidėti kai kurias pagal ES ATLPS skiriamas teršalų 

kvotas ir iš ES ir tarptautinių priemonių aviacijoje ir laivyboje išmetamiems 

teršalams gaunamas pajamas paskirstyti“. 

6-oji dalis: „tarptautiniam kovos su klimato kaita finansavimui ir“. 
 

 

7. Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su 

maistu, įgyvendinimas 

Pranešimas: Christel Schaldemose (A8-0237/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

1 dalis 4 ENF VB - 72, 522, 20 

5 dalis 5 ENF VB - 61, 538, 14 

15 dalis 6 ENF VB - 69, 506, 36 

27 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

30 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

31 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

32 dalis 9 daugiau kaip 

40 nariai 

VB + 346, 239, 29 

34 dalis 7 ENF VB - 69, 497, 43 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

40 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

Po F 

konstatuojamosios 

dalies 

1 ENF VB - 40, 561, 12 

I konstatuojamoji dalis 2 ENF VB - 46, 538, 22 

N konstatuojamoji 

dalis 

3 ENF VB - 58, 515, 31 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 559, 31, 26 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

Verts/ALE: 9 pakeitimas. 

ALDE: 1–7 pakeitimai. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

ECR: 40 dalis. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

ECR: 

30 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pabrėžia, jog siekiant užtikrinti, kad nebūtų jokio 

pavojaus visuomenės sveikatai, Komisija turi periodiškai informuoti ir supažindinti 

su naujausiomis žiniomis Parlamentą ir Tarybą, jei tam tikros susirūpinimą 

keliančios medžiagos (tokios kaip SVHC, CMR, bioakumuliacinės cheminės 

medžiagos ar tam tikrų kategorijų endokrininę sistemą ardančios medžiagos), kurias 

pagal REACH reglamentą ar kitą teisės aktą draudžiama arba palaipsniui nustota 

naudoti, vis dar naudojamos MBM;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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31 dalis 

1-oji dalis: „atkreipia dėmesį į 2016 m. birželio 15 d. Komisijos paskelbtus mokslinius 

aktyviųjų medžiagų, naudojamų biocidiniuose produktuose ir augalų apsaugos 

produktuose, endokrininę sistemą ardančių savybių nustatymo kriterijus;“. 

2-oji dalis: „tačiau pabrėžia visiems produktams, įskaitant MBM, taikomų horizontaliųjų 

kriterijų būtinybę ir ragina Komisiją nedelsiant pateikti tokius kriterijus; ragina 

atsižvelgti į šiuos kriterijus, kai jie įsigalios, vykdant MBM rizikos vertinimo 

procedūrą;“. 

 
PPE, ECR: 

27 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad MBM yra svarbus susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų“ ir 

„poveikio žmonėms šaltinis“. 

2-oji dalis: „įskaitant perfluorangliavandenilius (PFC) ir endokrininę sistemą ardančias 

chemines medžiagas, pvz., ftalatus ir bisfenolius,“ ir „šios medžiagos susijusios su 

lėtinėmis ligomis ir reprodukcinėmis problemomis, metabolizmo sutrikimais, 

alergijomis ir nervų sistemos vystymosi problemomis;“. 

3-oji dalis: „pažymi, kad tokių cheminių medžiagų migracija su maistu besiliečiančiose 

medžiagose kelia itin didelį susirūpinimą, nes jos gali sukelti žalą naudojamos net ir 

itin mažomis dozėmis;“. 

 
34 dalis 

1-oji dalis: „remia mokslinių tyrimų ir inovacijų iniciatyvas, kuriomis siekiama sukurti naujas 

medžiagas, kurios būtų naudojamos MBM ir kurios, įrodyta, yra saugios žmonių 

sveikatai;“. 

2-oji dalis: „tačiau pabrėžia, kad kol kas į saugesnes alternatyvas kaip bisfenolio A (BPA) 

pakaitalas neturėtų būti įtrauktas bisfenolis S (BPS), nes BPS gali turėti panašų į 

BPA toksikologinį profilį;“. 
 

Įvairūs 

Dėl ne visoms kalboms taikomo 8 pakeitimo nebuvo balsuojama (Darbo tvarkos taisyklių 170 

straipsnio 1 dalies d punktas). 
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8. Sąjungos teisės taikymo stebėjimo politika. 2014 m. metinė ataskaita 

Pranešimas: Heidi Hautala (A8-0262/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

8 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 595, 11, 7 

2/VB + 500, 53, 56 

3/VB + 513, 41, 51 

10 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 464, 70, 78 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 490, 61, 57 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ALDE: 8 ir 10 dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

ALDE: 

8 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „veiksmingo ES teisės taikymo poveikį didinant 

pasitikėjimą ES institucijomis; vertina Komisijos metinėje ataskaitoje nurodytą 

piliečių, įmonių ir pilietinės visuomenės organizacijų pateiktų peticijų svarbą, nes tai 

yra pagrindinė Lisabonos sutartyje įtvirtinta teisė, svarbi Europos pilietybės dalis ir 

svarbi antrinė priemonė stebėti ES teisės taikymą ir nustatyti galima spragas 

piliečiams tiesiogiai išreiškiant savo pažiūras ir patirtį greta“. 

2-oji dalis: „veiksmingo ES teisės taikymo poveikį didinant pasitikėjimą ES institucijomis; 

vertina Komisijos metinėje ataskaitoje nurodytą piliečių, įmonių ir pilietinės 

visuomenės organizacijų pateiktų peticijų svarbą, nes tai yra pagrindinė Lisabonos 

sutartyje įtvirtinta teisė, svarbi Europos pilietybės dalis ir svarbi antrinė priemonė 

stebėti ES teisės taikymą ir nustatyti galima spragas piliečiams tiesiogiai išreiškiant 

savo pažiūras ir patirtį“. 

3-oji dalis: „greta“. 
 

 

9. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį. Genetiškai 

modifikuotų kukurūzų Bt11 (SYN-BTØ11-1) sėklų pateikimas rinkai 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-1083/2016 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 
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Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1083/2016  

(ENVI komitetas) 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 386, 190, 35 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

Verts/ALE, ENF: galutinis balsavimas. 
 

 

10. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį. Genetiškai 

modifikuotų kukurūzų 1507 sėklų pateikimas rinkai 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-1085/2016 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1085/2016  

(ENVI komitetas) 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 375, 193, 36 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

Verts/ALE, ENF: galutinis balsavimas. 
 

 

11. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį. Leidimo dėl 

genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 810 sėklų atnaujinimas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-1086/2016 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1086/2016  

(ENVI komitetas) 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 371, 189, 40 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

Verts/ALE, ENF: galutinis balsavimas. 
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12. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį. Leidimo dėl 

genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 810 produktų atnaujinimas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-1084/2016 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1084/2016  

(ENVI komitetas) 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 372, 181, 46 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

Verts/ALE, ENF: galutinis balsavimas. 
 

 

13. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį. Genetiškai 

modifikuotos medvilnės 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 pateikimas rinkai 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-1088/2016 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1088/2016  

(ENVI komitetas) 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 384, 168, 39 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

Verts/ALE, ENF: galutinis balsavimas. 

 


