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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. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos 

Vadovų Taryba ir Taryba 

Antrasis pranešimas: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas biudžeto įvykdymo nepatvirtinti 

Balsavimas: sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 615, 0, 1 

 

žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 2 dalies b punktą 
 

 

2. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ENIAC  

Antrasis pranešimas: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 501, 107, 17 

 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 2 dalies a punktą). 
 

 

3. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ARTEMIS 

Antrasis pranešimas: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016) 

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

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas 

tekstas) 

 +  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 498, 108, 18 

 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 2 dalies a punktą). 
 

Įvairūs 

Klaidų ištaisymas: visi kalbų variantai, išskyrus BG, IT, PT ir SV. 
 

 

4. 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ITER įgyvendinimo ir branduolių 

sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė 

Antrasis pranešimas: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Sprendimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 

Balsavimas: sprendimas (visas 

tekstas) 

EB + 436, 170, 15 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

Balsavimas: rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 441, 166, 19 

 

Balsavimas dėl sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo apima sąskaitų uždarymą (žr. Darbo 

tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 2 dalies a punktą). 
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5. Padėtis Šiaurės Irake (Mosulas) 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-
1165/2016, B8-1166/2016, B8-1169/2016 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-1159/2016  

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

3 dalis 1 GUE/NGL  -  

9 dalis 3 GUE/NGL  -  

17 dalis 2 GUE/NGL  -  

§ originalus 

tekstas 

VB + 499, 105, 21 

23 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 600, 0, 21 

B konstatuojamoji 

dalis 

4 GUE/NGL  -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 488, 11, 128 

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-1159/2016  ECR  ↓  

B8-1160/2016  EFDD  ↓  

B8-1161/2016  S&D  ↓  

B8-1164/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1165/2016  ALDE  ↓  

B8-1166/2016  PPE  ↓  

B8-1169/2016  Verts/ALE  ↓  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

GUE/NGL: 17 dalis. 

ENF: 23 dalis. 

Vert/ALE: galutinis balsavimas. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

EFDD: 17 dalis. 
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6. Žurnalistų padėtis Turkijoje 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-1158/2016, B8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, B8-

1168/2016, B8-1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Frakcijos pasiūlymas dėl rezoliucijos 

B8-1158/2016  ENF VB - 83, 537, 2 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-1162/2016  

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

Po 7 dalies 2 ENF  -  

8 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

9 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 9 dalies 3 ENF VB - 93, 518, 12 

Po E 

konstatuojamosios 

dalies 

1 ENF  -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-1162/2016  EFDD  ↓  

B8-1163/2016  S&D  ↓  

B8-1167/2016  ECR  ↓  

B8-1168/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1170/2016  ALDE  ↓  

B8-1171/2016  PPE  ↓  

B8-1172/2016  Verts/ALE  ↓  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ENF: B8-1158/2016  

RC-B8-1162/2016: 3 pakeitimas. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

ENF: 

8 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad Turkijai gresia realus terorizmo pavojus; tačiau pakartoja, kad laisvai 

apibrėžti Turkijos teisės aktai dėl kovos su terorizmu neturėtų būti naudojami 

žurnalistams bausti už tai, kad jie naudojasi savo teise į saviraiškos laisvę;“. 

2-oji dalis: „ragina skubiai įgyvendinti Venecijos komisijos 2016 m. kovo mėn. rekomendacijas 

ir reformuoti teisės aktus dėl kovos su terorizmu;“. išskyrus žodžius „Venecijos 

komisijos 2016 m. kovo mėn. rekomendacijas“. 

3-oji dalis: „Venecijos komisijos 2016 m. kovo mėn. rekomendacijas“. 

 
9 dalis 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 
 

Įvairūs 

Ruža Tomašić ir Beatrix von Storch (EFDD frakcija) taip pat pasirašė bendrą pasiūlymą dėl 

rezoliucijos RC-B8-1162/2016.  

Mario Borghezio (ENF frakcija) taip pat pasirašė pasiūlymą dėl rezoliucijos B8-1158/2016. 
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7. Branduolinis saugumas ir ginklų neplatinimas 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-1120/2016, B8-1122/2016, B8-1125/2016, B8-1129/2016, B8-
1130/2016, B8-1131/2016, B8-1132/2016 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Frakcijos pasiūlymas dėl rezoliucijos 

B8-1120/2016  ECR  -  

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-1122/2016 (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE) 

1 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

2 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/EB + 354, 265, 4 

2 +  

4 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

Po 4 dalies 1 GUE/NGL dal.   

1/VB - 189, 418, 16 

2/VB - 156, 436, 25 

Po 5 dalies 2 GUE/NGL VB - 185, 410, 27 

6 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 347, 266, 8 

3 +  

7 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

11 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 +  

13 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

Po 13 dalies 3 GUE/NGL dal.   

1/VB - 159, 432, 30 

2/VB - 129, 456, 30 

14 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

19 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

10 nurodomoji dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

11 nurodomoji dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

B konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

D konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

H konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

M konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

N konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 +  

P konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

Q konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

T konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk./EB + 280, 239, 101 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 415, 124, 74 

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-1122/2016  PPE  ↓  

B8-1125/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1129/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1130/2016  EFDD  ↓  

B8-1131/2016  S&D  ↓  

B8-1132/2016  ALDE  ↓  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

GUE/NGL: 1, 2 ir 3 pakeitimai. 

