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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. 2018 m. Parlamento plenarinių sesijų kalendorius 

Pirmininkų sueigos pasiūlymą 

Objet AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Paskelbta priimta 

 

 

2. Teisingumo Teismo nuomonė dėl to, ar numatytas sudaryti Kanados ir Europos 

Sąjungos susitarimas dėl išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS) 

suderinamas su Sutarčių nuostatomis 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-1220/2016 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1220/2016  

(daugiau nei 76 parlamento nariai) 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB - 258, 419, 22 

      

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ENF, GUE/NGL, Verts/ALE: galutinis balsavimas 
 

Įvairūs 

Ángela Vallina, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Jean-Luc Mélenchon, Igor Šoltes taip pat pasirašė 

pasiūlymą dėl rezoliucijos B8-1220/2016. 

 

Afzal Khan, Theresa Griffin taip pat pasirašė pasiūlymą dėl rezoliucijos B8-1220/2016. 
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3. Tam tikri į atmosferą išmetami teršalai ***I 

Pranešimas: Julie Girling (A8-0249/2015) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Visas tekstas 154 komitetas  +  

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas  +  

Balsavimas: teisėkūros rezoliucija VB + 499, 177, 28 

 

Pranešimas grąžintas atsakingam komitetui per 2015 m. spalio 28 d. plenarinį posėdį (Darbo tvarkos 

taisyklių 61 straipsnio 2 dalis). 

154 pakeitimas pakeičia per šį plenarinį posėdį priimtus pakeitimus. 
 

 

4. Susitarimo „Bazelis III“ galutinis patvirtinimas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-1226/2016 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1226/2016  

(ECON komitetas) 

Po 2 dalies 2 GUE/NGL  -  

Po 4 dalies 3 GUE/NGL  -  

5 dalis 4 GUE/NGL VB - 160, 512, 30 

Po B 

konstatuojamosios 

dalies 

1 GUE/NGL VB - 190, 330, 174 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

GUE/NGL: 1 ir 4 pakeitimai. 
 

 

5. Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas 

Pranešimas: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016) 

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 

4 dalis 11 Verts/ALE  -  

6 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 620, 55, 19 

9 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 515, 153, 27 

10 dalis 12 Verts/ALE  -  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 444, 233, 17 

2 +  

Po 10 dalies 13 Verts/ALE  -  

14 Verts/ALE VB - 89, 576, 34 

11 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 523, 158, 17 

2 +  

3/VB + 425, 208, 61 

12 dalis 15 Verts/ALE VB - 97, 559, 40 

§ originalus 

tekstas 

VB + 426, 244, 27 

13 dalis 16 Verts/ALE VB - 132, 487, 75 

§ originalus 

tekstas 

VB + 410, 270, 16 

14 dalis 3 S&D  +  

17 Verts/ALE VB - 120, 485, 95 

§ originalus 

tekstas 

VB ↓  

15 dalis 39NP GUE/NGL VB - 181, 487, 29 

18 Verts/ALE VB - 169, 475, 57 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

18 dalis 4 S&D  +  

19 dalis 40NP GUE/NGL VB - 190, 487, 23 

5 S&D  -  

Po 22 dalies 41 GUE/NGL VB - 94, 514, 89 

23 dalis 19 Verts/ALE VB - 94, 536, 65 

26 dalis 20 Verts/ALE  -  

Po 26 dalies 21 Verts/ALE  -  

28 dalis 22 Verts/ALE  -  

29 dalis 23 Verts/ALE VB - 103, 502, 95 

42 GUE/NGL VB - 151, 502, 46 

7 S&D EB + 322, 316, 63 

30 dalis 24 Verts/ALE VB - 168, 448, 83 

31 dalis 25 Verts/ALE VB - 83, 500, 110 

§ originalus 

tekstas 

VB + 414, 234, 53 

32 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 454, 187, 58 

Po 32 dalies 43 GUE/NGL VB - 109, 538, 50 

33 dalis 26 Verts/ALE VB - 168, 434, 95 

34 dalis 44NP GUE/NGL VB - 175, 467, 47 

27 Verts/ALE VB - 171, 454, 75 

35 dalis 28 Verts/ALE VB - 167, 442, 84 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 379, 280, 38 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

