
P8_PV(2017)06-14(VOT)_LT.docx 1 PE 606.768 

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. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinio kiekio sumažinimas siekiant 

vykdyti įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą ***I 

Pranešimas: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Atsakingo komiteto 

pakeitimai. 

Balsavimas už visus 

pakeitimus iš karto 

2-3 

6 

10-14 

18-20 

22-25 

39-41 

43-48 

komitetas  +  

Po 1 straipsnio 1 dalies 26 komitetas atsk. +  

2 straipsnio 3 dalis 27 komitetas atsk. +  

Po 2 straipsnio 3 dalies 28 komitetas atsk. +  

4 straipsnio 1, 3 ir 4 

dalys 

29AD komitetas VB + 578, 72, 8 

4 straipsnio 2 dalis 59 EFDD  -  

29AD komitetas dal.   

1/VB + 582, 68, 22 

2/VB + 477, 156, 27 

3/VB + 522, 134, 12 

Po 4 straipsnio 30 komitetas atsk. +  

5 straipsnio 2 dalis 31AD komitetas  +  

60 EFDD  ↓  

5; 3, 4, 5 straipsniai ir 

5a dalis 

31AD komitetas  +  

5 straipsnio 6 dalis 61NP EFDD  -  

31AD komitetas  +  

6 straipsnio 1 dalis 62 EFDD  -  

Po 6 straipsnio 3 dalies 32 komitetas atsk. +  

7 straipsnis 63NP EFDD  -  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

7 straipsnio antraštinė 

dalis 

33 komitetas atsk./EB - 257, 393, 24 

55 PPE, ECR, 

ALDE 

 +  

7 straipsnio 1 dalis 34 komitetas  +  

7 straipsnio 2 dalis 35 komitetas  -  

56 PPE, ECR, 

ALDE 

VB + 521, 80, 76 

9 straipsnio 1 dalies 

įžanginė dalis 

64 EFDD  -  

36 komitetas  +  

Po 9 straipsnio 58 PPE, ECR, 

ALDE 

VB + 500, 94, 75 

37 komitetas atsk. ↓  

10 straipsnio 2 dalis 65 EFDD  -  

38 komitetas  +  

Po 11 straipsnio 42 komitetas atsk. +  

III priedas 66NP EFDD  -  

49 komitetas atsk. -  

Antraštinė dalis 1 komitetas atsk. +  

1 konstatuojamoji 

dalis 

50NP EFDD  -  

2 konstatuojamoji 

dalis 

51NP EFDD  -  

3 konstatuojamoji 

dalis 

52NP EFDD  -  

4 komitetas  +  

4 konstatuojamoji 

dalis 

53 EFDD VB - 51, 595, 32 

5 komitetas  +  

5 konstatuojamoji 

dalis 

54 EFDD VB - 55, 595, 29 

7 komitetas  +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

9 konstatuojamoji 

dalis 

8 komitetas dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

Po 9 

konstatuojamosios 

dalies 

9 komitetas atsk. +  

Po 11 

konstatuojamosios 

dalies 

15 komitetas atsk. +  

12 konstatuojamoji 

dalis 

16 komitetas atsk. -  

57 PPE, ECR, 

ALDE 

 +  

Po 12 

konstatuojamosios 

dalies 

17 komitetas atsk. +  

21 konstatuojamoji 

dalis 

21 komitetas atsk. +  

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas VB + 534, 88, 56 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EFDD: 53, 54 pakeitimai. 

Verts/ALE: 29 pakeitimas. 

ALDE: 56, 58 pakeitimai. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

PPE, ALDE, 

ECR: 

49 pakeitimas. 

EFDD: 21, 37 pakeitimai. 

ENF: 1, 8, 9, 15, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 42 ir 49 pakeitimai. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

Parlamento nariai: 

8 pakeitimas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „2018 m.“ ir „kiekį arba 2020 m. metinės išmetamo 

dujų kiekio kvotos vertę, priklausomai nuo to, kuri vertė mažesnė“. 

2-oji dalis: „2018 m.“ 

3-oji dalis: „kiekį arba 2020 m. metinės išmetamo dujų kiekio kvotos vertę, priklausomai nuo 

to, kuri vertė mažesnė“. 

