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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. Prašymas atšaukti Georgioso Kyrtsoso (Georgios Kyrtsos) imunitetą 

Pranešimas: Laura Ferrara (A8-0291/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: 

pasiūlymas dėl 

sprendimo 

 +  

 

 

2. Trečiosios šalys, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir 

trečiosios šalys, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas ***I 

Pranešimas: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 611, 20, 11 

 

 

3. ES ir Maroko mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimas: Maroko 

dalyvavimo Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros 

regione (PRIMA) sąlygos*** 

Rekomendacija: Aldo Patriciello (A8-0281/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: pritarimas VB + 566, 64, 17 

 

 

 

4. ES ir Kanados oro susisiekimo susitarimas*** 

Rekomendacija: Francisco Assis (A8-0254/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Balsavimas: pritarimas VB + 583, 42, 23 

 

 

 

5. Italijai priklausančios Italijos Kampionės savivaldybės ir Italijai priklausančios 

Lugano ežero dalies įtraukimas į Sąjungos muitų teritoriją* 

Pranešimas: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018) 
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Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 569, 12, 71 

 

 

6. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: 

paraiška „EGF/2018/001 NL/Finansinių paslaugų veikla“ 

Pranešimas: Giovanni La Via (A8-0294/2018) (reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma ir 
3/5 balsavusių Parlamento narių balsų) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 573, 68, 10 

 

 

7. Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimas***I 

Pranešimas: Sabine Verheyen et  Petra Kammerevert (A8-0192/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas atmesti Komisijos pasiūlymą 

Pasiūlymas atmesti 

Komisijos pasiūlymą 

84 EFDD VB - 138, 478, 37 

Preliminarus susitarimas 

Preliminarus 

susitarimas 

83 komitetas VB + 452, 132, 65 

Teisės akto projektas 

Visas tekstas 83AD komitetas  ↓  

Atsakingo komiteto 

pakeitimai. 

Balsavimas už visus 

pakeitimus iš karto 

1-42 

44-66 

70-82 

komitetas  ↓  

1 straipsnio, 1 

pastraipos, 1 punkto, b 

papunktis 

Direktyva 2010/13/ES 

1 straipsnio 1 dalies a 

punktas 

85NP EFDD VB ↓  

83AD komitetas  ↓  

43 komitetas  ↓  

1 straipsnio 8 pastraipa 83AD komitetas dal.   
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Direktyva 2010/13/ES 

6 straipsnis 
1 ↓  

2/VB ↓  

1 straipsnio 9 pastraipa 

Direktyva 2010/13/ES 

Po 6 straipsnio 

83AD komitetas dal.   

1 ↓  

2 ↓  

1 straipsnio 10 

pastraipa 

Direktyva 2010/13/ES 

6a straipsnis 

83AD komitetas dal.   

1 ↓  

2 ↓  

1 straipsnio 11 

pastraipa 

Direktyva 2010/13/ES 

7 straipsnis 

83AD komitetas dal.   

1 ↓  

2 ↓  

prieš 1 straipsnio 1 

pastraipos 11 punkto a 

papunktį 

Direktyva 2010/13/ES 

po 9 straipsnio 1 dalies 

d punkto 

87 EFDD  ↓  

po 1 straipsnio 1 

pastraipos 12 punkto  

Direktyva 2010/13/ES,  

po 10 straipsnio 2 

dalies 

88 EFDD  ↓  

po 1 straipsnio 1 

pastraipos 12 punkto  

Direktyva 2010/13/ES,  

10 straipsnio 4 dalis 

83AD komitetas dal.   

1 ↓  

2 ↓  

1 straipsnio 1 

pastraipos 15 punktas 

Direktyva 2010/13/ES,  

13 straipsnis 

86NP EFDD VB ↓  

83AD komitetas dal.   

1/VB ↓  

2 ↓  

67 komitetas  ↓  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

68 komitetas  ↓  

69 komitetas  ↓  

1 straipsnio 1 

pastraipos 19 punktas 

Direktyva 2010/13/ES, 

po IX skyriaus 28b 

straipsnio 

83AD komitetas dal.   

1 ↓  

2 ↓  

18 konstatuojamoji 

dalis 

83AD komitetas VB ↓  

19 konstatuojamoji 

dalis 

83AD komitetas atsk. ↓  

20 konstatuojamoji 

dalis 

83AD komitetas atsk. ↓  

21 konstatuojamoji 

dalis 

83AD komitetas atsk. ↓  

22 konstatuojamoji 

dalis 

83AD komitetas atsk. ↓  

28 konstatuojamoji 

dalis 

83AD komitetas atsk. ↓  

29 konstatuojamoji 

dalis 

83AD komitetas atsk. ↓  

30 konstatuojamoji 

dalis 

83AD komitetas atsk. ↓  

34 konstatuojamoji 

dalis 

83AD komitetas atsk. ↓  

35 konstatuojamoji 

dalis 

83AD komitetas VB ↓  

36 konstatuojamoji 

dalis 

83AD komitetas dal.   

