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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. Automatinis keitimasis DNR duomenimis Danijoje * 

Pranešimas: Claude Moraes (A8-0289/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 574, 73, 23 

 

 

2. Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Danijoje * 

Pranešimas: Claude Moraes (A8-0288/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 589, 75, 24 

 

 

3. Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimas dėl trumpalaikių 

vizų režimo panaikinimo diplomatinių pasų turėtojams *** 

Rekomendacija: Bodil Valero (A8-0281/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: pritarimas VB + 611, 51, 28 

 

 

 

4. Valstybės narės, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms 

tokie sunkumai gresia ***I 

Pranešimas: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 627, 34, 31 

 

 

5. Prašymas atšaukti Jean-Marie Le Pen imunitetą 

Pranešimas: Evelyn Regner (A8-0301/2016) 

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

Vienas balsavimas  +  

 

 

6. Prašymas ginti Jane Collins privilegijas ir imunitetus 

Pranešimas: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas  +  

 

 

7. Prašymas ginti Mario Borghezio privilegijas ir imunitetus 

Pranešimas: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas  +  

 

 

8. Geležinkelių transporto statistika, susijusi su krovinių, keleivių ir eismo įvykių 

duomenų rinkimu ***II 

Rekomendacija antrajam svarstymui: Michael Cramer (A8-0300/2016) (reikalinga kvalifikuota balsų 

dauguma) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas atmesti 

Tarybos poziciją 

1 EFDD  -  

 

 

 

9. Krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistika (deleguotieji ir įgyvendinimo 

įgaliojimai) ***II 

Rekomendacija antrajam svarstymui: Bas Eickhout (A8-0298/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Patvirtinimas be balsavimo 
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10. Sąjungos muitų teisės pažeidimų ir sankcijų teisinė sistema ***I 

Pranešimas: Kaja Kallas (A8-0239/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Atsakingo komiteto 

pakeitimai. 

Balsavimas už visus 

pakeitimus iš karto 

1–42 komitetas  +  

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas  +  

Balsavimas: teisėkūros rezoliucija VB Balsavimas 

atidėtas 

(Darbo tvarkos 

taisyklių 61 

straipsnio 2 dalis) 

 

Įvairūs 

Kadangi 25 pakeitimas taikomas ne visų kalbų variantams, todėl dėl jo nebuvo balsuojama (Darbo 

tvarkos taisyklių 170 straipsnio 1 dalies d punktas). 
 

 

11. Taisomojo biudžeto Nr. 3/2016 projektas. Institucijų saugumas 

Pranešimas: José Manuel Fernandes ir Gérard Deprez (A8-0295/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

C konstatuojamoji 

dalis 

1 EFDD VB - 82, 557, 55 

2 Verts/ALE  -  

Po C 

konstatuojamosios 

dalies 

3 Verts/ALE  -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 511, 120, 65 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EFDD: 1 pakeitimas. 
 

Įvairūs 

4 a pakeitimas buvo atsiimtas. 
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12. ES strategija Irano atžvilgiu po susitarimo branduolinių klausimų srityje 

Pranešimas: Richard Howitt (A8-0286/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

1 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 570, 112, 11 

3/VB + 613, 56, 18 

3 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 548, 109, 36 

4 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 621, 56, 14 

2/VB + 547, 112, 30 

6 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 579, 106, 12 

7 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 632, 58, 6 

2/VB + 559, 113, 18 

3/VB + 637, 49, 10 

4/VB + 555, 118, 18 

Po 9 dalies 5 daugiau kaip 

76 nariai 

VB - 326, 350, 19 

10 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 585, 43, 60 

2/VB + 425, 116, 113 

12 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 599, 55, 42 

2/VB + 524, 125, 43 



P8_PV(2016)10-25(VOT)_LT.doc 6 PE 593.069 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

14 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 468, 133, 93 

2/VB + 458, 189, 35 

21 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 530, 55, 114 

2/VB + 456, 123, 105 

22 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 464, 139, 93 

27 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

30 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 626, 59, 11 

2/VB + 499, 188, 2 

31 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 655, 27, 12 

32 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 570, 89, 38 

33 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 616, 45, 36 

2/VB + 543, 115, 32 

34 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 651, 31, 7 

2/VB + 609, 75, 4 

37 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 477, 97, 123 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2/VB + 587, 31, 74 

3/VB + 524, 91, 78 

4/VB + 574, 29, 88 

Po 38 dalies 6 daugiau kaip 

76 nariai 

VB + 590, 67, 37 

39 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 543, 133, 23 

2/VB + 611, 44, 30 

Po 40 dalies 1 daugiau kaip 

76 nariai 

VB - 290, 377, 26 

Po 41 dalies 2 daugiau kaip 

76 nariai 

VB - 311, 364, 19 

42 dalis 7 pranešėjas  +  

§ originalus 

tekstas 

VB ↓  

44 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 569, 106, 20 

2/VB + 531, 134, 28 

Po 44 dalies 3 daugiau kaip 

76 nariai 

VB - 306, 368, 19 

Po 47 dalies 4 daugiau kaip 

76 nariai 

VB - 290, 359, 40 

A konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 507, 99, 90 

3/VB + 596, 57, 43 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 456, 174, 67 
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Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ALDE: A konstatuojamosios dalies 2-oji ir 3-oji dalys, 1 dalies 2-oji ir 3-oji dalys, 3, 4, 6, 7, 

10, 12, 14 ir 21 dalys, 22 dalies 2-oji dalis, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 42 ir 44 dalys, 

1, 2, 3, 4, 5 ir 6 pakeitimai. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

Verts/ALE: 

27 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „išnagrinėti galimybes bendradarbiauti su Iranu 

civiliniais tikslais naudojamos branduolinės energijos srityje laikantis BVVP 

prisiimtų įsipareigojimų ir“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
ALDE: 

A konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi po susitarimo su Iranu dėl branduolinės programos“. 

2-oji dalis: „ir vidaus politinių įvykių Irane šiuo metu yra“. 

3-oji dalis: „galimybė vykdyti reformas šalyje ir gerinti jos santykius su Europos Sąjunga;“. 

 
1 dalis 

1-oji dalis: „mano, kad Bendras visapusiškas veiksmų planas (BVVP), kitaip vadinamas 

susitarimu su Iranu dėl branduolinės programos, buvo didelis Europos diplomatijos 

laimėjimas“. 