 
29 pakeitimas 
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1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „2018 m.“, „arba“ ir „arba pagal 2020 m. metinę 

išmetamo ŠESD kiekio kvotą, nustatytą pagal Sprendimo 406/2009/EB 3 straipsnio 

2 dalį ir 10 straipsnį, iš minėtų verčių naudojant mažesniąją,“. 

2-oji dalis: „2018 m.“. 

3-oji dalis: „arba“ ir „arba pagal 2020 m. metinę išmetamo ŠESD kiekio kvotą, nustatytą pagal 

Sprendimo 406/2009/EB 3 straipsnio 2 dalį ir 10 straipsnį, iš minėtų verčių 

naudojant mažesniąją,“. 
 

 

2. Prašymas atšaukti Parlamento nario Rolando Pakso imunitetą 

Pranešimas: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas  +  

 

 

3. Prašymas atšaukti Parlamento narės Mylène Troszczynski imunitetą 

Pranešimas: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas  +  

 

 

4. Prašymas atšaukti Parlamento nario Jeano-Marie Le Peno (Jean-Marie Le Pen) 

imunitetą 

Pranešimas: Evelyn Regner (A8-0217/2017) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas  +  

 

 

5. Prieštaravimas deleguotajam aktui: žalinimo išmoka 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0395/2017 (reikalinga Parlamentą sudarančių narių balsų dauguma) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0395/2017 

(AGRI komitetas) 

Balsavimas: 

rezoliucija (visas 

EB - 363, 267, 43 
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Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

tekstas) 

 

 

 

6. Poreikis parengti ES strategiją siekiant pašalinti vyrų ir moterų pensijų skirtumą 

ir jo išvengti 

Pranešimas: Constance Le Grip (A8-0197/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

1 dalis 31 daugiau kaip 

76 nariai 

EB + 391, 225, 51 

Po 1 dalies 20 daugiau kaip 

76 nariai 

 +  

3 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB - 317, 358, 1 

Po 3 dalies 5 EMPL 

komitetas 

 -  

Po 4 dalies 6 EMPL 

komitetas 

 -  

7 EMPL 

komitetas 

VB + 337, 321, 18 

8 EMPL 

komitetas 

EB + 337, 336, 2 

9 EMPL 

komitetas 

EB + 338, 331, 8 

7 dalis 10 EMPL 

komitetas 

EB - 271, 388, 21 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

Po 7 dalies 21 daugiau kaip 

76 nariai 

VB - 268, 390, 10 

11 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 13 dalies 11 EMPL 

komitetas 

VB + 385, 223, 70 

14 dalis 22 daugiau kaip 

76 nariai 

VB - 309, 356, 10 

Po 14 dalies 12 EMPL 

komitetas 

VB - 298, 341, 30 

Po 16 dalies 13 EMPL 

komitetas 

EB - 317, 355, 4 

18 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/EB - 308, 315, 53 

2 +  

19 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

20 dalis 25 pranešėjas  +  

Po 20 dalies 14 EMPL 

komitetas 

 -  

23 dalis 23 daugiau kaip 

76 nariai 

dal.   

1 +  

2 +  

24 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

25 dalis 32 daugiau kaip 

76 nariai 

 +  

Po 26 dalies 15 EMPL 

komitetas 

 -  

28 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 350, 311, 10 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

