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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. Derybų su Jungtine Karalyste padėtis 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0676/2017, B8-0677/2017 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0676/2017 (EFDD) 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB - 59, 591, 26 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0677/2017  

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

1 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 537, 78, 66 

Po 1 dalies 17 GUE/NGL VB - 108, 458, 123 

2 dalis 1 ALDE, PPE, 

S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

dal.   

1/VB + 641, 34, 14 

2 +  

Po 2 dalies 18 GUE/NGL  -  

3 dalis 8 EFDD VB - 62, 597, 31 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3/VB + 571, 62, 56 

4/VB + 572, 68, 49 

5 dalis 10 EFDD VB - 135, 538, 16 

Po 5 dalies 9 EFDD VB - 66, 612, 10 

7 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 558, 76, 54 

8 dalies 1 įtrauka 12 EFDD VB - 55, 595, 36 

8 dalies 2 įtrauka § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2/VB + 547, 84, 55 

8 dalies 3 įtrauka 13 EFDD VB - 75, 584, 28 

8 dalies 4 įtrauka 14 EFDD VB - 57, 594, 34 

8 dalies 5 įtrauka § originalus 

tekstas 

VB + 562, 79, 46 

8 dalies 8 įtrauka 16 EFDD VB - 105, 553, 29 

Po 8 dalies 8 įtraukos 15 EFDD VB - 70, 592, 25 

11 EFDD VB - 69, 594, 24 

10 dalis 3 EFDD VB - 65, 500, 121 

§ originalus 

tekstas 

VB + 543, 76, 66 

12 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 562, 70, 54 

13 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 565, 65, 58 

14 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 559, 70, 57 

Po 1 nurodomosios 

dalies 

4 EFDD VB - 87, 592, 11 

C konstatuojamoji 

dalis 

5 EFDD VB - 59, 604, 24 

D konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

VB + 573, 54, 61 

G konstatuojamoji 

dalis 

6 EFDD VB - 134, 529, 23 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 620, 65, 4 

I konstatuojamoji dalis 7 EFDD VB - 101, 551, 34 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

M konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

VB + 575, 58, 54 

Po O 

konstatuojamosios 

dalies 

2 ALDE, PPE, 

S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

 +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 556, 62, 68 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EFDD: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ir 16 pakeitimai, 3 dalies  3-oji ir 4-oji dalys, 

7 dalis, 8 dalies 2 įtraukos 2-oji dalis, 10 dalis, 12 dalies 2-oji dalis, 13 ir 14 dalys, D 

konstatuojamoji dalis, G konstatuojamosios dalies 2-oji dalis, M konstatuojamoji 

dalis, galutinis balsavimas (B8-0677/2017), galutinis balsavimas (B8-0676/2017). 

GUE/NGL: 17 pakeitimas. 

ENF: 8 dalies 5 įtrauka. 

ECR: 1 pakeitimo 1-oji dalis. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

ENF: 10 dalis 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

EFDD: 

1 dalis 

1-oji dalis: „palankiai vertina ES ir Jungtinės Karalystės derybininkų bendrą pažangos ataskaitą, 

kurioje daroma išvada, kad derybose dėl išstojimo susitarimo buvo pasiekta 

pakankama pažanga, ir sveikina Sąjungos derybininką už iki šiol derybose atliktą 

darbą;“. 

2-oji dalis: „ir sveikina Sąjungos derybininką už iki šiol derybose atliktą darbą;“. 

 
8 dalies 2 įtrauka 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „netaikant skirtingo požiūrio atskiriems sektoriams;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
12 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir jas taikant toliau taikomi ES acquis, įskaitant 

piliečių teisių užtikrinimą, kitaip tariant, Jungtinėje Karalystėje lieka galioti esamos 

ES reguliavimo, biudžeto, priežiūros, teisminės ir vykdymo užtikrinimo priemonės ir 

struktūros;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
G konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „suderinus teisines nuostatas“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 

ECR: 

1 pakeitimas 
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1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „tačiau“ ir „ir laikosi nuomonės, kad derybų pažanga 

gali būti padaryta tik antrojo etapo metu, jei JK vyriausybė taip pat visiškai laikysis 

įsipareigojimų, kuriuos prisiėmė bendroje ataskaitoje, ir jei šie įsipareigojimai bus 

visiškai perkelti į susitarimo dėl išstojimo projektą;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 

EFDD, ENF: 

3 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „taip pat pažymi, kad užbaigus išstojimo susitarimą 

jis turi būti išdėstytas aiškia ir nedviprasmiška teisine kalba;“, „kad iškilus abejonių 

dėl pareiškimo įrodymo prievolė tektų Jungtinės Karalystės valdžios institucijoms,“ 

ir „Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų privalomu pobūdžiu aiškinant 

nuostatas dėl piliečių teisių“. 

2-oji dalis: „taip pat pažymi, kad užbaigus išstojimo susitarimą jis turi būti išdėstytas aiškia ir 

nedviprasmiška teisine kalba;“. 

3-oji dalis: „kad iškilus abejonių dėl pareiškimo įrodymo prievolė tektų Jungtinės Karalystės 

valdžios institucijoms,“. 

4-oji dalis: „Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų privalomu pobūdžiu aiškinant 

nuostatas dėl piliečių teisių“. 
 

 

2. Fosforo rūgšties, fosfatų, di-, tri- ir polifosfatų (E 338–452) naudojimas 

užšaldytuose vertikaliuose mėsos vėriniuose  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0666/2017 (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 B8-0666/2017 

(ENVI komitetas) 

Po 4 dalies 4 Verts/ALE EB + 365, 298, 8 

Po D 

konstatuojamosios 

dalies 

1 Verts/ALE EB + 373, 294, 1 

Po L 

konstatuojamosios 

dalies 

2 Verts/ALE  +  

3 Verts/ALE  +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB - 373, 272, 30 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ENF, Verts/ALE, S&D, ECR: galutinis balsavimas. 
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3. Rekomendacijos dėl pinigų plovimo, mokesčių vengimo ir slėpimo tyrimo 

projektas (balsavimas) 

Rekomendacijos projektas: B8-0660/2017 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Rekomendacijos projektas B8-0660/2017 (Tyrimo komitetas įtarimams dėl Sąjungos teisės 

pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, 

mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti) 

Po 1 dalies 38 GUE/NGL VB - 129, 340, 214 

39 GUE/NGL VB - 73, 523, 83 

40 GUE/NGL VB - 333, 335, 11 

41 GUE/NGL EB - 299, 357, 19 

3 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Po 3 dalies 23 PPE  +  

24 PPE  +  

25 PPE  +  

Po 4 dalies 26 PPE  +  

6 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 500, 160, 24 

7 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB - 235, 276, 158 

Po 8 dalies 42 GUE/NGL EB - 316, 324, 39 

43 GUE/NGL VB + 587, 74, 24 

44 GUE/NGL VB + 520, 151, 12 

12 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 419, 238, 22 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

13 dalis 27 PPE EB + 476, 141, 51 

§ originalus 

tekstas 

atsk. ↓  

Po 13 dalies 9 EFDD VB - 155, 515, 10 

15 dalis 28 PPE VB + 474, 177, 33 

§ originalus 

tekstas 

atsk. ↓  

19 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 355, 316, 13 

21 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 674, 8, 4 

2/VB + 583, 67, 22 

Po 22 dalies 10 EFDD VB + 373, 281, 32 

24 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB - 223, 304, 139 

Po 24 dalies 45 GUE/NGL  -  

46 GUE/NGL VB + 416, 260, 6 

Po 25 dalies 14 S&D dal.   

