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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. Daugiašalis susitarimas dėl Europos bendrosios aviacijos erdvės (EBAE) sukūrimo 

*** 

Rekomendacija: Roberts Zīle (A8-0260/2017) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: pritarimas VB + 599, 38, 30 

 

 

 

2. Kontrolės priemonių taikymas akriloilfentaniliui * 

Pranešimas: Brice Hortefeux (A8-0284/2017) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 632, 9, 33 

 

 

3. ES politiniai santykiai su Indija 

Pranešimas: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 520, 73, 86 

 

 

4. Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą 

Italijai 

Pranešimas: Giovanni La Via (A8-0280/2017) (reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma ir 
3/5 balsavusių Parlamento narių balsų) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 658, 6, 26 

 

 

5. Taisomojo biudžeto Nr. 4/2017 projektas, pridedamas prie pasiūlymo dėl ES 

solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Italijai 

Pranešimas: Jens Geier (A8-0281/2017) 
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Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 660, 6, 27 

 

 

6. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: 

paraiška „EGF/2017/002 FI/Microsoft 2“ 

Pranešimas: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017) (reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma ir 3/5 
balsavusių Parlamento narių balsų) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 600, 83, 9 

 

 

7. ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema 

(ES ATLPS): dabartinių direktyvos taikymo aviacijos veiklai apribojimų 

išlaikymas ir pasirengimas nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę 

***I 

Pranešimas: Julie Girling (A8-0258/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Atsakingo komiteto 

pakeitimai. 

Balsavimas už visus 

pakeitimus iš karto 

1-2 

6-12 

14-15 

18-19 

22 

25 

27-29 

33-34 

komitetas  +  

Atsakingo komiteto 

pakeitimai: atskiras 

balsavimas 

5 komitetas VB + 542, 119, 28 

13 komitetas VB + 571, 115, 6 

16 komitetas VB + 545, 117, 31 

21 komitetas VB + 527, 157, 6 

23 komitetas VB + 569, 93, 27 

24 komitetas VB + 571, 93, 27 

31 komitetas VB + 570, 118, 6 

32 komitetas VB - 143, 546, 4 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

35 komitetas VB + 581, 113, 3 

3d straipsnio 2 dalis 36 PPE dal.   

1 +  

2 -  

17 komitetas dal.   

1/VB ↓  

2/VB ↓  

3d straipsnio 4 dalies 1 

įtrauka 

42 PPE  +  

20 komitetas  ↓  

44 daugiau kaip 

38 narių 

 ↓  

Po 12 straipsnio 3 

dalies 

47 PPE, S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

28a straipsnio 2 dalies 

1 pastraipa 

26 komitetas VB + 547, 118, 23 

45 daugiau kaip 

38 narių 

 -  

28b straipsnio 1 dalis 30 komitetas  +  

46 daugiau kaip 

38 narių 

 ↓  

Po 28b straipsnio 2 

dalies 

37 PPE  -  

3 konstatuojamoji 

dalis 

38 PPE  +  

4 konstatuojamoji 

dalis 

39 PPE  +  

3 komitetas  ↓  

5 konstatuojamoji 

dalis 

40 PPE EB - 255, 431, 7 

4 komitetas VB + 544, 110, 35 

Po 6 41 PPE dal.   
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

konstatuojamosios 

dalies 
1 +  

2 +  

3 -  

4 +  

43 daugiau kaip 

38 narių 

 -  

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas VB + 601, 69, 26 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EP nariai: 4, 5, 13, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 31, 32 ir 35 pakeitimai. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

PPE, ECR: 32 pakeitimas. 

ALDE: 21 pakeitimas. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

Verts/ALE: 

41 pakeitimas 

1-oji dalis: „Sąjungos lygmeniu buvo priimti keli teisės aktai, kuriais siekiama užkirsti kelią 

Europos oro erdvės susiskaidymui, siekiant padidinti oro eismo srautus ir oro erdvės 

naudojimo valdymą ir tokiu būdu sumažinant teršalų išmetimus.“. 