29 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 336, 331, 7 

Po 30 dalies 16 EMPL 

komitetas 

VB + 324, 311, 36 

31 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB - 299, 358, 11 

Po 33 dalies 17 EMPL 

komitetas 

 -  

34 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

Po 34 dalies 18 EMPL 

komitetas 

EB - 298, 349, 24 

24 daugiau kaip 

76 nariai 

 +  

35 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 362, 243, 65 

36 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/EB + 362, 290, 16 

2 +  

3/EB + 380, 275, 15 

37 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

38 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB - 304, 360, 4 

39 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

40 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 -  

2 +  

3 -  

4/EB + 344, 293, 33 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

A konstatuojamoji 

dalis 

26 daugiau kaip 

76 nariai 

EB + 357, 258, 51 

F konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk./EB + 356, 306, 8 

H konstatuojamoji 

dalis 

1 EMPL 

komitetas 

 -  

Po H 

konstatuojamosios 

dalies 

2 EMPL 

komitetas 

 -  

K konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

Q konstatuojamoji 

dalis 

27 daugiau kaip 

76 nariai 

 +  

R konstatuojamoji 

dalis 

28 daugiau kaip 

76 nariai 

 +  

Po T 

konstatuojamosios 

dalies 

3 EMPL 

komitetas 

 -  

W konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

AB konstatuojamoji 

dalis 

29 daugiau kaip 

76 nariai 

 +  

AE konstatuojamoji 

dalis 

30 daugiau kaip 

76 nariai 

 +  

AF konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

Po AF 

konstatuojamosios 

dalies 

4 EMPL 

komitetas 

 -  

AG konstatuojamoji 

dalis 

19 daugiau kaip 

76 nariai 

 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

§ originalus 

tekstas 

atsk. ↓  

AI konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. -  

AK konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. -  

AL konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. -  

AN konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 433, 67, 175 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

S&D: 7, 11, 12, 16, 21 ir 22 pakeitimai. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

76 nariai: F, K konstatuojamosios dalys, 35 dalis, AG, AI, AK, AL konstatuojamosios dalys ir 

3, 11, 28, 29, 31, 34, 37, 38, 39 dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

76 nariai: 

AF konstatuojamoji dalis 

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

2-oji dalis: šis žodis. 

 
23 pakeitimas 

1-oji dalis: „atkreipia dėmesį į Komisijos pasiūlymą dėl slaugytojo atostogų, pateiktą 

direktyvoje dėl tėvų ir globėjų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros,“. 

2-oji dalis: „ir primena šios direktyvos raginimą šiems asmenims užtikrinti tinkamą atlyginimą 

ir socialinę apsaugą;“. 

 
W konstatuojamoji dalis 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
AN konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi vykdant pensijų sistemų reformas, nustatytas 2012 m. Europos Komisijos 

baltojoje knygoje dėl pensijų, neatliktas poveikio lytims ex ante ir ex post 

vertinimas;“. 

2-oji dalis: „kadangi tai rodo ES politikos spragas iš tikrųjų įgyvendinant lyčių lygybę visose 

srityse;“. 

 
7 dalis 
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1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „konkrečiai šaliai skirtų rekomendacijų ir“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
18 dalis 

1-oji dalis: „pažymi, kad profesinių senatvės pensijų sistemos vis dažniau veikia pagal 

draudimo principus ir dėl to gali atsirasti daug socialinės apsaugos spragų;“. 

2-oji dalis: „pabrėžia, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas aiškiai nurodė, jog profesinių 

pensijų sistemos turi būti laikomos užmokesčiu, todėl joms taip pat turi būti 

taikomas vienodo požiūrio principas;“. 

 
19 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „migrantėms“ ir „savo kilmės šalyje“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
24 dalis 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
36 dalis 

1-oji dalis: „atkreipia dėmesį į tai, kad visi žmonės turi teisę į visiems prieinamą valstybinę 

pensiją, ir“. 

2-oji dalis: „ir primena Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 25 straipsnį, kuriame 

įtvirtinama pagyvenusių žmonių teisė gyventi oriai ir nepriklausomai, ir kad 

34 straipsnyje pripažįstama teisė gauti socialinio draudimo pašalpas ir naudotis 

socialinėmis paslaugomis, kuriomis užtikrinama apsauga motinystės atveju, 

susirgus, patyrus nelaimingą atsitikimą darbe, negalios, priklausomybės nuo 

ilgalaikės priežiūros atvejais ar sulaukus senatvės, taip pat netekus darbo;“. 

3-oji dalis: „pabrėžia valstybinių socialinės apsaugos sistemų, finansuojamų įnašais, reikšmę, 

nes jos yra svarbus veiksnys užtikrinant tinkamą pensiją;“. 

 
40 dalis 

1-oji dalis: „yra labai susirūpinęs dėl to, kad kai kuriose valstybėse narėse įšaldžius ir 

sumažinus pensijas labiausiai nukenčia žmonės, kurių karjera buvo trumpesnė ar 

sustabdyta, arba žmonės, kurių darbo užmokestis buvo mažesnis; apgailestauja, kad 

nuo to daugiausiai nukenčia moterys; pabrėžia, kad dėl šių priemonių atsirado 

netiesioginė diskriminacija, susijusi su galimybėmis naudotis socialine apsauga;“. 

