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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. Direktyvos dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą įgyvendinimas 

Pranešimas: Laura Ferrara (A8-0297/2017) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 502, 74, 35 

 

 

2. Paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema 

***I 

Pranešimas: Paul Tang (A8-0387/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas atmesti Komisijos pasiūlymą 

Pasiūlymas atmesti 

Komisijos pasiūlymą 

2 GUE/NGL  -  

Preliminarus susitarimas 

Preliminarus 

susitarimas 

3 komitetas VB + 459, 135, 23 

 

 

 

3. Prudenciniai reikalavimai kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ***I 

Pranešimas: Othmar Karas (A8-0388/2016) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Preliminarus susitarimas 

Preliminarus 

susitarimas 

2 komitetas VB + 458, 135, 26 

 

 

 

4. Teisė į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsauga elektroninių ryšių sektoriuje 

ir Direktyvos 2002/58/EB panaikinimas (Reglamentas dėl privatumo ir 

elektroninių ryšių) 

Pranešimas: Marju Lauristin (A8-0324/2017) 
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Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: 

sprendimo pradėti 

tarpinstitucines 

derybas 

VB + 318, 280, 20 

 

Prašymai dėl vardinio balsavimo: 

EFDD, PPE: galutinis balsavimas. 
 

Įvairūs: 

Frakcijos PPE, ECR ir Morten Løkkegaard paprašė, kad dėl sprendimo būtų balsuojama (Darbo 

tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalis). 
 

5. Kova su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta ES 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017, B8-
0580/2017, B8-0581/2017, B8-0582/2017 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0576/2017 

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

1 dalis 2 ENF VB - 74, 519, 20 

10 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

11 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

12 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

13 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Po 15 dalies 3 PPE VB + 510, 73, 32 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

16 dalies 4 įtrauka § originalus 

tekstas 

VB + 386, 214, 13 

16 dalies 6 įtrauka § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 338, 252, 24 

16 dalies 7 įtrauka 5 PPE VB + 532, 5, 77 

Po 18 dalies 6 ALDE  +  

21 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

D konstatuojamoji 

dalis 

1 ENF  -  

4 PPE VB + 518, 45, 53 

I konstatuojamoji dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

O konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 575, 12, 28 

2/VB + 324, 239, 51 

3 +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 580, 10, 27 

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0576/2017  ECR  ↓  

B8-0577/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0578/2017  S&D VB ↓  

B8-0579/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0580/2017  ALDE  ↓  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

B8-0581/2017  ENF  ↓  

B8-0582/2017  PPE VB ↓  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

S&D: galutinis balsavimas. RC-B8-0576/2017 ir B8-0578/2017. 

ENF: 2 pakeitimas. 

PPE: galutinis balsavimas. B8-0582/2017, 3, 4, 5 pakeitimai ir 16 įtrauka. 

GUE/NGL: galutinis balsavimas. RC-B8-0576/2017, 16 dalis, 6 įtraukos 2-oji dalis ir galutinis 

balsavimas. 

Verts/ALE: O konstatuojamosios dalies 1-oji ir 2-oji dalys. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

ECR, PPE: 12 dalis. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

ECR: 

I konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi lyčių stereotipai, seksizmas, seksualinis priekabiavimas ir prievarta yra 

struktūrinė ir visoje Europoje bei pasaulyje plačiai paplitusi problema ir reiškinys, 

susijęs su įvairaus amžiaus, įvairų išsilavinimą, pajamas ar socialinę padėtį turinčiais 

nukentėjusiais ir nusikaltusiais asmenimis, ir kadangi nukentėjusieji patiria fizines, 

seksualines, emocines ir psichologines pasekmes;“. 

2-oji dalis: „kadangi nelygus galios pasiskirstymas tarp vyrų ir moterų, lyčių stereotipai ir 

seksizmas, įskaitant prieš lytį nukreiptos neapykantos kalbas, tiek internetinėje, tiek 

neinternetinėje erdvėje yra pagrindinės visų formų smurto prieš moteris priežastys, 

lemia vyrų dominavimą moterų atžvilgiu, moterų diskriminavimą ir užkerta kelią 

visapusiškai moterų pažangai;“. 