2-oji dalis: „ ir kad dabar turėtų ne tik labai pagerėti ES ir Irano santykiai, bet ir turėtų atsirasti 

daugiau stabilumo visame regione;“. 

3-oji dalis: „mano, kad dabar abi pusės yra atsakingos už tai, kad būtų užtikrintas griežtas ir 

visapusiškas jo įgyvendinimas; palankiai vertina bendros komisijos, kurią sudaro 

Irano ir E3 / ES+3 (Kinija, Prancūzija, Vokietija, Rusijos Federacija, Jungtinė 

Karalystė ir Jungtinės Amerikos Valstijos, taip pat vyriausiasis įgaliotinis ir 

pirmininko pavaduotojas) atstovai, sukūrimą; visapusiškai remia Europos Sąjungos 

vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai atliekamą pagal 

BVVP sukurtą bendros komisijos koordinatorės vaidmenį ir mano, kad ir toliau labai 

svarbu griežtai ir visapusiškai gyvendinti BVVP;“. 
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4 dalis 

1-oji dalis: „palankiai vertina atvirumą palaikant santykius su Iranu; pažymi, kad ES ir Irano 

santykiai turėtų būti plėtojami susiejant juos su branduolinės programos (BVVP) 

įgyvendinimu; primena, kad pagal susitarimo sąlygas tuo atveju, jei Iranas jo 

neįgyvendina, gali būti vėl taikomos sankcijos; ragina atnaujinti ES, jos valstybių 

narių ir Irano santykius, kuriuose abi pusės glaudžiai bendradarbiautų dvišalių ir 

daugiašalių klausimų srityje, kad būtų užtikrintas stabilesnis regionas ir veiksmingas 

susitarimo dėl branduolinės programos įgyvendinimas;“. 

2-oji dalis: „mano, kad ES ir Irano santykiai turėtų būti plėtojami vykdant daugiasluoksnį 

dialogą, apimantį politinius, diplomatinius, ekonominius, akademinius, techninius ir 

žmonių tarpusavio ryšius, kuriuos palaikant dalyvautų ir pilietinės visuomenės 

veikėjai, NVO bei žmogaus teisių gynėjai; pritaria tam, kad ES ir Irano santykiai 

būtų atverti siekiant abiejų šalių naudos, grindžiami realistišku bendrų interesų ir 

skirtumų vertinimu siekiant skatinti laipsnišką bendradarbiavimo plėtojimą 

pasitikėjimo stiprinimo sąlygomis, pirmiausia siekiant naudos Irano ir ES žmonėms; 

atsižvelgdamas į tai, pritaria Europos Sąjungos įsipareigojimui atnaujinti santykius 

su Iranu remiantis dialogu, kuris būtų: apimantis daug sričių, grindžiamas 

bendradarbiavimu tose srityse, kuriose Iranas ir ES turi bendrų interesų, kritiškas, 

atviras ir sąžiningas tose srityse, kuriose Iranas ir ES nesutaria, tačiau ieško bendro 

vardiklio, apskritai konstruktyvus dvasia ir darbais;“. 

 
7 dalis 

1-oji dalis: „primygtinai teigia, kad, kaip strategijos siekiant atkurti tarpusavio pasitikėjimą dalį, 

svarbu plėtoti ES ir Irano santykių parlamentinį aspektą;“. 

2-oji dalis: „šiuo atžvilgiu dar kartą pareiškia pritariantis Parlamento ir Medžliso aptariamam 

pasiūlymui dėl tarpparlamentinio dialogo kovos su terorizmu klausimu, kurį vykdant 

būtų pripažįstami bendri radikalėjimo Irane, Artimuosiuose Rytuose ir pačioje ES 

keliami iššūkiai;“. 

3-oji dalis: „palankiai vertina atnaujintą ES ir Irano politinį dialogą, įskaitant žmogaus teisių 

klausimus; skatina plėtojant dialogą žmogaus teisių klausimais ateityje įtraukti 

teisminių institucijų, saugumo pajėgų ir pilietinės visuomenės atstovus;“. 

4-oji dalis: „pripažįsta, kad nors esama abiejų šalių įtarumo ir nepasitikėjimo, taip pat esama 

ilgos daugelio valstybių narių ir Irano istorijos, ir kad Iranas siekia gerų santykių su 

ES, o tai suteikia galimybių kurti tarpusavio pasitikėjimu ir pagarba grindžiamus 

santykius; atkreipia dėmesį į Irano vidaus politikos sudėtingumą ir kartoja, kad ES 

nesiekia kištis į politinius šios ar bet kurios kitos šalies vidaus pasirinkimus, tačiau 

siekia bendradarbiavimo, grindžiamo abipuse pagarba tarptautiniams standartams ir 

principams; mano, kad visiškas santykių normalizavimas gali įvykti tik lygiagrečiai 

toliau įgyvendinant Bendrą visapusišką veiksmų planą (BVVP) pasitelkiant 

reguliarų ir nepertraukiamą dialogą ir kad neatidėliotinas prioritetas turėtų būti ES ir 

Irano santykių aprėpties plėtimas tose srityse, dėl kurių esama bendro sutarimo; vis 

dėlto mano, kad svarbiausias tikslas turi būti Irano ir ES partnerystės sukūrimas;“. 
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10 dalis 

1-oji dalis: „atkreipia dėmesį į Irano paskelbtą tikslą pasiekti, kad metinis augimo greitis būtų 

8 proc.; mano, jog tam, kad Iranas pasiektų šį tikslą, Europos investicijos yra labai 

svarbios; pabrėžia, kad Europos Sąjunga netrukdo Irane vykdyti leidžiamos verslo 

veiklos ir netrukdys tarptautinėms įmonėms ar finansų institucijoms, kurių veikla 

susijusi su Iranu, jeigu jos laikysis visų taikytinų teisės aktų; pabrėžia, jog tam, kad 

išnaudotų savo ekonominį potencialą, Iranas turės imtis veiksmų, kad sukurtų 

skaidrią ekonominę aplinką, kuri pritrauktų tarptautinių investicijų, ir imtis kovos su 

korupcija priemonių visais lygmenimis, ypač siekdamas laikytis Finansinių veiksmų 

darbo grupės (FATF) rekomendacijų, kuriose sprendžiami tokie klausimai kaip 

kapitalo judėjimo į teroristines organizacijas nutraukimas;“. 