1/VB + 411, 248, 22 

2/VB + 346, 309, 25 

3/VB - 327, 327, 24 

26 dalis 29 PPE EB + 374, 277, 21 

§ originalus 

tekstas 

atsk. ↓  

Po 26 dalies 58 GUE/NGL  -  

Po 27 dalies 47 GUE/NGL  -  

Po 33 dalies 48 GUE/NGL  -  

34 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

35 dalis § originalus 

tekstas 

VB - 332, 334, 16 

38 dalis 30 PPE EB - 244, 392, 38 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

3/EB - 307, 360, 14 

39 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

Po 39 dalies 49 GUE/NGL  -  

50 GUE/NGL  -  

Po 41 dalies 11 EFDD VB + 337, 325, 20 

45 dalis 51 GUE/NGL  -  

§ originalus 

tekstas 

atsk./EB - 300, 344, 28 

Po 49 dalies 6 Verts/ALE VB - 291, 374, 12 

52 GUE/NGL EB + 335, 327, 16 

51 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB - 328, 349, 5 

52 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 361, 299, 19 

55 dalis § originalus 

tekstas 

VB - 173, 360, 148 

Po 55 dalies 15 ENF  -  

58 dalis 31 PPE VB + 500, 176, 9 

§ originalus 

tekstas 

atsk. ↓  

63 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 397, 265, 12 

Po 66 dalies 7 Verts/ALE VB + 425, 233, 21 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

69 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 346, 152, 178 

70 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

72 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

73 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB - 161, 355, 149 

74 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

78 dalis 32 PPE  +  

§ originalus 

tekstas 

atsk. ↓  

79 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 589, 87, 3 

2/VB - 243, 260, 176 

80 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

85 dalis § originalus 

tekstas 

VB - 318, 350, 10 

87 dalis 8 Verts/ALE VB - 183, 336, 162 

Po 88 dalies 53 GUE/NGL  -  

89 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

90 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 361, 290, 25 

92 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 375, 292, 15 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

97 dalis 16 ENF  -  

98 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 625, 35, 21 

2/VB - 167, 504, 12 

102 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 579, 94, 9 

2/VB + 632, 45, 3 

108 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 631, 48, 6 

Po 110 dalies 17 ENF  -  

114 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

115 dalis § originalus 

tekstas 

VB - 173, 341, 172 

120 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 577, 44, 60 

122 dalis § originalus 

tekstas 

VB - 320, 333, 27 

127 dalis 33 PPE  +  

§ originalus 

tekstas 

atsk. ↓  

Po 128 dalies 18 ENF VB - 68, 577, 33 

130 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 -  

131 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 587, 91, 3 

Po 131 dalies 12 EFDD VB + 360, 293, 27 

133 dalis 19 ENF VB - 72, 572, 38 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 137 dalies 20 ENF  -  

139 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 359, 252, 19 

Po 142 dalies 54 GUE/NGL  -  

143 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 336, 329, 12 

Po 143 dalies 55 GUE/NGL EB - 315, 351, 1 

144 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

145 dalis § originalus 

tekstas 

VB - 308, 366, 10 

146 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

150 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

Po 150 dalies 34 PPE  +  

153 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

Po 153 dalies 13 EB EB + 350, 301, 26 

154 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

159 dalis 1NP EFDD VB - 36, 573, 73 

160 dalis 35 PPE EB - 302, 348, 23 

Po 160 dalies 36 PPE VB + 499, 134, 44 

Po 170 dalies 56 GUE/NGL  -  

176 dalis 2 EFDD VB - 13, 656, 8 

180 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

2 +  

186 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB + 356, 309, 9 

Po 186 dalies 57 GUE/NGL EB - 276, 355, 44 

187 dalis § originalus 

tekstas 

atsk./EB - 141, 365, 144 

188 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

Po 189 dalies 22 ENF VB - 88, 567, 20 

194 dalis § originalus 

tekstas 

VB - 305, 359, 9 

198 dalis 3NP EFDD VB - 46, 621, 6 

199 dalis 4S EFDD VB - 192, 465, 16 

200 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. -  

201 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 376, 288, 12 

Po 201 dalies 37 PPE  +  

202 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 582, 97, 2 

209 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 359, 311, 2 

210 dalis 5NP EFDD VB - 169, 493, 12 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Balsavimas: rekomendacija (visas tekstas) VB + 492, 50, 136 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EFDD: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 pakeitimai. 
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S&D: galutinis balsavimas. 

Verts/ALE: 6, 7, 8, 14, 28 pakeitimai, 19, 21, 35, 55, 79, 85, 92, 98, 102, 108, 115, 122, 143, 

145, 194, 201 dalys. 

GUE/NGL: 38, 39, 40, 43, 44 pakeitimai, 6 dalis. 

PPE: 14, 31, 36 pakeitimai, 52 dalis. 

ENF: 7, 10, 11, 18, 19, 22, 46 pakeitimai, 120, 131, 143, 202 dalys. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

ALDE: 7, 13, 24, 26, 34, 35, 38, 39, 45, 51, 52, 55, 58, 69, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 89, 98, 

115, 122, 127, 143, 144, 145, 146, 153, 187, 188, 194, 200 dalys. 

GUE/NGL: 6 ir 114 dalys. 

PPE: 7, 13, 15, 19, 24, 26, 35, 38, 45, 51, 52, 55, 63, 74, 78, 80, 85, 89, 90, 92, 115, 122, 

127, 130, 139, 143, 144, 145, 146, 150, 153, 186, 187, 188, 194, 199, 200, 201 

dalys. 

ECR: 6 ir 70 dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

GUE/NGL 

3 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kurie gali būti teisėti, tačiau prieštarauja teisės 

dvasiai, ir su jais kovoti;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
154 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „būsimų“ ir „laisvosios prekybos, partnerystės ir “. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
180 dalis 

1-oji dalis: „baiminasi, kad informatorių persekiojimas siekiant išlaikyti paslaptį gali atgrasyti 

nuo neteisėtos praktikos atskleidimo; pabrėžia, kad turėtų būti numatyta apsauga 

siekiant apsaugoti asmenis, veikiančius viešojo intereso labui, ir išvengti 

informatorių nutildymo,“. 

2-oji dalis: „tuo pačiu metu atsižvelgiant į teisės aktuose įtvirtintas įmonių teises;“. 

 

PPE: 

12 dalis 

1-oji dalis: „pažymi, kad Komisijos kovos su korupcija stebėsena bus vykdoma įgyvendinant 

Europos semestro procesą; laikosi nuomonės, kad šiame procese kovą su korupcija 

gali užgožti kiti ekonominiai ir finansiniai klausimai;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
21 dalis 

1-oji dalis: „ragina Komisiją paskelbti viešą metinę ataskaitą dėl ES lėšų naudojimo, taip pat 

Europos investicijų banko (EIB) ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) 

pinigų pervedimų į užsienio struktūras, įskaitant sustabdytų projektų skaičių ir 

pobūdį, aiškinamąsias pastabas dėl projektų sustabdymo pagrindo ir tolesnius 

veiksmus,“. 

2-oji dalis: „kurių imtasi siekiant užtikrinti, kad jokios ES lėšos nebūtų tiesiogiai ar netiesiogiai 

susijusios su mokesčių vengimu ir mokestiniu sukčiavimu;“. 

 
38 dalis 

1-oji dalis: ragina Komisiją ir valstybes nares siekti platesnio užmojo apmokestinimo reformų,“. 

2-oji dalis: „kad būtų panaikinta valstybių narių konkurencija mokesčių srityje;“. 
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3-oji dalis: „primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares laikytis Nepriklausomos tarptautinių 

įmonių apmokestinimo reformos komisijos (ICRIT) rekomendacijų ir susitarti dėl 

minimalaus efektyviojo pelno mokesčio tarifo, taip pat dėl reto mokesčių lengvatų 

teikimo politikos, atsižvelgiant tik į vietos išlaidas, kad būtų remiamos naujos našios 

investicijos; taip pat rekomenduoja visoms valstybėms narėms panaikinti specialią 

apmokestinimo tvarką, taikomą užsienio ir (arba) didelėms įmonėms ir asmenims, ir 

paskelbti jau sudarytus susitarimus;“. 

 
69 dalis 

1-oji dalis: „yra labai susirūpinęs dėl to, kad pastaraisiais metais valstybių narių tarptautinių 

įmonių atžvilgiu priimtų sprendimų dėl mokesčių skaičius išaugo,“. 

2-oji dalis: „nepaisant skandalo „LuxLeaks“ sukeltos įtampos visuomenėje;“. 

