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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 

 



P8_PV(2017)06-15(VOT)_LT.docx 2 PE 606.769 

1. Prašymas atšaukti Parlamento narės Marine Le Pen imunitetą 

Pranešimas: Sajjad Karim (A8-0223/2017) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas  +  

 

2. Afgano Mukhtarlio atvejis ir žiniasklaidos padėtis Azerbaidžane 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-

0418/2017, B8-0420/2017 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0414/2017 

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

8 dalis  originalus tekstas  + pakeista žodžiu 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0414/2017  ECR  ↓  

B8-0415/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0416/2017  S&D  ↓  

B8-0417/2017  ALDE  ↓  

B8-0418/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0420/2017  PPE  ↓  

 

Įvairūs 

Heidi Hautala pateikė tokį 8 dalies žodinį pakeitimą: 

„8. ragina nedelsiant atlikti visapusišką, skaidrų, patikimą ir nešališką Azerbaidžano 

tinklaraštininko ir aktyvisto Mechmano Galandarovo mirties 2017 m. balandžio 28 d. 

Azerbaidžano valdžios institucijų kardomojo kalinimo įstaigoje tyrimą;“. 

3. Pakistanas, ypač žmogaus teisių gynėjų padėtis ir mirties bausmė 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-
0427/2017, B8-0429/2017 



P8_PV(2017)06-15(VOT)_LT.docx 3 PE 606.769 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0419/2017 

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

3 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

8 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

9 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

Po 8 dalies 2 ECR EB + 222, 213, 178 

Po H konstatuojamosios 

dalies 

1 ECR EB + 224, 210, 182 

K konstatuojamoji dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

L konstatuojamoji dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0419/2017  ECR  ↓  

B8-0421/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0422/2017  S&D  ↓  

B8-0423/2017  ALDE  ↓  

B8-0427/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0429/2017  PPE  ↓  

 

Prašymai balsuoti atskirai 

GUE/NGL: K ir L konstatuojamosios dalys ir 8 ir 9 dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

GUE/NGL: 

3 dalis 
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1-oji dalis: „apgailestauja, kad Pakistanas žengė žingsnį atgal pagarbos žmogaus teisėms ir 

teisinės valstybės principams srityje, ypač apgailestauja dėl pagausėjusių 

neteisminių žudymų ir bauginimų bei jėgos naudojimo prieš žurnalistus, žmogaus 

teisių gynėjus, NVO ir vyriausybės kritikus; primena, kad Pakistano vyriausybė 

privalo užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms;“. 

2-oji dalis: „palankiai vertina tai, kad Pakistanas priėmė Veiksmų planą žmogaus teisių srityje, ir 

ragina jį įgyvendinant padaryti konkrečią pažangą;“. 

3-oji dalis: „taigi įspėja, kad ES bus itin susirūpinusi, jeigu aktyvistai ir toliau bus tokios 

praktikos aukos ir jeigu nebus matyti pažangos;“. 
 

 

4. Žmogaus teisių padėtis Indonezijoje 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-

0430/2017, B8-0431/2017 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0424/2017 

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

13 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0424/2017  ECR  ↓  

B8-0425/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0426/2017  S&D  ↓  

B8-0428/2017  ALDE  ↓  

B8-0430/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0431/2017  PPE  ↓  

 

 

Prašymai balsuoti dalimis 

ECR: 

13 dalis 

1-oji dalis: „palankiai vertina tai, kad žmonių, kuriuos už prekybą narkotikais laukia mirties 

bausmė, mirties nuosprendis nebus įvykdytas tol, kol bus persvarstyta jų byla; ragina 

Indonezijos vyriausybę ir toliau stabdyti visus mirties bausmės įvykdymus ir 

pakartotinai teisti tuos asmenis pagal tarptautinius standartus;“. 
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2-oji dalis: „ragina nedelsiant vėl paskelbti moratoriumą dėl mirties bausmės taikymo, siekiant 

šią bausmę panaikinti;“. 
 

 

5. Europos strateginių investicijų fondo įgyvendinimas 

Pranešimas: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann (A8-0200/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

1 dalis 2 ENF VB - 88, 521, 8 

Po 1 dalies 3 EFDD VB - 90, 460, 66 

Po 4 dalies 4 EFDD VB - 90, 450, 80 

Po 17 dalies 5 EFDD VB - 112, 479, 28 

22 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

Po 22 dalies 6 EFDD VB - 129, 447, 45 

Po 48 dalies 7 EFDD VB - 125, 443, 46 

50 dalis 1 Verts/ALE  -  

Po 57 dalies 8 EFDD VB - 111, 467, 42 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 477, 105, 35 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EFDD: 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 pakeitimai. 