ECR: galutinis balsavimas (RC-B8-1122/2016). 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

PPE: 2 dalis. 

S&D: T konstatuojamoji dalis. 

ECR: 10 ir 11 nurodomosios dalys, M konstatuojamoji dalis, 13 ir 14 dalis. 

GUE/NGL: 4 dalis. 

EFDD: P ir Q konstatuojamosios dalys, 4 dalis. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

ECR: 

B konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ , pavyzdžiui, Rusijos Federacijos ir Jungtinių 

Amerikos Valstijų, Indijos ir Pakistano,“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
D konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Jungtinės Amerikos Valstijos, Rusija, Jungtinė 

Karalystė, Prancūzija, Kinija, Indija, Pakistanas, Izraelis ir Korėjos Liaudies 

Demokratinė Respublika (KLDR)“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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H konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi būtina toliau stiprinti trijų Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo 

ramsčių, t. y. ginklų neplatinimo, nusiginklavimo ir bendradarbiavimo branduolinės 

energijos naudojimo taikiais tikslais srityje, pagrindinius ginklų neplatinimo ir 

nusiginklavimo tikslus;“. 

2-oji dalis: „kadangi Sutartį dėl branduolinio ginklo neplatinimo pasirašiusios branduolinį 

ginklą turinčios valstybės modernizuoja ir stiprina savo branduolinių ginklų 

arsenalus ir delsia imtis veiksmų, kuriais sumažintų ar panaikintų savo branduolinį 

arsenalą ir sumažintų vadovavimąsi karine grasinimo branduoliniu ginklu doktrina;“. 

 
1 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „nes branduoliniai ginklai vėl galėtų būti pradėti 

naudoti kaip aktyvios atgrasomosios priemonės ir“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
2 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kad būtų sumažintas branduolinių ginklų sprogimo 

pavojus, be kita ko, sumažinti branduolinių ginklų naudojimo statusą ir perkelti juos 

iš dislokavimo vietų į saugyklas, sumažinti branduolinių ginklų vaidmenį karinėse 

doktrinose“ ir „sparčiai“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
11 dalis 

1-oji dalis: „apgailestauja, kad, nepaisant to, jog buvo tikėtasi priešingai, branduoliniai ginklai 

vėl įgyja svarbų vaidmenį branduolinį ginklą turinčių valstybių strateginiuose 

planuose; ragina plėtoti dialogą su visomis branduolinį ginklą turinčiomis 

valstybėmis, siekiant įgyvendinti bendrą darbotvarkę, kurios tikslas – laipsniškai 

mažinti branduolinių kovinių galvučių atsargas;“. 

2-oji dalis: „ypač remia veiksmus, kurių ėmėsi JAV ir Rusija, siekdamos sumažinti savo 

dislokuotų branduolinių ginklų kiekį, kaip numatyta naujojoje START sutartyje;“. 

 
GUE/NGL: 

N konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi pagal NATO 2010 m. strateginę koncepciją ir 2012 m. atgrasinamosios ir 

gynybinės pozicijos vertinimą NATO įsipareigoja sudaryti sąlygas kurti pasaulį be 

branduolinių ginklų; kadangi, remiantis NATO bendro branduolinių pajėgumų 

naudojimo susitarimais ir dvišaliais susitarimais, penkiose branduolinio ginklo 

neturinčiose NATO valstybėse (Belgijoje, Vokietijoje, Italijoje, Nyderlanduose ir 

Turkijoje) tebėra dislokuota apie 150–200 JAV priklausančių trumpojo nuotolio 

branduolinių numetamųjų bombų, laikomų taktiniais ar substrateginiais 

branduoliniais ginklais“. 

2-oji dalis: „ir kadangi tokie ginklai šiose šalyse dislokuojami pagal dabartinę NATO politiką;“. 

 
19 dalis 

1-oji dalis: „palankiai vertina tai, kad pristatyta ES visuotinė strategija, ir“. 

2-oji dalis: „primygtinai ragina EIVT imtis tolesnių priemonių – atnaujinti ir papildyti 2003 m. 

ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją ir 2009 m. Naujas 

veiksmų gaires, atsižvelgiant į minėtus klausimus ir problemas ir siekiant, kad ES 

skatintų stiprinti ir pažangiai plėtoti daugiašalius branduolinio nusiginklavimo ir 

ginklų neplatinimo susitarimus;“. 
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ENF: 

7 dalis 

1-oji dalis: „ragina ES valstybes nares pritarti tam, kad tokia konferencija būtų sušaukta 

2017 m., ir konstruktyviai dalyvauti šiame procese,“. 

2-oji dalis: „taip pat ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę 

Federicą Mogherini ir Europos išorės veiksmų tarnybą konstruktyviai prisidėti prie 

2017 m. derybų konferencijos proceso;“. 

