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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. Stāvoklis cilvēktiesību un demokrātijas jomā Nikaragvā: Francisca Ramírez lieta 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017, 
B8-0169/2017 

Mērķis Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0156/2017  

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

aiz § 1 1 GUE/NGL  -  

§ 8 2 GUE/NGL EB - 245, 331, 57 

§ 10 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0156/2017  PPE  ↓  

B8-0158/2017  EFDD  ↓  

B8-0160/2017  ECR  ↓  

B8-0163/2017  ALDE  ↓  

B8-0168/2017  S&D  ↓  

B8-0169/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

GUE/NGL: 

§ 10 

1. daļa: „norāda, ka – ņemot vērā asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un 

Centrālamerikas valstīm — ir jāatgādina Nikaragvai par nepieciešamību ievērot 

tiesiskuma principu, demokrātiju un cilvēktiesības, kā to atbalsta un veicina Eiropas 

Savienība;” 

2. daļa: „mudina ES uzraudzīt situāciju un vajadzības gadījumā apsvērt iespējamos veicamos 

pasākumus;” 
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2. Nāvessodu izpildīšana Kuveitā un Bahreinā 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, 

B8-0162/2017, B8-0165/2017 

Mērķis Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0150/2017  

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

§ 2 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

aiz § 7 5 GUE/NGL bd   

1 -  

2 -  

6 GUE/NGL bd   

1/EB + 346, 250, 37 

2 -  

§ 8 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

aiz § 8 7 Verts/ALE  +  

aiz § 9 1 S&D  +  

2 S&D EB + 355, 252, 32 

17. atsauce § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

C apsv. 8 Verts/ALE EB + 308, 265, 68 

aiz C apsv. 3 GUE/NGL  -  

E apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  
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Mērķis Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

aiz J apsv. 4 GUE/NGL  -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0150/2017  PPE  ↓  

B8-0151/2017  ECR  ↓  

B8-0154/2017  EFDD  ↓  

B8-0155/2017  ALDE  ↓  

B8-0161/2017  S&D  ↓  

B8-0162/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0165/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

PPE: 17. atsauce, § 2 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

S&D: 

Grozījums Nr. 5 

1. daļa: „prasa veikt starptautisku izmeklēšanu par Kuveitas bezvalstnieku (Bidouns) 

situāciju; uzsver, ka pilsonības atņemšana ir pretrunā starptautiskajām tiesībām un jo 

īpaši Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 15. pantam, kurā teikts, ka ikvienam ir 

tiesības uz pilsonību un ka nevienam patvaļīgi nedrīkst atņemt  viņa pilsonību;” 

2. daļa: „aicina Kuveitas iestādes pēc iespējas ātrāk pievienoties starptautiskām konvencijām 

par bezvalstniecību un valstspiederību; tāpat nosoda arī sistemātiski piemēroto 

pilsonības atņemšanas praksi Bahreinā, tostarp cilvēktiesību aizstāvjiem, un īpaši 

Bahreinas iestādēm prasa pārtraukt šādu praksi un īstenot šajā jomā pieņemtās 

starptautiskās konvencijas;” 

 
Grozījums Nr. 6 

1. daļa: „vēlreiz apstiprina, ka Eiropas uzņēmumiem, kas darbojas trešās valstīs, ir pilnībā 

jāievēro starptautiskās cilvēktiesību normas;” 

2. daļa: prasa nekavējoties atcelt visus ieroču tirdzniecības līgumus ar Kuveitu un Bahreinu;” 
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PPE: 

E apsvērums 

1. daļa: „tā kā saskaņā ar Augstā cilvēktiesību komisāra biroja datiem nāvessodi tika 

izpildīti, nopietni pārkāpjot taisnīgas tiesas standartus; tā kā trīs vīrieši bija apsūdzēti 

par spridzināšanu Manāmā 2014. gadā, kurā gāja bojā vairāki cilvēki, tostarp trīs 

policisti;” 