ENF: 2 pakeitimas. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

ALDE: 22 dalis. 
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6. Europos bendro vartojimo ekonomikos darbotvarkė 

Pranešimas: Nicola Danti (A8-0195/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Alternatyvus 

pasiūlymas dėl 

rezoliucijos 

7 ENF VB - 61, 553, 1 

Po 37 dalies 1 EMPL 

komitetas 

 +  

Po 38 dalies 2 EMPL 

komitetas 

EB - 306, 308, 2 

3 EMPL 

komitetas 

EB + 320, 295, 3 

4 EMPL 

komitetas 

 -  

56 dalis 5 ITRE 

komitetas 

 -  

Po 56 dalies 6 ITRE 

komitetas 

 -  

Balsavimas: rezoliucija (IMCO komitetas) (visas 

rezoliucijos tekstas) 

VB + 510, 60, 48 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ENF: 7 pakeitimas. 
 

 

7. Interneto platformos ir bendroji skaitmeninė rinka 

Pranešimas: Henna Virkkunen, Philippe Juvin (A8-0204/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Alternatyvus 

pasiūlymas dėl 

rezoliucijos 

1 ECR  -  

27 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  



P8_PV(2017)06-15(VOT)_LT.docx 7 PE 606.769 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

29 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

30 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

33 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

35 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

36 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

37 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

38 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

39 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

58 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 +  

59 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

60 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

61 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

67 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

68 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

75 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

H konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

Balsavimas: rezoliucija (ITRE, IMCO komitetai) 

(visas rezoliucijos tekstas) 

VB + 393, 146, 74 

 

Prašymai balsuoti atskirai 

Nariai: H konstatuojamoji dalis, 30, 35, 36, 60, 67 dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

Nariai: 
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27 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „taip pat ragina valstybes nares prireikus sukurti 

naujus apsaugos mechanizmus, siekiant užtikrinti atitinkamą šių platformų 

darbuotojų aprėptį,“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
29 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „atkreipia dėmesį į tai, kad dabartinė ES tarpininkų 

ribotos atsakomybės tvarka yra vienas iš klausimų, kuriuos tam tikri suinteresuotieji 

subjektai kelia per šiuo metu vykstančias diskusijas dėl interneto platformų;“, „todėl 

mano, kad atsakomybės tvarka turėtų būti paaiškinta smulkiau, nes tai esminis ES 

skaitmeninės ekonomikos ramstis;“ ir „prisimenant, kad platformos, kurių vaidmuo 

nėra neutralus, kaip apibrėžta E. komercijos direktyvoje, negali reikalauti taikyti 

atsakomybės išimties;“. 

2-oji dalis: „atkreipia dėmesį į tai, kad dabartinė ES tarpininkų ribotos atsakomybės tvarka yra 

vienas iš klausimų, kuriuos tam tikri suinteresuotieji subjektai kelia per šiuo metu 

vykstančias diskusijas dėl interneto platformų;“. 

3-oji dalis: „todėl mano, kad atsakomybės tvarka turėtų būti paaiškinta smulkiau, nes tai esminis 

ES skaitmeninės ekonomikos ramstis;“. 

4-oji dalis: „prisimenant, kad platformos, kurių vaidmuo nėra neutralus, kaip apibrėžta E. 

komercijos direktyvoje, negali reikalauti taikyti atsakomybės išimties;“. 

 
33 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „palankiai vertina atliekamą darbą, susijusį su 

Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva, ir Komisijos ketinimą pasiūlyti 

priemonių, skirtų dalijimosi vaizdo medžiaga platformoms, kad būtų apsaugoti 

nepilnamečiai ir pašalintas su neapykantos kurstymu susijęs turinys;“ ir „pažymi, 

kad nesama nuorodų į turinį, susijusį su terorizmo kurstymu;“. 

2-oji dalis: „palankiai vertina atliekamą darbą, susijusį su Audiovizualinės žiniasklaidos 

paslaugų direktyva, ir Komisijos ketinimą pasiūlyti priemonių, skirtų dalijimosi 

vaizdo medžiaga platformoms, kad būtų apsaugoti nepilnamečiai ir pašalintas su 

neapykantos kurstymu susijęs turinys;“. 

3-oji dalis: „pažymi, kad nesama nuorodų į turinį, susijusį su terorizmo kurstymu;“. 

 
36 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir patikrinti teisėkūros intervencijos galimybę“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
37 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „reglamentavimo priemones, kurias papildytų“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
38 dalis 

1-oji dalis: „palankiai vertina sektoriui skirtą Kovos su neteisėtu neapykantos kurstymu 

internete elgesio kodeksą, dėl kurio buvo susitarta 2016 m. ir kurį parėmė 

Komisija,“. 

