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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. Parlamenta 2018. gada sesiju kalendārs 

Priekšsēdētāju konferences priekšlikums 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

 pasludināts par apstiprinātu 

 

 

2. Tiesas atzinums par Līgumu saderību ar ierosināto visaptverošu ekonomikas 

un tirdzniecības nolīgumu (CETA) starp Kanādu un Eiropas Savienību 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-1220/2016 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1220/2016  (vairāk nekā 76 deputāti) 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS - 258, 419, 22 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ENF, GUE/NGL, Verts/ALE: galīgais balsojums 
 

Dažādi 

Rezolūcijas priekšlikumu B8-1220/2016 ir parakstījuši arī Ángela Vallina, Fabio De Masi, Stelios 

Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios 

Papadimoulis, Jean-Luc Mélenchon, Igor Šoltes. 

 

Afzal Khan un Theresa Griffin ir atsaukuši savu parakstu zem kopīgā rezolūcijas priekšlikuma B8-

1220/2016. 
 

 

3. Dažu atmosfēru piesārņojošo vielu emisiju samazināšana ***I 

Ziņojums: Julie Girling (A8-0249/2015) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viss teksts 154 komiteja  +  

balsojums: Komisijas priekšlikums  +  

balsojums: normatīvā rezolūcija PS + 499, 177, 28 
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Šo ziņojumu 2015. gada 28. oktobra plenārsēdē nodeva atpakaļ atkārtotai izskatīšanai kompetentajā 

komitejā (Reglamenta 61. panta 2. punkts). 

Grozījums Nr. 154 aizstāj minētajā sēdē pieņemtos grozījumus. 
 

 

4. “Bāzele III” vienošanās finalizācija 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-1226/2016 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1226/2016  

(ECON komiteja) 

aiz § 2 2 GUE/NGL  -  

aiz § 4 3 GUE/NGL  -  

§ 5 4 GUE/NGL PS - 160, 512, 30 

aiz B apsv. 1 GUE/NGL PS - 190, 330, 174 

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL: groz. Nr. 1, 4 
 

 

5. Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana 

Ziņojums: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 4 11 Verts/ALE  -  

§ 6 § sākotnējais 

teksts 

PS + 620, 55, 19 

§ 9 § sākotnējais 

teksts 

PS + 515, 153, 27 

§ 10 12 Verts/ALE  -  

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 444, 233, 17 

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

aiz § 10 13 Verts/ALE  -  

14 Verts/ALE PS - 89, 576, 34 

§ 11 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 523, 158, 17 

2 +  

3/AN + 425, 208, 61 

§ 12 15 Verts/ALE PS - 97, 559, 40 

§ sākotnējais 

teksts 

PS + 426, 244, 27 

§ 13 16 Verts/ALE PS - 132, 487, 75 

§ sākotnējais 

teksts 

PS + 410, 270, 16 

§ 14 3 S&D  +  

17 Verts/ALE PS - 120, 485, 95 

§ sākotnējais 

teksts 

PS ↓  

§ 15 39S GUE/NGL PS - 181, 487, 29 

18 Verts/ALE PS - 169, 475, 57 

§ 18 4 S&D  +  

§ 19 40S GUE/NGL PS - 190, 487, 23 

5 S&D  -  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

aiz § 22 41 GUE/NGL PS - 94, 514, 89 

§ 23 19 Verts/ALE PS - 94, 536, 65 

§ 26 20 Verts/ALE  -  

aiz § 26 21 Verts/ALE  -  

§ 28 22 Verts/ALE  -  

§ 29 23 Verts/ALE PS - 103, 502, 95 

42 GUE/NGL PS - 151, 502, 46 

7 S&D EB + 322, 316, 63 

§ 30 24 Verts/ALE PS - 168, 448, 83 

§ 31 25 Verts/ALE PS - 83, 500, 110 

§ sākotnējais 

teksts 

PS + 414, 234, 53 

§ 32 § sākotnējais 

teksts 

PS + 454, 187, 58 

aiz § 32 43 GUE/NGL PS - 109, 538, 50 

§ 33 26 Verts/ALE PS - 168, 434, 95 

§ 34 44S GUE/NGL PS - 175, 467, 47 

27 Verts/ALE PS - 171, 454, 75 

§ 35 28 Verts/ALE PS - 167, 442, 84 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 379, 280, 38 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 36 § sākotnējais 