2-oji dalis: „ragina ES visapusiškai remti Irano pastangas šiame procese, visų pirma remiant 

darbą, kurį atliekant siekiama sudaryti dvišalę ES ir Irano investicijų sutartį;“. 

 
12 dalis 

1-oji dalis: „pažymi, kad Irano ekonomika yra antra pagal dydį Artimuosiuose Rytuose ir 

skaičiuojama, kad 2015 m. jos nominalusis BVP siekė 397 mlrd. USD; be to, 

pažymi, kad šiuo metu ES prekybos su Iranu vertė yra maždaug 8 mlrd. USD ir 

tikimasi, kad ji per ateinančius dvejus metus padidės keturis kartus; primena, kad ES 

anksčiau buvo pagrindinė Irano prekybos partnerė, ir mano, kad ji turėtų siekti 

atgauti šią poziciją; pritaria ES prekybos santykių su Iranu išplėtimui ir ragina ES 

plėtoti komercinį, finansinį ir ekonominį bendradarbiavimą su Iranu, kad būtų 

siekiama geresnių Irano gyventojų gyvenimo sąlygų ir užimtumo bei didesnio 

regiono vystymosi;“. 

2-oji dalis: „mano, kad prekybos su Iranu ir investicijų į jį didinimas ilgainiui gali prisidėti prie 

taikos ir stabilumo skatinimo platesniame regione, jeigu ES galės rasti galimybių 

vykdyti regionines investicijų programas, pvz., susijusias su energijos ir transporto 

jungtimis;“. 

 
14 dalis 

1-oji dalis: „pažymi, kad Irano ekonomika yra didžiausia pasaulyje PPO nepriklausanti 

ekonomika; atsižvelgdamas į tai, remia Irano siekį prisijungti prie PPO; pažymi, kad 

dabartiniai ES įgaliojimai vesti derybas dėl prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo 

su Iranu yra pasenę; ragina Komisiją ištirti santykių prekybos ir investicijų srityse su 

Iranu stiprinimo galimybes siekiant, kad Iranas labiau laikytųsi PPO taisyklių ir kad 

būtų apsaugotos Europos investicijos; pabrėžia, kad oficialios derybos sudarytų 

galimybę ES visapusiškai pasinaudoti savo, kaip didžiausios integruotos rinkos ir 

ekonominio bloko, padėtimi kaip svertu ir sukurti forumą, kuriame būtų keičiamasi 

nuomonėmis ir vyktų dialogas; ragina ES išnagrinėti galimybę atnaujinti diskusijas 

su Iranu dėl jo prisijungimo prie Pasaulio prekybos organizacijos, nes narystė PPO 

padėtų labiau liberalizuoti Irano ekonomiką ir paskatintų jos augimą, šalyje įtvirtintų 

pasaulinę taisyklėmis pagrįstą sistemą ir sukurtų mechanizmą, kuriuo būtų remiamos 

būtinos ekonomikos reformos Irane ir prižiūrima, kad Iranas atsiskaitytų už 

tarptautinius įsipareigojimus; ragina Komisiją pasinaudoti šiomis derybomis kaip 

galimybe skatinti vykdyti svarbias darbo teisių reformas, pagrįstas pagrindinėmis 

TDO konvencijomis;“. 

2-oji dalis: „yra susirūpinęs dėl uždelsto PPO darbo grupės Irano prisijungimo klausimu 

pirmininko paskyrimo; ragina Komisiją visapusiškai pasinaudoti savo įtaka, kad 

būtų nedelsiant panaikinta ši kliūtis ir pradėtas Irano prisijungimo prie PPO 

procesas; mano, kad siekiant užbaigti prisijungimo procesą Iranas turėtų būti 

išbrauktas iš Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) viešoje deklaracijoje 

pateikiamo sąrašo;“. 
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21 dalis 

1-oji dalis: „palankiai vertina tai, kad Irano vyriausybė siekia pritraukti užsienio investicijas, nes 

visuose pagrindiniuose ekonomikos sektoriuose reikia tiesioginių užsienio 

investicijų; pažymi, kad per ateinančius 10 metų gali prireikti 1 trln. USD investicijų 

į infrastruktūrą,“ 

2-oji dalis: „kurios suteiktų galimybę Europos įmonėms, taip pat energetikos, automobilių ir oro 

transporto gamybos sektoriuose; palankiai vertina tai, kad nuo BVVP pasirašymo 

Teherane apsilankė 180 prekybos delegacijų, taip pat iš 15 ES valstybių narių, ir tai 

rodo didėjantį susidomėjimą ekonominiais santykiais su Iranu; ragina ES ir jos 

valstybes nares išnagrinėti galimybę naudoti eksporto kreditų garantijas, kad Irane 

būtų skatinama prekyba, projektų finansavimas ir investicijos; palankiai vertina 

Irano vyriausybės ir bendrovių „Airbus“ bei „Boeing“ susitarimų sudarymą, kaip 

tolesnę pasitikėjimo didinimo priemonę po BVVP priėmimo;“. 

 
22 dalis 

1-oji dalis: „pažymi, kad Iranas užima antrą vietą pasaulyje pagal dujų išteklių dydį ir ketvirtą 

vietą pagal naftos išteklių dydį; mano, kad bendradarbiavimas energetikos srityje 

gali atlikti svarbų vaidmenį įvairinant energijos tiekimo į ES šaltinius ir mažinant 

valstybių narių energetinę priklausomybę nuo pavienių tiekėjų ir taip prisidėti prie 

ES energetinio saugumo;“. 

2-oji dalis: „mano, kad ekonominių sankcijų panaikinimas gali išlaisvinti nemažai lėšų, kurios 

būtų skiriamos naftos ir dujų pramonei, taip pat kitiems ekonomikos sektoriams, 

kurie gautų naudos iš investicijų ir galimybių naudotis naujomis technologijomis; 

ragina Europos įmones investuoti į Irano energetikos sektorių; ypač ragina ES teikti 

paramą vystant SGD technologiją Irane; mano, kad investicijos į Iraną turi visiškai 

atitikti ES ilgalaikius priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo 

įsipareigojimus;“. 