 
1 pakeitimas. 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „nedelsiant stabdyti branduolinių kovinių galvučių ir 

jų siuntimo į taikinį priemonių kokybinį tobulinimą, vystymą, gamybą ir kaupimą;“ 

„ragina šias valstybes“ ir „apgailestauja, kad branduolinį ginklą turinčios valstybės, 

pasirašiusios Sutartį dėl branduolinio ginklo neplatinimo, modernizuoja savo 

arsenalą, delsia imtis veiksmų, kad jį sumažintų ar panaikintų, ir laikosi karinės 

branduolinio atgrasymo doktrinos;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
3 pakeitimas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ypač ragina Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės 

vyriausybes atsisakyti savo branduolinių ginklų;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
PPE, ECR: 

6 dalis 

1-oji dalis: „palankiai vertina tai, kad, atsižvelgiant į Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 

rezoliuciją 70/33, Jungtinių Tautų neribotos sudėties darbo grupė atliko savo darbą, 

susijusį su daugiašalio branduolinio nusiginklavimo pažanga;“. 

2-oji dalis: „palankiai vertina Jungtinių Tautų neribotos sudėties darbo grupės galutinėje 

ataskaitoje (A/71/371) pateiktą ir 2016 m. rugpjūčio 19 d., pritarus daugumai, 

priimtą rekomendaciją Jungtinių Tautų Generalinei Asamblėjai 2017 m. sušaukti 

visoms valstybėms atvirą derybų konferenciją dėl teisiškai įpareigojančio 

dokumento, kuriuo būtų uždrausti branduoliniai ginklai, siekiant vėliau juos visiškai 

panaikinti; pripažįsta, kad tai sustiprins Sutartyje dėl branduolinio ginklo 

neplatinimo nustatytus ginklų neplatinimo ir nusiginklavimo tikslus ir 

įsipareigojimus ir padės sudaryti sąlygas užtikrinti pasaulinį saugumą ir kurti pasaulį 

be branduolinių ginklų;“. išskyrus žodžius „dėl teisiškai įpareigojančio dokumento, 

kuriuo būtų uždrausti branduoliniai ginklai, siekiant vėliau juos visiškai panaikinti;“. 

3-oji dalis: „dėl teisiškai įpareigojančio dokumento, kuriuo būtų uždrausti branduoliniai ginklai, 

siekiant vėliau juos visiškai panaikinti;“. 
 

Įvairūs 

Louis-Joseph Manscour, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Momchil Nekov (S&D frakcija) ir Javier 

Nart (ALDE frakcija) atsiėmė savo parašus dėl bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos RC-B8-1122/2016.  

João Ferreira, João Pimenta Lopes ir Miguel Viegas (GUE/NGL frakcija) atsiėmė savo parašus dėl 3 

pakeitimo. 
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8. Europos savanorių tarnyba 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-
1134/2016, B8-1135/2016 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-1126/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, 

Verts/ALE) 

2 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB - 295, 313, 9 

3 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

6 dalis 5 PPE EB - 251, 366, 6 

9 dalis 6 PPE  -  

Po 15 dalies 3 GUE/NGL EB + 303, 241, 75 

17 dalis 7 PPE  -  

Po 5 nurodomosios 

dalies 

1 GUE/NGL EB + 325, 269, 28 

Po D 

konstatuojamosios 

dalies 

2 GUE/NGL  +  

G konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB - 297, 313, 14 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

L konstatuojamoji 

dalis 

4 PPE  +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-1126/2016  S&D  ↓  

B8-1127/2016  PPE  ↓  

B8-1128/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1133/2016  ALDE  ↓  

B8-1134/2016  ECR  ↓  

B8-1135/2016  Verts/ALE  ↓  

 

Prašymai balsuoti dalimis 

ECR: 

2 dalis 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
3 dalis 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
G konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kuri turėtų būti dar labiau sustiprinta nustatant 

deramą teisinę sistemą“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
 

 

9. 2013–2015 m. ES jaunimo strategija 

Pranešimas: Andrea Bocskor (A8-0250/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Alternatyvus 

pasiūlymas dėl 

rezoliucijos 

1 ENF  -  

16 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 +  

95 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

103 dalis § originalus 

tekstas 

VB - 276, 320, 23 

K konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

L konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 332, 284, 3 

N konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

P konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Q konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Balsavimas: CULT komiteto rezoliucija 

(balsavimas dėl viso teksto) 

VB + 432, 131, 55 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

PPE: 103 dalis. 
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Prašymai balsuoti dalimis 

PPE: 

95 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „su lytimi susijusius ir“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
K konstatuojamoji dalis 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
L konstatuojamoji dalis 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
N konstatuojamoji dalis 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
P konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi itin svarbu visais politikos proceso etapais į jaunimo politiką įtraukti lyčių 

perspektyvą, atsižvelgiant į specialias aplinkybes ir iššūkius, su kuriais susiduria 

jaunos moterys ir mergaitės;“. 

2-oji dalis: „kadangi į jaunimo politiką turi būti įtrauktos konkrečios su lyčių aspektu susijusios 

priemonės, kuriomis būtų siekiama kovoti su smurtu prieš moteris ir mergaites, 

užtikrinti lytinį švietimą bei mokymą apie lyčių santykius, taip pat švietimą lyčių 

lygybės klausimais;“. 