teksts 

PS + 448, 136, 114 

§ 38 29 Verts/ALE  -  

§ 41 30 Verts/ALE  -  

aiz § 41 31 Verts/ALE  -  

§ 43 32 Verts/ALE  -  

aiz § 44 33 Verts/ALE PS - 201, 462, 32 

§ 45 34 Verts/ALE  -  

§ 46 35 Verts/ALE PS - 116, 509, 74 

§ 47 36 Verts/ALE  -  

§ 48 37 Verts/ALE PS - 181, 423, 92 

8 S&D PS - 139, 520, 37 

aiz § 48 9 S&D PS + 443, 207, 44 

45 GUE/NGL PS - 111, 542, 46 

§ 49 38S Verts/ALE PS - 250, 416, 30 

aiz § 49 10 vairāk nekā 

40 deputāti 

PS - 263, 399, 37 

5. atsauce 1 S&D  +  

aiz 8. atsauces 2 S&D  +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 386, 237, 74 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

Verts/ALE groz. Nr. 8–10, 14–19, 23–28, 33, 35, 37, 38 

GUE/NGL: groz. Nr. 39–45, § 32, 36 

EFDD: § 6, 9, 10 (1. daļa), 11 (1., 3. daļa), 12, 13, 14, 31, 32, 35 (2. daļa) 
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Pieprasījumi balsot pa daļām 

EFDD 

§ 10 

1. daļa: “pauž stingru pārliecību, ka minēto iemeslu dēļ ir visaptveroši un pamatīgi 

jāpārskata KDAP, lai ļautu ES un dalībvalstīm sniegt būtisku ieguldījumu Savienības 

drošības garantēšanā, starptautisku krīžu pārvarēšanā un ES stratēģiskās autonomijas 

aizstāvēšanā;” 

2. daļa: “atgādina, ka neviena valsts nevar šīs problēmas atrisināt viena pati;” 

 
§ 11 

1. daļa: “uzskata — lai nodrošinātu KDAP veiksmīgu pārskatīšanu, šajā procesā jau no paša 

sākuma ir pilnībā jāiesaista ES dalībvalstis, tādējādi izvairoties no politiska strupceļa 

riska nākotnē; uzsver praktiskos un finansiālos ieguvumus, ko sniegtu lielāka 

sadarbība Eiropas aizsardzības spēju attīstīšanā, un norāda pašreizējās iniciatīvas, 

kuras būtu jāīsteno, pieņemot konkrētus pasākumus aizsardzībai veltītajā 

Eiropadomes sanāksmē decembrī;” 

2. daļa: “turklāt aicina dalībvalstis un ES veikt atbilstīgus ieguldījumus drošībā un 

aizsardzībā;”, izņemot vārdus “un ES” 

3. daļa: “un ES” 

 
§ 35 

1. daļa: “uzsver, ka NATO ir vislabāk aprīkota atturēšanai un aizsardzībai un agresijas 

gadījumā pret kādu no NATO dalībvalstīm ir gatava īstenot kolektīvo aizsardzību 

(Ziemeļatlantijas līguma V pants),” 

2. daļa: “savukārt KDAP pašlaik ir koncentrēta uz miera uzturēšanu, konfliktu novēršanu un 

starptautiskās drošības nostiprināšanu (LES 42. pants), un ES ir papildu līdzekļi, ar 

kuriem risināt problēmas, kas saistītas ar dalībvalstu iekšējo drošību, tostarp 

apvērsumiem, kuri nav iekļautas V pantā; atkārto, ka LESD 222. pantā minētā 

“solidaritātes klauzula” ir paredzēta, lai nodrošinātu demokrātisko institūciju un 

civiliedzīvotāju aizsardzību teroristu uzbrukuma gadījumā;” 
 

Dažādi 

Grozījums Nr. 6 bija atsaukts. 
  