 
73 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad privalomas automatinis keitimasis informacija apie galimus 

tarpvalstybinio pobūdžio agresyvaus mokesčių planavimo susitarimus (DAB 6) 

turėtų būti prieinamas ne tik mokesčių institucijoms,“.  

2-oji dalis: „bet ir plačiajai visuomenei;“. 

 
79 dalis 

1-oji dalis: „ragina Komisiją pradėti pažeidimų nagrinėjimo procedūras prieš valstybes nares dėl 

Sąjungos teisės aktų nesilaikymo, kuris buvo atskleistas Panamos dokumentuose ir 

kitoje nutekėjusioje informacijoje;“. 

2-oji dalis: „ragina Komisiją pranešti apie poreikį pakeisti Kovos su pinigų plovimu direktyvą 

reglamentu, kad būtų sukurta bendra teisinė erdvė ir panaikinti bet kokie vykdymo 

užtikrinimo trūkumai valstybėse narėse;“ 

 
98 dalis 

1-oji dalis: „primygtinai ragina konfiskuoti vykdant nusikalstamą veiklą sukauptą turtą; šiuo 

tikslu ragina nedelsiant priimti reglamentą dėl nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti turtą 

tarpusavio pripažinimo siekiant sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybiniu mastu 

susigrąžinti nusikalstamu būdu įgytą turtą; pabrėžia, kad Komisijos pasiūlyta teisinė 

priemonė padės geriau bendradarbiauti ir lengviau pripažinti tokius nutarimus, tuo 

pačiu metu laikantis subsidiarumo principo;“. 

2-oji dalis: „ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo 

būtų nustatytas mokėjimų grynaisiais pinigais apribojimas, kad būtų remiama kova 

su pinigų plovimu, mokestiniu sukčiavimu ir organizuotu nusikalstamumu;“. 

 
102 dalis 

1-oji dalis: „mano, kad suderinus Europos FŽP statusą ir veikimą būtų sustiprintas keitimasis 

informacija;“. 

2-oji dalis: „ragina Komisiją FŽP platformoje pradėti įgyvendinti projektą siekiant nustatyti 

informacijos šaltinius, kurie šiuo metu yra prieinami FŽP; ragina Komisiją pateikti 

gaires dėl to, kaip užtikrinti didesnę Europos FŽP funkcijų ir įgaliojimų 

konvergenciją, nustatant bendrą minimalią finansinės, administracinės ir teisėsaugos 

informacijos, kurią FŽP turėtų gauti ir kuria jie turėtų tarpusavyje keistis, apimtį ir 

minimalų turinį; mano, kad tokios gairės taip pat turėtų apimti paaiškinimus, kuriais 

būtų užtikrintas bendras FŽB vykdomų strateginės analizės funkcijų supratimas;“. 

 
130 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „tiek ES, tiek už jos ribų“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
209 dalis 
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1-oji dalis: „ragina labai sustiprinti Europolo tinkle FIU.net vykdomą bendradarbiavimą“. 

2-oji dalis: „ir siūlo susieti šią veiklą su siūlomu įsteigti Sąjungos mokesčių politikos derinimo 

ir koordinavimo centru tikintis sukurti „mokesčių Europolą“, kuris galėtų 

koordinuoti valstybių narių mokesčių politiką ir stiprinti valstybių narių valdžios 

institucijas joms tiriant ir atskleidžiant neteisėtas tarptautines mokesčių schemas;“. 

 
210 dalis 

1-oji dalis: ragina valstybes nares, keičiant Sutartis, pritarti tam, kad sprendimai dėl mokesčių 

politikos būtų priimami Taryboje kvalifikuota balsų dauguma“. 

2-oji dalis: „ir pagal įprastą teisėkūros procedūrą;“. 

 

S&D, PPE: 

14 pakeitimas 

1-oji dalis: „pažymi, kad, naujausiais Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 

(EBPO) duomenimis apie tiesiogines užsienio investicijas, Liuksemburgui ir 

Nyderlandams drauge tenka daugiau užsienio investicijų nei JAV ir didžiąją dalį šių 

investicijų sukuria jokios realios ekonominės veiklos nevykdantys specialiosios 

paskirties subjektai, Airijai tenka daugiau užsienio investicijų nei Vokietijai ar 

Prancūzijai; atkreipia dėmesį į tai, kad, anot Maltos Nacionalinės statistikos 

tarnybos, užsienio investicijos Maltoje sudaro 1.474 % jos ekonomikos dydžio;“. 

2-oji dalis: „pažymi, kad, remiantis Amsterdamo universiteto atliktu moksliniu tyrimu, 23 % 

visų įmonių investicijų į mokesčių rojus buvo atlikta per Nyderlandus; mano, kad šie 

duomenys aiškiai rodo, kad kai kurios valstybės narės kitų valstybių narių sąskaita 

sudaro sąlygas pernelyg didelei pelno perkėlimo veiklai;“. 

3-oji dalis: „todėl ragina Komisiją laikyti Liuksemburgą, Nyderlandus, Airiją ir Maltą ES 

mokesčių rojais;“. 
 

Įvairūs 

21 pakeitimas buvo atšauktas. 
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4. Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita 

Pranešimas: Michael Gahler (A8-0351/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

3 dalis 12 Verts/ALE  -  

4 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 519, 113, 32 

2 +  

6 dalis 13 Verts/ALE  -  

8 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

11 dalis 14 Verts/ALE  -  

13 dalis 5 GUE/NGL VB - 162, 433, 71 

15 Verts/ALE VB - 66, 543, 60 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 386, 252, 27 

16 dalis 6NP GUE/NGL VB - 220, 412, 26 

16 Verts/ALE VB - 125, 469, 65 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 355, 233, 78 

18 dalis 17 Verts/ALE VB - 80, 497, 77 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

19 dalis 18 Verts/ALE  -  

20 dalis 7NP GUE/NGL VB - 174, 455, 37 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

21 dalis 19 Verts/ALE VB - 161, 406, 102 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

22 dalis 20 Verts/ALE VB - 92, 478, 98 

27 dalis 21 Verts/ALE VB - 209, 401, 58 

31 dalis 3 PPE  +  

Po 31 dalies 8 GUE/NGL VB - 107, 544, 14 

32 dalis 22 Verts/ALE VB - 96, 439, 126 

33 dalis 4 PPE  +  

34 dalis 23 Verts/ALE VB - 86, 532, 45 

Po 36 dalies paantraštė 

„Gynybos generalinis 

direktoratas“ 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

37 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 370, 259, 34 

38 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 370, 263, 33 

39 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 350, 275, 37 

Po 39 dalies 9 GUE/NGL VB - 210, 383, 61 

43 dalis 24 Verts/ALE  -  



P8_PV(2017)12-13(VOT)_LT.docx 18 PE 615.935 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 46 dalies 10 GUE/NGL VB - 116, 538, 10 

50 dalis 25 Verts/ALE  -  

70 dalis 26 Verts/ALE VB - 129, 510, 26 

11 GUE/NGL VB - 157, 489, 18 

19 nurodomoji dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

Po 25 nurodomosios 

dalies 

1 PPE  +  

2 PPE  +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 368, 237, 61 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

Verts/ALE: 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26 pakeitimai, 37, 38, 39 dalys. 

GUE/NGL: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pakeitimai. 

EFDD: 4 dalies 1-oji dalis, 13 dalies 2-oji dalis, 16 dalies 2-oji dalis, 37, 38 ir 39 dalys. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

ENF: 19 nurodomoji dalis, 8, 16, 37, 38, 39 dalys, po 36 dalies paantraštės „Gynybos 

generalinis direktoratas“. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

ENF: 

18 dalis 

1-oji dalis: „ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę užsienio 

reikalams ir saugumo politikai ir Komisiją imtis veiksmų atsižvelgiant į Parlamento 

raginimus parengti ES saugumui ir gynybai skirtą baltąją knygą nustatant kitą 

daugiametę finansinę programą (DFP), kaip prašyta Europos Parlamento 2016 m. 

lapkričio 22 d., 2016 m. lapkričio 23 d. ir 2017 m. kovo 16 d. rezoliucijose;“. 