2-oji dalis: „ir prašo Komisijos parengti tinkamas ir pagrįstas priemones, kad interneto 

platformos galėtų nustatyti ir pašalinti žalingą turinį;“. 

 
39 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „duomenų nuosavybės klausimu“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
58 dalis 
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1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „įvertinti, ar reikalingi kriterijai ir ribinės vertės, 

pagal kuriuos galima nustatyti sąlygas, kuriomis gali būti vykdoma tolesnė interneto 

platformų rinkos priežiūra, ir“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
59 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pabrėžia, kad autorių ir kūrėjų teisės turi būti 

saugomos ir skaitmeniniame amžiuje, ir primena kūrybos sektoriaus svarbą 

užimtumui ir ekonomikai ES;“, „įskaitant interneto paslaugų teikėjus,“ „aktyvias“ ir 

„kuriomis būtų užtikrinamas atsekamumas“. 

2-oji dalis: „pabrėžia, kad autorių ir kūrėjų teisės turi būti saugomos ir skaitmeniniame amžiuje, 

ir primena kūrybos sektoriaus svarbą užimtumui ir ekonomikai ES;“. 

3-oji dalis: „įskaitant interneto paslaugų teikėjus,“. 

4-oji dalis: „aktyvias“. 

5-oji dalis: „kuriomis būtų užtikrinamas atsekamumas“. 

 
61 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ne tik įmonėms, bet ir vartotojų sveikatai ir saugai, o 

pastariesiems turi būti atskleidžiama tiesa apie neteisėtą prekybą suklastotais 

produktais;“ ir „peržiūra“. 

2-oji dalis: „ne tik įmonėms, bet ir vartotojų sveikatai ir saugai, o pastariesiems turi būti 

atskleidžiama tiesa apie neteisėtą prekybą suklastotais produktais;“. 

3-oji dalis: „peržiūra“. 

 
68 dalis 

1-oji dalis: „palankiai vertina Komisijos veiksmus siekiant geriau užtikrinti konkurencijos teisės 

laikymąsi skaitmeniniame pasaulyje ir pabrėžia būtinybę laiku priimti sprendimus 

konkurencijos bylose, atsižvelgiant į sparčiai besiplėtojantį skaitmeninį sektorių;“. 

2-oji dalis: „tačiau pažymi, kad kai kuriais aspektais ES konkurencijos teisė turi būti pritaikyta 

atsižvelgiant į skaitmeninį pasaulį, kad atitiktų savo paskirtį;“. 

 
75 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „tapti pasaulio lyderėmis ir“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
 

8. Humanitarinė padėtis Jemene 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-
0411/2017, B8-0412/2017, B8-0413/2017 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0407/2017 

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

11 dalis 1 GUE/NGL VB - 191, 258, 154 

Po 11 dalies 5 Verts/ALE VB - 194, 231, 171 

6 Verts/ALE VB - 163, 258, 181 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po A 

konstatuojamosios 

dalies 

2 Verts/ALE VB - 162, 238, 202 

Po I 

konstatuojamosios 

dalies 

3 Verts/ALE VB - 160, 253, 192 

4 Verts/ALE VB - 171, 239, 189 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0407/2017  ECR  ↓  

B8-0408/2017  EFDD  ↓  

B8-0409/2017  ALDE  ↓  

B8-0410/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0411/2017  S&D  ↓  

B8-0412/2017  PPE  ↓  

B8-0413/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

Verts/ALE: 2, 3, 4, 5 ir 6 pakeitimai. 

GUE/NGL: 1 pakeitimas. 
 

Įvairūs 

Branislav Škripek (ECR frakcija) taip pat pasirašė bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-

0407/2017. 
 

 

9. Europos politinių partijų ir fondų statutas ir finansavimas 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0405/2017, B8-0406/2017 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0405/2017 

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

2 dalis 3 GUE/NGL  -  

6 EFDD VB - 38, 470, 68 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 2 dalies 7 EFDD VB - 120, 432, 16 

Po B 

konstatuojamosios 

dalies 

1 GUE/NGL  +  

2 GUE/NGL  -  

4 EFDD VB - 104, 450, 23 

5 EFDD VB - 136, 424, 13 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 409, 134, 25 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0406/2017 (ECR) 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB ↓  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EFDD: 4, 5, 6 ir 7 pakeitimai, galutinis balsavimas (B8-0405/2017). 

 B8-0406/2017 galutinis balsavimas. 

 