 
Q konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „įskaitant neįgalius ar psichikos sveikatos sutrikimų 

turinčius jaunuolius, ir jaunų žmonių, priskiriančių save LGBTI bendruomene“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
ALDE: 

16 dalis 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 
 

 

10. Kaip BŽŪP gali pagerinti darbo vietų kūrimą kaimo vietovėse? 

Pranešimas: Eric Andrieu (A8-0285/2016) 

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 

2 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 498, 83, 35 

2/VB + 383, 197, 32 

3 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

5 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 442, 148, 27 

2/VB + 343, 221, 37 

9 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

10 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 509, 86, 13 

11 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 483, 105, 27 

2/VB + 335, 269, 9 

3/VB + 558, 41, 12 

12 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 581, 21, 6 

14 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/EB + 298, 297, 10 

2 +  

3 -  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

15 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

3 +  

16 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

17 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 355, 246, 8 

20 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

21 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 486, 94, 26 

26 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

27 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

30 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 529, 50, 23 

2/VB + 441, 142, 21 

34 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 574, 27, 1 

35 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB - 284, 309, 2 

3 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

36 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

38 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

40 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 514, 73, 13 

2/VB + 309, 283, 4 

3/VB + 470, 117, 5 

4/VB + 307, 284, 3 

5/VB + 308, 281, 3 

41 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 400, 169, 24 

43 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

48 dalis § originalus 

tekstas 

dal.  klaidų atitaisymas 

1 +  

2 +  

3/VB + 467, 94, 32 

4/VB + 438, 108, 41 

5/VB - 202, 320, 71 

50 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 -  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

5 +  

51 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

59 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3/VB + 466, 45, 62 

60 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

65 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

67 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3/VB + 467, 81, 22 

4 +  

68 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

69 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 424, 128, 5 

70 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

71 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

72 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB - 232, 307, 15 

75 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB - 252, 298, 0 

77 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 291, 213, 40 

78 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

82 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

H konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

I konstatuojamoji dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 451, 95, 3 

3/VB + 441, 102, 2 

J konstatuojamoji dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

K konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

N konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

O konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

R konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 -  

S konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

T konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB - 240, 256, 38 

2/VB - 185, 312, 33 

U konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB - 177, 289, 62 

X konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

AA konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. -  

AB konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

AF konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

3 +  

AI konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 -  

2/EB + 336, 190, 0 

3/VB - 235, 275, 7 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 237, 201, 67 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ECR: 34 dalis. 

ENF: 11 dalis, 12 dalies 2-oji dalis, 21 dalis, 48 dalies (klaidų ištaisymas) 3-oji, 4-oji ir 5-

oji dalys, 59 dalies 3-oji dalis, 67 dalies 3-oji dalis, 77 dalies 2-oji dalis, I 

konstatuojamosios dalies 2-oji ir 3-oji dalys, T konstatuojamoji dalis, U 

konstatuojamosios dalies 2-oji dalis, AI konstatuojamosios dalies 3-oji dalis. 

S&D: 2, 5, 10, 30 ir 40 dalys, R konstatuojamoji dalis. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

ECR: 2, 5, 40, 60, 65, 69, 78 ir 82 dalys, AA konstatuojamoji dalis. 

GUE/NGL: N konstatuojamoji dalis. 

ALDE: 2, 5, 10, 17, 26, 27, 43, 72, 77 ir 78 dalys, H, R, T, U, AA ir AB P konstatuojamosios 

dalys. 

PPE: 26, 41, 65, 68, 78 ir 82 dalys, T, AA ir AI konstatuojamosios dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

ECR: 

1 dalis 

1-oji dalis: „ragina visas valstybes nares suteikti jauniesiems ūkininkams ilgalaikių perspektyvų 

siekiant išspręsti kaimo gyventojų mažėjimo problemą, įgyvendinti išsamią kartų 

kaitos strategiją ir šiuo tikslu visapusiškai išnaudoti visas galimybes, kurias teikia 

naujoji BŽŪP, kad būtų remiami jaunieji ūkininkai, taip pat ir naujai įsisteigusieji, 

įskaitant dirbančiuosius ne šeimos ūkyje, be kita ko, teikiant pirmojo ir antrojo 

ramsčio paramą jauniesiems ūkininkams ir sudarant sąlygas vyresnių kaip 40 metų 

amžiaus naujokų įsisteigimui ir verslumui;“. 

2-oji dalis: „taip pat pažymi, kad šios nuostatos turi būti papildytos ir derėti su nacionalinės 

politikos nuostatomis (dėl žemės naudojimo, mokesčių ir socialinės apsaugos ir t. t.), 

įskaitant paramą pagal Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 50 ir 51 straipsnius;“. 

 
27 dalis 

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

2-oji dalis: šis žodis. 
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36 dalis 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
70 dalis 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
J konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „mažųjų ir šeimos ūkių“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
K konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi Europos žemės ūkis susiduria su daugeliu problemų, susijusių su maisto 

gamyba ir aprūpinimu maistu, aplinka, biologine įvairove, tvarumu, energetika ir 

klimato kaina, ir yra būtina stiprinti visuomenės ir žemės ūkio ryšį, kurti naujoviškus 

šių problemų sprendimus, kad būtų užtikrintas sektoriaus atsparumas ir 

konkurencingumas,“. 

2-oji dalis: „ir iš naujo apmąstyti tikros viešos politikos tikslus, nes tai visiems naudinga ir tai 

yra vienas iš svarbiausių Europos integracijos aspektų;“. 

 
O konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi, nors atlikus tyrimus paaiškėjo, kad pagal pirmąjį ramstį naudojant 

tiesiogines išmokas darbo vietos tiesiogiai nekuriamos, šioms išmokoms tenka labai 

svarbus vaidmuo išsaugant darbo vietas ir skatinant ūkininkus toliau dirbti žemę;“. 