36 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 448, 136, 114 

38 dalis 29 Verts/ALE  -  

41 dalis 30 Verts/ALE  -  

Po 41 dalies 31 Verts/ALE  -  

43 dalis 32 Verts/ALE  -  

Po 44 dalies 33 Verts/ALE VB - 201, 462, 32 

45 dalis 34 Verts/ALE  -  

46 dalis 35 Verts/ALE VB - 116, 509, 74 

47 dalis 36 Verts/ALE  -  

48 dalis 37 Verts/ALE VB - 181, 423, 92 

8 S&D VB - 139, 520, 37 

Po 48 dalies 9 S&D VB + 443, 207, 44 

45 GUE/NGL VB - 111, 542, 46 

49 dalis 38NP Verts/ALE VB - 250, 416, 30 

Po 49 dalies 10 daugiau kaip 

40 narių 

VB - 263, 399, 37 

5 nurodomoji dalis 1 S&D  +  

Po 8 nurodomosios 

dalies 

2 S&D  +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 386, 237, 74 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

Verts/ALE 8–10, 14–19, 23–28, 33, 35, 37, 38 pakeitimai. 

GUE/NGL: 39–45 pakeitimai, 32 ir 36 dalys. 

EFDD: 6, 9 dalys, 10 dalies 1-oji dalis, 11 dalies 1-oji ir 3-oji dalys, 12, 13, 14, 31, 32 dalys 

ir 35 dalies 2-oji dalis. 
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Prašymai balsuoti dalimis 

EFDD: 

10 dalis 

1-oji dalis: „yra tvirtai įsitikinęs, kad dėl šių priežasčių reikia nuodugniai ir iš esmės persvarstyti 

BSGP, siekiant sudaryti ES ir jos valstybėms narėms galimybes ryžtingai prisidėti 

prie Sąjungos saugumo, tarptautinių krizių valdymo ir įrodyti ES strateginį 

savarankiškumą;“. 

2-oji dalis: „primena, kad jokia šalis negali savarankiškai susidoroti su dabartinėmis saugumo 

problemomis;“. 

 
11 dalis 

1-oji dalis: „mano, kad vykdant sėkmingą BSGP persvarstymą nuo pat proceso pradžios turėtų 

būti visapusiškai įtrauktos ES valstybės narės, kad būtų išvengta aklaviečių ateityje 

rizikos; pabrėžia praktinę ir finansinę tolesnio bendradarbiavimo siekiant vystyti 

Europos gynybos pajėgumus naudą ir atkreipia dėmesį į vykdomas iniciatyvas, 

kurias turėtų papildyti per gruodžio mėn. vyksiantį Europos Vadovų Tarybos 

susitikimą gynybos kausimais numatytos konkrečios priemonės;“. 

2-oji dalis: „taip pat ragina valstybes nares ir ES užtikrinti tinkamas investicijas į saugumą ir 

gynybą;“. išskyrus  žodžius „ir ES“. 

3-oji dalis: „ir ES“. 

 
35 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad NATO pajėgos yra geriausiai paruoštos atgrasymo ir gynybos tikslais 

ir yra pasirengusios įgyvendinti kolektyvinę gynybą (Vašingtono sutarties V 

straipsnis) agresijos prieš vieną iš NATO narių atveju,“. 

2-oji dalis: „tuo tarpu pagal BSGP šiuo metu daugiausia dėmesio skiriama taikos palaikymui, 

konfliktų prevencijai bei tarptautinio saugumo stiprinimui (ES sutarties 42 

straipsnis) ir ES turi papildomų priemonių spręsti valstybių narių vidaus saugumo 

problemoms, įskaitant ardomąją veiklą, kuri neįtraukta į V straipsnio taikymo sritį; 

pakartoja, kad SESV 222 straipsnyje numatyta solidarumo sąlyga siekiama užtikrinti 

demokratinių institucijų ir civilių gyventojų apsaugą teroristinio išpuolio atveju;“. 
 

Įvairūs 

6 pakeitimas buvo atsiimtas. 
  