 
30 dalis 

1-oji dalis: „pripažįsta, kad jauni (skaičiuojama, kad daugiau kaip 60 proc. gyventojų yra 

jaunesni nei 30 metų), išsilavinę ir technologiškai pažangūs Irano gyventojai ir jo 

visuomenės dinamiškumas gali suteikti ypatingų galimybių plėtojant asmeninius 

žmonių ryšius su ES, pagrįstus abipusiškumo ir abipusės pagarbos principais; mano, 

kad jaunimo mainų programos yra vienas iš sėkmingiausių veiksmų, kuriais 

suartinamos visuomenės ir kultūros; todėl palankiai vertina didesnį programos 

„Erasmus Mundus“ studentų iš Irano skaičių Europos universitetuose, kaip būdą 

kovoti su klaidingu supratimu ir stereotipais; ragina daugiau bendradarbiauti 

švietimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse vykdant daugiau studentų ir tyrėjų 

mainų, įskaitant universitetų bendradarbiavimą, be kita ko, aplinkos, 

atsinaujinančiosios energijos, teisingumo, žmogaus teisių ir gero valdymo srityse;“. 

2-oji dalis: „ragina Komisiją padidinti „Erasmus Mundus“ studentams iš Irano skiriamą 

biudžetą; palankiai vertina praktinius seminarus, kurie neseniai vyko Teherano 

universitete, kad būtų atkreiptas dėmesys į galimą naudą, kurią Irano universitetai 

gali gauti dalyvaudami programoje „Horizontas 2020“; ragina Irano vyriausybę 

paskirti programos „Horizontas 2020“ nacionalinį koordinatorių, kuris teiktų 

techninę pagalbą ir patarimus Irano universitetams teikiant paraiškas dalyvauti 

programos „Horizontas 2020“ projektuose; ragina Komisiją ištirti, kaip galima 

sudaryti daugiau galimybių Irano akademikams ir tyrėjams studijuoti ir eiti mokslus 

Europos universitetuose; ragina sukurti ES programą, kuri sutelktų Irano, Persijos 

įlankos bendradarbiavimo tarybos šalių ir Europos tyrėjus ir studentus, kad jie galėtų 

susipažinti su regioninės integracijos Europoje patirtimi ir tuo, ko buvo 

pasimokyta;“. 
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33 dalis 

1-oji dalis: „mano, kad susitarimas dėl branduolinės programos suteikia galimybę 

bendradarbiauti siekiant įveikti regiono saugumo krizę; mano, kad Iranas gali ir 

turėtų atlikti stabilizuojamąjį vaidmenį regione;“. 

2-oji dalis: „mano, kad santykių su Iranu normalizavimas duos naudos visam regionui; mano, 

kad Iranas dėl savo, kaip svarbaus regioninio veikėjo, statuso turėtų atlikti 

stabilizuojamąjį vaidmenį regione; pabrėžia, kad Europos kaimynystės politikos 

(EKP) peržiūra, kurią pasiūlyta atlikti 2015 m. lapkričio 18 d., apima planus įtraukti 

trečiąsias šalis, kurios yra ES kaimynystės priemonėje dalyvaujančių šalių partnerių 

kaimynės, vykdant išplėstinio bendradarbiavimo programas; todėl primygtinai 

ragina kurti temines programas siekiant pasiūlyti Sąjungos, Pietų kaimynystės 

priemonėje dalyvaujančių šalių partnerių ir svarbiausių regioninių veikėjų, 

pavyzdžiui, Irano, bendradarbiavimą svarbiausiais regionams klausimais, tokiais 

kaip saugumas, energija ir pabėgėlių valdymas;“. 

 
37 dalis 

1-oji dalis: „palankiai vertina Irano pasirengimą remti dabartines Irako stabilizavimo pastangas 

ir primygtinai ragina Iraną atlikti reikšmingą vaidmenį siekiant nutraukti sektantišką 

smurtą, taip pat ragina dėti papildomas pastangas siekiant, kad visos dabar šalyje 

veikiančios karinės grupuotės paklustų Irako vyriausybei, siekiant atsižvelgti į visų 

interesus;“. 

2-oji dalis: „pabrėžia, kad ES ir Iranas turi bendrų priešų – grupuotes ISIS („Da'esh“), „Al-

Qaeda“, „Al-Nusra“ ir panašias JT Saugumo Tarybos teroristinėmis paskelbtas 

grupuotes, įkvėptas radikalaus iškraipyto islamo mokymo;“. 

3-oji dalis: „palankiai vertina Irano indėlį kovojant su ISIS („Da'esh“), įskaitant jo ankstyvą 

paramą Kurdų regiono valdžiai Erbile, ir pripažįsta jo lemiamą indėlį Irake, dėl kurio 

buvo sustabdytas ISIS („Da'esh“) puolimas ir atgautos teritorijos, kurių gyventojai 

kentė džihadistų terorizmą;“. 

4-oji dalis: „tačiau nerimauja dėl nuolatinių pranešimų apie „Al-Qaeda“ narių išlaisvinimą; 

atkreipia dėmesį į Irano ir Australijos susitarimą dalytis žvalgybine informacija 

kovojant su ISIS („Da'esh“);“. 

 
39 dalis 

1-oji dalis: „mano, kad Irano revoliucijos paveldas ir jo, kaip islamo respublikos, sandara, taip 

pat dideli Irano ir ES skirtumai politinių ir institucinių sistemų aspektu neturi būti 

kliūtis siekiant atvirumo ir bendro vardiklio su demokratija, teisine valstybe ir 

žmogaus teisėmis susijusiais klausimais; ragina Islamo Respubliką išplėsti politinio 

pliuralizmo erdvę; pabrėžia, kad Medžlisas remia reformas ir europinį požiūrį, ir 

drauge mano, kad 2016 m. vasario mėn. parlamento ir Ekspertų asamblėjos rinkimų 

rezultatai atspindi Irano žmonių valią, suteikia galimybę toliau bendradarbiauti su 

Europos Sąjunga ir jos valstybėmis narėmis, taip pat galimybę šalies viduje 

įgyvendinti ekonominę, socialinę ir politinę reformas;“. 

2-oji dalis: „ragina Irano valdžios institucijas leisti rengti laisvus ir sąžiningus rinkimus laikantis 

tarptautinių standartų;“. 