2-oji dalis: „Sąjungoje sistema CORSIA turėtų būti laikoma ICAO vadinamojo „priemonių 

krepšelio“ dalimi kartu su visišku teisės aktų dėl Bendro Europos dangaus 

įgyvendinimu valstybėse narėse, programos SESAR įgyvendinimu, GNSS 

panaudojimu palydovinės navigacijos tikslais ir jungtinėmis technologijų 

iniciatyvomis, pavyzdžiui, BĮ „Švarus dangus I“ ir BĮ „Švarus dangus II“.“. 

3-oji dalis: „Visos pajamos, gautos pardavus apyvartinius taršos leidimus aukcione, turėtų būti 

skirtos aukščiau išvardytų mokslinių tyrimų ir vystymo programų ir taip pat bendrų 

projektų, kurie skirti sukurti sąveikius pajėgumus visose valstybėse narėse, visų 

pirma tuose, kurios gerina oro navigacijos infrastruktūrą, oro navigacijos paslaugų 

teikimą ir oro erdvės naudojimą, kaip nurodyta siekiant įgyvendinti pagrindinį OEV 

planą, plėtrai.“. 

4-oji dalis: „Be to, Komisija turėtų pateikti ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl 

veiksmų, skirtų įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę, kurią turėtų taikyti valstybės 

narės, siekdamos sumažinti aviacijos sektoriuje išmetamų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekį, be kita ko, dėl valstybių narių pagal Reglamento (ES) 

Nr. 525/2013 17 straipsnį pateikiamos informacijos apie įplaukų panaudojimą;“. 

 

ALDE: 

17 pakeitimas 

1-oji dalis: „Nuo 2021 m. sausio 1 d. 50 % leidimų parduodama aukcione. Ši procentinė dalis 

gali būti padidinta atsižvelgiant į bendros šios direktyvos peržiūros rezultatus.“. 

2-oji dalis: „Likęs nemokamų apyvartinių taršos leidimų kiekis, prireikus, naudojamas siekiant 

išvengti 10a straipsnio 5 dalies taikymo nuo 2021 m. iki 2030 m.“. 

 
36 pakeitimas 
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1-oji dalis: „Nuo 2021 m. sausio 1 d. 50 % leidimų parduodama aukcione,“. 

2-oji dalis: „jeigu jie nereikalingi tam, kad 10a straipsnio 5 dalis nebūtų taikoma 2021–2030 m., 

priešingu atveju jie naudojami šiam tikslui.“. 
 

 

8. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl žemės naudojimo, 

žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimas į 2030 m. klimato ir 

energetikos politikos strategiją ***I 

Pranešimas: Norbert Lins (A8-0262/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Atsakingo komiteto 

pakeitimai. 

Balsavimas už visus 

pakeitimus iš karto 

1-23 

25-50 

52-64 

komitetas  +  

Atsakingo komiteto 

pakeitimas. Atskiras 

balsavimas 

24 komitetas dal.   

1/EB + 391, 295, 8 

2 +  

3/EB + 367, 320, 8 

4 +  

8 straipsnio 3 dalies 2 

pastraipa 

65 PPE dal.   

1/VB + 365, 310, 17 

2/VB + 345, 330, 13 

3/VB + 569, 64, 61 

51 komitetas  ↓  

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas VB + 532, 144, 20 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

Verts/ALE: 65 pakeitimas. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

PPE: 

24 pakeitimas 

1-oji dalis: „padidinus tausų nukirsto medžio produktų naudojimą galima gerokai apriboti į 

atmosferą išmetamų ŠESD kiekį dėl pakeitimo poveikio (atsižvelgiant į kitų sektorių 

imlumą energijai ir taršos anglies dioksidu intensyvumą, pavyzdžiui, dėl cemento 

gamybos išmetama apie 8 proc. pasaulyje išmetamo anglies dioksido kiekio), ir 

padidinti jų pašalinimą iš atmosferos.“. 
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2-oji dalis: „ir padidinti jų pašalinimą iš atmosferos. Siekiant pripažinti ir skatinti didesnį ilgu 

gyvavimo ciklu pasižyminčių nukirsto medžio produktų naudojimą ir teikti jam 

pirmenybę,“ ir „apskaitos taisyklėmis turėtų būti užtikrinta, kad valstybių narių 