2-oji dalis: „mano, kad gynybos sąjungos kūrimas, jos strateginės orientacijos ir ES indėlio į 

pajėgumų plėtojimą susiejimas ir Europos institucinės gynybos sistemos formavimas 

yra elementai, kurie turi būti paremti tarpinstituciniu susitarimu; pabrėžia, kad 

visiems suinteresuotiesiems subjektams imantis visapusiškos ir patikimos veiklos 

galima padidinti gynybos lėšų panaudojimo aprėptį ir efektyvumą;“. 

3-oji dalis: „ragina šiame procese nustatyti svarbų vaidmenį ir neutralioms ES valstybėms, kaip 

antai, Austrijai ir Švedijai, nepažeidžiant jų neutralumo;“. 

 
20 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus e punktą. 

2-oji dalis: e punktas. 

 
21 dalis 

1-oji dalis: „palankiai vertina Komisijos ketinimą, rengiant kitą DFP, pateikti pasiūlymą dėl 

gynybos srities mokslinių tyrimų specialios programos, numatant specialų biudžetą 

ir atskiras taisykles;“ 
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2-oji dalis: „pabrėžia, kad valstybės narės turėtų šiai programai skirti papildomų išteklių ir kad 

neturėtų būti daroma poveikio esamoms bendrosios mokslinių tyrimų, technologinės 

plėtros ir inovacijų finansavimo programoms, kaip prašoma Parlamento 2017 m. 

liepos 5 d. rezoliucijoje;“ 

3-oji dalis: „pakartoja savo ankstesnius raginimus Komisijai užtikrinti Sąjungos galimybę 

dalyvauti gynybos srities mokslinių tyrimų ir plėtros programose, kurių imasi 

valstybės narės arba kurios prireikus vykdomos kartu su pramonės atstovais, kaip 

nurodyta SESV 185 ir 187 straipsniuose;“. 

 

EFDD: 

13 dalis 

1-oji dalis: „palankiai vertina tai, kad nuo to laiko, kai 2016 m. birželio mėn. priimta Visuotinė 

Europos Sąjungos užsienio ir saugumo politikos strategija (VESS), padaryta 

akivaizdi pažanga užtikrinant stipresnę Europos gynybą; ypač palankiai vertina 

Europos gynybos fondo įkūrimą, pasiūlymą plėsti gynybos srities mokslinių tyrimų 

parengiamuosius veiksmus ir pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl 

Europos gynybos pramonės plėtros programos;“. 

2-oji dalis:  „ragina valstybes nares ateityje padidinti savo finansinius įnašus į ES biudžetą, kad 

būtų galima padengti visas papildomas ES su Europos gynybos fondu susijusias 

išlaidas;“. 

 
16 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad Komisija ir vis daugiau valstybių narių įsipareigoja kurti Europos 

gynybos sąjungą ir kad jaučiama stipri Europos piliečių parama šiam projektui; 

pabrėžia, kad tai atitinka ES piliečių norą ir jau seniai Parlamento išsakytą prašymą, 

t. y. daugybę raginimų, išreikštų ankstesnėse rezoliucijose; pažymi, kad labiau 

integravus Europos gynybą padidės veiksmingumas, nebebus dubliavimosi ir 

sumažės išlaidos; vis dėlto pabrėžia, kad Europos gynybos sąjungos veiklai pradėti 

reikalinga nuolatinė politinė valia ir ryžtas;“. 

2-oji dalis: primygtinai ragina valstybes nares įsipareigoti kurti bendrą ir nepriklausomą 

Europos gynybą ir siekti užtikrinti, kad jų nacionaliniai gynybos biudžetai sudarytų 

ne mažiau kaip 2 proc. jų BVP ateinantį dešimtmetį;“. 

 

ENF, EFDD: 

4 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad Rytuose tebevyksta Rusijos karas prieš Ukrainą ir kad Minsko 

susitarimai, be kurių neįmanoma sureguliuoti konflikto, dar nėra įgyvendinti, ir kad 

toliau tęsiasi neteisėta Krymo aneksija ir militarizavimas ir taikomos galimybių 

patekti į regioną užkirtimo ir regiono blokavimo sistemos; yra labai susirūpinęs dėl 

to, kad dėl Rusijos perteklinių karinių pratybų ir karinės veiklos, vykdomos 

nedalyvaujant tarptautiniams stebėtojams, taip pat hibridinės taktikos, įskaitant 

kibernetinį terorizmą, melagingas naujienas ir dezinformacijos kampanijas, 

ekonominį ir energetinį šantažą, yra destabilizuojamos Rytų partnerystės šalys ir 

Vakarų Balkanai ir kad taip veikiama prieš demokratines Vakarų šalis ir didinama 

įtampa tarp jų;“. 

2-oji dalis: „yra susirūpinęs dėl to, kad saugumo padėtis aplink ES per ateinančius metus išliks 

itin nestabili; dar kartą primena, kokie strategiškai svarbūs ES saugumui ir 

stabilumui yra Vakarų Balkanai, ir kad būtina sutelkti dėmesį į ir stiprinti ES politinį 

įsipareigojimą šio regiono atžvilgiu, be kita ko, plečiant mūsų bendros saugumo ir 

gynybos politikos (BSGP) misijų įgaliojimus; yra tvirtai įsitikinęs, kad siekiant 

sumažinti ES pažeidžiamumą būtina aktyviau vykdyti integraciją ir koordinuoti 

veiksmus;“. 
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5. Metinė bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo ataskaita 

Pranešimas: David McAllister (A8-0350/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

1 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

7 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

12 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

13 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

17 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

19 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 482, 115, 50 

20 dalis 6 ECR  -  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 544, 80, 22 

2/VB + 477, 122, 31 

21 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

3 +  

4 +  

5 +  

22 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

23 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

24 dalis 5 S&D  +  

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 ↓  

2 ↓  

25 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

28 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

38 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

39 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 514, 122, 17 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

42 dalis 1 Verts/ALE  -  

44 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 519, 90, 43 

45 dalis 2 Verts/ALE VB - 88, 521, 35 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 394, 176, 72 

46 dalis 3 Verts/ALE  -  

47 dalis 4 Verts/ALE VB - 130, 482, 33 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 421, 195, 21 

3/VB + 370, 239, 19 

4 +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 408, 132, 102 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

Verts/ALE: 2 ir 4 pakeitimai. 

ENF: 20 dalis. 

EFDD: 20 dalies 2-oji dalis, 39 dalies 2-oji dalis ir 44 dalies 2-oji dalis. 

EFDD, ENF: 19 dalies 2-oji dalis, 45 dalies 2-oji dalis ir 47 dalies 2-oji ir 3-oji dalis. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

ENF: 17 dalis. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

ALDE: 

13 dalis 

1-oji dalis: „ragina visas susijusias šalis Libijoje ir už jos ribų remti 2015 m. gruodžio 17 d. 

pasirašytą Libijos politinį susitarimą ir jo pagrindais įsteigtą prezidentinę tarybą, 

kuri yra vienintelė tarptautinės bendruomenės ir JT pripažinta valdžios institucija;“. 
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2-oji dalis: „pabrėžia, kad stabilumą Viduržemio jūros regione bus galima pasiekti tik 

išsprendus Libijos krizę; pabrėžia pietinių kaimyninių šalių svarbą ir tai, kad reikia 

sukurti Europos ir Viduržemio jūros regiono taikos, gerovės, stabilumo ir 

integracijos erdvę; pabrėžia labai palaikantis dviejų valstybių sambūviu pagrįstą 

Izraelio ir Palestinos konflikto sprendimą, t. y. nepriklausoma, demokratinė, 

gyvybinga ir teritoriniu aspektu integrali Palestinos valstybė, taikiai ir saugiai 

sugyvenanti su saugia Izraelio valstybe; pabrėžia, kad svarbu užtikrinti ES politikos 

nuoseklumą tais atvejais, kai okupuojama ar aneksuojama teritorija;“. 