2-oji dalis: „ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad tiek vyrai, tiek moterys turėtų 

galimybę pasiekti viso dydžio įmokų mokėjimo laikotarpius, ir taip pat užtikrinti 

kiekvieno teisę į visą pensiją, siekiant panaikinti pensijų skirtumą kovos su 

darbuotojų diskriminacija dėl lyties, švietimo ir karjeros planavimo sistemos 

pritaikymo, profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros gerinimo ir investicijų į 

vaikų ir pagyvenusių žmonių priežiūrą didinimo priemonėmis;“, išskyrus žodžius 

„Komisiją“ ir „visą“. 

3-oji dalis: „Komisiją“ ir „visą“. 

4-oji dalis: „mano, kad taip pat svarbu nustatyti patikimus reglamentus dėl darbuotojų sveikatos 

ir saugos, pagal kuriuos atsižvelgiama į su lytimi susijusią profesinę riziką ir 

psichosocialinę riziką, investuoti į valstybines užimtumo tarnybas, kurios galėtų 

padėti ieškoti darbo bet kokio amžiaus moterims, ir nustatyti lanksčias taisykles dėl 

perėjimo iš darbo į pensiją;“. 
 

 

7. 2016 m. Komisijos ataskaita dėl Serbijos 
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Pranešimas: David McAllister (A8-0063/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

1 dalis 3 PPE  +  

Po 5 dalies 10rev S&D  +  

Po 7 dalies 4 PPE  +  

8 dalis 2rev ALDE  +  

6 Verts/ALE  +  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 ↓  

2 ↓  

12 dalis 11rev S&D dal.   

1 +  

2 +  

17 dalis 8 ENF  -  

19 dalis 9 ENF  -  

20 dalis 12rev S&D  +  

Po 33 dalies 14 Verts/ALE  +  

Po 35 dalies 1 ALDE  +  

C konstatuojamoji 

dalis 

7 ENF  -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 524, 70, 79 

 

Prašymai balsuoti dalimis 

PPE: 

11 pakeitimas 
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1-oji dalis: „12. palankiai vertina aktyvų Serbijos vaidmenį tarptautinio ir regioninio policijos ir 

teisėsaugos institucijų bendradarbiavimo srityje, taip pat pažangą kovojant su 

organizuotu nusikalstamumu ir tai, kad Serbija pirmą kartą patvirtino nacionalinį 

Sunkių formų ir organizuoto nusikalstamumo grėsmių vertinimą (SOCTA); ragina 

Serbiją didinti pastangas siekiant išsiaiškinti platesnius nusikaltėlių tinklus, gerinti 

finansinius tyrimus ir žvalgyba grindžiamą policijos veiklą, taip pat išsamiai 

registruoti galutinius nuosprendžius; ragina Serbiją visiškai įgyvendinti 2016 m. 

vasario mėn. įstatymą dėl policijos, susiderinti su ES teisės normomis dėl 

nusikalstamu būdu įgyto turto konfiskavimo ir sukurti saugią teisėsaugos institucijų 

keitimosi žvalgybos informacija platformą; teigiamai vertina neseniai priimtus 

įstatymo dėl viešojo turto pakeitimus ir pabrėžia, kad turi būti užtikrintas skaidrus ir 

nediskriminacinis šio įstatymo įgyvendinimas ir kad reikėtų imtis papildomų 

priemonių siekiant užtikrinti visišką teisinį tikrumą nuosavybės teisių srityje; ragina 

dėti papildomų pastangų sprendžiant Įstatymo dėl karo nusikaltimų teismo procesų 

organizavimo ir valstybės institucijų kompetencijos juose taikymo srities, 

įgyvendinimo ir poveikio klausimą; ragina valdžios institucijas atkreipti dėmesį į 

atvejus, kai policija naudoja prieš piliečius per didelę jėgą; susirūpinęs atkreipė 

dėmesį į prieštaringai vertinamus įvykius Belgrado Savamalos rajone, ypač dėl to, 

kad nugriautas privatus nekilnojamasis turtas, ir ragina skubiai išspręsti šiuos 

klausimus ir visapusiškai bendradarbiauti su teisminėmis institucijomis vykstant 

baudžiamosios veikos tyrimui, kad kaltieji būtų patraukti baudžiamojon 

atsakomybėn;“. 

2-oji dalis: „ragina valdžios institucijas susilaikyti nuo kaltinimų, spaudimo ir išpuolių prieš 

pilietinio judėjimo „Nepaskandinkime Belgrado“ narius;“. 