2-oji dalis: „kadangi, jei ši politika nebebūtų remiama, 30 proc. Europos ūkininkų būtų priversti 

nutraukti veiklą ir pasitraukti iš žemės ūkio sektoriaus; kadangi šios išmokos palaiko 

smulkių ūkininkų ir kaimo vietovių gyvybingumą;“. 

 
T konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi Komisijos atliktame TPIP poveikio vertinime pažymima, kad „regionai, 

kuriuose vyrauja kaimo vietovės, kuriose daugiausia vykdoma konkreti veikla ir 

kuriose pasirinkimo galimybės ribotos, yra pažeidžiamesni“;“. 

2-oji dalis: „kadangi kaimo vietovėms ir darbo vietoms kaimo vietovėse kyla pavojus, nes pagal 

šį susitarimą nebebus taikomi tradicinio ūkininkavimo modeliai;“. 

 
X konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi kaimo vietovėse darbo vietos turi būti kuriamos vykdant tvarią, prie 

konkrečių teritorijų pritaikytą politiką, išlaikant ir plėtojant žemės ūkio veiklą ir 

veiklą, netiesiogiai susijusią su žemės ūkio ir miškininkystės sektoriais, taip pat 

kaimo veiklą, dėl kurios atsiranda“ ir „ryšiai“. 

2-oji dalis: „įvairių dalyvių socialiniai ir solidarumo“, „ir pagerinama aplinka;“. 

 
AB konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pirmiausia“ ir „mažus šeimos ūkius, kitaip tariant“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
GUE/NGL: 

75 dalis 

1-oji dalis: „mano, kad būtina raginti viešąsias institucijas teikti konsultavimo ir žemės ūkio 

bendrovių valdymo paslaugas kaimo vietovėse, siekiant modernizuoti Europos 

žemės ūkį“. 

2-oji dalis: „ir atsisakyti pasenusių tradicinių ūkininkavimo metodų;“. 
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ALDE: 

3 dalis 

1-oji dalis: „skatina valstybes nares labiau remti mažuosius ir vidutinius ūkius, visų pirma 

mokant daugiau perskirstymo išmokų;“. 

2-oji dalis: „ragina taip pat numatyti priemones, kurios padėtų įmonėms, kurios veiksmingai 

organizuoja savo veiklą ir naudoja teisines verslo sujungimo priemones;“. 

 
30 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „nekeliant pavojaus paramai pagal pirmąjį ramstį, 

kurį taip pat reikia pertvarkyti siekiant, be kita ko, užtikrinti geresnį rinkų veikimą ir 

stabilumą“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
PPE: 

2 dalis 

1-oji dalis: „pažymi, kad didžioji dalis BŽŪP tiesioginių išmokų skiriama turtingiausiems 

ūkiams ir kad 2014 m. tik 13 proc. paramos gavėjų gavo 74 proc. BŽŪP tiesioginių 

išmokų;“. 

2-oji dalis: „mano, kad tai nepadeda kurti darbo vietų žemės ūkio srityje, nes mažuosiuose 

ūkiuose reikia daugiau darbo jėgos ir 53 proc. ūkio darbininkų dirba ūkiuose, 

priskiriamuose prie mažo ekonominio dydžio ūkių; ragina geriau paskirstyti BŽŪP 

išmokas smulkiesiems ūkininkams;“. 

 
5 dalis 

1-oji dalis: „atkreipia dėmesį, kad valstybės narės plačiai pasinaudojo galimybe teikti susietąsias 

išmokas, dėl kurių, plėtojant gamybą ir sudarant galimybę jai likti tam tikroje 

vietoje, užtikrinamos darbo vietos mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse, ir ragina 

jas didinti šio tipo paramos dalį veiklą vykdantiems ūkininkams, kad ji būtų 

lankstesnė ir labiau naudojama siekiant geriausiai aprūpinti ES augalinės kilmės 

baltymais, kurių tiekimas šiuo metu priklauso nuo importo iš trečiųjų šalių;“. 

2-oji dalis: „taip pat siūlo, kad savanoriško susietojo mokėjimo dydis galėtų būti keičiamas 

atsižvelgiant į nuo atitinkamos kultūros priklausomą užimtumo lygį ir taip būtų 

labiau remiama gamyba, kuriai reikia daugiau darbo jėgos;“. 

 
20 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ jau yra vienas iš BŽŪP tikslų“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
51 dalis 

1-oji dalis: „taip pat pabrėžia, kad tiesioginės išmokos po 2020 m. turi likti BŽŪP priemone, 

kad būtų remiamos ir stabilizuojamos ūkių pajamos ir kompensuojama už išlaidas, 

patirtas stengiantis laikytis aukštų ES standartų (kalbant apie gamybos būdus ir ypač 

aplinkosaugos reikalavimus) ir išsaugoma žemės ūkio gamyba ūkininkauti 

nepalankiuose regionuose; atkreipia dėmesį, kad dėl šios priežasties tiesioginėmis 

išmokomis turėtų būti užtikrintas žemės ūkio ekonominis stabilumas, aprūpinimas 

maistu ir aplinkos saugumas;“. 