 

EFDD: 

20 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „teigia, kad ES turėtų mintyje galimybę nustatyti 

papildomas laipsniškas sankcijas, jei Rusija ir toliau vykdytų tarptautinės teisės 

pažeidimus;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
38 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ragina valstybes nares praktiškai įgyvendinti 

Parlamento rekomendaciją vadovautis atsakomybės užtikrinti apsaugą principu;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
39 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „toliau stiprinti ES ir šalių jos partnerių gebėjimus 

kovoti su melagingomis naujienomis ir dezinformacija, parengti aiškius kriterijus, 

kad būtų galima lengviau aptikti melagingas naujienas, taip pat skirti daugiau 

išteklių ir suteikti ES strateginės komunikacijos darbo grupei visateisio EIVT 

skyriaus statusą;“. „šiuo klausimu ragina sukurti bendrus, visapusiškus rizikos ir 

pažeidžiamumo analizės pajėgumus ir metodus ir padidinti ES atsparumą bei išplėsti 

strateginės komunikacijos pajėgumus;“ ir „ir tai, kad reikia sustiprinti tokią 

žiniasklaidą kaip patikimos informacijos šaltinį, ypač ES ir jos kaimyninėse šalyse, 

taip pat pabrėžia, kad reikia toliau stiprinti bendras ES televizijos ir radijo stotis;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
44 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia nepriklausomos žiniasklaidos vaidmenį skatinant kultūrų įvairovę ir 

tarpkultūrines kompetencijas“. 

2-oji dalis: „ir tai, kad reikia sustiprinti tokią žiniasklaidą kaip patikimos informacijos šaltinį, 

ypač ES ir jos kaimyninėse šalyse, taip pat toliau stiprinti ES pajėgumus kovai su 

netikromis naujienomis ir dezinformacija; šiomis aplinkybėmis pabrėžia, kad ES 

lygmeniu reikia didinti atsparumą tokios informacijos sklaidai internete; ragina 

Komisiją šiais klausimais glaudžiau koordinuoti veiksmus su EIVT;“. 

 

ENF: 

1 dalis 

1-oji dalis: „yra įsitikinęs, kad nė viena valstybė narė negali pati viena susidoroti su šiuo metu 

mums kylančiais sunkumais; pabrėžia, kad bendri ES veiksmai yra geriausias būdas 

Europai ginti savo interesus, išsaugoti savo vertybes, spręsti klausimus platesniu 

pasaulio mastu kaip vieningai ir įtakingai pasaulio veikėjai ir apsaugoti savo 

piliečius ir valstybes nares nuo išaugusių grėsmių jų saugumui, be kita ko, globalioje 

skaitmeninėje aplinkoje;“. 
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2-oji dalis: „reiškia susirūpinimą dėl ES saugumo struktūros, kuri kasdien besitęsiančių ir naujai 

kylančių iššūkių fone ir toliau išlieka trapi ir suskaidyta ir kurioje nepatenkinama 

faktine padėtimi tapo „hibridinė taika“; primygtinai ragina valstybes nares imtis 

veiksmų ir išpildyti tų Europos Sąjungos piliečių, kurie ne kartą pabrėžė, kad ES 

užsienio ir saugumo politika, grindžiama pagrindinėmis vertybėmis ir žmogaus 

teisėmis, yra viena svarbiausių ir reikalingiausių ES politikos dalių, norus; mano, 

kad atėjo laikas valstybėms narėms įgyvendinti bendros užsienio ir saugumo 

politikos (BUSP) priemones ir politiką, kad ES galėtų reaguoti į išorės konfliktus ir 

krizes, stiprinti partnerių pajėgumus ir save apsaugoti;“. 

 
7 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „Rusijos vykdomus tarptautinės teisės pažeidimus“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
12 dalis 

1-oji dalis: „teigiamai vertina 2017 m. balandžio mėn. patvirtintą ES strategiją dėl Sirijos, 

kurioje numatyta taikyti sankcijas ir asmenims, dalyvavusiems kuriant ir naudojant 

cheminius ginklus; ragina toliau plėsti sankcijas ir taikyti jas taip pat asmenims, 

atsakingiems už žmogaus teisių pažeidimus; pabrėžia, kad visi, kurie yra atsakingi 

už tarptautinės teisės pažeidimus, turi būti patraukti atsakomybėn; dar kartą ragina 

ES ir jos valstybes nares kartu su partneriais ištirti galimybę sukurti Sirijos karo 

nusikaltimų teismą, kol Sirijos klausimų nepavyksta perduoti Tarptautiniam 

baudžiamajam teismui (TBT);“. 

2-oji dalis: „pabrėžia, kad ES turi parodyti, jog yra visapusiškai įsipareigojusi padėti atkurti 

Siriją po konflikto;“. 

 
21 dalis 

1-oji dalis: „smerkia nuolatinius Rusijos vykdomus tarptautinės teisės pažeidimus ir jos 

vykdomą hibridinį karą;“. 

2-oji dalis: „vis dėlto pripažįsta galimybę racionaliai ir nuosekliai tam tikrais atvejais 

bendradarbiauti su Rusija ir vystyti su ja dialogą bendros svarbos srityse, siekiant 

užtikrinti atskaitomybę ir pagarbą tarptautinei teisei;“ išskyrus žodžius „vis dėlto“. 

3-oji dalis: šie žodžiai „vis dėlto“. 

4-oji dalis: „pabrėžia, kad reikia išlaikyti ir skatinti galimybę bendradarbiauti ateityje 

sprendžiant pasaulines krizes,“. 

5-oji dalis: „kuriose ES turės tiesioginių ar netiesioginių interesų arba galimybę propaguoti ES 

vertybes;“. 
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22 dalis 

1-oji dalis: „mano, kad normalizuoti santykiai būtini ir ES, ir Rusijai, ir kad bet kokioje 

būsimoje ES ir Rusijos santykių strategijoje turėtų būti pabrėžiamas didesnis 

įsipareigojimas ir didesnė paramą ES rytinėms partnerėms; pabrėžia, kad ES turėtų 

išlaikyti galimybę gilinti dvišalius politinius ir ekonominius ryšius su Rusija,“. 

2-oji dalis: „jei Rusija laikysis tarptautinės teisės ir pasirašytų susitarimų ir liausis taikiusi vis 

kategoriškesnį požiūrį į savo kaimynes ir Europą;“. 

 
23 dalis 

1-oji dalis: „pakartoja, kad suverenumas, nepriklausomybė ir taikus ginčų sprendimas yra 

pagrindiniai Europos saugumo sistemos principai, taikomi visų valstybių atžvilgiu;“. 

2-oji dalis: „todėl besąlygiškai smerkia Rusijos agresiją Ukrainoje, įskaitant neteisėtą Krymo 

aneksiją ir Rusijos remiamą konfliktą Ukrainos rytuose; ragina ES, jos valstybes 

nares ir tarptautinę bendruomenę reikalauti, kad Rusija privalomai nutrauktų agresiją 

ir paleistų visus politinius kalinius; ragina tarptautinę bendruomenę aktyviau ir 

veiksmingiau dalyvauti sprendžiant minėtą konfliktą ir remti visas pastangas rasti 

ilgalaikės taikos sprendimo būdą, kuriuo būtų gerbiamas Ukrainos vieningumas, 

suverenitetas ir teritorinis vientisumas, visų pirma Ukrainos valdžios leidimu visoje 

teritorijoje dislokuojant taikos kūrimo ir palaikymo misijas;“. 

 
24 dalis 

1-oji dalis: „pakartoja, kad reikia pakeisti strategiją dėl Vakarų Balkanų, pripažįstant, kad ES 

turėtų toliau siekti savo plataus užmojo tikslų regione, nes tokie veiksmai patikimai 

ES plėtros politikai, grindžiamai Kopenhagos kriterijais, suteiktų naują postūmį, ir 

sustiprinti teisinę valstybę ir valstybės institucijų atsparumą;“. 