 

EFDD: 

8 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „įskaitant politiką dėl Rusijos;“. „apgailestauja dėl to, 

kad Serbija kartu su Rusija surengė karines pratybas;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
 

Įvairūs 

5 ir 13 pakeitimai buvo atšaukti. 
 

 

8. 2016 m. Komisijos ataskaita dėl Kosovo 

Pranešimas: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

1 dalis 11NP ENF  -  

5 ENF  -  

18 Verts/ALE, 

PPE, S&D 

 +  

Po 1 dalies 22 Verts/ALE, 

S&D 

 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 dalis 19 Verts/ALE, 

PPE, S&D 

 +  

4 dalis 20 Verts/ALE, 

PPE, S&D 

 +  

5 dalis 12NP ENF  -  

2= 

 

6= 

Verts/ALE, 

S&D, ECR, 

ALDE 

EFDD 

 +  

7 dalis 13 ENF  -  

21 Verts/ALE, 

PPE, S&D 

 +  

8 dalis 14NP ENF  -  

10 dalis 3= 

 

7= 

Verts/ALE, 

S&D, ECR 

EFDD 

 +  

13 dalis 15 ENF  -  

42 dalis 4= 

 

8= 

Verts/ALE, 

S&D, ECR, 

ALDE 

EFDD 

 +  

43 dalis 16NP ENF  -  

Po 43 dalies 1 ALDE  +  

B konstatuojamoji 

dalis 

9NP ENF  -  

C konstatuojamoji 

dalis 

10NP ENF  -  

D konstatuojamoji 

dalis 

17 Verts/ALE, 

PPE, S&D 

 +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 474, 134, 64 

 

 

 

9. 2016 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 
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Pranešimas: Ivo Vajgl (A8-0055/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Horizontalusis 

pakeitimas 

15 GUE/NGL  -  

Prieš 1 dalį 26 S&D, ALDE, 

PPE 

 +  

1 dalis 23 GUE/NGL  -  

27 S&D, ALDE, 

PPE 

 +  

34 ENF  -  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 ↓  

2 ↓  

4 dalis 35NP ENF  -  

3 ENF  -  

5 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

6 dalis 36NP ENF  -  

7 dalis 37NP ENF  -  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

8 dalis 38NP ENF  -  

Po 25 dalies 28 ALDE  +  

28 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

29 dalis 24 GUE/NGL  -  

32 dalis § originalus dal.   
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

tekstas 
1 +  

2 +  

Po 35 dalies 2 Verts/ALE  -  

36 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

38 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

40 dalis 39NP ENF  -  

42 dalis 40 ENF  -  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

44 dalis 25 GUE/NGL  -  

Po 44 dalies 1 Verts/ALE dal.   

1 -  

2 -  

12 nurodomoji dalis 16 GUE/NGL EB + 536, 80, 38 

Prieš A 

konstatuojamąją dalį 

17 GUE/NGL EB - 232, 413, 12 

18 GUE/NGL  -  

19 GUE/NGL  -  

A konstatuojamoji 

dalis 

20 GUE/NGL  -  

B konstatuojamoji 

dalis 

30 ENF  -  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po B 

konstatuojamosios 

dalies 

29 ALDE  +  

D konstatuojamoji 

dalis 

31 ENF  -  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

E konstatuojamoji 

dalis 

32NP ENF  -  

F konstatuojamoji 

dalis 

21NP GUE/NGL  -  

G konstatuojamoji 

dalis 

22 GUE/NGL  -  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

H konstatuojamoji 

dalis 

33NP ENF  -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 503, 113, 45 

 

Prašymai balsuoti atskirai 

GUE/NGL: 28 dalis. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

GUE/NGL: 

D konstatuojamoji dalis 

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

2-oji dalis: šis žodis. 

 
G konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „neturėtų būti naudojami sukliudyti stojimo į ES 

procesui ar stojimo deryboms pradėti, bet“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
1 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „šalies euroatlantinei integracijai“, „ir“ bei 

„paskatinti“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

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

2-oji dalis: šis žodis. 

 
7 dalis 

1-oji dalis: „pažymi, kad iššūkiai, su kuriais šiuo metu susiduria Europos Sąjunga (Jungtinės 

Karalystės išstojimas iš ES, migracija, radikalizmas ir pan.) neturėtų kliudyti plėtros 

procesui;“. 