2. daļa: „tā kā visi trīs tomēr esot spīdzināti, lai iegūtu atzīšanos, kas pēc tam tika izmantota 

kā primārais pierādījums soda noteikšanai;” 

3. daļa: „tā kā viņiem tika atņemta pilsonība, atteikta piekļuve advokātam un izpildīts 

nāvessods mazāk nekā nedēļu pēc sprieduma paziņošanas, iepriekš neinformējot 

viņu ģimenes un nedodot iespēju piemērot apžēlošanu;” 

 
§ 8 

1. daļa: „mudina EĀDD un dalībvalstis iejaukties, prasot Bahreinas valdībai atbrīvot Nabeel 

Rajab un visus, kuri aizturēti tikai tādēļ, ka viņi miermīlīgā veidā īstenojuši savu 

vārda brīvību un pulcēšanās brīvību, un mudina Bahreinas valdību pārtraukt 

pārmērīga spēka lietošanu pret demonstrāciju dalībniekiem vai pilsonības patvaļīgas 

atņemšanas praksi,” 

2. daļa: „ko piemēroja al-Wefaq partijas garīgajam vadītājam Sheikh Isa Qassim un citiem 

disidentiem;” 
 

 

 

3. Gvatemala, it īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, 
B8-0166/2017, B8-0167/2017 

Mērķis Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0152/2017 

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

aiz § 9 1 GUE/NGL  -  

aiz § 10 2 GUE/NGL  -  

§ 12 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 351, 278, 5 

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  
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Mērķis Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0152/2017  PPE  ↓  

B8-0153/2017  EFDD  ↓  

B8-0157/2017  ECR  ↓  

B8-0159/2017  ALDE  ↓  

B8-0164/2017  S&D  ↓  

B8-0166/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0167/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

PPE: § 12 
 

Cits 

Kopīgo rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0152/2017 ir parakstījis arī Hans-Olaf Henkel (S&D 

grupa). 
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4. Terorisma apkarošana***I 

Ziņojums: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Provizoriska vienošanās 

Provizoriska 

vienošanās 

101 komiteja PS + 498, 114, 29 

Kopīgs paziņojums 113 komiteja  +  

Leģislatīvā akta projekts * 

Viss teksts 101 komiteja  ↓  

atbildīgās komitejas 

grozījumi — balsošana 

kopumā 

4-5 

7-50 

52-60 

62-64 

67-100 

komiteja  ↓  

3. pants, § 1, 

b) apakšpunkts 

51= 

104= 

Verts/ALE  ↓  

3. pants, § 2, 

d) apakšpunkts 

105 Verts/ALE  ↓  

5. pants, § 1 110= GUE/NGL  ↓  

106rev Verts/ALE  ↓  

61 komiteja  ↓  

101AD komiteja bd   

1/PS ↓  

2/PS ↓  

9. pants – virsraksts 107 S= 

111 S= 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 ↓  

65 komiteja  ↓  

101AD komiteja PS ↓  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

10. pants – virsraksts 108 S= 

112 S= 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 ↓  

101AD komiteja PS ↓  

66 komiteja  ↓  

aiz 21. panta 101AD komiteja  ↓  

109 Verts/ALE  ↓  

4. apsv. 101AD komiteja  ↓  

6 komiteja  ↓  

102 ENF PS ↓  

aiz 6. apsv. 103 Verts/ALE  ↓  

balsojums: Komisijas priekšlikums PS ↓  

Normatīvās rezolūcijas projekts 

aiz § 1 113 komiteja  ↓  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL, Verts/ALE: groz. Nr. 101AD (5. pants, § 1), groz. Nr. 101AD (9. pants, 10) 

ENF: groz. Nr. 102 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

GUE/NGL, Verts/ALE: 

groz. Nr. 101AD (5. pants, § 1) 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „vai netieši, piemēram, slavinot terora aktus,” 

2. daļa: šie vārdi 
 

Dažādi: 

Normatīvās rezolūcijas priekšlikumam tika ierosināti grozījumi Nr. 1–3. 

* Politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, var pieprasīt 

balsot par grozījumiem tiesību akta projektā. Parlaments balso par šādu iespējamu pieprasījumu 

(Reglamenta 59. panta 3. un 4. punkts). 
 

 



P8_PV(2017)02-16(VOT)_LV.doc 9 PE 600.408 

5. Pārbaužu pastiprināšana attiecīgajās datubāzēs pie ārējām robežām ***I 

Ziņojums: Monica Macovei (A8-0218/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Provizoriska vienošanās 

Provizoriska 

vienošanās 

30 komiteja PS + 469, 120, 42 

Leģislatīvā akta projekts * 

Viss teksts 30 komiteja  ↓  

atbildīgās komitejas 

grozījumi — balsošana 

kopumā 

2-29 komiteja  ↓  

1. apsv. 31 ENF PS ↓  

1 komiteja  ↓  

30AD komiteja  ↓  

balsojums: Komisijas priekšlikums PS ↓  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ENF: Grozījums Nr. 31 
 

Dažādi: 

* Politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, var pieprasīt 

balsot par grozījumiem tiesību akta projektā. Parlaments balso par šādu iespējamu pieprasījumu 

(Reglamenta 59. panta 3. un 4. punkts). 
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6. Eiropas Savienības pašreizējās institucionālās struktūras iespējamā attīstība un 

korekcijas 

Ziņojums: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Alternatīvs rezolūcijas 

priekšlikums 

3 ENF PS - 58, 524, 56 

§ 18 § sākotnējais 

teksts 

PS - 187, 449, 6 

§ 21 10 referents PS + 346, 264, 28 

4 vairāk nekā 

76 deputāti 

PS ↓  

aiz § 21 5 vairāk nekā 

76 deputāti 

PS + 310, 308, 20 

§ 29 8 referents PS + 441, 143, 56 

aiz § 31 6 vairāk nekā 

76 deputāti 

PS ↓  

§ 52 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 53 § sākotnējais 

teksts 

PS + 459, 142, 34 

§ 59 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS - 106, 512, 22 

2/PS ↓  

§ 66 2 referents  +  

6. atsauce 1 referents  +  

A apsv. 7= 

9= 

referents 

vairāk nekā 

76 deputāti 

 +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) 

(AFCO komiteja) 

PS + 283, 269, 83 
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Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

Verts/ALE: groz. Nr. 4, 5, 6, 8 

ENF: groz. Nr. 3 

EFDD: groz. Nr. 8, 10, 18 

Deputāti: § 53, 59 

GUE/NGL: groz. Nr. 10 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

Deputāti: § 18, 52, 53 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

Deputāti: 

§ 59 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „tomēr varētu apsvērt pieeju, saskaņā ar kuru ņem vērā 

tikai to EP deputātu balsis, kuri ir ievēlēti no eurozonas valsts, bet to EP deputātu un 

pārstāvju balsis, kuri nav ievēlēti no eurozonas dalībvalsts, tiktu uzskatītas par 

nesaistošām konsultatīvām balsīm, lai saglabātu unikālo institucionālo formātu;” 

2. daļa: šie vārdi 
 

 

7. Eiropas Savienības darbības uzlabošana, izmantojot Lisabonas līguma piedāvāto 

potenciālu 

Ziņojums: Mercedes Bresso un Elmar Brok (A8-0386/2016) 

Mērķis Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Alternatīvs rezolūcijas 

priekšlikums 

1 ENF PS - 53, 567, 14 

§ 7 25 S&D, PPE PS + 370, 228, 42 

§ 31 26 S&D, PPE  +  

§ 32 27 S S&D, PPE PS + 530, 73, 29 

§ 40 28 S&D, PPE  +  

§ 53 29 S&D, PPE  +  

§ 58 30 S S&D, PPE PS + 599, 25, 16 

§ 61 31 S&D, PPE PS + 465, 111, 60 
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Mērķis Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 62 32 S S&D, PPE PS + 617, 18, 8 

