
P8_PV(2015)05-19(VOT)_LV.doc 1 PE 558.339 
 

PIELIKUMS 
 

BALSOŠANAS REZULTĀTI 

Saīsinājumu un simbolu saraksts 

+ pieņemts 

- noraidīts 

↓ zaudējis spēku 

A atsaukts 

PS (..., ..., ...) balsošana pēc saraksta (par, pret, atturas) 

EB (..., ..., ...) elektroniska balsošana (par, pret, atturas) 

bd balsošana pa daļām 

ats. atsevišķa balsošana 

groz. grozījums 

KG kompromisa grozījums 

AD attiecīgā daļa 

S svītrojošs grozījums 

= identiski grozījumi 

§ punkts 

pants pants 

apsv. apsvērums 

RP rezolūcijas priekšlikums 

KRP kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

AIZKL aizklāta balsošana 
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1. Nolīgumā ar Šveices Konfederāciju paredzētie aizsardzības pasākumi ***I 

Ziņojums: Andrzej Duda (A8-0145/2015) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 614, 30, 30 

 

 

 

2. Eiropas konvencija par tiesisko aizsardzību pakalpojumiem, kas pamatojas 

uz ierobežotu piekļuvi vai nodrošina to *** 

Ieteikums: Pavel Svoboda (A8-0071/2015) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: piekrišana PS + 622, 53, 7 

 

 

 

3. Pieprasījums atcelt Viktor Uspaskich deputāta imunitāti  

Ziņojums: Laura Ferrara (A8-0149/2015) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums  +  

 

 

 

4. Pieprasījums atcelt Jérôme Lavrilleux deputāta imunitāti 

Ziņojums: Heidi Hautala (A8-0152/2015) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums  +  
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5. Pieprasījums atcelt Janusz Korwin-Mikke deputāta imunitāti 

Ziņojums: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums  +  

 

 

 

6. Pieprasījums atcelt Theodoros Zagorakis deputāta imunitāti 

Ziņojums: Andrzej Duda (A8-0151/2015) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums  +  

 

 

 

7. Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju 

par tematu “Eiropas Savienības darbības uzlabošana, izmantojot Lisabonas 

līguma piedāvāto potenciālu” 

Pieprasījums apspriesties 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums  +  

 

 

 

8. Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju 

par tematu “Eiropas Savienības pašreizējās institucionālās struktūras iespējamā 

attīstība un korekcijas” 

Pieprasījums apspriesties 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums  +  
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9. Pieprasījums apspriesties ar Reģionu komiteju par tematu “Eiropas 

Savienības darbības uzlabošana, izmantojot Lisabonas līguma piedāvāto 

potenciālu” 

Pieprasījums apspriesties 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums  +  

 

 

 

10. Pieprasījums apspriesties ar Reģionu komiteju par tematu “Eiropas 

Savienības pašreizējās institucionālās struktūras iespējamā attīstība un 

korekcijas” 

Pieprasījums apspriesties 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums  +  

 

 

 

11. Indeksi, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu 

līgumos ***I 

Ziņojums: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viss teksts 1AD komiteja EB + 517, 146, 27 

16. apsv. 1AD komiteja PS + 568, 72, 50 

2. pants, 2. § 1AD komiteja bd   

1/PS + 603, 75, 10 

2/PS + 549, 86, 50 

2. pants, 2.a § 1AD komiteja bd   

1/PS + 584, 52, 52 

2/PS + 514, 147, 12 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

13. pants, 1. §, 

ievadteikums 

1AD komiteja bd   

1/PS + 596, 15, 75 

2/PS + 491, 120, 72 

14.a pants 1AD komiteja PS + 530, 143, 15 

18. panta svītrošana 1AD komiteja PS + 538, 148, 4 

balsojums: Komisijas priekšlikums  +  

balsojums: normatīvā rezolūcija PS balsošana 

atlikta 

Reglamenta 

61. panta 2. punkts 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

Verts/ALE: grozījums Nr. 1AD (14.a pants), grozījums Nr. 1AD (18. panta svītrošana), 

grozījums Nr. 1AD (2. pants, 2.a §), grozījums Nr. 1AD (13. pants, 1. §, 

ievadteikums) 

EFDD: grozījums Nr. 1AD (2. pants, 2. §), grozījums Nr. 1AD (2. pants, 2.a §) 

GUE/NGL: grozījums Nr. 1AD (16. apsvērums), grozījums Nr. 1AD (2. pants, 2. §, 2. daļa) 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

Verts/ALE: 

grozījums Nr. 1AD (2. pants, 2.a §) 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „5.d panta 1. punkta b) līdz g) apakšpunktu, 7. panta 

1. punkta aa)”, „ba)”, „bc)” un „11. pantu” 

2. daļa: šie vārdi 

 
grozījums Nr. 1AD (13. pants, 1. §, ievadteikums) 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „kas nav balstīts uz regulētiem datiem” 

