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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. Žiniasklaidos laisvės padėties blogėjimas Baltarusijoje, ypač portalo „Chartija 97“ 

atvejis 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-
0455/2018, B8-0457/2018 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0451/2018 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE) 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0451/2018  ECR  ↓  

B8-0452/2018  ALDE  ↓  

B8-0453/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0454/2018  S&D  ↓  

B8-0455/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0457/2018  PPE  ↓  

 

 

 

2. JAE, ypač žmogaus teisių gynėjo Ahmed'o Mansoor'o padėtis 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-

0467/2018, B8-0469/2018 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0456/2018(S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, 

EFDD, Anna Maria Corazza Bildt, Amjad Bashir, Monica Macovei) 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 322, 220, 56 

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0456/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0458/2018  ECR  ↓  

B8-0459/2018  S&D  ↓  

B8-0462/2018  ALDE  ↓  
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

B8-0467/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0469/2018  PPE  ↓  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

GUE/NGL: galutinis balsavimas (RC-B8-0456/2018). 
 

Įvairūs: 

Frédérique Ries atsiėmė savo parašą dėl bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos B8-0462/2018  ir taip pat 

atsiėmė savo pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0456/2018. 

Patricia Lalonde ir Amjad Bashir atsiėmė savo parašus dėl bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos RC-B8-

0456/2018. 
 

 

3. Masinis uigūrų ir kazachų savavališkas sulaikymas Sindziango uigūrų 

autonominiame regione 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-

0465/2018, B8-0466/2018, B8-0468/2018 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0460/2018  

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

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0460/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0461/2018  ECR  ↓  

B8-0463/2018  EFDD  ↓  

B8-0464/2018  S&D  ↓  

B8-0465/2018  ALDE  ↓  

B8-0466/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0468/2018  PPE  ↓  

 

 

 

4. Viešųjų pirkimų strategijos dokumentų rinkinys 
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Pranešimas: Carlos Coelho (A8-0229/2018) 

Dalykas VB ir kt. Balsavimas VB / EB: pastabos 

Vienas balsavimas VB + 534, 54, 15 

 

 

5. ES bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustas) *** I 

Pranešimas: Axel Voss (A8-0320/2017) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas atmesti Komisijos pasiūlymą 

Pasiūlymas atmesti 

Komisijos pasiūlymą 

195 EFDD  -  

Preliminarus susitarimas 

Preliminarus 

susitarimas 

196 komitetas VB + 515, 64, 26 

 

 

 

6. Nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti turtą tarpusavio pripažinimas  *** I 

Pranešimas: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018) 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas atmesti Komisijos pasiūlymą 

Pasiūlymas atmesti 

Komisijos pasiūlymą 

146 EFDD  -  

Preliminarus susitarimas 

Preliminarus 

susitarimas 

145 komitetas VB + 531, 51, 26 

 

 

 

7. Laisvas ne asmens duomenų judėjimas Europos Sąjungoje ***I 

Pranešimas: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018) 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Preliminarus susitarimas 

Preliminarus 

susitarimas 

47 komitetas VB + 520, 81, 6 

 

 

 

8. ES indėlis rengiant JT teisiškai privalomą žmogaus teisių priemonę tarptautinėms 

bendrovėms 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0443/2018 (DEVE komitetas) 

10 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 287, 249, 66 

14 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 284, 247, 71 

3/EB + 283, 249, 71 

19 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2/EB + 281, 258, 66 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) EB + 301, 288, 17 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0472/2018 (ECR) 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  ↓  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0473/2018 (PPE) 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  ↓  

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0474/2018rev (S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD) 
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Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

10 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 ↓  

2 ↓  

14 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

19 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 ↓  

2 ↓  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  ↓  

 

Prašymai balsuoti dalimis 

PPE: 

B8-0443/2018 

10 dalis 

1-oji dalis: „dar kartą patvirtina, kad reikia kuo skubiau veiksmingai ir nuosekliai veikti visais 

lygmenimis, įskaitant nacionalinį, europinį ir tarptautinį, kad būtų galima 

veiksmingai spręsti tarptautinių bendrovių piktnaudžiavimo žmogaus teisių srityje 

problemą, numatyti galimybę pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis, spręsti 

teisines problemas, kylančias dėl verslo įmonių ir tarptautinių bendrovių veiklos 

tarpvalstybinio pobūdžio ir dėl didėjančio pasaulinių vertės grandinių sudėtingumo 

bei tarpvalstybinių įmonių ekstrateritorinių aspektų, taip pat susijusio netikrumo dėl 

atsakomybės už žmogaus teisių pažeidimus klausimą“. 