 

ENF: 

13 dalis 

1-oji dalis: „ragina labiau įtraukti moteris į sprendimų priėmimo procesus, profesines sąjungas 

ir aukštesnių pareigų kategorijas tiek viešojo, tiek privačiojo sektoriaus 

organizacijose; 

2-oji dalis: „ragina Komisiją ir valstybes nares, bendradarbiaujant su NVO, socialiniais 

partneriais ir lygybės įstaigomis, reikšmingai suaktyvinti informuotumo didinimo 

priemones, susijusias su seksualinio priekabiavimo ir su lytimi susijusios 

diskriminacijos aukų teisėmis; pabrėžia, kad reikia užtikrinti, jog valstybės narės, 

darbdavių organizacijos ir profesinės sąjungos skubiai didintų informuotumą apie 

seksualinį priekabiavimą, skatintų moteris nedelsiant pranešti apie incidentus ir jas 

remtų;“. 

 

PPE: 

21 dalis 

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

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 

ECR, PPE: 

O konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi moterys Europos Sąjungoje nevienodai saugomos nuo smurto dėl lyties, 

seksualinio priekabiavimo ir išnaudojimo“. 
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2-oji dalis: „ – tai lemia skirtinga politika ir teisės aktai įvairiose valstybėse narėse; kadangi 

teismų sistemos neužtikrina pakankamos paramos moterims;“. 

3-oji dalis: „kadangi smurtaujantis dėl lyties asmuo dažnai yra gerai aukai pažįstamas asmuo ir 

kadangi auka dažnai yra nuo jo priklausoma, todėl baimė pranešti apie smurtą būna 

dar didesnė;“. 

 

ECR, ENF: 

10 dalis 

1-oji dalis: „ragina Komisiją ir valstybes nares paspartinti Stambulo konvencijos ratifikavimą;“. 

2-oji dalis: „ragina valstybes nares visiškai ją įgyvendinti, be kita ko, sukuriant klasifikuotų 

duomenų rinkimo sistemą, kurioje duomenys būtų suskirstyti pagal kaltininkų amžių 

ir lytį, taip pat pagal kaltininko ir aukos santykį, ir kuri apimtų seksualinį 

priekabiavimą;“ išskyrus žodžius „visiškai ją įgyvendinti, be kita ko“. 

3-oji dalis: „visiškai ją įgyvendinti, be kita ko“. 

 
11 dalis 

1-oji dalis: „ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl direktyvos dėl kovos su visų formų smurtu 

prieš moteris ir mergaites ir su lytimi susijusiu smurtu;“. 

2-oji dalis: „pakartoja savo raginimą Komisijai pateikti pasiūlymą dėl išsamios ES kovos su 

visų formų smurtu dėl lyties, įskaitant seksualinį priekabiavimą ir seksualinę 

prievartą prieš moteris ir merginas, strategijos;“. 

 

ECR, ENF, PPE: 

16 dalies 16 įtrauka 

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

2-oji dalis: šis žodis. 
 

Įvairūs: 

António Marinho e Pinto (ALDE frakcija), Barbara Matera, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril 

Barrio, Rosa Estaràs Ferragut, Elisabeth Morin-Chartier (PPE frakcija), Michela Giuffrida ir Maria 

Grapini (S&D frakcija) taip pat pasirašė bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0576/2017. 

Marijana Petir ir Lívia Járóka (PPE fraakcija) taip pat pasirašė pasiūlymą dėl rezoliucijos B8-

0582/2017. 
 

 

6. Euro zonos ekonominė politika 

Pranešimas: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Alternatyvus 

pasiūlymas dėl 

rezoliucijos 

1 ENF VB - 68, 527, 15 

Alternatyvus 

pasiūlymas dėl 

rezoliucijos 

2 EFDD VB - 75, 506, 32 

42 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

47 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 313, 278, 20 

59 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB - 285, 301, 25 

61 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

3 -  

62 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 309, 297, 6 

65 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 283, 272, 55 

Balsavimas: ECON komiteto rezoliucija VB + 382, 176, 51 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ENF: 1 pakeitimas. 