apskaitoje būtų tiksliai atspindėti nukirsto medžio produktų anglies absorbento 

pokyčiai, kai jie vyksta.“ 

3-oji dalis: „nukirsto medžio produktų naudojimo energijos tikslais atžvilgiu.“ 

4-oji dalis: „Siekiant toliau skatinti ir įtraukti teigiamą pakeitimo poveikį, Komisija turėtų 

priimti deleguotąjį aktą, kuriuo į nukirsto medžio produktų skaičiavimus įtraukiama 

daugiau produktų. Komisija turėtų pateikti gaires dėl metodinių klausimų, susijusių 

su nukirsto medžio produktams taikoma apskaita;“. 

 

S&D: 

65 pakeitimas 

1-oji dalis: „Nacionaliniame miškininkystės apskaitos plane turi būti pateikti visi IV priedo B 

skirsnyje išvardyti elementai ir nurodytas naujas miškų atskaitos lygis, pagrįstas 

2000–2012 m. registruota geriausia prieinama dabartinės miškų valdymo praktikos, 

išreikštos anglies dioksido ekvivalentais tonomis per metus, informacija pagal miško 

tipą ir amžiaus klasę nacionaliniuose miškuose.“. 

2-oji dalis: „Valstybei narei didinant medienos ruošą, remiantis tvaria miškų valdymo praktika ir 

iki miškų atskaitos lygio pateikimo dienos priimtomis nacionalinėmis politikos 

priemonėmis, turi būti laikomasi šių sąlygų: a) tvarkoma miško žemė turi išlikti 

ŠESD absorbentu, ir b) ilgalaikėje mažo ŠESD kiekio išmetimo strategijoje 

išdėstomi metodai, kuriuos taikant iki 2050 m. bus išlaikyti arba išplėsti ŠESD 

absorbentai ir kaupikliai, siekiant įgyvendinti Paryžiaus susitarimo 4 straipsnio 1 

dalyje nustatytą tikslą (antroje šio šimtmečio pusėje pasiekti pusiausvyrą tarp 

išmetamų antropogeninių teršalų pagal šaltinius ir ŠESD šalinimo absorbentais).“. 

3-oji dalis: „Gavusi pagrįstą valstybės narės pateiktą prašymą, kuriuo pagrindžiama, kad tokia 

nukrypti leidžianti nuostata yra būtina dėl su duomenų prieinamumu susijusių 

priežasčių, pvz., miškų apskaitos laikotarpių nustatymo, Komisija gali leisti nukrypti 

nuo bazinio 2000–2012 m. laikotarpio.“. 
 

Įvairūs 

Nils Torvalds (ALDE frakcija) taip pat pasirašė 65 pakeitimą. 
 

 

9. Vienoda leidimų apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams forma ***I 

Pranešimas: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Preliminarus susitarimas 

Preliminarus 

susitarimas 

1 komitetas VB + 614, 11, 67 

 

 

 

10. Prieštaravimas deleguotajam aktui: specialieji viso paros raciono pakaitalų svoriui 

kontroliuoti sudėties ir informacijos apie juos teikimo reikalavimai 
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0497/2017 (kad pasiūlymas dėl rezoliucijos būtų priimtas, reikalinga 
visų Parlamento narių balsų dauguma) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0497/2017 

(ECR) 

I konstatuojamoji dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/EB - 319, 349, 23 

2 ↓  

R konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB - 345, 344, 7 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ECR: galutinis balsavimas. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

ECR: R konstatuojamoji dalis. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

ECR: 

I konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „nei“ ir „nei ženklinimo reikalavimų“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
 

 

11. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai 

modifikuotos sojos DAS- 68416-4 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0498/2017 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0498/2017 

(ENVI komitetas) 

Balsavimas: 

rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 433, 216, 31 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ENF, Verts/ALE: galutinis balsavimas. 
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12. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Japonijos kilmės arba 

iš jos išsiųstų pašarų ir maisto produktų importas po avarijos Fukušimos 

branduolinėje elektrinėje 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0502/2017 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0502/2017 

(ENVI komitetas) 

Balsavimas: 

rezoliucija (visas 

tekstas) 

VB + 543, 100, 43 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ECR, EFDD: galutinis balsavimas. 
 