2-oji dalis: „dar kartą patvirtina, kad reikia iki galo įgyvendinti valstybių ekstrateritorinius 

įsipareigojimus, numatytus Mastrichto principuose ir privalomus pagal įvairias 

Europos Tarybos priemones, visų pirma Europos žmogaus teisių konvenciją 

(EŽTK); apskritai ragina ES imtis iniciatyvų, kuriomis būtų gerinamos galimybės 

naudotis teisės gynimo priemonėmis ekstrateritorinėse bylose, laikantis 2017 m. 

FRA nuomonėje nustatytų rekomendacijų“. 

 
14 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius: „valstybių ekstrateritorinių žmogaus teisių 

įsipareigojimų pripažinimą“ ir „taip pat tarptautinių teisminių ir neteisminių 

priežiūros ir vykdymo užtikrinimo mechanizmų sukūrimą“. 

2-oji dalis: „valstybių ekstrateritorinių žmogaus teisių įsipareigojimų pripažinimą“. 

3-oji dalis:  „taip pat tarptautinių teisminių ir neteisminių priežiūros ir vykdymo užtikrinimo 

mechanizmų sukūrimą“. 

 
19 dalis 
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1-oji dalis: „dar kartą pakartoja raginimą ES ir jos valstybėms narėms realiai ir konstruktyviai 

įsitraukti į šias derybas ir tarpvyriausybinį procesą“. 

2-oji dalis: „kuriuo siekiama užbaigti OEIGWG įgaliojimus; pabrėžia, jog itin svarbu, kad ES 

konstruktyviai prisidėtų siekiant teisiškai privalomos sutarties, pagal kurią būtų 

veiksmingai sprendžiama įmonių atsakomybės už žmogaus teisių pažeidimus 

problema ir susijusios problemos“. 

 

PPE: 

B8-0474/2018rev 

 
10 dalis 

1-oji dalis: „dar kartą patvirtina, kad reikia kuo skubiau veiksmingai ir nuosekliai veikti visais 

lygmenimis, įskaitant nacionalinį, europinį ir tarptautinį, kad būtų galima 

veiksmingai spręsti tarptautinių bendrovių piktnaudžiavimo žmogaus teisių srityje 

problemą, numatyti galimybę pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis, spręsti 

teisines problemas, kylančias dėl verslo įmonių ir tarptautinių bendrovių veiklos 

tarpvalstybinio pobūdžio ir dėl didėjančio pasaulinių vertės grandinių sudėtingumo 

bei tarpvalstybinių įmonių ekstrateritorinių aspektų, taip pat susijusio netikrumo dėl 

atsakomybės už žmogaus teisių pažeidimus klausimą“. 

2-oji dalis: „dar kartą patvirtina, kad reikia iki galo įgyvendinti valstybių ekstrateritorinius 

įsipareigojimus, numatytus Mastrichto principuose ir privalomus pagal įvairias 

Europos Tarybos priemones, visų pirma Europos žmogaus teisių konvenciją 

(EŽTK); apskritai ragina ES imtis iniciatyvų, kuriomis būtų gerinamos galimybės 

naudotis teisės gynimo priemonėmis ekstrateritorinėse bylose, laikantis 2017 m. 

FRA nuomonėje nustatytų rekomendacijų“. 

 
19 dalis 

1-oji dalis: „dar kartą pakartoja raginimą ES ir jos valstybėms narėms realiai ir konstruktyviai 

įsitraukti į šias derybas ir tarpvyriausybinį procesą,“. 

2-oji dalis: „kuriuo siekiama užbaigti OEIGWG įgaliojimus; pabrėžia, jog itin svarbu, kad ES 

konstruktyviai prisidėtų siekiant teisiškai privalomos sutarties, pagal kurią būtų 

veiksmingai sprendžiama įmonių atsakomybės už žmogaus teisių pažeidimus 

problema ir susijusios problemos“. 

 
14 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius: „valstybių ekstrateritorinių žmogaus teisių 

įsipareigojimų pripažinimą“ ir „taip pat tarptautinių teisminių ir neteisminių 

priežiūros ir vykdymo užtikrinimo mechanizmų sukūrimą;“. 