 
44 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) ir Komisiją 

remti pastangas“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
GUE/NGL: 

34 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „sukarintus grupuočių „Hezbollah“ ir“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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13. Kova su korupcija ir tolesni su CRIM rezoliucija susiję veiksmai 

Pranešimas: Laura Ferrara (A8-0284/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

14 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

18 dalies a punktas § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

18 dalies b punktas § originalus 

tekstas 

atsk. +  

25 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

27 dalies b punktas § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

42 dalies b punktas § originalus 

tekstas 

VB + 527, 94, 75 

51 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

52 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

53 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

54 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

71 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

73 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

78 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

80 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

82 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 545, 91, 61 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

GUE/NGL: 42 dalies b punktas. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

Verts/ALE: 25 dalis. 

ECR: 51, 52, 53 ir 54 dalys. 

EFDD: 78, 80 ir 82 dalys. 

GUE/NGL: 18 dalies b punktas. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

GUE/NGL: 

14 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „su nusikalstamomis organizacijomis, o ne tik su 

nusikalstamomis veikomis, dėl kurių kuriamos asociacijos; visų pirma mano, kad 

būtina numatyti baudžiamumą nusikalstamoms organizacijoms, neatsižvelgiant į 

nusikalstamas veikas, dėl kurių kuriamos asociacijos; primena, kad į šio politinio 

ciklo prioritetus“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
18 dalies a punktas 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
71 dalis 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
ECR, GUE/NGL: 

27 dalies b punktas 

1-oji dalis: „įšaldyto bei konfiskuoto turto tvarkymo“. 

2-oji dalis: „ir jo tolesnio panaudojimo socialiniams tikslams ir kompensacijoms aukų šeimoms 

ir nuo lupikavimo ir reketo nukentėjusioms įmonėms skatinimo;“. 
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Verts/ALE, GUE/NGL: 

73 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „dėl nuolatinių pabėgėlių srautų į Europą“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
 

 

14. Žmogaus teisės ir migracija trečiosiose šalyse 

Pranešimas: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 355, 264, 71 

9 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

24 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 372, 299, 17 

25 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

29 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

32 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 344, 327, 16 

35 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  



P8_PV(2016)10-25(VOT)_LT.doc 16 PE 593.069 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

40 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

41 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

47 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

49 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 356, 333, 8 

52 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

55 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB - 311, 372, 10 

57 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

58 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

61 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

62 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

 1 +  

2 +  

68 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

69 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 348, 340, 6 

75 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

76 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

78 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

81 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB - 324, 364, 6 

82 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

85 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

86 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 352, 329, 17 

87 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

88 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

89 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 444, 176, 75 

3 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

90 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

§ 91 § originalus 

tekstas 

atsk. +  

93 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

H konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

M konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

Z konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

AC konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

AD konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 339, 333, 25 

 

Prašymai balsuoti atskirai 

Verts/ALE 47, 55, 81 ir 88 dalys. 

PPE: AC, M ir Z konstatuojamosios dalys, 25, 40, 49, 52, 55, 58, 61, 69, 75, 78, 85, 86 ir 

87 dalys. 

ALDE: 47 dalis. 

GUE/NGL: 82, 90, 91 ir 93 dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

PPE: 

2 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „visų pirma savo teritorijoje“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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9 dalis 

1-oji dalis: „ragina valstybes pripažinti tarptautinėje teisėje nustatytas jų prievoles prieglobsčio 

ir migracijos srityje ir priimti reikiamus nacionalinius teisės aktus, kad tos prievolės 

būtų veiksmingai vykdomos, numatant juose, be kita ko, galimybę prašyti 

tarptautinės apsaugos;“. 

2-oji dalis: „ragina šiuose teisės aktuose atsižvelgti į migrantų patirto persekiojimo ir 

diskriminacijos mastą ir pobūdį;“. 

 
24 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „legalios migracijos galimybių trūkumu“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
29 dalis 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
32 dalis 

1-oji dalis: „pažymi, kad, migrantams išmokus priimančiosios šalies kalbą, gali gerokai pagerėti 

jų gyvenimo kokybė ir ekonominis bei kultūrinis nepriklausomumas ir jiems 

pasidaro lengviau sužinoti informaciją apie savo teises priimančiosios šalies 

visuomenėje; mano, kad priimančiosios šalies institucijos turi užtikrinti galimybes 

mokytis kalbų;“. 

2-oji dalis: „rekomenduoja įtraukti migrantus į politinių ir socialinių sprendimų priėmimo 

procesus;“. 

 
35 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „gauti sutartį jiems suprantama kalba ir “. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
57 dalis 

1-oji dalis:  prašo valstybių ratifikuoti visas tarptautines žmogaus teisių srities sutartis ir 

konvencijas ir laikytis su migrantų teisėmis susijusių normų, nustatytų įvairiuose 

teisiniuose dokumentuose, įskaitant pagrindinius tarptautinius žmogaus teisių srities 

dokumentus, ir kituose dokumentuose, kuriuose reglamentuojami migracijos 

klausimai, pavyzdžiui, 1951 m. Jungtinių Tautų konvencijoje dėl pabėgėlių statuso ir 

jos protokoluose ir Tarptautinėje konvencijoje dėl visų darbuotojų migrantų ir jų 

šeimos narių teisių apsaugos;“. 

2-oji dalis: „atsižvelgdamas į tai, mano, kad pastarosios konvencijos neratifikavimas Sąjungos 

valstybėse narėse menkina Sąjungos žmogaus teisių politikos patikimumą ir jos 

deklaruojamą įsipareigojimą siekti tokių teisių nedalomumo;“. 

 
62 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kad migrantų ir pabėgėlių žmogaus teisės būtų kaip 

atskiras punktas įtrauktos į“ ir „darbotvarkę“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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68 dalis 

1-oji dalis: „pripažįsta pilietinės visuomenės vaidmenį dalyvaujant politiniame dialoge ir indėlį į 

jį; 

2-oji dalis: „pabrėžia, kad svarbu konsultuotis su pilietine visuomene visais Sąjungos išorės 

politikos klausimais, ypatingą dėmesį skiriant visapusiškam dalyvavimui, 

skaidrumui ir tinkamai informacijos sklaidai visais su migracija susijusių politikos 

priemonių ir procesų klausimais; primena, jog būtina didinti moterų organizacijų 

dalyvavimą, priimant sprendimus dėl konfliktų sprendimo, ir tinkamiau įtraukti 

pabėgėles, perkeltąsias ir migrantes į su jomis susijusių sprendimų priėmimą;“. 