2-oji dalis: „atsižvelgdamas į tai, atkreipia dėmesį, kad būtina suvienodinti tiesioginių išmokų 

tarifus, siekiant užtikrinti vienodas konkurencijos sąlygas ES bendrojoje rinkoje ir 

tvarų žemės ūkio išteklių naudojimą ES mastu;“. 

 



P8_PV(2016)10-27(VOT)_LT.doc 25 PE 593.071 

EFDD: 

71 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir privačiojo sektoriaus“ ir „pvz., susisiekimu 

viešuoju ir privačiu transportu“. 

2-oji dalis: „ir privačiojo sektoriaus“. 

3-oji dalis: „pvz., susisiekimu viešuoju ir privačiu transportu“. 

 
ENF: 

12 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir pabrėžia, kad kokybės schemos, geografinės 

nuorodos ir ekologiškas ūkininkavimas sudaro galimybę plėtoti žemės ūkio maisto 

produktų sektorių ir galimai kurti darbo vietas kaime, todėl jos turi būti ne tik 

saugomos, bet ir vystomos, kad būtų sukurtos naujos darbo vietos ir išsaugoma 

regionų kultūra ir tapatybė;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
77 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kuriais skatinama socialinė ir ekonominė darbuotojų 

migrantų, įskaitant sezonines darbuotojas, migrantes ir pabėgėles, integracija, 

vaidmenį;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
Verts/ALE: 

9 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „rizikos valdymo“, „pagal antrąjį ramstį“, „rizikos“ ir 

„ir antrame ramstyje“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
38 dalis 

1-oji dalis: „ir paliktos be priežiūros“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
ECR, PPE: 

14 dalis 

1-oji dalis: „pažymi, kad dabartinės kaimo plėtros programos yra gerokai mažiau paremtos 

socialiniais projektais, kuriais palaikomas užimtumas, palyginti su praėjusiu 2007–

2013 m. programavimo laikotarpiu, ir kad tai galima paaiškinti tuo, kad valstybės 

narės savo kaimo plėtros programose pasirinko tam tikras priemones ir kad skirta 

mažiau lėšų priemonėms, tiesiogiai veikiančioms užimtumą;“. 

2-oji dalis: „todėl prašo valstybių narių persvarstyti savo sprendimus ir ragina būti lankstesnėms 

įgyvendinant kaimo plėtros politiką;“ išskyrus žodžius „todėl prašo valstybių narių 

persvarstyti savo sprendimus ir“. 

3-oji dalis: „todėl prašo valstybių narių persvarstyti savo sprendimus ir“. 

 
15 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kad kaimo plėtros programų sudėtingumo lygis 

gerokai mažina EŽŪFKP lėšų panaudojimą ir kartu stabdo projektus, kuriais būtų 

galima paskatinti darbo vietų kūrimą“ ir „ir finansinės“. 

2-oji dalis: „kad kaimo plėtros programų sudėtingumo lygis gerokai mažina EŽŪFKP lėšų 

panaudojimą ir kartu stabdo projektus, kuriais būtų galima paskatinti darbo vietų 

kūrimą“. 

3-oji dalis: „ir finansinės“. 
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50 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kad ištaisytų nepastovių rinkų poveikį tais atvejais, 

kai jos neveikia“, „kad būtų pasiekta pasiūlos ir paklausos pusiausvyra“, „remiantis, 

pvz., anticikline pagalba, ir taip leisti jiems turėti naudos iš sąžiningesnių kainų;“ ir 

„kad turėtų būti padidinta priemonių, kurios skirtos žemės ūkio rinkoms stabilizuoti, 

finansavimo dalis ir“. 

2-oji dalis: „kad ištaisytų nepastovių rinkų poveikį tais atvejais, kai jos neveikia“. 

3-oji dalis: „kad būtų pasiekta pasiūlos ir paklausos pusiausvyra“. 

4-oji dalis: „remiantis, pvz., anticikline pagalba, ir taip leisti jiems turėti naudos iš sąžiningesnių 

kainų;“. 

5-oji dalis: „kad turėtų būti padidinta priemonių, kurios skirtos žemės ūkio rinkoms stabilizuoti, 

finansavimo dalis ir“. 

 
H konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi ekonomikos krizė palietė visas Europos dalis, o labiausiai – kaimo 

vietoves;“. 

2-oji dalis: „kadangi tokios vietovės dėl griežtos taupymo politikos buvo smarkiai nuniokotos;“. 

 
R konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir mažieji bei vidutiniai ūkiai, kurie paprastai vykdo 

įvairesnę ir novatoriškesnę veiklą ir yra lankstesni, yra dažnai geriau organizuoti 

kuriant gamintojų grupes ir kooperatyvus ir yra atsparesni krizėms bei lengviau 

prisitaiko prie jų poveikio, teikia naudos bendruomenėms, kuriose jie yra įsikūrę, ir 

taip remia kaimo ekonomiką“. 

2-oji dalis: „ir mažieji bei vidutiniai ūkiai, kurie paprastai vykdo įvairesnę ir novatoriškesnę 

veiklą ir yra lankstesni, yra dažnai geriau organizuoti kuriant gamintojų grupes ir 

kooperatyvus ir yra atsparesni krizėms bei lengviau prisitaiko prie jų poveikio, teikia 

naudos bendruomenėms, kuriose jie yra įsikūrę, ir taip remia kaimo ekonomiką“ 

išskyrus žodžius „ir yra atsparesni krizėms bei lengviau prisitaiko prie jų poveikio,“. 