2-oji dalis: „valstybių ekstrateritorinių žmogaus teisių įsipareigojimų pripažinimą“. 

3-oji dalis: „taip pat tarptautinių teisminių ir neteisminių priežiūros ir vykdymo užtikrinimo 

mechanizmų sukūrimą;“. 
 

 

9. Padėtis Jemene 

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-

0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0444/2018 

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

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

20 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 546, 41, 10 

2/VB + 353, 217, 33 

23 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

T konstatuojamoji 

dalis 

§ originalus 

tekstas 

dal.   

1 +  

2 +  

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas)  +  

Frakcijų pasiūlymai dėl rezoliucijų 

B8-0444/2018  ECR  ↓  

B8-0445/2018  S&D  ↓  

B8-0446/2018  PPE  ↓  

B8-0447/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0448/2018  EFDD  ↓  

B8-0449/2018  ALDE  ↓  

B8-0450/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

GUE/NGL: 20 dalis 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

ECR: 

23 dalis 

1-oji dalis: „pasilieka teisę vėl svarstyti šį klausimą, kol derybų proceso metu nebus pasiektas 

sprendimas; rekomenduoja, kad Žmogaus teisių pakomitetis stebėtų žmogaus teisių 

raidą Jemene“. 

2-oji dalis: „ir parengtų pranešimą dėl žmogaus ir pilietinių teisių pažeidimų, įvykdytų šioje 

valstybėje“. 

 

PPE: 

20 dalis 
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1-oji dalis: „ragina Tarybą veiksmingai skatinti laikytis tarptautinės humanitarinės teisės 

nuostatų, kaip numatyta atitinkamose ES gairėse; pirmiausia pakartoja, kad visos ES 

valstybės narės turi griežtai taikyti Bendrojoje pozicijoje 2008/944/BUSP nustatytas 

taisykles; šiuo klausimu primena 2016 m. vasario 25 d. ir 2017 m. lapkričio 30 d. 

Parlamento rezoliucijas dėl padėties Jemene“. 

2-oji dalis: „atsižvelgdamas į tai, primygtinai ragina visas ES valstybes nares susilaikyti nuo 

ginklų ir bet kokios karinės įrangos pardavimo Saudo Arabijai, JAE ir bet kuriam 

tarptautinės koalicijos nariui, taip pat Jemeno vyriausybei ir kitoms konflikto 

šalims“. 

 

PPE, ECR: 

T konstatuojamoji dalis 

1-oji dalis: „kadangi dauguma antskrydžių, kuriuos Jemene vykdo JAV pajėgos, yra mirtį 

nešantys bepiločių orlaivių antskrydžiai“ 

2-oji dalis: „kadangi sprendimai į bepiločių orlaivių operacijų taikinių sąrašus įtraukti tam tikrus 

asmenis dažnai priimami be teismo sutikimo ar orderio; kadangi tam tikromis 

aplinkybėmis konkretaus asmens paskelbimas taikiniu ir tuomet jo eliminavimas gali 

būti laikomas neteismine egzekucija“. 
 

 

10. Kova su sukčiavimu muitų srityje ir nuosavų ES išteklių apsauga 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: B8-0400/2018 

Dalykas Pak. 

Nr. 

Autorius VB ir 

kt. 

Balsavimas VB / EB: pastabos 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0400/2018 (CONT komitetas) 

1 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 473, 100, 28 

8 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 445, 131, 23 

9 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 433, 155, 14 

10 dalis § originalus 

tekstas 

VB + 485, 74, 33 

12 dalis § originalus 

tekstas 

dal.   

1/VB + 448, 132, 16 

2/VB + 380, 187, 19 

Balsavimas: rezoliucija (visas tekstas) VB + 410, 84, 77 

 

Prašymai balsuoti vardiniu būdu 

EFDD: 1, 8, 9, 10, 12 pakeitimai ir galutinis balsavimas. 
 

Prašymai balsuoti atskirai 
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ECR: 8 ir 12 dalys. 
 

Prašymai balsuoti dalimis 

PPE: 

12 dalis 

1-oji dalis: visas tekstas, išskyrus žodžius: „apsvarstyti galimybę perkelti nacionalinių ir ES 

muitinių įsipareigojimus“. 

2-oji dalis: šie žodžiai. 

 