2-oji dalis: „mano, kad Vakarų Balkanų regiono stabilumas ir toliau turi būti vienas iš 

svarbiausių prioritetų; ragina dėti daugiau pastangų siekiant pagerinti socialines ir 

ekonomines bei politines sąlygas regione; yra įsitikinęs, kad regioninė integracija ir 

regioninis susitaikymas – svarbiausios priemonės kovojant su pavojais, kylančiais 

dėl destabilizuojančio užsienio šalių kišimosi ir įtakos, didelių salafitų ir vahabitų 

tinklų finansavimo bei užsienio teroristų kovotojų verbavimo, organizuoto 

nusikalstamumo, didelių konfliktų tarp valstybių, dezinformacijos ir hibridinių 

grėsmių; pabrėžia, kad reikia ir toliau laikytis įsipareigojimo skatinti labai 

veiksmingas politines sąjungas regione;“. 

 
25 dalis 

1-oji dalis: „pakartoja, kad ES durys atviros naujiems nariams, atitinkantiems visus šiuos 

kriterijus;“. 

2-oji dalis: „palankiai vertina naujausias pastangas Berlyno procese ir Trieste įvykusiame 

aukščiausiojo lygio susitikime suteikti papildomą postūmį Vakarų Balkanų šalių 

konvergencijai siekiant narystės ES; pabrėžia, kad reikia skirti ypatingą dėmesį ir 

paramą būtinų institucinių ir politinių reformų įgyvendinimui Vakarų Balkanuose,“. 

3-oji dalis: „ir ragina Komisiją dar kartą apsvarstyti galimybę skirti Pasirengimo narystei 

pagalbos priemonei (PNPP) papildomų asignavimų, nes tai – viena iš svarbiausių 

priemonių, kuria padedama įgyvendinti šias reformas;“. 

 
28 dalis 

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

2-oji dalis: šis žodis. 

 

EFDD, ENF: 

19 dalis 
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1-oji dalis: „tvirtai tiki, kad reikalingas naujas požiūris į ES santykius su jos rytinėmis 

kaimynėmis; mano, kad parama toms šalims, kurios nori palaikyti glaudesnius ryšius 

su ES, privalo būti vienas iš svarbiausių ES užsienio politikos prioritetų;“. 

2-oji dalis: „mano, kad pratęstos sankcijos asmenims ir bendrovėms iš Rusijos yra 

neišvengiamas Minsko susitarimų nesilaikymo rezultatas, ir toliau mano, kad visų 

šalių vykdomas reikalavimas tokių susitarimų laikytis yra pagrindas tvariam 

politiniam konflikto Rytų Ukrainoje sprendimui;“. 

 
45 dalis 

1-oji dalis: „mano, kad Europa turėtų toliau stiprinti bendradarbiavimą bendros gynybos srityje, 

kad galėtų ginti savo bendras vertybes ir principus bei strateginę autonomiją; 

pabrėžia, koks svarbus ryšys tarp išorės ir vidaus saugumo, kaip svarbu geriau 

panaudoti išteklius ir kontroliuoti riziką Europos periferijoje; primena, kad 

vystymosi ir saugumo sąsaja yra vienas pagrindinių principų, kuriuo grindžiamas 

Sąjungos požiūris į išorės konfliktus ir krizes; ragina valstybes nares visiškai ir 

veiksmingai išnaudoti Lisabonos sutarties galimybes, susijusias su bendra saugumo 

ir gynybos politika (BSGP), ir šiomis aplinkybėmis palankiai vertina įgyvendinimo 

planą saugumo ir gynybos srityse; ragina persvarstyti ES požiūrį į civilines BSGP 

misijas siekiant užtikrinti, kad jos būtų tinkamai planuojamos, įgyvendinamos ir 

remiamos; mano, kad turėtų būti išnaudojamos visos Europos gynybos agentūros 

(EGA), nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo ir ES kovinių grupių 

galimybės;“. 

2-oji dalis: „primygtinai ragina valstybes nares skirti papildomą finansavimą šiuo tikslu;“. 

 
47 dalis 

1-oji dalis: „ragina Komisiją savo pasiūlyme dėl kitos daugiametės finansinės programos (DFP) 

nuodugniai atsižvelgti į didėjančius saugumo iššūkius; mano, kad ir BUSP biudžeto 

dydis, ir jo lankstumas privalo atitikti, ES piliečių lūkesčius dėl ES vaidmens 

užtikrinant saugumą; primygtinai tvirtina, kad saugumo srityje reikia bendros ES 

politikos vizijos ir priemonių, įskaitant veiksmingą koordinavimą su siūlomu įsteigti 

Europos gynybos fondu;“. 

2-oji dalis: „ragina valstybes nares siekti tikslo 2 proc. BVP skirti išlaidoms gynybai ir 20 proc. 

savo gynybos biudžeto lėšų išleisti įrangai, kurią EGA nurodo kaip reikalingą;“. 

3-oji dalis: „be to, primena, kad bet kokia nauja politika turėtų būti remiama skiriant lėšų iš 

naujų finansavimo šaltinių;“. 

4-oji dalis: pabrėžia, kad įvairioms valstybėms narėms kyla sunkumų siekiant išlaikyti deramai 

veikiančius įvairius gynybinius pajėgumus, dažniausiai dėl finansinių apribojimų; 

todėl ragina glaudžiau bendradarbiauti ir koordinuoti, kokius pajėgumus išlaikyti, 

kad valstybės narės galėtų specializuotis tam tikrose pajėgumų srityse ir 

veiksmingiau panaudoti savo išteklius; mano, jog siekiant, kad valstybių narių 

pajėgos būtų labiau suderinamos ir integruotos, sąveikumas yra svarbiausias 

aspektas; primena, kad BUSP asignavimai 2016 m. sudarė 3,6 proc. 4 išlaidų 

kategorijos įsipareigojimų ir 0,2 proc. viso ES biudžeto; apgailestauja dėl to, kad 

BUSP skyriaus dydis, nepakankamas jo lėšų panaudojimas ir nuolatiniai perkėlimai 

iš šio skyriaus atskleidžia, kad ES iki šiol vis dar stokoja ambicijų tapti pasaulinio 

masto veikėja;“. 
 

 

6. Metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2016 m. ir Europos 

Sąjungos politikos šioje srityje 

Pranešimas: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017) 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

8 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

9 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/VB + 562, 51, 20 

3 +  

4 +  

5 +  

12 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 568, 25, 43 

16 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

Po 16 dalies 1 Verts/ALE, 

S&D, 

GUE/NGL 

VB + 445, 134, 47 

2 Verts/ALE, 

S&D, 

GUE/NGL 

VB + 390, 198, 36 

24 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 609, 7, 16 

2 +  

3 +  

4 +  

32 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 624, 6, 1 

33 dalis § originalus dal.   
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

tekstas 
1 +  

2 +  

37 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

6 +  

42 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

51 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 507, 99, 22 

56 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

63 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

69 dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

5 nurodomoji dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

10 nurodomoji dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

23 nurodomoji dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

26 nurodomoji dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

34 nurodomoji dalis § originalus 

tekstas 

atsk. +  

H konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 443, 95, 84 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

Verts/ALE, GUE/NGL: 1 ir 2 pakeitimai. 

ENF: 12, 32 ir 51 dalys. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

ENF: 63, 69 dalys, 5, 10, 23, 26, 34 nurodomosios dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

PPE: 

16 dalis 

1-oji dalis: „smerkia seksualinio smurto prieš moteris ir mergaites kaip karo ginklų naudojimą, 

įskaitant masinį prievartavimą, seksualinę vergovę, prievartinę prostituciją ir įvairų 

persekiojimą lyties pagrindu, įskaitant prekybą žmonėmis, taip pat sekso turizmą bei 

visų kitų formų fizinį, seksualinį ir psichologinį smurtą; atkreipia dėmesį į tai, kad 

nusikaltimai, susiję su lytimi ir seksualiniu smurtu, Romos statute klasifikuojami 

kaip karo nusikaltimai, nusikaltimai žmoniškumui arba laikomi sudėtine genocido ar 

kankinimo dalimi; pabrėžia, kad svarbu ginti moterų teises“. 