§ 65 33 S&D, PPE PS + 443, 167, 31 

§ 67 34 S S&D, PPE PS + 567, 55, 17 

§ 71 35 S&D, PPE  +  

§ 73 36 S S&D, PPE  +  

§ 74 37 S&D, PPE  +  

§ 85 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS - 181, 435, 22 

§ 95 38 S&D, PPE  +  

§ 97 39 S&D, PPE  +  

§ 116 § sākotnējais 

teksts 

PS + 396, 209, 33 

§ 121 § sākotnējais 

teksts 

PS + 375, 242, 23 

§ 131 § sākotnējais 

teksts 

PS + 421, 187, 28 

§ 134 § sākotnējais 

teksts 

PS + 403, 191, 40 

§ 137 § sākotnējais 

teksts 

PS + 423, 200, 15 

aiz 13. atsauces 21 S&D, PPE  +  

V apsv. 22 S&D, PPE  +  

AH apsv. 23 S&D, PPE  +  

AU apsv. 24 S S&D, PPE  +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) 

(AFCO komiteja) 

PS + 329, 223, 83 
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Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFFD: groz. Nr. 30, 32, 121, 131, 134, 137 

Verts/ALE: groz. Nr. 25, 27, 31, 33, 34 

ENF: groz. Nr. 1 

Deputāti: groz. Nr. 85 (2. daļa), 116, 121, 131, 134, 137, 148 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

Deputāti: § 116, 121, 131, 134, 137 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

Deputāti: 

§ 85 

1. daļa: „atgādina, ka parlamentu sadarbība nav jāuztver kā kādas jaunas apvienotas 

parlamentāras struktūras vai kādas citas iestādes veidošana, jo euro ir ES valūta un 

Eiropas Parlaments ir ES parlaments; atgādina, ka EMS ir izveidojusi Savienība, 

kuras pilsoņus Savienības līmenī tieši pārstāv Parlaments, kuram ir jāspēj atrast 

risinājumi parlamentārai demokrātiskai pārskatatbildībai par eurozonai specifiskiem 

lēmumiem, un jāvar šie risinājumi īstenot;” 

2. daļa: „ierosina iedvesmoties no pagātnes risinājumiem, lai dažādotu līdzdalību lēmumu 

pieņemšanā, atgādinot, piemēram, par Vācijas Bundesrāta Berlīnes locekļu statusu 

pirms apvienošanās, kuriem gan bija tiesības piedalīties, bet kuru balsojums netika 

ņemts vērā;” 
 

Dažādi: 

Grozījumi Nr. 2–20 bija atcelti. 
 

 

8. Eurozonas budžeta kapacitāte 

Ziņojums: Reimer Böge un Pervenche Berès (A8-0038/2017) 

Mērķis Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Alternatīvs rezolūcijas 

priekšlikums 

1 GUE/NGL  -  

Alternatīvs rezolūcijas 

priekšlikums 

2 ENF PS - 70, 552, 16 

Alternatīvs rezolūcijas 

priekšlikums 

3 EFDD PS - 61, 536, 39 

§ 1, ii) apakšpunkts, 

3. pīlārs, 2. daļa 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 334, 272, 33 

§ 1, iii) apakšpunkts § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  
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Mērķis Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

2/EB + 307, 306, 20 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) 

(BUDG komiteja, ECON komiteja) 

PS + 304, 255, 68 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFDD: groz. Nr. 3 

ENF: groz Nr. 2 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

Deputāti: 

§ 1, ii) apakšpunkts, 3. pīlārs, 2. daļa 

1. daļa: „Iekšēja pieprasījuma trūkuma izraisītu simetrisku satricinājumu gadījumā ar 

monetāro politiku vien nav iespējams atjaunot izaugsmi, jo īpaši situācijā, kad 

procentlikmes tuvojas nullei.” 

2. daļa: „Fiskālajai kapacitātei vajadzētu būt pietiekami lielai, lai novērstu minētos 

simetriskos šokus, finansējot investīcijas, kas vērstas uz kopējo pieprasījumu un 

pilnīgu nodarbinātību atbilstīgi LES 3. pantam.” 