3-oji dalis: „ragina Komisiją ir EIVT stiprinti trečiųjų šalių nacionalinių žmogaus teisių 

apsaugos institucijų pajėgumus, kad jos galėtų dėti daugiau pastangų migrantų teisių 

apsaugos srityje ir kovoti su nežmonišku ir žeminančiu elgesiu, neapykantą 

migrantams kurstančiomis kalbomis, kaip nurodyta 32-jų nacionalinių žmogaus 

teisių ombudsmenų ir institucijų priimtoje Belgrado deklaracijoje;“. 

 
76 dalis 

1-oji dalis: „teigiamai vertina migracijos integravimą į darnaus vystymosi tikslus (DVT), visų 

pirma į 10-ąjį DVT, pagal kurį nustatoma pasaulinės vystymosi politikos programa 

iki 2030 m.; primena, kad valstybės įsipareigojo bendradarbiauti tarptautiniu 

lygmeniu, kad užtikrintų saugią, tvarkingą ir teisėtą migraciją, visapusiškai gerbiant 

žmogaus teises ir humaniškai elgiantis su migrantais, neatsižvelgiant į tai, ar jie turi 

migranto, pabėgėlio ar perkelto asmens statusą; pažymi, kad priverstinis gyventojų 

perkėlimas yra ne tik humanitarinis klausimas, bet ir vystymosi problema, todėl 

reikėtų užtikrinti geresnį koordinavimą tarp humanitarinių ir vystymosi veiksmų 

subjektų;“. 

2-oji dalis: „laikosi nuomonės, kad, siekiant DVT, sudaroma galimybė sustiprinti teisėmis 

grindžiamą požiūrį, vykdant prieglobsčio ir migracijos politiką ir migracijos gaires 

integruoti į vystymosi strategijas; ragina tarptautinę bendruomenę patvirtinti 

išmatuojamus su migracija susijusių DVT rodiklius ir surinkti bei paskelbti 

suskirstytus duomenis apie migrantų galimybes gauti deramą darbą, sveikatos 

priežiūros ir švietimo paslaugas, ypač besivystančiose kelionės tikslo šalyse, kad 

būtų pagerintas migracijos valdymas;“. 

 
ALDE: 

75 dalis 

1-oji dalis: „ragina sumažinti skurdžių šalių skolos naštą, siekiant joms padėti parengti viešąją 

politiką, pagal kurią būtų užtikrinama pagarba žmogaus teisėms;“. 

2-oji dalis: „primygtinai pabrėžia, kad turi būti sudarytos palankesnės sąlygos priimti tvarius su 

skola susijusius sprendimus, įskaitant atsakingo skolinimo ir skolinimosi standartų 

patvirtinimą, pasinaudojant daugiašale teisine valstybės skolos restruktūrizavimo 

procesų sistema, siekiant sumažinti skolos naštą ir išvengti nepakeliamos skolos, kad 

būtų sukurtos sąlygos apsaugoti žmogaus teises ilguoju laikotarpiu;“. 

 
81 dalis 

1-oji dalis: pabrėžia, kad susitarimuose su trečiosiomis šalimis turi būti numatyta didelę dalį 

paramos skirti tam, kad būtų įveikta migraciją lemianti socialinė, ekonominė ir 

politinė krizė,“. 

2-oji dalis: „ taip padedant mažinti migracijos srautus Europos Sąjungos sienų link;“. 
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GUE/NGL: 

H konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „veiksmingų mechanizmų stebėti užsienio piliečių 

atvykimą ir išvykimą ir jį kontroliuoti, taip pat“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
AD konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „migrantai turi norėti prisitaikyti prie priimančiosios 

šalies visuomenės, neatsisakydami ir savo gimtojo kultūrinio tapatumo, o“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
41 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kartu su JAV ir kitais tarptautiniais partneriais“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
88 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir pritaria tam, kad būtų stiprinamas Sąjungos išorės 

sienų valdymas;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

89 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad neteisėtas migrantų įvežimas būna susijęs su prekyba žmonėmis ir yra 

didelis žmogaus teisių pažeidimas;“ išskyrus žodžius „neteisėtas migrantų įvežimas 

būna susijęs su “ ir „ir“. 

2-oji dalis: „neteisėtas migrantų įvežimas būna susijęs su “ ir „ir“. 

3-oji dalis: „primena, kad tokios misijos kaip EURONAVFOR MED yra konkreti kovos su 

neteisėtu migrantų įvežimu priemonė; ragina Sąjungą tęsti tokio tipo operacijas ir 

dar intensyviau jas vykdyti;“. 
 

 

15. Bendrovių atsakomybė už rimtus žmogaus teisių pažeidimus trečiosiose šalyse 

Pranešimas: Ignazio Corrao (A8-0243/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

28 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

31 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 370, 315, 12 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 569, 54, 74 
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Prašymai balsuoti dalimis 

PPE: 

28 dalis 

1-oji dalis: „palankiai vertina Komisijos tarnybų pasiūlytas neprivalomas privačiojo sektoriaus 

iniciatyvas dėl atsakingo tiekimo grandinės valdymo,“. 

2-oji dalis: „tačiau pabrėžia, kad vien neprivalomų privačiojo sektoriaus iniciatyvų nepakanka; 

ragina skubiai nustatyti privalomas ir vykdytinas taisykles, susijusias sankcijas ir 

nepriklausomus stebėsenos mechanizmus;“. 

 
31 dalis 

1-oji dalis: „ragina Komisiją kuo skubiau pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo 

akto dėl dvejopo naudojimo prekių eksporto kontrolės“. 

2-oji dalis: „nes Europos įmonių gaminamos technologijos visame pasaulyje vis dar sukelia 

žmogaus teisių pažeidimų;“. 
 

