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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. Nigerija 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-
0052/2018, B8-0053/2018 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0045/2018 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE) 

Po 11 dalies 3 GUE/NGL  -  

Po 15 dalies 2 Verts/ALE VB - 146, 409, 37 

4 GUE/NGL  -  

Po V 

konstatuojamosios 

dalies 

1 Verts/ALE VB - 146, 430, 35 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0045/2018  PPE  ↓  

B8-0049/2018  ECR  ↓  

B8-0050/2018  S&D  ↓  

B8-0051/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0052/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0053/2018  ALDE  ↓  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

Verts/ALE: 1, 2 pakeitimai. 
 

 

2. Žmogaus teisių aktyvistų Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk ir 

Tibeto vienuolio Choekyi bylos 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018, B8-

0048/2018 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0043/2018 

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

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0043/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0044/2018  ECR  ↓  

B8-0046/2018  S&D  ↓  

B8-0047/2018  ALDE  ↓  

B8-0048/2018  PPE  ↓  

 

 

 

3. Kongo Demokratinė Respublika 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-

0058/2018, B8-0059/2018, B8-0060/2018 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas  RC-B8-0054/2018 

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

Po 12 dalies 1 GUE/NGL EB + 318, 293, 9 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0054/2018  ECR  ↓  

B8-0055/2018  S&D  ↓  

B8-0056/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0057/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0058/2018  ALDE  ↓  

B8-0059/2018  EFDD  ↓  

B8-0060/2018  PPE  ↓  
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4. Marakešo sutartis: geresnių sąlygų susipažinti su paskelbtais kūriniais sudarymas 

akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems 

asmenims *** 

Rekomendacija: Max Andersson (A8-0400/2017) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 594, 8, 25 

 

 

 

5. Jurisdikcija ir sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis bei 

tarptautiniu vaikų grobimu, pripažinimas ir vykdymas * 

Pranešimas: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 562, 16, 43 

 

 

6. Jaunimo užimtumo iniciatyvos įgyvendinimas valstybėse narėse 

Pranešimas: Romana Tomc (A8-0406/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

1 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 387, 222, 16 

2/VB - 290, 325, 9 

3/VB + 340, 272, 8 

3 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

7 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 586, 32, 15 

9 dalis § originalus dal.   
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

tekstas 
1 +  

2 +  

3 +  

12 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 485, 109, 36 

15 dalis § originalus 

tekstas 

VB - 297, 305, 25 

16 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 338, 285, 6 

3 +  

21 dalis 1 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

VB - 269, 350, 13 

24 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 349, 210, 75 

26 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 573, 33, 26 

2 +  

44 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 432, 165, 36 

48 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

3 +  

A konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB - 292, 329, 0 

B konstatuojamoji § originalus dal.   
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

dalis tekstas 
1/EB + 330, 231, 55 

2 -  

3 -  

4 -  

D konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

L konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

atsk. +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 512, 50, 63 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

GUE/NGL: 7 ir 12 dalys. 

S&D: 1 pakeitimas, 1, 15, 24, 44 dalys. 

ENF: 1 dalis ir 26 dalies 1-oji dalis. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

PPE: 1, 15, 24 dalys ir B konstatuojamoji dalis. 

ALDE: 44 dalis. 

S&D: L konstatuojamoji dalis. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

PPE: 

A konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „ir dėl jos taikytų griežto taupymo priemonių“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 

GUE/NGL: 

3 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pripažįsta, kad kai kurios valstybės narės atsilieka 

įgyvendindamos struktūrines reformas;“, „kurie patiria aukštąjį išsilavinimą turinčių 

asmenų protų nutekėjimą“. 

2-oji dalis: „pripažįsta, kad kai kurios valstybės narės atsilieka įgyvendindamos struktūrines 

reformas;“. 

3-oji dalis: „kurie patiria aukštąjį išsilavinimą turinčių asmenų protų nutekėjimą“. 

 
D konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „izoliuoti, prarasti bendrumo jausmą“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 

ALDE: 

9 dalis 
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1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „pasaulinės ekonomikos“, „vis labiau plintantis“ ir 

„be garantijų“. 