 
§ 1, iii) apakšpunkts 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus: „Būtu iespējams apvienot Eurogrupas priekšsēdētāja un 

ekonomikas un finanšu lietu komisāra amatus, un šādā gadījumā Komisijas 

priekšsēdētājam šis komisārs būtu jāieceļ par Komisijas priekšsēdētāja vietnieku.” 

2. daļa: šie vārdi 
 

 

9. Civiltiesību noteikumi par robotiku 

Ziņojums: Mady Delvaux (A8-0005/2017) (Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšanai vajadzīgs kvalificēts 
vairākums) 

Mērķis Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 1 9 EFDD PS - 102, 495, 29 

§ 2 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 412, 202, 14 

§ 3 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 550, 78, 5 
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Mērķis Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 12 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

apakšvirsraksts (pirms 

§ 15) 

§ sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 16 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 17 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 20 1 ALDE  +  

§ 32 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 501, 120, 10 

15. apakšvirsraksts 

(pirms § 36) 

5= 

10= 

vairāk nekā 

38 deputāti 

PS - 125, 485, 24 

§ 36 6= 

11= 

vairāk nekā 

38 deputāti 

EFDD 

PS - 119, 476, 33 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 456, 143, 30 

§ 42 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 517, 74, 35 

§ 44 7= 

12= 

vairāk nekā 

38 deputāti 

PS - 112, 504, 10 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 582, 34, 4 

2/PS - 286, 328, 8 
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Mērķis Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 56 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 59, f) apakšpunkts 8 S= 

13 S= 

vairāk nekā 

38 deputāti 

PS - 285, 313, 20 

§ 59, g) apakšpunkts § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

§ 67 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

Pielikums (zem 

2. apakšvirsraksta) 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

Pielikums 

(9. apakšvirsraksts) 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

Pielikums (zem 

9. apakšvirsraksta) 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 606, 12, 2 

2/PS + 550, 58, 3 

3/PS + 507, 70, 35 

4/PS + 515, 68, 31 

aiz 4. atsauces 2 S&D  +  

A apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

G apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 501, 109, 8 

I apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 550, 62, 3 
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Mērķis Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

2/PS + 594, 13, 6 

J apsv. § sākotnējais 

teksts 

PS + 511, 95, 13 

K apsv. § sākotnējais 

teksts 

PS - 288, 302, 22 

L apsv. § sākotnējais 

teksts 

PS + 309, 301, 9 

M apsv § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

Q apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

U apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

V apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

aiz W apsv. 3 S&D  +  

X apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

Z apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

AB apsv. § sākotnējais 

teksts 

PS + 452, 131, 30 

AC apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 556, 42, 7 

2/PS + 433, 170, 7 
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Mērķis Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

AD apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 451, 138, 20 

AF apsv. § sākotnējais 

teksts 

PS + 547, 45, 16 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 396, 123, 85 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFDD: groz. Nr. 7, 9, 10, 11, 12, 13, J, K apsv., § 44 

ENF: AC, AF apsv., groz. Nr. 5 līdz 9, § 2 (2. daļa) 

S&D: Groz. Nr. 7=12, K, L, AB apsv., § 44 (2. daļa), pielikums (zem 9. apakšvirsraksta), 

G apsv. (2. daļa), I, AD apsv. (2. daļa), § 3 (2. daļa), § 32 (2. daļa), § 36 (2. daļa), 

§ 42 (2. daļa) 

PPE: § 44 (2. daļa) 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ALDE: A, K, L, Q, U, X, AB apsv., apakšvirsraksts pirms § 15, § 16, 17, 59 f) apakšp., 59 

g) apakšp., 67 

PPE: § 59 g) apakšp., K, L apsv. 