3-oji dalis: „ir yra atsparesni krizėms bei lengviau prisitaiko prie jų poveikio,“. 

 
AF konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi pramoniniu būdu auginamų kultūrinių augalų veislių yra mažai“. 

2-oji dalis: „o vietos veislės ir priemonės užsidirbti pragyvenimui keičiamos pramoninėmis;“. 

3-oji dalis: „kadangi vietos rūšims ir veislėms tenka tam tikras vaidmuo išsaugant biologinę 

įvairovę ir žmonių pragyvenimo šaltinius regionuose ir vietos produkciją;“. 

 
ALDE, PPE: 

11 dalis 

1-oji dalis: „mano, jog tam, kad intervencines kainos galėtų atlikti savo kaip saugumo tinklo 

vaidmenį, jos turėtų būti reguliariai koreguojamos atsižvelgiant į sąnaudų pokyčius, 

ir tai leistų padaryti tiesioginį poveikį gamintojų pajamoms ir jų veiklos tvarumui“. 

2-oji dalis: „bei užimtumui;“. 

3-oji dalis: „ragina ES visuose didžiuosiuose gamybos sektoriuose nustatyti prevencijos 

priemones, panašias į pieno rinkos stebėjimo priemones, kad būtų užtikrinta rinkų 

priežiūra, nes tai padėtų valdyti gamybą ir užtikrinti atsakomąsias priemones ištikus 

krizei, taikant lanksčias ir operatyvias rinkos valdymo priemones, kurios veiktų, kai 

tai yra būtina;“. 
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40 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „nes jos“, „vykdo“, „paprastai“ ir „įvairesnę veikla, 

yra ekonomiškesnės ir labiau nepriklausomos, taip pat jas lengviau perkelti,“ ir „jos 

veiksmingiau kuria papildomą vertę ir teritorija grindžiamas darbo vietas bei yra“. 

2-oji dalis: „nes jos“ 

3-oji dalis: „vykdo“ 

4-oji dalis: „paprastai“ ir „įvairesnę veikla, yra ekonomiškesnės ir labiau nepriklausomos, taip 

pat jas lengviau perkelti,“ 

5-oji dalis: „jos veiksmingiau kuria papildomą vertę ir teritorija grindžiamas darbo vietas bei 

yra“ 

 
EFDD, Verts/ALE: 

16 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „gaminti atsinaujinančiąją energiją“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
ECR, GUE/NGL: 

35 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „priimti politikos priemonę, kuria“ ir 

„konkurencingas ir“. 

2-oji dalis: „priimti politikos priemonę, kuria“. 

3-oji dalis: „konkurencingas ir“. 

 
S konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „įgyvendinant į rinką orientuotą BŽŪP“, 

„reguliavimo“ ir „kainų“. 

2-oji dalis: „įgyvendinant į rinką orientuotą BŽŪP“. 

3-oji dalis: „reguliavimo“ ir „kainų“. 

 
ECR, GUE/NGL, ALDE, PPE, ENF: 

48 dalis (klaidų ištaisymas) 

1-oji dalis: „mano, kad aprūpinimas maistu Europos Sąjungoje turi išlikti pirminiu būsimos 

BŽŪP veiklos principu, atsižvelgiant ir į rinkas už ES ribų;“. 

2-oji dalis: „atsižvelgiant ir į rinkas už ES ribų“. 

3-oji dalis: „šiuo atžvilgiu mano, kad prekybos susitarimai Europos žemės ūkiui gali kelti tikrą 

pavojų, bet gali sudaryti ir galimybių, ir mano, kad dėl laisvosios prekybos 

susitarimų neturėtų būti sukurta nesąžininga konkurencija mažų ir vidutinių ūkių 

atžvilgiu ir neturėtų būti kenkiama vietos ekonomikai bei darbo vietų kūrimui;“. 

išskyrus žodžius 

4-oji dalis: „bet gali sudaryti ir galimybių“. 

5-oji dalis: „šiuo atžvilgiu mano, kad dėl prekybos susitarimų, pavyzdžiui, TPIP susitarimo, 

IEPS ir ES ir MERCOSUR prekybos susitarimo, kyla didelis pavojus Europos 

žemės ūkio ir užimtumo rinkoms, be to, jie taps politikos, kuria siekiama skatinti 

vietos gamybą ir remti žemės ūkio pragyvenimo šaltinius, įgyvendinimo kliūtimi;“. 
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ECR, ENF: 

59 dalis 

1-oji dalis: „mano, kad ateityje būtina toliau kurti teritorines kokybiško maisto sistemas, kurios 

tiektų neperdirbtus arba perdirbtus maisto produktus, skatinant piliečių atsakomybę 

ir suinteresuotųjų subjektų, kurie susijungę kaip gamintojai, perdirbėjai, platintojai ir 

vartotojai arba kaip gamintojų ir vartotojų bendruomenės, dalyvavimą ar taip pat 

apjungiant visus ekonominės veiklos vykdytojus žemės ūkio maisto produktų ir 

maisto turizmo sektoriuose su kokybe ir sutartimis susijusioje veikloje, siekiant 

užtikrinti aprūpinimą maistu ir sveikatos saugumą, taip pat teisingas pajamas, kad 

ūkininkai galėtų gyventi oriai ir išlaikyti darbo vietas savo ūkyje; pažymi, kad šios 

maisto sistemos gali visų pirma, bet ne vien tik, būti trumposios grandinės ir (arba) 

vietos rinkos;“. 