2-oji dalis: „priešingai, šie iššūkiai atkreipė dėmesį į būtinybę visiškai integruoti Vakarų 

Balkanų šalis į ES siekiant plėsti ir stiprinti partnerystę bei įveikti tarptautines 

krizes;“. 

 
32 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ragina imtis veiksmų fiskalinei drausmei ir 

skaidrumui gerinti bei biudžeto planavimo pajėgumui didinti; skatina taikyti 

subalansuotų biudžetų principą;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
36 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pabrėžia, kad reikia daryti pažangą atveriant elektros 

rinką ir didinti konkurenciją dujų ir energetikos rinkose siekiant atsieti viešąsias 

paslaugas, kaip nurodyta ES trečiajame energetikos pakete;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
38 dalis 

1-oji dalis: „giria šalį už konstruktyvų vaidmenį ir bendradarbiavimą bei didžiules pastangas 

sprendžiant migracijos krizės problemas, taip iš esmės prisidedant prie ES saugumo 

ir stabilumo užtikrinimo;“ ir „atsižvelgiant į tai,“. 

2-oji dalis: „ragina Komisiją teikti šaliai visas būtinas priemones krizei sumažinti; 

rekomenduoja tolesnes priemones ir veiksmus pagal tarptautinę humanitarinę teisę 

siekiant gerinti jos prieglobsčio sistemą, užtikrinti būtinus pajėgumus, kad būtų 

išvengta prekybos žmonėmis ir migrantų gabenimo ir kovojama su šiais reiškiniais, 

įskaitant bendradarbiavimo kovos su nusikalstamumu susitarimus su kaimyninėmis 

valstybėmis, ir siekiant užtikrinti veiksmingą sienų valdymą;“. 

 
1 pakeitimas 

1-oji dalis: „šiuo atžvilgiu remia JT specialiojo pasiuntinio M. Nimetzo pasiūlymą dėl sudėtinio 

pavadinimo su geografine nuoroda“. 

2-oji dalis: „jei nebus keliama abejonių dėl makedonų tautybės, tapatybės, kultūros ir kalbos;“. 

 

EFDD, GUE/NGL: 

42 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ragina Makedonijos valdžios institucijas taip pat 

prisijungti prie ribojamųjų priemonių, kurias ES taiko Rusijai dėl neteisėto Krymo 

užgrobimo;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
 

Įvairūs 

4–14 pakeitimai buvo panaikinti. 
 

 

10. Padėtis Kongo Demokratinėje Respublikoje 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-
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0401/2017 ir B8-0402/2017 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0397/2017 

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

9 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0397/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0398/2017  ALDE  ↓  

B8-0399/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0400/2017  ECR  ↓  

B8-0401/2017  S&D  ↓  

B8-0402/2017  PPE  ↓  

 

Prašymai balsuoti dalimis 

GUE/NGL: 

9 dalis 

1-oji dalis: „palankiai vertina tai, kad atnaujinti MONUSCO įgaliojimai, taip pat ir JT 

Generalinio Sekretoriaus specialiojo atstovo Kongo Demokratinėje Respublikoje 

pastangas siekiant apsaugoti civilius gyventojus ir užtikrinti, kad vykstant rinkimams 

būtų paisoma žmogaus teisių;“. 

2-oji dalis: „pabrėžia, kad pirminiai ir dabartiniai įgaliojimai, suteikti visoms JT pajėgoms šioje 

šalyje, yra „neutralizuoti ginkluotas grupuotes“; ragina visas MONUSCO pajėgos 

visapusiškai įsikišti ir apsaugoti gyventojus nuo ginkluotų grupuočių, apsaugoti 

moteris nuo prievartavimų ir kitokio seksualinio smurto, ir neleisti taikyti jokių 

apribojimų, paremtų nacionalinėmis struktūromis;“. 
 

Įvairūs 

Daniel Caspary (PPE frakcija) ir Notis Marias (ECR frakcija) taip pat pasirašė bendrą pasiūlymą 

dėl rezoliucijos RC-B8-0397/2017. 
 

 

11. Tvarumo susitarimo įgyvendinimo padėtis Bangladeše 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0396/2017 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0396/2017 

(INTA komitetas) 

Po 9 dalies 3 S&D  -  

10 dalis 1= 

4= 

GUE/NGL 

Verts/ALE, 

EFDD 

VB - 295, 315, 30 

Po H 

konstatuojamosios 

dalies 

2 S&D  -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

GUE/NGL: 1 pakeitimas. 

 