ENF: A apsv. 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ALDE: 

G apsvērums 

1. daļa: „tā kā ilgtermiņā pašreizējā tendence izvēlēties viedu un autonomu mašīnu izstrādi, 

trenējot spējas u pieņemot neatkarīgus lēmumus,” 

2. daļa: „ietver ne tikai ekonomiskas priekšrocības, bet arī dažādas bažas attiecībā uz to tiešām 

un netiešām sekām sabiedrībā kopumā;” 

 
I apsvērums 

1. daļa: „tā kā līdzīgi robotikas un mašīnmācīšanās rezultātā ir nepieciešams izvērtēt 

ekonomikas izmaiņu novērtējumus un ietekmi uz nodarbinātību;” 

2. daļa: „tā kā, neraugoties uz nenoliedzamajām priekšrocībām, ko rada robotika, tās 

īstenošana var izraisīt pārmaiņas darba tirgū un nepieciešamību attiecīgi pārdomāt 

izglītību, nodarbinātību un sociālo politiku;” 

 
M apsvērums 

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

2. daļa: šis vārds 

 
V apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „jo tie atspoguļo nesaraujamās Eiropas un cilvēciskās 

vērtības, kas raksturo Eiropas ieguldījumu sabiedrībā;” 

2. daļa: šie vārdi 
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Z apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus: „ne tikai” un „bet tie autonomijas un izziņas funkciju 

attīstības rezultātā, piemēram, spējot mācīties no gūtās pieredzes un pieņemt gandrīz 

neatkarīgus lēmumus, ir padarīti par arvien vairāk un vairāk līdzīgiem tādiem 

aģentiem, kas mijiedarbojas ar savu vidi un spēj to ievērojami mainīt;” 

2. daļa: „ne tikai” 

3. daļa: „bet tie autonomijas un izziņas funkciju attīstības rezultātā, piemēram, spējot mācīties 

no gūtās pieredzes un pieņemt gandrīz neatkarīgus lēmumus, ir padarīti par arvien 

vairāk un vairāk līdzīgiem tādiem aģentiem, kas mijiedarbojas ar savu vidi un spēj to 

ievērojami mainīt;” 

 
AC apsvērums 

1. daļa: „tā kā galu galā robotu autonomija rada jautājumu par to dabu, ņemot vērā spēkā 

esošās juridiskās kategorijas” 

2. daļa: „vai arī būtu jāizveido jauna kategorija, kurai būtu savas īpatnības un nostādnes;” 

 
AD apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „bez ierunām”  

2. daļa: šis vārds 

 
§ 3 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „bet nevis uz to aizstāšanu;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 12 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „katras” 

2. daļa: šis vārds 

 
§ 32 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „uzskata, ka cilvēka aizstāšana ar robotiem varētu atņemt 

aprūpes praksei cilvēciskumu,” un „no otras puses,” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 36 

1. daļa: „norāda uz robotikas lielo potenciālu „labošanas” un bojātu orgānu atjaunošanas un 

cilvēka funkciju traucējumu jomā, bet arī uz sarežģītiem jautājumiem, kurus jo īpaši 

izvirza cilvēku uzlabošanas iespējas, tā kā medicīnas roboti un it īpaši kiberfiziskas 

sistēmas (CPS) varētu mainīt mūsu priekšstatus par veselīgu cilvēka ķermeni, jo tās 

var uzvilkt un valkāt vai implantēt cilvēka ķermenī;” 

2. daļa: „uzsver, cik svarīgi ir steidzami izveidot ar pienācīgi kvalificētu personālu nodrošinātu 

robotu ētikas komiteju slimnīcās un citās veselības aprūpes iestādēs, kurām uzticēts 

izskatīt un palīdzēt atrisināt neparastas un sarežģītas ētikas problēmas, kas ietver 

jautājumus, kuri ietekmē pacientu aprūpi un ārstēšanu; aicina Komisiju un dalībvalstis 

izstrādāt pamatnostādnes, lai atbalstītu šādu komiteju izveidi un darbību;” 

 
§ 42 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „pieņemot aizvien vairāk sieviešu” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 56 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „vismaz pašreizējā posmā” 