2-oji dalis: „įskaitant jų lytines ir reprodukcines teises,“. 
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3-oji dalis: „per teisės aktus, švietimą ir remiant pilietinės visuomenės organizacijas; teigiamai 

vertina tai, kad priimtas 2016–2020 m. lyčių lygybės veiksmų planas, kuriame 

išdėstytas išsamus priemonių siekiant pagerinti moterų padėtį lygių teisių ir 

įgalėjimo srityje sąrašas; pabrėžia, kad svarbu užtikrinti veiksmingą jo 

įgyvendinimą; taip pat teigiamai vertina tai, kad priimtas dokumentas „Strateginė 

veikla siekiant lyčių lygybės 2016–2019 m.“, kuriuo propaguojama lyčių lygybė ir 

moterų teisės visame pasaulyje; pabrėžia, jog svarbu, kad visos valstybės narės 

ratifikuotų ir veiksmingai įgyvendintų Stambulo konvenciją; pabrėžia, kad švietimas 

yra geriausias būdas kovoti su diskriminacija ir smurtu prieš moteris ir vaikus; prašo 

Komisijos, EIVT ir Komisijos pirmininko pavaduotojos ir vyriausiosios įgaliotinės 

dėti daugiau pastangų vykdant savo prievoles ir įsipareigojimus moterų teisių pagal 

Konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims (angl. CEDAW) 

srityje, ir skatina tai padaryti trečiąsias šalis; mano, kad ES turėtų ir toliau integruoti 

paramą moterims į bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) operacijas, 

konfliktų prevencijos ir atstatymo po konfliktų veiklą; dar kartą patvirtina JT ST 

rezoliucijos Nr. 1325 dėl moterų, taikos ir saugumo svarbą; pabrėžia, kad svarbus 

sistemingas, lygiavertis, visapusiškas ir aktyvus moterų dalyvavimas konfliktų 

prevencijos ir sprendimo, žmogaus teisių ir demokratinių reformų skatinimo 

procesuose, taip pat taikos palaikymo operacijose, humanitarinės pagalbos ir 

atstatymo po konflikto bei demokratinio perėjimo procesuose, vedančiuose į 

ilgalaikius ir stabilius politinius sprendimus; primena, kad 2016 m. Sacharovo 

premijos laimėtojos buvo Nadia Murad ir Lamiya Aji Bashar, patyrusios grupuotės 

ISIS („Da’esh“) seksualinę vergovę; “. 

 

ENF: 

8 dalis 

1-oji dalis: „reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad daugėja išpuolių prieš religines mažumas, 

šiuos išpuolius dažnai vykdo nevalstybiniai subjektai, pavyzdžiui, grupuotė ISIS 

(„Da’esh“); apgailestauja dėl to, kad daugelis šalių yra priėmusios ir įgyvendina 

draudimo keisti religiją ir šventvagystės įstatymus, kuriais veiksmingai ribojama ir 

net atimama religinių mažumų ir ateistų religijos ar tikėjimo laisvė ir saviraiškos 

laisvė; reikalauja imtis priemonių siekiant apsaugoti religines mažumas, netikinčius 

asmenis ir ateistus, nukentėjusius dėl šventvagystės įstatymų, ir ragina ES ir 

valstybes nares įsitraukti į politines diskusijas siekiant panaikinti tokius įstatymus; 

ragina ES ir jos valstybes nares palaikant ryšius su trečiosiomis šalimis dėti daugiau 

pastangų siekiant, kad būtų labiau gerbiama minties, sąžinės, religijos ir tikėjimo 

laisvė ir skatinamas kultūrų ir religijų dialogas; reikalauja imtis konkrečių veiksmų 

siekiant veiksmingai įgyvendinti ES religijos ar tikėjimo laisvės propagavimo ir 

apsaugos gaires, be kita ko, užtikrinant sistemingą ir nuoseklų ES būstinių ir 

delegacijų darbuotojų mokymą;“. 

2-oji dalis: „visapusiškai remia ES praktiką imtis iniciatyvos rengiant temines rezoliucijas dėl 

religijos ir tikėjimo laisvės JT žmogaus teisių taryboje (JT ŽTT) ir JT Generalinėje 

Asamblėjoje (JT GA);  „visapusiškai remia ES specialiojo pasiuntinio religijos ir 

tikėjimo laisvei už ES ribų skatinti Jáno Figelio darbą;“. 
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9 dalis 

1-oji dalis: „dar kartą patvirtina, kad saviraiškos laisvė internete ir realiame gyvenime yra 

neatsiejama bet kokios demokratinės visuomenės dalis, nes ji prisideda prie 

pliuralizmo kultūros kūrimo, o gyvendami tokioje kultūroje pilietinė visuomenė ir 

piliečiai įgyja teisę reikalauti valdžios institucijų ir sprendimų priėmėjų atsiskaityti, 

ji taip pat yra teisinės valstybės principo laikymosi ramstis; pabrėžia, kad bet koks 

saviraiškos laisvės internete ir realiame gyvenime ribojimas, pvz., internetinio 

turinio pašalinimas, turi būti vykdomas tik išimtinėmis aplinkybėmis, numatytas 

įstatyme ir pagrįstas teisėto tikslo siekimu; todėl pabrėžia, kad ES, vykdydama 

išorės politiką ir taikydama jos priemones, turėtų aktyviau skatinti saviraiškos laisvę; 

pakartoja savo prašymą ES ir jos valstybėms narėms atidžiau stebėti visus žodžio 

laisvės ir žiniasklaidos suvaržymus trečiosiose šalyse ir nedelsiant ir sistemingai 

tokius apribojimus pasmerkti bei taikyti visus turimus diplomatijos būdus ir 

priemones šiems apribojimams šalinti;“. 

2-oji dalis: „pabrėžia, kad svarbu užtikrinti veiksmingą ES gairių dėl saviraiškos laisvės 

internete ir realiame gyvenime įgyvendinimą ir reguliariai stebėti jų poveikį;“. 

3-oji dalis: „smerkia daugelio žurnalistų ir tinklaraštininkų nužudymą ir įkalinimą 2016 m. ir 

ragina ES veiksmingai juos saugoti;“. 

4-oji dalis: „palankiai vertina naują Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę 

(EDŽTRP), pradėtą įgyvendinti 2016 m., pagal kurią ypatingas dėmesys skiriamas 

ES delegacijų ir žiniasklaidos subjektų trečiosiose šalyse mokymams, kaip taikyti 

minėtas gaires;“. 

5-oji dalis: „pabrėžia, kad svarbu demaskuoti ir pasmerkti neapykantą ir smurtą kurstančias 

kalbas, viešinamas internete ir kitur, nes jos kelia tiesioginę grėsmę teisinei valstybei 

ir žmogaus teisių vertybėms; 

 
24 dalis 

1-oji dalis: „pakartoja, kad prekyba žmonėmis reiškia asmenų verbavimą, gabenimą, perdavimą, 

slėpimą ar priėmimą grasinant arba panaudojant jėgą ar kitas prievartos priemones 

arba grobimo, sukčiavimo ar apgaulės būdu, piktnaudžiaujant valdžia ar 

pasinaudojant pažeidžiamumu arba sumokant ar gaunant mokestį arba naudą, kad 

būtų gautas kitą asmenį kontroliuojančio asmens sutikimas, kai šios veiklos tikslas 

yra išnaudojimas;“. 

2-oji dalis: „ragina ES ir valstybes nares išlaikyti žmogaus teisėmis grindžiamą požiūrį, kurį 

taikant svarbiausia nukentėjusieji, ir imtis priemonių, kad būtų mažinama paklausa, 

skatinanti asmenų, ypač moterų ir vaikų, visų formų išnaudojimą, kuris lemia 

prekybą žmonėmis;“. 

3-oji dalis: „pakartoja, kad visos valstybės narės turi įgyvendinti Prekybos žmonėmis 

panaikinimo ES strategiją ir Direktyvą 2011/36/ES šiuo klausimu;“. 

4-oji dalis: „reiškia didelį susirūpinimą dėl nepaprastai didelio migrantų ir pabėgėlių 

pažeidžiamumo, susijusio su išnaudojimu, neteisėtu gabenimu ir prekyba žmonėmis; 

pabrėžia, kad būtina ir toliau laikyti atskiromis prekybos žmonėmis ir neteisėto 

migrantų gabenimo sąvokas;“. 