 

16. ES suskystintų gamtinių dujų naudojimo ir dujų laikymo strategija 

Pranešimas: András Gyürk (A8-0278/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 2 dalies 2 daugiau kaip 

76 nariai 

VB + 353, 340, 6 

3 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 557, 107, 28 

5 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

10 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 527, 137, 35 

3 +  

11 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 364, 321, 12 

18 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 +  

24 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3/VB + 507, 155, 33 

4/VB + 542, 101, 47 

5/VB + 495, 160, 33 

25 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

27 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB - 327, 358, 11 

29 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 629, 26, 43 

2/VB + 516, 142, 38 

30 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

31 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 528, 98, 70 

32 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 460, 198, 39 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

33 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 560, 109, 23 

35 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

39 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB - 325, 369, 3 

40 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 578, 108, 11 

2/VB + 337, 321, 28 

46 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 560, 131, 4 

49 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

Po 49 dalies 3 daugiau kaip 

76 nariai 

EB + 326, 306, 63 

51 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

53 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

54 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 439, 199, 55 

55 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 439, 184, 67 

57 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

59 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 +  

60 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

61 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

63 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

66 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3/EB - 309, 358, 27 

68 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

70 dalis 4 daugiau kaip 

76 nariai 

EB + 354, 333, 5 

§ originalus 

tekstas 

atsk. ↓  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

71 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

Po A 

konstatuojamosios 

dalies 

1 daugiau kaip 

76 nariai 

EB + 347, 331, 15 

E konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

F konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

H konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 415, 223, 55 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

Verts/ALE 24 dalies 3-oji, 4-oji ir 5-oji dalys, 29, 54 ir 55 dalys. 

ECR: 11 dalis. 

S&D: 11 dalis, 2 pakeitimas. 

ENF: 3 dalies 2-oji dalis, 10 dalies 2-oji dalis, 31 dalis, 32 dalies 2-oji dalis, 33 ir 40 dalys, 

46 dalies 2-oji dalis, 54 ir 55 dalys. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

PPE: 11 dalis. 

Verts/ALE: E, F ir H konstatuojamoji dalys, 27, 35 ir 49 dalys. 

EFDD: 51, 53, 63, 70 ir 71 dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

Verts/ALE: 

5 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro, skatinti 

ilgalaikį ekonomikos tvarumą ir“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
18 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad į strategiją kaip dujų platinimo ir perdavimo infrastruktūros 

alternatyvą taip pat reikėtų įtraukti SGD naudojimą tose teritorijose, kur tai nėra 

ekonomiškai efektyvu;“. 

2-oji dalis: „pabrėžia, kad ir nedideli SGD įrenginiai gali būti optimali infrastruktūra didinant 

gamtinių dujų naudojimą vietovėse, kuriose investicijos į dujų infrastruktūrą neneša 

pelno, įskaitant dujų naudojimo šilumos gamybai didinimą kartu apribojant nedidelį 

kiekį išmetamųjų teršalų;“. 
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29 dalis 

1-oji dalis: „pažymi, kad ekonomiškai efektyvių ir ekologiškai tvarių sprendimų suradimas 

turėtų būti pagrindinis principas siekiant ES ir regioninio optimalumo“. 

2-oji dalis: „ir ragina Komisiją, valstybes nares ir nacionalines reguliavimo institucijas paskirti 

turimus ribotus išteklius itin svarbios infrastruktūros vystymui, kad būtų pritraukta 

privačių investicijų į SGD infrastruktūrą ir jungiamuosius dujotiekius;“. 

 
57 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad reikia užtikrinti aukščiausio lygio aplinkos apsaugą planavimo, 

statybos ir SGD naudojimo bei vietos rezervų ir išteklių eksploatavimo etapais ir 

laikytis tarptautinių darbo standartų darbuotojų sveikatos ir saugumo srityse; 

Pabrėžia, kad reikia didinti informuotumą apie importuojamų SGD poveikį aplinkai 

ir klimatui ir socialinį poveikį; primena, kad reikia užtikrinti vietos bendruomenių 

dalyvavimą ir vadovautis realistiškais vartojimo vertinimais, o statybos atvejais 

tinkamai planuoti naują infrastruktūrą; atkreipia dėmesį į perėjimo prie SGD 

teikiamą galimybę nutraukti jūrų transporto priklausomybę nuo anglių;“. 

2-oji dalis: „ragina ES teikti finansinę paramą šiuo tikslu vykdomiems Europos projektams;“. 

 
59 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „CO2“. 

2-oji dalis: šis žodis. 

 
60 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kad būtų visapusiškai įgyvendinta Direktyva 

2014/94/ES dėl alternatyviųjų degalų, be kita ko, kad TEN-T koridoriuose ir jūrų bei 

vidaus vandenų uostuose būtų įrengti SGD degalų papildymo punktai ir kad šie 

degalai pakeistų įprastus taršesnius degalus; „vis dėlto šiuo klausimu pabrėžia“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
61 dalis 

1-oji dalis: „ragina plėtoti jūrų kelius, visų pirma Azorų archipelage, nes jis, turint omenyje 

geografinę padėtį, galėtų būti naudojamas kaip pagrindinis degalų sandėlis, skirtas 

transatlantiniams SGD gabenimo keliams; ragina Komisiją skirti lėšų su šiuo tikslu 

susijusiems europiniams projektams remti;“. 

2-oji dalis: „ragina Komisiją skirti lėšų su šiuo tikslu susijusiems europiniams projektams 

remti;“. 

 
68 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „gali ne tik prisidėti prie klimato politikos tikslų 

įgyvendinimo, bet ir“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
S&D: 

27 dalis 

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

2-oji dalis: šis žodis. 

 
39 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pabrėžia, kad tai neturėtų užkrauti papildomos naštos 

pramonei;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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40 dalis 

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

2-oji dalis: šis žodis. 

 
EFDD: 

25 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „mano, kad tokio tipo savanorišku pagrindu 

vykdomas regioninis koordinavimas yra labai efektyvus, ir pritaria Komisijos kaip 

pagalbininkės vaidmeniui šiuose susitarimuose;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
ENF: 

3 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „geriau koordinuojant nacionalinę energetikos 

politiką, sukuriant tikrą energetikos sąjungą su bendra energijos rinka ir bendra 

energetikos politika bei“ ir „taip pat mano, kad tolesnė energetikos politikos 

integracija turėtų būti naudinga valstybėms narėms, atitikti ES tikslus ir tarptautinius 

įsipareigojimus bei paskelbtus tikslus ir neturėtų prieštarauti valstybių narių ir jų 

piliečių interesams; remia pastangas nustatyti bendrą ES poziciją daugiašalėse 

energetikos institucijose ir sistemose;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
10 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad reikia įvairinti ES dujų sistemą, padaryti ją lankstesnę“. 

2-oji dalis: „ir taip padėti siekti pagrindinio energetikos sąjungos tikslo užtikrinti dujų tiekimo 

saugumą, konkurencingumą ir tiekimo sistemos atsparumą; ragina Komisiją parengti 

strategiją, kuria būtų siekiama ilguoju laikotarpiu sumažinti ES dujų priklausomybę, 

ir atsižvelgti į savo įsipareigojimą iki 2050 m. išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekį sumažinti 80–95 proc., palyginti su 1990 m. lygiu,“. 