 

6. ES stratēģiskā komunikācija pret to vērstas trešo personu propagandas 

apkarošanai 

Ziņojums: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 1 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

 - 302, 362, 17 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

virsraksts pirms 

7. punkta 

§ sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 7 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 8 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB - 244, 414, 22 

3 +  

4/EB + 370, 296, 21 

5 +  

§ 9 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 10 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 11 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 12 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 13 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB - 244, 409, 31 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

3 -  

4 +  

5/EB + 368, 292, 20 

6/EB + 395, 214, 62 

7 +  

§ 22 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/EB + 545, 120, 21 

2 +  

§ 27 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 36 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 38 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 56 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

D apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3/EB - 252, 406, 31 

E apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB - 252, 407, 26 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

H apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 304, 179, 208 

 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ENF: virsraksts pirms § 7, § 7, 12, 27, E, H apsv. 

ALDE: § 38 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ENF 

§ 9 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus: “un nodoms” un “politiskajiem ekstrēmistiem un plaša 

mēroga dezinformācijas un” 

2. daļa: “un nodoms” 

3. daļa: “politiskajiem ekstrēmistiem un plaša mēroga dezinformācijas un” 

 
§ 10 

1. daļa: “norāda, ka Kremļa informācijas stratēģija papildina tā divpusējo attiecību, 

ekonomiskās sadarbības un kopēju projektu stiprināšanas politiku ar atsevišķām ES 

dalībvalstīm,” 

2. daļa: “lai vājinātu ES saskanību un negatīvi ietekmētu ES politikas programmas;” 

 
§ 11 

1. daļa: “apgalvo, ka Krievijas stratēģiskā komunikācija ir daļa no plašākas musinošas 

kampaņas ES sadarbības un suverenitātes, Savienības un tās dalībvalstu politiskās 

neatkarības un teritoriālās neaizskaramības vājināšanai; mudina dalībvalstis saglabāt 

modrību saistībā ar Krievijas informācijas darbībām Eiropas teritorijā”, izņemot 

vārdus “musinošas” un “un tās dalībvalstu”; 

2. daļa: “musinošas” 

3. daļa: “un tās dalībvalstu” 

4. daļa: “un stiprināt spēju apvienošanas un pretizlūkošanas darbu šādu darbību 

apkarošanai;” 

 
§ 36 

1. daļa: “uzsver, cik svarīgi ir konsekventi un efektīvi darīt zināmu ES politiku — tiklab 

Savienībā, kā arī ārpus tās — un sniegt konkrētiem reģioniem pielāgotus 

paziņojumus, ieskaitot piekļuvi informācijai vietējās valodās; šajā sakarībā atzinīgi 

vērtē EĀDD tīmekļa vietnes krievu valodā izveidošanu” 

2. daļa: “kā pirmo soli pareizajā virzienā un mudina tulkot EĀDD tīmekļa vietni vēl vairākās 

valodās, piemēram, arābu un turku valodā;” 
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§ 56 

1. daļa: “nosoda regulāros neatkarīgo plašsaziņas līdzekļu, žurnālistu un pilsoniskās 

sabiedrības aktīvistu ierobežošanas pasākumus Krievijā un okupētajās teritorijās, 

tostarp Krimā kopš tās nelikumīgas aneksijas; uzsver, ka kopš 1999. gada Krievijā ir 

nogalināti, bez pēdām pazuduši un ieslodzīti desmitiem žurnālistu;” 

2. daļa: “aicina Komisiju un dalībvalstis uzlabot žurnālistu aizsardzību Krievijā un ES 

kaimiņreģionā, kā arī sniegt atbalstu Krievijas pilsoniskajai sabiedrībai un investēt 

cilvēku savstarpējos kontaktos; prasa nekavējoties atbrīvot apcietinātos žurnālistus; 

norāda, ka ES stiprina attiecības ar tās austrumu partnervalstīm un citām 

kaimiņvalstīm, kā arī ir atvērta komunikācijai ar Krieviju;” 

3. daļa: “atzīst, ka lielākais šķērslis Krievijas īstenotajām dezinformācijas kampaņām būtu 

neatkarīgu un brīvu plašsaziņas līdzekļu pastāvēšana pašā Krievijā; uzskata, ka tā 

panākšanai ir jābūt ES mērķim;” 