 

6. ES strateginė komunikacija, siekiant neutralizuoti prieš ją nukreiptą trečiųjų šalių 

propagandą 

Pranešimas: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

1 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB - 302, 362, 17 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pavadinimas prieš 7 

dalį 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

7 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

8 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB - 244, 414, 22 

3 +  

4/EB + 370, 296, 21 

5 +  

9 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

10 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

11 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

12 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

13 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB - 244, 409, 31 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

3 -  

4 +  

5/EB + 368, 292, 20 

6/EB + 395, 214, 62 

7 +  

22 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/EB + 545, 120, 21 

2 +  

27 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

36 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

38 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

56 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

D konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3/EB - 252, 406, 31 

E konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB - 252, 407, 26 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

H konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 304, 179, 208 

 

Prašymai balsuoti atskirai 

ENF: Pavadinimas prieš 7 dalį, 7, 12 ir 27 dalys, E ir H konstatuojamoji dalis. 

ALDE: 38 dalis 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

ENF: 

9 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir ketinimų“ ir „politinius ekstremistus ir vykdant 

plataus masto dezinformacijos ir“. 

2-oji dalis: „ir ketinimų“. 

3-oji dalis: „politinius ekstremistus ir vykdant plataus masto dezinformacijos ir“. 

 
10 dalis 

1-oji dalis: „nurodo, kad Kremliaus informavimo strategija papildo jos aktyvesnių dvišalių 

santykių, ekonominio bendradarbiavimo ir bendrai su atskiromis ES valstybėmis 

narėmis vykdomų projektų politiką, kuria siekiama mažinti ES darną ir kenkti ES 

politikai;“. 

2-oji dalis: „kuria siekiama mažinti ES darną ir kenkti ES politikai“. 

 
11 dalis 

1-oji dalis: „teigia, kad Rusijos strateginė komunikacija yra didesnės ardomosios kampanijos 

dalis, kuria siekiama silpninti ES bendradarbiavimą ir Sąjungos ir jos valstybių narių 

savarankiškumą, politinę nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą; ragina valstybių 

narių vyriausybes toliau budriai stebėti Rusijos informacijos operacijas Europoje“ 

išskyrus žodžius „ardomosios“ ir „ir jos valstybių narių“. 

2-oji dalis: „ardomosios“. 

3-oji dalis: „ir jos valstybių narių“. 

4-oji dalis: „dažniau dalytis pajėgumais ir didinti kontržvalgybos pastangas, kad būtų 

priešinamasi tokioms operacijoms;“. 

 
36 dalis 

1-oji dalis: atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu nuosekliai ir veiksmingai informuoti apie ES 

politiką tiek Sąjungos viduje, tiek jos išorėje, ir teikti konkretiems regionams 

pritaikytą informaciją, be kita ko, sudarant galimybes informaciją gauti vietos 

kalbomis; atsižvelgdamas į tai, teigiamai vertina tai, kad pradėjo veikti EIVT 

interneto svetainė rusų kalba“. 

2-oji dalis: „tai pirmas žingsnis tinkama linkme –, ir ragina versti EIVT interneto svetainę į 

daugiau kalbų, pvz., arabų ir turkų; 
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56 dalis 

1-oji dalis: „smerkia tai, kad nepriklausomai žiniasklaidai, žurnalistams ir pilietinės visuomenės 

veikėjams Rusijoje ir okupuotose teritorijose, įskaitant Krymą nuo tada, kai jis 

neteisėtai aneksuotas, nuolat taikomos griežtos priemonės; pabrėžia, kad nuo 

1999 m. Rusijoje nužudyta, dingę be žinios ar įkalinta dešimtys žurnalistų;“. 

2-oji dalis: „ragina Komisiją ir valstybes nares sustiprinti žurnalistų apsaugą Rusijoje ir ES 

kaimyninėse šalyse, taip pat remti Rusijos pilietinę visuomenę ir investuoti į žmonių 

tarpusavio ryšius;“ ragina nedelsiant paleisti žurnalistus; pažymi, kad ES stiprina 

ryšius su savo rytinėmis partnerėmis ir kitomis kaimynėmis, taip pat palikdama 

atvirus komunikacijos su Rusija kanalus;“. 

3-oji dalis: „pripažįsta, kad didžiausia Rusijos dezinformacijos kampanijų kliūtis būtų 

nepriklausoma ir laisva žiniasklaida pačioje Rusijoje; mano, kad ES turėtų siekti šio 

tikslo;“. 