2. daļa: šie vārdi 

 
GUE/NGL: 

grozījums Nr. 1AD (2. pants, 2. §) 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „centrālās bankas, ja tās ... vai trešās valsts konstitūcijā;” 

2. daļa: šie vārdi 
 

 

12. Attīstības finansēšana 

Ziņojums: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

6. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

2 +  

8. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 357, 325, 7 

aiz 14. § 1 referents  +  

26. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

28. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

30. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 354, 301, 28 

38. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 582, 79, 28 

 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

PPE: 

8. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „oglekļa dioksīda nodokļa ... automātisku piešķiršanu;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
28. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „tostarp reproduktīvā veselība un tiesības” 

2. daļa: šie vārdi 
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ECR: 

26. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „izveidot publiskus faktisko īpašumtiesību reģistrus ... 

transnacionāliem uzņēmumiem visās nozarēs” 

2. daļa: šie vārdi 

 
30. § 

1. daļa: „prasa palielināt jaunattīstības ... mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU);” 

2. daļa: „prasa pārskatīt intelektuālā ... tehnoloģiju nodošanas jomā;” 

 
Verts/ALE: 

6. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „ņemot vērā budžeta ierobežojumus” 

2. daļa: šie vārdi 

 
38. § 

1. daļa: „atgādina, ka ar publiskā sektora ... jaunattīstības valstīm nepieciešamos 

ieguldījumus;” 

2. daļa: „tādēļ prasa nodrošināt ... atbalstītu vietējos uzņēmumus;” 

3. daļa: „tomēr uzsver, ka ... piemēram, Ebola+ programmu;” 
 

13. Drošāka veselības aprūpe Eiropā 

Ziņojums: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

5. § 1 vairāk nekā 

76 deputāti 

 +  

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 ↓  

2 ↓  

6. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 331, 324, 30 

15. §, c) apakšpunkts § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

18. § § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

47. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

48. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

62. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB - 301, 356, 30 

3 +  

63. §, p) apakšpunkts § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

64. § § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 352, 329, 4 

67. §, b) apakšpunkts § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 399, 259, 28 

67. §, c) apakšpunkts § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 368, 277, 39 

67. §, f) apakšpunkts § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

71. § § sākotnējais 

teksts 

ats./EB - 305, 325, 53 

72. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

2/EB + 396, 260, 29 

73. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 387, 266, 34 

79. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

aiz 80. § 2 vairāk nekā 

76 deputāti 

PS + 344, 322, 22 

AB apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

AI apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 392, 268, 25 

AAC apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats./EB - 223, 434, 31 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 637, 32, 10 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFDD: grozījums Nr. 2 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ALDE: 64. §, AB un AAC apsvērums 

PPE: 15. §, c) apakšpunkts, 63. §, p) apakšpunkts, 67. §, b) apakšpunkts, 71. §, 

AI apsvērums 

S&D: 18. § 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

EFDD: 

48. § 

1. daļa: „aicina lielāku uzmanību pievērst .. jaunus mērķus,” 

2. daļa: „un mudināt izmantot .. iespējas kļūt rezistentiem;” 

 
ALDE: 

6. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu „kvantitatīvus” 

2. daļa: šis vārds 
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15. §, c) apakšpunkts 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „ka veselības aprūpes sistēmas .. neatkarīgi no 

politiskajiem lēmumiem un” 

2. daļa: šie vārdi 

 
GUE/NGL: 

47. § 

1. daļa: „uzskata jaunu pretmikrobu .. lai veicinātu pētniecību,” 

2. daļa: „piemēram, atbalstot .. Novatorisku zāļu ierosmes (IMI);” 

 
79. § 

1. daļa: „aicina Komisiju, .. farmācijas nozari” 

2. daļa: „kā ieteikts .. Novatorisku zāļu iniciatīvā (IMI);” 

 
PPE: 

5. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „ka taupības pasākumi .. un jo īpaši” 

2. daļa: šie vārdi 

 
67. §, c) apakšpunkts 

1. daļa: „īstenot stingrāku kontroli .. izrakstīt antibiotikas” 

2. daļa: „tikai profesionāli kvalificētiem .. visus ekonomiskos stimulus,” 

 
67. §, f) apakšpunkts 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „nevis profilaktiskai antibiotiku izmantošanai” 

2. daļa: šie vārdi 

 
72. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „pieņemt noteikumus .. tikai cilvēku ārstēšanā,” (pirmais 

ievilkums) un „izveidot ES datu bāzi .. pretmikrobu līdzekļus izmanto,” (ceturtais 

ievilkums) 

2. daļa: šie vārdi 

 
73. § 

1. daļa: „aicina otru likumdevēju .. barības lietošanu produktīvajiem dzīvniekiem” 

2. daļa: „un jo īpaši stingri .. līdzekļu profilaktisku izmantošanu;” 

 
S&D: 

62. § 

1. daļa: „aicina dalībvalstis un .. par jaunām antibiotikām” 

2. daļa: „piemēram .. fiksētus maksājumus uzņēmumam” 