4. daļa: “aicina veltīt īpašu uzmanību un pietiekamus resursus plašsaziņas līdzekļu 

plurālismam, vietējiem plašsaziņas līdzekļiem, pētnieciskajai žurnālistikai un 

plašsaziņas līdzekļiem svešvalodās, jo īpaši krievu, arābu, persiešu, turku un urdu 

valodā, kā arī citās pret propagandu neaizsargātu iedzīvotāju grupu valodās;” 

 
ALDE 

§ 1 

1. daļa: “uzsver, ka stratēģiskā propaganda pret ES izpaužas daudzās atšķirīgās formās un 

izmanto dažādus instrumentus, kas bieži vien ir pielāgoti, lai atbilstu dalībvalstu 

profiliem, ar mērķi sagrozīt patiesību, sēt šaubas, šķelt dalībvalstis, panākt 

stratēģisku plaisu starp Eiropas Savienību un tās partneriem Ziemeļamerikā, 

paralizēt lēmumu pieņemšanas procesu, diskreditēt ES iestādes un transatlantiskās 

partnerības, kurām ir atzīta loma Eiropas drošības un ekonomikas arhitektūrā, kā 

Eiropas Savienības, tā tās kaimiņvalstu pilsoņu acīs un prātos, vājināt un izšķīdināt 

Eiropas vēstījumu, kura pamatā ir demokrātiskās vērtības, cilvēktiesības un 

tiesiskums; atgādina, ka viens no svarīgākajiem izmantotajiem instrumentiem ir 

baiļu un nedrošības sēšana ES iedzīvotāju vidū, kā arī tāds naidīgu valstu un 

organizāciju attēlojums, kas rada priekšstatu, ka tie ir spēcīgāki, nekā tie patiesībā 

ir;” 

2. daļa: “uzsver, ka citu autoritāro režīmu izmantotās stratēģijas citviet pasaulē ir līdzīgas 

Kremļa izstrādātajai stratēģijai;” 

 
§ 22 

1. daļa: “uzsver, ka islāmistiskās teroristu organizācijas, jo īpaši ISIL/Daesh un Al-Qaeda, ir 

iesaistītas aktīvās dezinformācijas kampaņās ar mērķi kaitēt Eiropas vērtībām un 

interesēm;” 

2. daļa: “šajā saistībā uzsver, cik svarīgi ir izstrādāt konkrētu stratēģiju, lai cīnītos pret 

islāmistu propagandu un dezinformāciju, kas vērsta pret ES;” 

 
E apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu “karu,” 

2. daļa: šis vārds 

 
H apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu “karš” 

2. daļa: šis vārds 
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ALDE, ENF 

§ 8 

1. daļa: “atzīst, ka Krievija agresīvi izmanto dažādus rīkus un instrumentus, piemēram, 

domnīcas un īpašus fondus (piem., Russkiy Mir), īpašas iestādes 

(Rossotrudnichestvo) daudzvalodu televīzijas kanāli (piem., RT), pseido ziņu 

aģentūras un multimediju dienesti (Sputnik), pārrobežu sociālas un reliģiskas grupas, 

jo režīms vēlas sevi attēlot kā tradicionālo kristīgo vērtību vienīgo aizstāvi, sociālos 

medijus un interneta troļļus, lai apstrīdētu demokrātiskās vērtības, šķeltu Eiropu, 

gūtu vietējo atbalstu un radītu priekšstatu par nestabilām valstīm ES austrumu 

kaimiņvalstīs; uzsver, ka Krievija savā dezinformācijas un propagandas instrumentos 

iegulda ievērojamus finanšu līdzekļus, kurus tiešā veidā nodrošina valsts vai kas tiek 

piešķirti ar Kremļa kontrolētu uzņēmumu un organizāciju starpniecību;”, izņemot 

vārdus “agresīvi”, “apstrīdētu demokrātiskās vērtības, šķeltu Eiropu,” un 

“dezinformācijas un” 

2. daļa: “agresīvi” 

3. daļa: “apstrīdētu demokrātiskās vērtības, šķeltu Eiropu,” 

4. daļa: “dezinformācijas un” 