2. daļa: šie vārdi 
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Pielikums (zem 2. apakšvirsraksta „Viedo robotu reģistrācija”) 

1. daļa: „Izsekojamības nolūkā un lai veicinātu turpmāko ieteikumu īstenošanu, būtu jāievieš 

progresīvu robotu reģistrācijas sistēma, balstoties uz kritērijiem, kas noteikti robotu 

klasificēšanai. Reģistrācijas sistēmai un reģistram vajadzētu būt Savienības līmenī, 

tiem aptverot iekšējo tirgu,” 

2. daļa: „un to varētu pārvaldīt ES robotikas un mākslīgā intelekta aģentūrai gadījumā, ja šāda 

aģentūra tiek izveidota.” 

 
Pielikums (9. apakšvirsraksts) 

1. daļa: „Pētniekiem robotikas jomā būtu jāapņemas darboties ētiski un profesionāli” 

2. daļa: „un jāpakļaujas šādiem principiem:” 

 
Pielikums (zem 9. apakšvirsraksta) 

1. daļa: „darbība klienta interešu labā — robotiem būtu jādarbojas cilvēku interesēs;” 

2. daļa: „izvairīšanās no ļaunuma — doktrīna „pirmkārt, nekaitēt”, proti, roboti nedrīkst kaitēt 

cilvēkam;” 

3. daļa: „autonomija — spēja pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu bez spaidiem par 

mijiedarbības nosacījumiem ar robotiem;” 

4. daļa „taisnīgums — taisnīga to labumu sadale, kas saistīti ar robotiku un aprūpes mājās 

pieejamību, un veselības aprūpes robotiem jo īpaši.” 

 

ALDE, ENF: 

§ 2 

1. daļa: „uzskata, ka būtu jāievieš visaptveroša Savienības progresīvu robotu reģistrācijas 

sistēma Savienības iekšējā tirgū, ja tas ir būtiski un nepieciešami īpašas kategorijas 

robotiem, un aicina Komisiju noteikt kritērijus to robotu klasificēšanai, kuri būtu 

jāreģistrē;” 

2. daļa: „šajā sakarībā aicina Komisiju izpētīt, vai būtu vēlams, ka reģistrācijas sistēmu un 

reģistru pārvaldītu ES robotikas un mākslīgā intelekta aģentūra;” 

 

ALDE, PPE: 

§ 44 

1. daļa: „uzsver, cik svarīgi ir paredzēt izmaiņas sabiedrībā, paturot prātā to, kādas sekas uz 

nodarbinātību var izraisīt robotikas un MI izstrāde un pielietošana; aicina Komisiju 

analizēt dažādus iespējamos scenārijus un to sekas uz dalībvalstu sociālās 

nodrošināšanas sistēmu dzīvotspēju;” 

2. daļa: „uzskata, ka ir jāuzsāk visaptverošas diskusijas par jauniem nodarbinātības modeļiem 

un mūsu nodokļu un sociālo sistēmu noturību, pamatojoties uz pietiekamiem 

ienākumiem, tostarp iespēju ieviest vispārēju pamatienākumu;” 
 

Dažādi: 

Albert Deß, Peter Liese, Teresa Jiménez-Becerril Barrio un Luis de Grandes Pascual bija atsaukuši 

savus parakstus zem grozījumiem Nr.  4, 5, 6, 7 un 8. 

Grozījumus Nr. 4, 5, 6, 7 un 8 bija parakstījuši arī Helga Stevens, Ulrike Trebesius un Sander Loones. 