3-oji dalis: „todėl pabrėžia, kad energijos vartojimo efektyvumui skiriant didžiausią pirmenybę 

ir palaipsniui panaikinus subsidijas iškastiniam kurui sumažėtų ES priklausomybė 

nuo importuojamo iškastinio kuro;“. 

 
30 dalis 

1-oji dalis: „reiškia susirūpinimą dėl to, kad 2015 m. dujų importas iš Rusijos buvo 7 proc. 

didesnis nei 2014 m., ir dėl to, kad 2015 m. 41 proc. dujų importo iš ES 

nepriklausančių šalių sudarė importas iš Rusijos;“. 

2-oji dalis: „pabrėžia, kad SGD ir dujų laikymo vaidmuo kartu su didesniu vartojimo 

efektyvumu ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimu yra itin svarbus 

mažinant priklausomybę nuo Rusijos dujų;“ išskyrus žodžius „itin svarbus mažinant 

priklausomybę nuo Rusijos dujų;“. 

3-oji dalis: šie žodžiai. 

 
32 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „prieštaraujant Europos interesams“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
46 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Komisiją, Europos išorės veiksmų tarnybą“ ir „ kad 

būtų skatinama taisyklėmis grindžiama, skaidri ir sklandžiai veikianti pasaulinė dujų 

rinka;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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Verts/ALE, ENF: 

24 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad platesnis Ukrainos dujų saugyklų pajėgumo panaudojimas bus 

įmanomas, tik jei Ukrainoje bus užtikrinta tinkama ir stabili komercinė ir teisinė 

sistema ir tiekimo infrastruktūros vientisumas, taip pat jei bus reikiamo lygio 

jungiamieji dujotiekiai, kad energija galėtų laisvai tekėti iš vienos šalies į kitą ir tam 

nebūtų jokių fizinių kliūčių; be to, pabrėžia, kad nuo dujų priklausomam Ukrainos 

pramonės sektoriui trumpuoju laikotarpiu atsigaunant“. 

2-oji dalis: „reikės importuoti papildomai dujų;“. 

3-oji dalis: „mano, kad“. 

4-oji dalis: „ES turėtų padėti Ukrainai mažinti priklausomybę nuo Rusijos gamtinių dujų ir 

pereiti prie SGD;“. 

5-oji dalis: „ir pereiti prie SGD“. 

 
Verts/ALE, S&D: 

66 dalis 

1-oji dalis: ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti SGD pervežimą geležinkeliais, nes, viena 

vertus, taip būtų sumažinta kelių eismo apkrova ir, kita vertus, tai padėtų užtikrinti 

aplinkai nekenksmingą ir saugų“ ir „kuro pervežimą;“. 

2-oji dalis: „tvaraus ir netaršaus“. Išskyrus žodžius „tvaraus ir“. 

3-oji dalis: šie žodžiai. 
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17. Kaip suvienodinti žuvininkystės kontrolę Europoje? 

Pranešimas: Isabelle Thomas (A8-0234/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

69 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 513, 148, 27 

§ 72 § originalus 

tekstas 

VB + 500, 133, 40 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 581, 59, 48 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ECR: 69 dalies 2-oji dalis, 72 dalis. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

ECR: 

69 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „žvejybai nuo kranto ir mėgėjų žvejybai“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
 

 

18. Transporto infrastruktūros Vidurio ir Rytų Europoje jungties ir prieigos 

pagerinimas 

Pranešimas: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016) 

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 

2 dalis § originalus 

tekstas 

VB - 129, 518, 41 

22 dalis § originalus 

tekstas 

VB - 104, 545, 40 

32 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

33 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

34 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 481, 147, 65 

56 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 568, 84, 40 

E konstatuojamoji 

dalis. 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

G konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

VB - 117, 539, 37 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 532, 142, 16 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ECR: G konstatuojamoji dalis, 2 ir 22 dalys. 

Verts/ALE: G konstatuojamoji dalis, 22, 34 ir 56 dalys. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

S&D, PPE: G konstatuojamoji dalis, 2 ir 22 dalys. 

Verts/ALE: G konstatuojamoji dalis, 2, 32 ir 33 dalys. 
 

 

19. ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmas 

Pranešimas: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

1 dalis 1 ENF VB - 120, 543, 29 

4 GUE/NGL  -  



P8_PV(2016)10-25(VOT)_LT.doc 32 PE 593.069 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

3 dalis 5 GUE/NGL  -  

Po 3 dalies 6 GUE/NGL dal.   

1 -  

2 -  

5 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 506, 161, 22 

Po 6 dalies 7 GUE/NGL dal.   

1 -  

2 -  

11 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 518, 145, 25 

20 dalies 1–3 įtraukos § originalus 

tekstas 

VB + 478, 192, 17 

20 dalies 4 įtrauka 2rev PPE EB + 352, 287, 48 

§ originalus 

tekstas 

VB ↓  

20 dalies 5 įtrauka § originalus 

tekstas 

VB + 480, 176, 29 

Po 20 dalies 5 įtraukos 8 GUE/NGL  -  

20 dalies 6–7 įtraukos § originalus 

tekstas 

VB + 458, 205, 25 

N konstatuojamoji 

dalis 

3 GUE/NGL  -  

Priedo paskutinė 

nurodomoji dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 405, 171, 39 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ENF: 1 pakeitimas, 5, 11 ir 20 dalys. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

PPE: priedo paskutinė nurodomoji dalis. 
 



P8_PV(2016)10-25(VOT)_LT.doc 33 PE 593.069 

Prašymai balsuoti dalimis 

ENF: 

6 pakeitimas 

1-oji dalis: „reiškia didelį susirūpinimą dėl skaidrumo ir demokratinės atskaitomybės stokos, 

kuri būdinga Euro grupei;“. 

2-oji dalis: „rekomenduoja ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių pakto 

mechanizmą taikyti ir Euro grupei;“. 

 
7 pakeitimas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „teikiant pasiūlymą sudaryti ES demokratijos, teisinės 

valstybės ir pagrindinių teisių paktą“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
 

Įvairūs 

Jiří Maštálka atsiėmė savo parašą dėl GUE/NGL frakcijos pateiktų pakeitimų. 

 