2-oji dalis: „pasaulinės ekonomikos“. 

3-oji dalis: „vis labiau plintantis“ ir „be garantijų“. 

 
48 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kokybiškų“ ir „mažų garantijų, menkai apmokamo ir 

laikino“. 

2-oji dalis: „kokybiškų“. 

3-oji dalis: „mažų garantijų, menkai apmokamo ir laikino“. 

 
B konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius „kovos su krize“, „krizės ištiktose šalyse“ ir 

prancūzišką žodį „déjà“, kurio nėra tekste lietuvių kalba, nes jo prasmė vertime buvo 

išreikšta kita gramatine forma. 

2-oji dalis: „kovos su krize“. 

3-oji dalis: „krizės ištiktose šalyse“. 

4-oji dalis: „déjà“ (tekstas lietuvių kalba nekeičiamas, nes prancūziško žodžio „ déjà“ prasmė 

vertime buvo išreikšta kita gramatine forma.). 

 

ENF: 

26 dalis 

1-oji dalis: „pabrėžia, kad nustatyti, ar Jaunimo užimtumo iniciatyvos biudžetas yra tinkamai 

naudojamas ir ar siekiama pagrindinio Jaunimo užimtumo iniciatyvos tikslo – 

užtikrinti tvarų bedarbių jaunuolių užimtumą, galima tik tada, jei vykdomi veiksmai 

yra tinkamai prižiūrimi atsižvelgiant į patikimus ir palyginamus duomenis ir jei 

valstybės narės, kurios nepadarė pažangos, rimtai stengsis ištaisyti šią padėtį;“. 

2-oji dalis: „ragina valstybes nares skubiai pagerinti stebėseną, ataskaitų teikimą ir duomenų 

kokybę, taip pat užtikrinti, kad būtų surinkti ir laiku bei dažniau nei reikalaujama 

pagal metinius ataskaitų teikimo įpareigojimus, apibrėžtus ESF reglamento 19 

straipsnio 2 dalyje, teikiami patikimi ir palyginami Jaunimo užimtumo iniciatyvos 

įgyvendinimo duomenys ir skaičiai; ragina Komisiją persvarstyti savo gaires dėl 

duomenų rinkimo, atsižvelgiant į Audito Rūmų rekomendaciją, siekiant sumažinti 

pavojų, kad rezultatai bus išpūsti;“. 

 

ALDE, ENF: 

1 dalis 

1-oji dalis: „mano, kad Jaunimo garantijų iniciatyva turi būti pirmasis žingsnis siekiant teisėmis 

grindžiamo požiūrio į jaunimo užimtumo poreikius;“, išskyrus žodžius „siekiant 

teisėmis grindžiamo“. 

2-oji dalis: „siekiant teisėmis grindžiamo“. 

3-oji dalis: „primena, kad darbdaviai privalo dalyvauti jaunimui prieinamų profesinio mokymo 

programų, pirmos pakopos darbo vietų ir kokybiškų stažuočių teikimo procesuose;“. 

 

GUE/NGL, S&D: 

16 dalis 

1-oji dalis: „mano, kad Jaunimo garantijų iniciatyva ir Jaunimo užimtumo iniciatyva negali 

pakeisti makroekonominių priemonių ir kitų politikos priemonių, kuriomis 

skatinamas jaunimo užimtumas; pažymi, kad vertinant Jaunimo garantijų iniciatyvos 

taikymą ir poveikį svarbu atsižvelgti į skirtingą valstybių narių makroekonomikos ir 

biudžeto padėtį;“. 

2-oji dalis: „mano, kad ilguoju laikotarpiu būtų reikalinga Jaunimo užimtumo iniciatyvos 

struktūrinė reforma, jeigu norima pratęsti šios programos trukmę;“. 

3-oji dalis: „pabrėžia, kad tikrai reikia labiau koordinuoti skirtingų valstybių narių veiklą;“. 
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7. Profesinių paslaugų direktyvos įgyvendinimas ir poreikis reformuoti profesines 

paslaugas 

Pranešimas: Nicola Danti (A8-0401/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

14 dalis 1 ALDE  -  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 490, 54, 38 

 