 
33 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir ES valstybes nares, kurios dar to nepadarė“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 
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37 dalis 

1-oji dalis: „reiškia didelį susirūpinimą ir solidarumą su daugybe migrantų, pabėgėlių ir 

prieglobsčio prašytojų, tarp kurių vis daugiau moterų, kurie nukenčia nuo konfliktų, 

smurto, persekiojimo, valdžios neveikimo, skurdo, neteisėtos migracijos, prekybos 

žmonėmis ir neteisėto žmonių gabenimo tinklų;“ išskyrus žodžius „migrantų, 

pabėgėlių ir“, „tarp kurių vis daugiau moterų“ ir „neteisėtos migracijos“. 

2-oji dalis: „migrantų, pabėgėlių ir“, „tarp kurių vis daugiau moterų“ ir „neteisėtos migracijos“. 

3-oji dalis: „pabrėžia, kad reikia skubiai imtis veiksmų siekiant iš tiesų pašalinti pagrindines 

migracijos srautų priežastis ir surasti ilgalaikius sprendimus, grindžiamus žmogaus 

teisėmis ir orumu, taigi, spręsti pabėgėlių krizės išorės aspekto klausimus, be kita ko, 

surasti, pvz., plėtojant bendradarbiavimą ir partnerystes su atitinkamomis 

trečiosiomis šalimis, tvarius konfliktų mūsų kaimynystėje sprendimus, kurie atitiktų 

tarptautinę teisę ir užtikrintų pagarbą žmogaus teisėms tose šalyse; reiškia didelį 

susirūpinimą dėl smurto prieš vaikus migrantus, be kita ko, dėl dingusių, nelydimų 

vaikų migrantų, ir ragina vykdyti perkėlimo, šeimos susijungimo programas ir 

užtikrinti humanitarinius koridorius; yra labai susirūpinęs dėl šalies viduje priverstų 

migruotų žmonių skaičiaus didėjimo ir jų padėties ir ragina užtikrinti saugų jų 

grįžimą, perkėlimą arba integraciją į vietos bendruomenes; ragina ES ir jos valstybes 

nares teikti humanitarinę pagalbą švietimo, apgyvendinimo, sveikatos ir kitose 

humanitarinių veiksmų srityse, kad pabėgėliams būtų teikiama pagalba kuo arčiau jų 

gimtinės, ir tinkamai įgyvendinti grįžimo politikos priemones; pabrėžia, kad reikia 

visapusiško žmogaus teisėmis grindžiamo požiūrio į migraciją, ir ragina ES toliau 

bendradarbiauti su Jungtinėmis Tautomis, regioninėmis organizacijomis, 

vyriausybėmis ir NVO; ragina valstybes nares visapusiškai įgyvendinti bendros 

Europos prieglobsčio sistemos teisės aktų rinkinį ir bendros migracijos sistemos 

teisės aktus, visų pirma siekiant apsaugoti pažeidžiamus prieglobsčio prašytojus;“. 

4-oji dalis: „pabrėžia, kad saugios šalies ir saugios kilmės šalies sąvokos negali užkirsti kelio 

individualių prieglobsčio prašymų nagrinėjimui;“. 

5-oji dalis: „įspėja dėl ES užsienio politikos naudojimo vadinamojo migracijos valdymo 

reikmėms;“. 

6-oji dalis: „ragina ES ir valstybes nares užtikrinti visapusišką lėšų, skiriamų trečiosioms šalims 

bendradarbiavimo migracijos srityje tikslais, skaidrumą ir užtikrinti, kad toks 

bendradarbiavimas nebūtų naudingas struktūroms, susijusioms su žmogaus teisių 

pažeidimais, bet padėtų gerinti žmogaus teisių padėtį tose šalyse;“. 

 
56 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad plėtros politika – viena iš tvirtų priemonių, kuriomis didinama 

pagarba demokratiniams principams ir žmogaus teisėms, atsižvelgiant į dabartinius 

politinius pokyčius šalyse kandidatėse ir potencialiose šalyse kandidatėse;“. 

2-oji dalis: „ragina Komisiją labiau stengtis prisidėti prie tvirtesnės demokratinės politinės 

kultūros, pagarbos teisinės valstybės principui, žiniasklaidos ir teismų 

nepriklausomybės ir kovos su korupcija tose šalyse; yra įsitikinęs, kad žmogaus 

teisių ir demokratinių principų apsauga, aktyvus propagavimas ir užtikrinimas ir 

toliau turi būti svarbiausi persvarstytos Europos kaimynystės politikos aspektai; 

pakartoja, kad žmogaus teisių ir demokratijos apsauga, aktyvus propagavimas ir 

užtikrinimas naudingi ir šalims partnerėms, ir ES; taip pat pabrėžia, kad ES turi 

vykdyti įsipareigojimą savo partnerėms, visų pirma kaimyninėms šalims, remti 

ekonomines, socialines ir politines reformas, ginti žmogaus teises ir padėti diegti 

teisinės valstybės principą – tai yra geriausios priemonės siekiant sustiprinti 

tarptautinę tvarką ir užtikrinti stabilumą kaimyninėse šalyse; primena, kad 

Viduržemio jūros sąjunga gali ir turėtų formuoti politinį dialogą šioje srityje ir 

skatinti priimti tvirtą žmogaus teisių ir demokratijos darbotvarkę regione; primena, 

kad bet kuri ES narystės siekianti šalis turi visapusiškai užtikrinti žmogaus teises ir 

griežtai atitikti Kopenhagos kriterijus ir kad dėl neatitikties gali būti sustabdytos 

derybos;“. 
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H konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pvz., tautinių, kalbinių ir religinių mažumų, neįgalių 

asmenų, LGBTI bendruomenės, moterų, vaikų, prieglobsčio prašytojų ir migrantų, 

žmogaus teisių apsaugai reikėtų skirti ypatingą dėmesį;“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 

PPE, ENF: 

42 dalis 

1-oji dalis: „mano, kad ES turėtų ir toliau dėti pastangas, kad didintų pagarbą LGBTI asmenų 

žmogaus teisėms, vadovaujantis ES gairėmis šiuo klausimu; rekomenduoja 

visapusiškai įgyvendinti šias gaires, be kita ko, vykdant ES darbuotojų trečiosiose 

šalyse mokymus; smerkia tai, kad 72 šalyse homoseksualumas vis dar laikomas 

nusikaltimu, yra susirūpinęs, kad trylikoje iš jų už jį numatyta mirties bausmė, ir 

mano, kad smurto metodų ir veiksmų prieš asmenis dėl jų seksualinės orientacijos, 

pvz., priverstinio lytinės tapatybės atskleidimo, neapykantos nusikaltimų, 

neapykantą kurstančių kalbų tiek internete, tiek realiame gyvenime ir grupinio 

išprievartavimo, vykdytojai neturėtų likti nenubausti;“. 

2-oji dalis: „atkreipia dėmesį į tos pačios lyties asmenų santuokų ir civilinių sąjungų 

legalizavimą kai kuriose šalyse ir skatina jas pripažinti platesniu mastu;“. 

3-oji dalis: „smerkia moterų ir mažumų grupių narių fizinės neliečiamybės pažeidimus; ragina 

valstybes uždrausti tokią praktiką, bausti jos vykdytojus ir padėti nukentėjusiems;“. 
 

Įvairūs 

Inés Ayala Sender (S&D frakcija) taip pat pasirašė 1 ir 2 pakeitimus. 
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7. Honkongas – 20 metų po perdavimo 

Pranešimas: Alyn Smith (A8-0382/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Po 1 dalies r punkto 2 GUE/NGL VB + 344, 251, 9 

Po 1 dalies s punkto 3 GUE/NGL VB + 338, 247, 12 

D konstatuojamoji 

dalis 

1 Verts/ALE  -  

Balsavimas: rekomendacija (visas tekstas) VB + 490, 82, 17 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

GUE/NGL: 2 ir 3 pakeitimai. 

 