EFDD: 2 pakeitimas. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

Daugiau kaip 76 

narių: 

42 dalis. 

 

Prašymai balsuoti dalimis 

Daugiau kaip 76 narių 

47 dalis: 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pabrėžia, kad pakankamos tvarios pensijos yra 

visuotinė teisė;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
59 dalis 
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1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „tačiau apgailestauja, kad nepadaryta pažangos dėl 

motinystės atostogų;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
61 dalis 

1-oji dalis: „ragina valstybes nares taikyti aktyvią politiką ir skirti atitinkamas investicijas, 

kuriomis būtų siekiama padėti su šeima ir priežiūra susijusiomis atostogomis 

pasinaudojusioms moterims ir vyrams patekti ar grįžti į darbo rinką, joje likti ir 

judėti į priekį, užtikrinant tvarų ir kokybišką užimtumą, vadovaujantis Europos 

socialinės chartijos 27 straipsniu;“  išskyrus žodžius „arba panašias“. 

2-oji dalis: „arba panašias“. 

3-oji dalis: „ypač pabrėžia, kad reikia užtikrinti: galimybę grįžti į tas pačias, lygiavertes arba 

panašias pareigas; apsaugą nuo atleidimo ir mažiau palankaus požiūrio dėl nėštumo; 

teisę prašyti atostogų dėl šeiminių priežasčių ir jų eiti; taip pat užtikrinti apsaugos 

laikotarpį, per kurį į darbą grįžę asmenys galėtų vėl prisitaikyti prie darbo; pakartoja, 

kad taip pat turėtų būti užtikrinti darbo laiko ir (arba) tvarkos pokyčiai grįžtantiems 

asmenims (įskaitant reikalavimą darbdaviui pagrįsti atsisakymą tai padaryti) ir 

mokymo laikotarpiai;“. 

 
62 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „įrodinėjimo pareiga būtų perkeliama atsakovui“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
65 dalis 

1-oji dalis: „ragina parengti integruotą kovos su skurdu strategiją, kad būtų pasiektas strategijos 

„Europa 2020“ skurdo sumažinimo tikslas; pabrėžia valstybių narių minimalių 

pajamų sistemų vaidmenį siekiant sumažinti skurdą, visų pirma tada, kai jos 

derinamos su socialinės įtraukties priemonėmis, kuriose dalyvauja paramos 

gavėjai;“. 

2-oji dalis: „prašo valstybių narių siekti palaipsniui sukurti minimalių pajamų sistemas, kurios 

būtų ne tik pakankamos, bet ir užtikrintų pakankamą aprėptį ir naudojimą; mano, 

kad pakankamos minimalios pajamos yra pajamos, kurios būtinos norint oriai 

gyventi ir visapusiškai dalyvauti visuomenės veikloje visą gyvenimą; nurodo, jog 

tam, kad pajamos būtų pakankamos, jos turi viršyti skurdo ribą, kad galėtų 

patenkinti pagrindinius žmonių poreikius, įskaitant nepiniginius aspektus, 

pavyzdžiui, švietimo ir mokymosi visą gyvenimą, tinkamo būsto, kokybiškų 

sveikatos priežiūros paslaugų, socialinės veiklos arba pilietinio dalyvavimo 

galimybes;“. 
 

 

7. Derybų įgaliojimai prekybos deryboms su Australija 

Pranešimas: Daniel Caspary (A8-0311/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 5 dalies 7 ENF  -  

Po 7 dalies 1 Verts/ALE dal.   

1/EB -  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 - 148, 313, 144 

10 dalis 4 GUE/NGL VB - 118, 429, 57 

11 dalis 8 ENF VB - 83, 506, 13 

12 dalis 9 ENF VB - 99, 485, 16 

14 dalis 10 ENF VB - 55, 499, 43 

Po 14 dalies 11 ENF VB - 65, 489, 47 

Po 16 dalies 2 Verts/ALE VB - 191, 266, 138 

Po 17 dalies 3 Verts/ALE VB - 170, 291, 141 

Po 19 dalies d punkto 12 ENF VB - 78, 477, 42 

19 dalies j punktas 14 ENF VB - 72, 496, 33 

po 19 dalies j punkto 15 ENF VB - 76, 477, 44 

19 dalies g punktas § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 553, 48, 5 

2/VB + 434, 154, 6 

19 dalies k punktas 13 ENF  -  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Po 19 dalies 16 ENF VB - 86, 477, 41 

Po 6 nurodomosios 

dalies 

5 ENF  -  

I konstatuojamoji dalis 6 ENF  -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 452, 126, 25 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

GUE/NGL: 4 pakeitimas. 