 

13. Taisomojo biudžeto Nr. 3/2017 projektas: biudžeto ištekliai Jaunimo užimtumo 

iniciatyvai (JUI), agentūros ACER ir bendrosios įmonės SESAR2 etatų planai 

Pranešimas: Jens Geier (A8-0282/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

1 dalis 1 ENF VB - 113, 555, 21 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 574, 113, 2 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ENF: 1 pakeitimas. 
 

 

14. Ginklų eksportas. Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas 

Pranešimas: Bodil Valero (A8-0264/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

18 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

29 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 351, 297, 38 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

34 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 377, 295, 16 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 386, 107, 198 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

Verts/ALE: 29 ir 34 dalys. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

PPE: 29 ir 34 dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

S&D: 

18 dalis 

1-oji dalis: „pažymi, kad, remiantis metinėmis ataskaitomis, 2014 m. 99 kartus ir 2015 m. 139 

kartus buvo atsisakyta išduoti licencijas pagal trečiąjį kriterijų; pabrėžia, kad, 

kalbant apie trečiąjį kriterijų, reikia įvertinti valstybių narių pastaruoju metu 

vykdytus ginklų perdavimus nevalstybiniams subjektams, įskaitant techninės 

pagalbos teikimą ir mokymus, atsižvelgiant į 2002 m. bendruosius veiksmus 

2002/589/BUSP dėl Europos Sąjungos indėlio į kovą su šaulių ir lengvųjų ginklų 

(ŠLG) destabilizuojančiu kaupimu ir plitimu;“. 

2-oji dalis: „primena, kad remiantis bendraisiais veiksmais nurodoma, kad valstybės narės 

neturėtų perduoti nevalstybiniams subjektams jokių šaulių ir lengvųjų ginklų;“. 
 

 

15. ES politiniai santykiai su Lotynų Amerika 

Pranešimas: Javi López (A8-0268/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

24 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

59 dalis 3 pranešėjas  +  

1 daugiau kaip 

76 nariai 

 ↓  

60 dalis 2 daugiau kaip 

76 nariai 

EB + 354, 289, 36 

4 pranešėjas  ↓  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 526, 96, 59 

 

Prašymai balsuoti dalimis 

EP nariai: 

24 dalis 

1-oji dalis: „primygtinai ragina veiksmingai užtikrinti lyčių lygybę, suteikti galių moterims ir 

vykdyti politiką, skatinančią įtraukti moteris į visas politinio, ekonominio ir 

socialinio gyvenimo sritis, siekiant didinti jų aktyvumą visuomenėje, energingai 

kovoti su moterų žudymo dėl lyties reiškiniu, užtikrinti moterų fizinį bei 

psichologinį saugumą, lengvesnį patekimą į darbo rinką, teises į žemės nuosavybę ir 

galimybes įsidarbinti,“. 

2-oji dalis: „taip pat užtikrinti jų lytinės ir reprodukcinės sveikatos teises;“. 

3-oji dalis: „pabrėžia, kad svarbu gerinti mergaičių ir moterų gyvenimą; todėl akcentuoja, kad 

galimybė gauti išsilavinimą yra gyvybiškai svarbi ir galėtų lemti esminius 

socialinius ir ekonominius pokyčius; palankiai vertina 1994 m. Amerikos konvenciją 

dėl smurto prieš moteris prevencijos, baudimo už jį ir jo panaikinimo (Belem do 

Para konvencija) ir ragina šios konvencijos stebėjimo mechanizmo sekretoriatui 

suteikti didesnį vaidmenį; palankiai vertina tai, kad 2016 m. įsigaliojo Europos 

Tarybos Stambulo konvencija, ir ragina abiejų regionų šalis, kurios nėra šios 

konvencijos pasirašiusios, tai padaryti;“. 
 

Įvairūs 

Javier Nart (ALDE frakcija) atsiėmė savo parašą dėl 2 pakeitimo. 
 

 

16. Korupcija ir žmogaus teisės trečiosiose šalyse 

Pranešimas: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 78 dalies 1 daugiau kaip 

76 nariai 

VB + 349, 290, 42 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 578, 19, 68 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EP nariai: 1 pakeitimas. 

 