3. daļa: „kas ražotu sabiedrībai .. kontrolēt patērēto apjomu;” 
 

 

14. Videi draudzīgas izaugsmes iespējas maziem un vidējiem uzņēmumiem 

Ziņojums: Philippe De Backer (A8-0135/2015) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 



P8_PV(2015)05-19(VOT)_LV.doc 11 PE 558.339 
 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

7. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

11. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

15. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB - 318, 332, 34 

3 +  

29. § § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

31. § § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 387, 289, 7 

apakšvirsraksts aiz 

32. § 

§ sākotnējais 

teksts 

PS + 365, 314, 8 

33. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

34. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 412, 258, 11 

3 +  

35. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

3/EB + 377, 258, 47 

4 +  

36. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

37. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

39. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB - 334, 343, 6 

42. § § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

C apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

E apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

K apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

L apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 519, 93, 60 
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Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

Verts/ALE:  apakšvirsraksts aiz 32. § 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

PPE: 29. §, 31. § 

EFDD: 42. § 

GUE/NGL: 15., 29. un 42. § 

Verts/ALE: E apsvērums, 30. § un 42. § 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ECR: 

C apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „tā kā Eiropadome ir .. resursu efektīvākai 

izmantošanai;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
15. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „uzskata, ka nodokļu novirzīšana .. MVU ilgtermiņa 

panākumiem” un „uz dabas resursu izmantošanu un patēriņu; .. ietekmes 

novērtējumu;” 

2. daļa: „uzskata, ka nodokļu novirzīšana .. MVU ilgtermiņa panākumiem” 

3. daļa: „uz dabas resursu izmantošanu un patēriņu; .. ietekmes novērtējumu;” 

 
Verts/ALE: 

K apsvērums 

1. daļa: „tā kā, lai gan nav .. ar vides ilgtspējību;” 

2. daļa: „tā kā prasmju uzlabošana .. uz izaugsmi vērstus uzņēmumus;” 

 
L apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „to darbībai ir vajadzīgs atšķirīgs regulējums,” un 

„ , pārmērīga regulējuma slogu” 

2. daļa: „to darbībai ir vajadzīgs atšķirīgs regulējums,” 

3. daļa: „ , pārmērīga regulējuma slogu” 

 
34. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „atzinīgi vērtē Komisijas lēmumu atsaukt novecojušus 

vai pārlieku apgrūtinošus tiesību aktu priekšlikumus;” un „censties neiesniegt .. un 

MVU, un” 

2. daļa: „atzinīgi vērtē Komisijas lēmumu atsaukt novecojušus vai pārlieku apgrūtinošus 

tiesību aktu priekšlikumus;” 

3. daļa: „censties neiesniegt .. un MVU, un” 

 
36. § 

1. daļa: „norāda, ka postošas nozares .. spēkā esošajos tiesību aktos;” 

2. daļa: „uzsver, ka ir nepārtraukti .. jaunu tehnoloģiju izstrādei;” 

 
39. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „ , un uzskata, ka programmu .. darbības sekmēšanai;” 

2. daļa: šie vārdi 
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GUE/NGL: 

11. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „ , kvazikapitāla instrumentus (piemēram, mezonīna 

finansējumu) un parāda instrumentus (piemēram, maza apjoma uzņēmuma 

parādzīmes, garantiju mehānismus un platformas)” 

2. daļa: šie vārdi 

 
37. § 

1. daļa: „uzskata, ka .. sekmēt uzņēmējdarbības kultūru” 

2. daļa: „ , pilnveidot vienoto tirgu un uzlabot konkurētspēju” 

 
ECR, PPE, GUE/NGL: 

35. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „savās valsts atbalsta shēmās .. izmantot tirgus 

instrumentus un”, „ .. videi nedraudzīgu, ..” un „aicina Komisiju izstrādāt .. 

saskaņotāku pasākumu kopumu;” 

2. daļa: „savās valsts atbalsta shēmās .. izmantot tirgus instrumentus un” 

3. daļa: „.. videi nedraudzīgu, ..” 

4. daļa: „aicina Komisiju izstrādāt .. saskaņotāku pasākumu kopumu;” 

 
EFDD, Verts/ALE, GUE/NGL: 

7. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „ , kā arī divpusējos tirdzniecības nolīgumos, piemēram, 

TTIP” 

2. daļa: šie vārdi 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

33. § 

1. daļa: „aicina dalībvalstis .. valsts tiesību aktos;” 

2. daļa: „aicina Komisiju nodrošināt .. energoefektīvu produktu un risinājumu jomā” izņemot 

vārdus „skaidru un vienotu ES mēroga interpretāciju .. tostarp attiecībā uz” un 

„būtisks šķērslis tiem MVU.. un vienlaikus” 

3. daļa: „skaidru un vienotu ES mēroga interpretāciju .. tostarp attiecībā uz” un „būtisks 

šķērslis tiem MVU.. un vienlaikus” 
 

 