1/VB ↓  

2 ↓  

Balsavimas: Komisijos pasiūlymas VB ↓  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

ENF: 83AD pakeitimas: 18, 35 ir 36 ( 1-oji dalis) konstatuojamosios dalys; 83AD 

pakeitimas: 1 straipsnio 9 pastraipa [6 straipsnis] (2-oji dalis) 83AD pakeitimas: 1 
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straipsnio 18 pastraipa [13 straipsnis] (1-oji dalis) 

EFDD: 84, 85 ir 86 pakeitimai. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 

ENF: 83AD pakeitimas: 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 34  konstatuojamosios dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

ENF: 

83AD pakeitimo 36 konstatuojamoji dalis. 

1-oji dalis: „siekiant užtikrinti tinkamą investicijų į Europos kūrinius lygį, valstybėms narėms 

reikėtų suteikti galimybę nustatyti finansines pareigas jų teritorijoje įsisteigusiems 

žiniasklaidos paslaugų teikėjams. Galimos tų pareigų formos – tiesioginiai įnašai į 

Europos kūrinių gamybą ir į teisių į Europos kūrinius įsigijimą. Valstybės narės taip 

pat galėtų nustatyti rinkliavas, mokėtinas į fondą pagal pajamas, gautas už 

audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas, kurios suteiktos jų teritorijoje ir į ją 

orientuotos. Šioje direktyvoje paaiškinama, jog, kadangi finansinės pareigos ir 

skirtinga valstybių narių kultūros politika yra tiesiogiai susijusios, valstybei narei 

taip pat leidžiama nustatyti tokias finansines pareigas kitoje valstybėje narėje 

įsisteigusiems žiniasklaidos paslaugų teikėjams, kurie orientuojasi į jos teritoriją.“ 

2-oji dalis: „Tokiu atveju finansinės pareigos turėtų būti susietos tik su pajamomis, gautomis 

naudojantis auditorija toje valstybėje narėje, į kurią orientuojasi paslaugų teikėjas. 

Žiniasklaidos paslaugų teikėjai, kurie turi mokėti finansinius įnašus į kino 

finansavimo schemas valstybėje narėje, į kurią jie orientuojasi, turėtų galėti 

nediskriminuojami pasinaudoti pagalba, teikiama žiniasklaidos paslaugų teikėjams 

pagal atitinkamas kino finansavimo schemas, net jei toje valstybėje narėje jie nėra 

įsisteigę.“ 

 
83AD pakeitimo 1 straipsnio 9 pastraipa [6 straipsnis] 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus 6 straipsnio 1 pastraipos b punktą.  

2-oji dalis: 6 straipsnio 1 pastraipos b punktas. 

 
83AD pakeitimo 1 straipsnio 10 pastraipa [6a straipsnis] 

1-oji dalis: 6a straipsnio 1 ir 2 dalys. 

2-oji dalis: 6a straipsnio 3 ir 4 dalys. 

 
83AD pakeitimo 1 straipsnio 11 pastraipa [7 straipsnis] 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus 7 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis. 

2-oji dalis: 7 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys. 

 
83AD pakeitimo 1 straipsnio 13 pastraipa [9 straipsnis] 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus 9 straipsnio 1 dalies g punktą. 4 dalis 

2-oji dalis: 9 straipsnio 1 dalies g punktas. 4 dalis 

 
83AD pakeitimo 1 straipsnio 14 pastraipos b punktas [10 straipsnio 4 dalis]. 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius : „Valstybės narės gali nuspręsti uždrausti rodyti 

rėmėjo logotipą vaikams skirtose programose“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 
83AD pakeitimo 1 straipsnio 18 pastraipa [13 straipsnis] 

1-oji dalis: 13 straipsnio 1 ir 2 dalys. 

2-oji dalis: 13 straipsnio 3-7 dalys. 

 
83AD pakeitimo 1 straipsnio 23 pastraipa [IXa skyrius] 
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1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus 28a straipsnio 1 ir 2 dalis ir 28 b straipsnio 3 dalies h punktą ir 

dalis po j punkto. 

2-oji dalis: 28a straipsnio 1 ir 2 dalys; 28b straipsnio 3 dalies h punktas; dalis po j punkto. 
 

 

8. Taisomojo biudžeto Nr. 5 projektas: rezervo, susijusio su parama Turkijai pagal 

Pasirengimo narystei pagalbos priemonę, panaikinimas, Europos kaimynystės 

priemonės sustiprinimas ir humanitarinės pagalbos kitiems skubiems veiksmams 

padidinimas bei Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos (INEA) etatų 

plano keitimas iniciatyvos „WiFi4EU“ kontekste 

Pranešimas: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

1 dalis. 1NP GUE/NGL VB - 46, 558, 47 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 578, 41, 31 

2 +  

Po 2 dalies 2 GUE/NGL VB - 301, 328, 27 

4 dalis 3rev GUE/NGL VB - 281, 337, 39 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 544, 28, 74 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

GUE/NGL: 1, 2 ir 3 pakeitimai. 

ENF: 1 dalis (1-oji dalis): 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

ENF: 

1 dalis 

1-oji dalis: „atkreipia dėmesį į Komisijos pateiktą Taisomojo biudžeto Nr. 5/2018 projektą, kuris 

skirtas panaikinti ir įsipareigojimų, ir mokėjimų asignavimų rezervą Turkijai iš 

PNPP II,“. 

2-oji dalis:  taip pat EKP įsipareigojimų asignavimams ir humanitarinės pagalbos mokėjimų 

asignavimams stiprinti ir INEA etatų planui stiprinti įgyvendinant iniciatyvą 

„WiFi4EU“. 

 