ENF: 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 pakeitimai. 

ECR: 19 dalies g punktas. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 
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ECR: 

19 dalies g punktas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „be įvairių vykdymo užtikrinimo metodų, būtų 

numatytas sankcijomis pagrįstas mechanizmas ir“ 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 

ALDE: 

19 dalies k punktas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir į derybų sritį neįtraukiant pažeidžiamiausių 

sektorių“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 

ENF: 

1 pakeitimas 

1-oji dalis: „ragina Tarybą pradėti diskusijas su Parlamentu dėl visapusiškesnio 

bendradarbiavimo rengiant įgaliojimus dėl būsimų prekybos susitarimų derybų,“. 

2-oji dalis: „kad būtų paprasčiau sudaryti tarpinstitucinį susitarimą, pagal kurį Parlamentas ir 

Taryba būtų vienodai atsakingi už įgaliojimų Komisijai vesti derybas dėl prekybos 

susitarimų suteikimą;“. 
 

 

8. Derybų įgaliojimai prekybos deryboms su Naująja Zelandija 

Pranešimas: Daniel Caspary (A8-0312/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

9 dalis 7 ENF  -  

Po 9 dalies 1 Verts/ALE dal.   

1 -  

2 -  

11 dalis 4 GUE/NGL VB - 111, 426, 60 

12 dalis 8 ENF VB - 80, 499, 12 

13 dalis 9 ENF VB - 93, 487, 8 

15 dalis 10 ENF VB - 60, 510, 24 

Po 15 dalies 11 ENF VB - 71, 475, 47 

Po 19 dalies 3 Verts/ALE VB - 171, 283, 139 

20 dalies a punktas 12 ENF VB - 75, 473, 40 

Po 20 dalies f punkto 13 ENF  -  

20 dalies g punktas § originalus dal.   
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

tekstas 
1/VB + 548, 41, 3 

2/VB + 435, 153, 7 

20 dalies j punktas 14 ENF dal.   

1/VB - 72, 459, 57 

2/VB - 74, 470, 47 

20 dalies k punktas § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Po 21 dalies 15 ENF VB - 95, 451, 43 

Po 7 nurodomosios 

dalies 

5 ENF  -  

J konstatuojamoji dalis 6 ENF  -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 440, 122, 27 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

GUE/NGL: 4 pakeitimas. 

ENF: 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 15 pakeitimai. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

ECR: 

20 dalies g punktas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „be įvairių vykdymo užtikrinimo metodų, būtų 

numatytas sankcijomis pagrįstas mechanizmas ir“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 

ENF: 

1 pakeitimas 

1-oji dalis: „ragina Tarybą pradėti diskusijas su Parlamentu dėl visapusiškesnio 

bendradarbiavimo rengiant įgaliojimus dėl būsimų prekybos susitarimų derybų,“. 

2-oji dalis: „kad būtų paprasčiau sudaryti tarpinstitucinį susitarimą, pagal kurį Parlamentas ir 

Taryba būtų vienodai atsakingi už įgaliojimų Komisijai vesti derybas dėl prekybos 

susitarimų suteikimą;“. 

 
14 pakeitimas 

1-oji dalis: įterpiama „atkreipiant dėmesį į tai, kad geografinių nuorodų vadinamojo sambūvio 

mechanizmas, kiek tai susiję su panašių pavadinimų privačių prekės ženklų buvimu 

trečiosiose šalyse, nepakankamai apsaugo ES produktus rinkoje, nes galutiniam 

vartotojui neaiškiai ir klaidinančiai nurodoma žemės ūkio maisto produktų kilmė; 

2-oji dalis: išbraukiama „ir paprastos ir lanksčios kilmės taisyklės“. 
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ALDE: 

20 dalies k punktas 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir į derybų sritį neįtraukiant pažeidžiamiausių 

sektorių;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
 

Įvairūs: 

2 pakeitimas buvo atšauktas. 
 