4-oji dalis: „ragina ypatingą dėmesį ir pakankamai išteklių skirti žiniasklaidos pliuralizmui, 

vietos žiniasklaidai, tiriamajai žurnalistikai ir žiniasklaidai užsienio kalbomis, ypač 

rusų, arabų, persų, turkų ir urdu, taip pat kitomis kalbomis, kuriomis kalba 

propagandai neatsparūs gyventojai;“. 

 
ALDE: 

1 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad priešiška propaganda, nukreipta prieš ES, pateikiama daugeliu formų 

ir naudojant įvairias priemones, dažnai pritaikyta prie ES valstybių narių ypatybių, 

siekiant iškreipti tiesą, sukelti abejonę, supriešinti valstybes nares, skatinti strateginį 

Europos Sąjungos ir jos Šiaurės Amerikos partnerių išskyrimą ir paralyžiuoti 

sprendimų priėmimo procesą, diskredituoti ES institucijas ir transatlantines 

partnerystes, kurios turi pripažintą reikšmę Europos saugumo sistemai ir 

ekonomikos struktūrai, ES bei jos kaimyninių šalių piliečių akyse ir mintyse, 

pakenkti Europos politiniam diskursui, grindžiamam demokratinėmis vertybėmis, 

žmogaus teisėmis ir teisinės valstybės principu, ir šį diskursą ardyti; primena, kad 

viena iš svarbiausių naudojamų priemonių – ES piliečių baimės ir netikrumo 

kurstymas, taip pat vaizdavimas, kad priešiški valstybiniai ir nevalstybiniai subjektai 

yra daug stipresni nei yra iš tikrųjų;“. 

2-oji dalis: „pažymi, kad kiti autoritariniai režimai visame pasaulyje naudoja strategijas, 

panašias į tas, kurias parengė Kremlius;“. 

 
22 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad islamistų teroristinės organizacijos, ypač ISIL / „Da'esh“ ir „Al 

Qaeda“, vykdo aktyvias dezinformavimo kampanijas, kuriomis siekiama pakenkti 

Europos vertybėms ir interesams;“. 

2-oji dalis: „todėl atkreipia dėmesį į tai, kokia svarbi konkreti islamistų prieš ES nukreiptos 

propagandos ir dezinformacijos neutralizavimo strategija;“. 

 
E konstatuojamoji dalis 

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

2-oji dalis: šis žodis. 

 
H konstatuojamoji dalis 

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

2-oji dalis: šis žodis. 
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ALDE, ENF: 

8 dalis 

1-oji dalis: „pripažįsta, kad Rusijos vyriausybė agresyviai naudoja daug įvairių priemonių ir 

įrankių, pavyzdžiui, ekspertų grupes ir specialius fondus (pvz., „Russkiy Mir“), 

specialias institucijas („Rossotrudnichestvo“), daugiakalbes TV stotis (pvz., „Russia 

Today“), netikras naujienų agentūras ir multimedijos tarnybas (pvz., „Sputnik“), 

tarpvalstybines socialines ir religines grupes, nes režimas nori sudaryti įspūdį, kad 

yra vienintelis tradicinių krikščioniškų vertybių gynėjas, socialinę žiniasklaidą ir 

interneto „trolius“, kad sukeltų abejonių dėl demokratinių vertybių, skaldytų Europą, 

rastų paramą šalių viduje ir ES rytinėse kaimyninėse šalyse sukurtų įspūdį, kad 

valstybės yra žlugusios; pabrėžia, kad Rusija investuoja nemažai finansinių išteklių į 

savo dezinformacijos ir propagandos priemones – jie investuojami arba tiesiogiai 

valstybės, arba per Kremliaus kontroliuojamas įmones ir organizacijas;“ išskyrus 

žodžius „agresyviai“, „sukeltų abejonių dėl demokratinių vertybių, skaldytų Europą“ 

ir „dezinformacijos ir“. 

2-oji dalis: „agresyviai“. 

3-oji dalis: „sukeltų abejonių dėl demokratinių vertybių, skaldytų Europą“. 

4-oji dalis: „dezinformacijos ir“. 

5-oji dalis: „pabrėžia, kad, viena vertus, Kremlius finansuoja politines partijas ir organizacijas 

Europos Sąjungoje, siekdamas pakenkti politinei sanglaudai, ir kad, kita vertus, 

Kremliaus propaganda yra tiesiogiai nukreipta į konkrečius ES žurnalistus, politikus 

ir asmenis;“. 