5. daļa: “uzsver, ka, no vienas puses, Kremlis finansē politiskās partijas un citas 

organizācijas, kas darbojas ES, lai vājinātu politisko kohēziju, bet, no otras puses, 

Kremļa propaganda tiešā veidā adresēta noteiktiem žurnālistiem, politiķiem un 

indivīdiem ES;” 

 
§ 13 

1. daļa: “pauž dziļas bažas par to, ka strauji izplešas Kremļa inspirētas darbības Eiropā, 

tostarp tiek izplatīta dezinformācija un propaganda, kuras mērķis ir saglabāt vai 

palielināt Krievijas ietekmi un vājināt un sašķelt ES; uzsver, ka liela daļa Kremļa 

naidīgās propagandas ir vērsta uz mērķi aprakstīt atsevišķas Eiropas valstis kā 

piederošas pie „Krievijas tradicionālās ietekmes sfēras”,”, izņemot vārdu “naidīgās” 

2. daļa: “naidīgās” 

3. daļa: “tādējādi apdraudot šo valstu suverenitāti un dziļi sakņoto Eiropas identitāti, kuru 

pagātnē mazināja komunistiskais režīms;” 

4. daļa: “norāda, ka viena no tās galvenajām stratēģijām ir tāda alternatīva vēstījuma, kura 

pamatā bieži vien ir sagrozīts vēsturisko notikumu skaidrojums, izplatīšana un 

uzspiešana, lai attaisnotu tās ārējās darbības un ģeopolitiskās intereses;” 

5. daļa: “norāda, ka viena no tās galvenajām stratēģijām ir vēstures falsificēšana;” 

6. daļa: “šajā kontekstā norāda uz vajadzību ar sabiedrisku kampaņu un izglītības sistēmu 

palīdzību uzlabot informētību par komunistisko režīmu noziegumiem un sniegt 

atbalstu pētniecības un dokumentācijas pasākumiem,” 

7. daļa “jo īpaši bijušajās Padomju Savienības bloka valstīs, lai pretdarbotos Kremļa 

vēstījumam;” 

 
ALDE, Verts/ALE 

D apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “tā kā Padomju Savienība izvērsa mērķtiecīgu, pret 

rietumiem vērstu informācijas karu Aukstā kara laikā” 

2. daļa: “tā kā Padomju Savienība izvērsa mērķtiecīgu, pret rietumiem vērstu informācijas 

karu Aukstā kara laikā”, izņemot vārdus “pret rietumiem” un “Padomju Savienība” 

3. daļa: “pret rietumiem” un “Padomju Savienība” 
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7. Zīmju valoda un profesionāli zīmju valodas tulki 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-1230/2016 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1230/2016 

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

§ 2 2 Verts/ALE, 

ECR 

 +  

§ 10 3 Verts/ALE, 

ECR 

 -  

aiz § 21 4 Verts/ALE, 

ECR 

 +  

aiz 10. atsauces 1 Verts/ALE, 

ECR 

 -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 661, 6, 23 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

Verts/ALE: galīgais balsojums 
 

Dažādi 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1241/2016 bija atsaukts. 

 

Rezolūcijas priekšlikumu B8-1230/2016 ir parakstījuši arī Marisa Matias, Martina Anderson, Matt 

Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martinez, Xabier Benito Ziluaga, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, 

Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva (GUE/NGL grupa). 

 

Rezolūcijas priekšlikumu B8-1230/2016 ir parakstījuši arī Igor Šoltes (Verts/ALE grupa) un Anneleen 

Van Bossuyt (ECR grupa) 
 

 

8. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — aktīvās vielas 

bentazona apstiprinājuma atjaunošana 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-1228/2016 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1228/2016  

(ENVI komiteja) 

§ 2 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

aiz § 2 8 PPE EB + 332, 276, 66 

§ 3 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 371, 290, 19 

§ 4 7 PPE EB - 263, 382, 37 

§ 5 3 PPE  -  

aiz § 5 4 PPE  -  

E apsv. 2 PPE  -  

M apsv 1 S&D EB + 389, 282, 7 

aiz R apsv. 5 PPE EB - 322, 340, 22 

6 PPE  -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 361, 289, 28 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ECR: galīgais balsojums 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

PPE: § 2, 3 

 