 

9. ES teisės taikymo stebėjimo ataskaita (2015 m.) 

Pranešimas: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 1 dalies 1 GUE/NGL VB - 99, 470, 11 

2 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 528, 35, 20 

2/VB + 313, 253, 13 

25 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 437, 106, 41 

Po 25 dalies 2 GUE/NGL VB - 113, 458, 15 

26 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

27 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

28 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

29 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 298, 268, 4 

30 dalis § originalus 

tekstas 

VB - 228, 273, 65 

31 dalis § originalus 

tekstas 

VB - 95, 278, 193 

33 dalis § originalus dal.   
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

tekstas 
1 +  

2/EB - 275, 276, 7 

41 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB - 100, 300, 157 

2/VB + 428, 111, 14 

Po 46 dalies 3 GUE/NGL VB - 57, 442, 42 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 385, 109, 21 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

PPE: 2, 30, 31 dalys ir 1, 2, 3 pakeitimai. 

GUE/NGL: 25, 29 ir 41 dalys. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

ALDE, PPE: 26, 28, 29, 30 ir 31 dalys. 

  

Prašymai balsuoti dalimis 

PPE: 

2 dalis 

1-oji dalis: „visų pirma pažymi, kad Komisija ėmėsi spręsti prastos oro kokybės Europoje 

problemą pradėdama Direktyvos 2008/50/EB pažeidimo nagrinėjimo procedūrą dėl 

nuolat viršijamų NO2 ribinių verčių;“. 

2-oji dalis: „tačiau apgailestauja dėl to, jog 2015 m. Komisija nepasinaudojo kontrolės 

įgaliojimais, kad bendrajai rinkai nebūtų pateikti taršūs automobiliai su dyzeliniais 

varikliais, dėl kurių labai padidėja į atmosferą išmetamas NO2 kiekis viršijant 

minėtas ribines vertes ir kurie neatitinka ES tipo patvirtinimo reikalavimų ir 

išmetamųjų teršalų kiekio iš keleivinių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių 

standartų;“. 

 
33 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „apgailestauja, kad ES nepakankamai vykdo 

įsipareigojimus, susijusius su pabėgėlių paskirstymu, ir kad valstybės narės 

nepakankamai paiso savo pareigos priimti tam tikrą skaičių pabėgėlių;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 

PPE, ALDE: 

27 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „net jei jos veikia kaip tarptautinių skolintojų grupių 

(trejetų) nariai,“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
41 dalis 

1-oji dalis: „pažymi, kad griežta taupymo politika ir susiję lėšų mažinimai, kurių valstybės narės 

ėmėsi savo valdžios sektorių ir teismų sistemų atžvilgiu, lėmė prastesnį piliečių 

teisių apsaugos lygį, o kartu padaugėjo ir sunkumų, susijusių su tinkamu ES teisės 

perkėlimu į nacionalinę teisę;“. 
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2-oji dalis: „laikosi nuomonės, jog svarbiausias veiksnys siekiant, kad įvairių sričių ES politika 

būtų naudinga tiek atskiriems asmenims, tiek įmonėms, yra tinkamas ES acquis 

taikymas; todėl ragina Komisiją sustiprinti ES teisės įgyvendinimo užtikrinimą 

atliekant struktūrinį ir sistemingą perkėlimo į nacionalinę teisę ir nacionalinių teisės 

aktų atitikties tikrinimą, visapusiškai laikantis ES Sutarčių ir ES pagrindinių teisių 

chartijos; atkreipia dėmesį į tai, kad ES teisės aktai yra laisvo demokratinio proceso 

rezultatas; teigiamai vertina tai, kad Komisija, vykdydama ES teisės taikymo 

valstybėse narėse stebėseną, tinkamai atsižvelgia į geresnės teisėkūros principus;“. 

 