2-oji dalis: „mano, kad ateityje daugiau ES lėšų reikėtų skirti tam tikrų specialių maisto 

produktų kokybės užtikrinimo sistemų kūrimui ir taikymui ir tolesniam Europos 

gastronomijos, kuri yra garsi visame pasaulyje, vystymui;“. 

3-oji dalis: „mano, kad tam būtina geriau pritaikyti teisės aktus, kuriais reglamentuojami viešųjų 

pirkimų konkursai, kad vietos valdžios institucijos galėtų propaguoti vietos 

gamybą;“. 

 
67 dalis 

1-oji dalis: „prašo Komisijos įvertinti socialinius šios krizės žemės ūkio srityje padarinius, visų 

pirma prarastas darbo vietas, ypač kaimo vietovėse; ragina valstybes nares 

apsvarstyti, kaip gali būti patobulintas ūkininkavimo konkurencingumas, kad 

sektoriuje galėtų būti kuriamos darbo vietos ir sukuriama papildoma nauda, kuri 

būtų teisingai paskirstyta visam žemės ūkiui ir žemės ūkio maisto produktų 

pramonei, ir užtikrinta sąžininga konkurencija bei sumažinta socialinio dempingo ir 

mažų garantijų darbo ir darbo nestandartinėmis sąlygomis daroma žala, kuri daro 

neproporcingą įtaką tam tikroms grupėms; pažymi, kad daugelis ūkio šeimos narių 

neturi socialinio statuso ar teisinio pripažinimo arba nedalyvauja socialinės atsaugos 

sistemoje; pabrėžia, kad žemės ūkio įmonės turi laikytis nacionalinių užimtumo ir 

socialinės teisės aktų; mano, kad bet koks papildomų sąlygų įtraukimas į BŽŪP 

pirmojo ramsčio mokėjimus gerokai padidintų ūkininkams tenkančią administracinę 

naštą ir apribotų jų darbo vietų kūrimo galimybes;“. 

2-oji dalis: „ragina socialinius partnerius kartu su valdymo institucijomis atlikti stipresnį 

vaidmenį ir ragina valstybes nares pripažinti ir užtikrinti socialines ūkininkų teises ir 

užtikrinti, kad visi žemės ūkio srities darbuotojai, dirbantys ne visą arba visą darbo 

dieną, būtų įtraukti į socialinės apsaugos sistemą;“. 

3-oji dalis: „ragina valstybes nares perkelti Direktyvą 2014/36/ES dėl sezoninių darbuotojų į 

nacionalinius teisės aktus;“. 

4-oji dalis: „ragina nacionalinėms sveikatos ir saugos institucijoms skirti lėšų, kad jo galėtų 

skleisti informaciją apie saugą ūkiuose;“. 

 
ECR, S&D: 

72 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pvz., afrikinį kiaulių marą, nuo kurio nukentėjo 

Baltijos valstybės ir Lenkija, ir paukščių gripą, nuo kurio nukentėjo Prancūzija“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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GUE/NGL, ENF: 

I konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Europos Sąjunga užimtumą įvardijo kaip vieną iš 

svarbiausių savo prioritetų (visų pirma per ESIF) ir kadangi šiomis aplinkybėmis“ . 

2-oji dalis: „Europos Sąjunga užimtumą įvardijo kaip vieną iš svarbiausių savo prioritetų (visų 

pirma per ESIF) ir kadangi šiomis aplinkybėmis“ išskyrus žodžius „(visų pirma per 

ESIF)“. 

3-oji dalis: „(visų pirma per ESIF)“. 

 
ECR, PPE, ENF: 

U konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi Europos ūkininkai veikia vis globalesnėje rinkoje ir dėl to dažniau 

susiduria su kainų svyravimu nei kituose sektoriuose;“. 

2-oji dalis: „kadangi dėl prekybos susitarimų, dėl kurių šiuo metu deramasi, pvz., 

Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (TPIP) susitarimo, ES ir Kanados 

išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS) bei ES ir Pietų Amerikos šalių 

bendrosios rinkos (MERCOSUR) laisvosios prekybos susitarimo, kyla grėsmė darbo 

vietų kūrimui ir sąlygų remti pragyvenimo iš žemės ūkio šaltinius sudarymui;“. 

 
ENF, S&D: 

AI konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) marginalizuotoms 

bendruomenėms kaimo vietovėse teikia vidutinės trukmės paramą apgyvendinimo, 

sveikatos priežiūros, švietimo ir užimtumo srityse;“. 

2-oji dalis: „kadangi teikdamas šią pagalbą EŽŪFKP gali atsižvelgti į konkrečius pabėgėlių 

poreikius ir ją skirti profesinio mokymo ir įgūdžių įgijimo veiklai skirtinguose 

kaimo vietovių veiklos sektoriuose;“. 

3-oji dalis: „atsižvelgti į konkrečius pabėgėlių poreikius ir“. 
 

Įvairūs 

Klaidų ištaisymas: visos kalbų versijos. 

 