Grozījums Nr. 4 ir zaudējis spēku, jo to nebija parakstījuši 38 deputāti. 
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10. Eiropas mākoņdatošanas iniciatīva 

Ziņojums: Jerzy Buzek (A8-0006/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Alternatīvs rezolūcijas 

priekšlikums 

1 ENF PS - 39, 536, 6 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) 

(ITRE komiteja) 

PS + 444, 93, 50 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ENF: Grozījums Nr. 1 
 

 

11. Ieguldījumi darbvietās un izaugsmē — maksimāla Eiropas strukturālo un 

investīciju fondu ieguldījuma izmantošana 

Ziņojums: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 493, 53, 40 

 

 

 

12. Aviācijas stratēģija Eiropai 

Ziņojums: Pavel Telička (A8-0021/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 1 4 Verts/ALE PS - 118, 432, 11 

§ 5 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 444, 102, 15 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

aiz § 9 1 GUE/NGL PS - 129, 409, 21 

§ 11 5 Verts/ALE PS - 99, 435, 24 

§ 12 6 Verts/ALE PS + 101, 436, 18 

aiz §15 2 GUE/NGL PS - 120, 417, 14 

§ 29 7 Verts/ALE PS - 132, 398, 4 

§ 40 § sākotnējais 

teksts 

PS + 497, 52, 4 

§ 41 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 494, 51, 6 

2/PS + 438, 98, 15 

aiz § 41 3 GUE/NGL PS - 144, 396, 4 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 397, 99, 49 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

Verts/ALE: groz. Nr. 4, 5, 6, 7 

ENF: § 5 (2. daļa), § 40, 41 

GUE/NGL: groz. Nr. 1, 2, 3 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ENF: 

§ 5 

1. daļa: „atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu pārskatīt Regulu 868/2004, ar kuru novērš 

negodīgo patlaban piekopto praksi, piemēram, nepieņemamu valsts atbalstu, kas nav 

nedz pietiekams, nedz efektīvs, tādējādi pievēršot uzmanību nopietnajām bažām par 

iespējamiem Eiropas noteikumos paredzētās konkurences kropļojumiem;” 

2. daļa: „tomēr uzsver, ka nedz nepieņemamā virzība uz protekcionisma ieviešanu, nedz 

godīgas konkurences nodrošināšanai paredzēti pasākumi paši par sevi nenodrošinās 

ES aviācijas nozares konkurētspēju;” 

 
§ 41 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „un aicina Komisiju izstrādāt regulējumu, ja tas ir 

nepieciešams;” 

2. daļa: šie vārdi 
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13. ESI fondu darbības programmu novēlota īstenošana: ietekme uz kohēzijas politiku 

un turpmākā rīcība 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0149/2017 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0149/2017 

(REGI komiteja) 

§ 3 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 378, 129, 8 

§ 8 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 9 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 333, 132, 43 

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFDD: § 3 (2. daļa), § 9 (2. daļa) 

 
Pieprasījumi balsot pa daļām 

Verts/ALE: 

§ 8 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „tostarp papildu elastīguma veidus, piemēram, elastība 

starp prioritātēm un starp darbības programmām pēc attiecīgās vadošās iestādes 

lūguma,” 

2. daļa: šie vārdi 
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EFDD: 

§ 3 

1. daļa: „uzsver, ka novēlotās īstenošanas dēļ ESI fondu darbības programmās paredzēto 

finanšu instrumentu izmantošana varētu palielināt jau esošo risku, ko izraisa zemi 

izmaksu līmeņi, pārmērīgi kapitāla piešķīrumi, nespēja apmierinošā līmenī piesaistīt 

privāto kapitālu, maziedarbīgs sviras efekts un problemātiska apgrozība; norāda, ka 

turpmāki precizējumi un pasākumi ir vajadzīgi, lai panāktu vienāda līmeņa spējas 

sadarboties ar finanšu instrumentiem kā sviru instrumentiem dalībvalstīs, un aicina 

dalībvalstis nodrošināt, ka Komisija un EIB līdzsvaroti izmanto šos instrumentus;” 

2. daļa: „atgādina arī par iespēju apvienot finansējumu no ESI fondiem un Eiropas 

Stratēģisko investīciju fonda (ESIF), lai novērstu ieguldījumu samazināšanos, jo 

īpaši tajās nozarēs, kas var vislabāk sekmēt izaugsmi un nodarbinātību;” 

 
§ 9 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „ESIF,” 

2. daļa: šie vārdi 
 