 
13 dalis 

1-oji dalis: „yra rimtai susirūpinęs dėl sparčiai augančio Kremliaus skatinamo aktyvumo 

Europoje, įskaitant dezinformaciją ir propagandą, kuriuo siekiama išlaikyti ar 

padidinti Rusijos įtaką turint tikslą silpninti ir skaldyti ES; pabrėžia, kad didelės 

priešiškos Kremliaus propagandos dalies tikslas – pavaizduoti kai kurias Europos 

valstybes kaip priklausančias „tradicinei Rusijos įtakos sferai““ išskyrus žodį 

„priešiškos“. 

2-oji dalis: priešiškos“. 

3-oji dalis: „taip kenkiant jų suverenumui ir giliai įsišaknijusiai Europos tapatybei, kuriems 

praeityje pakenkė komunistiniai režimai;“. 

4-oji dalis: „pažymi, kad viena iš pagrindinių jos strategijų yra platinti ir primesti alternatyvų 

diskursą, dažnai paremtą tyčiniu klaidingu istorinių įvykių aiškinimu ir siekiant 

pateisinti savo išorės veiksmus ir geopolitinius interesus;“ 

5-oji dalis: „pažymi, kad istorijos klastojimas yra viena iš pagrindinių jos strategijų;“. 

6-oji dalis: „atsižvelgdamas į tai, pažymi, kad“, „reikia didinti informuotumą apie komunistų 

režimo darytus nusikaltimus, vykdyti visuomenės informavimo kampanijas bei 

naudoti švietimo sistemas ir remti mokslinius tyrimus ir dokumentų tyrimo veiklą,“. 

7-oji dalis: „siekiant pasipriešinti Kremliaus diskursui“ ir „visų pirma buvusiose Sovietų bloko 

šalyse;“. 

 
ALDE, Verts/ALE: 

D konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kadangi Šaltojo karo metu Sovietų Sąjunga plačiai 

naudojo tikslinį informacinį karą prieš Vakarus“ 

2-oji dalis: „kadangi Šaltojo karo metu Sovietų Sąjunga plačiai naudojo tikslinį informacinį karą 

prieš Vakarus“ išskyrus žodžius „prieš Vakarus“ ir „Sovietų Sąjunga“. 

3-oji dalis: „prieš Vakarus“ ir „Sovietų Sąjunga“. 
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7. Gestų kalba ir profesionalūs gestų kalbos vertėjai 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-1230/2016 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1230/2016  

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

2 dalis 2 Verts/ALE, 

ECR 

 +  

10 dalis 3 Verts/ALE, 

ECR 

 -  

Po 21 dalies 4 Verts/ALE, 

ECR 

 +  

Po 10 nurodomosios 

dalies 

1 Verts/ALE, 

ECR 

 -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 661, 6, 23 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

Verts/ALE galutinis balsavimas 
 

Įvairūs 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1241/2016 buvo atšauktas. 

 

Marisa Matias, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Tania González Peñas, 

Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martinez, Xabier Benito Ziluaga, 

Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva 

(GUE/NGL frakcija) taip pat pasirašė pasiūlymą dėl rezoliucijos B8-1230/2016. 
 

 

Igor Šoltes (Verts/ALE frakcija) ir Anneleen Van Bossuyt (ECR frakcija) taip pat pasirašė pasiūlymą 

dėl rezoliucijos B8-1230/2016. 
 

8. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidimo naudoti 

veikliąją medžiagą benzatoną atnaujinimas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-1228/2016 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1228/2016 

(ENVI komitetas) 

2 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

Po 2 dalies 8 PPE EB + 332, 276, 66 

3 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 371, 290, 19 

4 dalis 7 PPE EB - 263, 382, 37 

5 dalis 3 PPE  -  

Po 5 dalies 4 PPE  -  

E konstatuojamoji 

dalis 

2 PPE  -  

M konstatuojamoji 

dalis 

1 S&D EB + 389, 282, 7 

Po R 

konstatuojamosios 

dalies 

5 PPE EB - 322, 340, 22 

6 PPE  -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 361, 289, 28 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ECR: galutinis balsavimas. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

PPE: 2 ir 3 dalis. 

 


