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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. Zimbabve, mācītāja Evan Mawarire lieta 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-0224/2017 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0191/2017  

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

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0191/2017  ECR  ↓  

B8-0194/2017  S&D  ↓  

B8-0196/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0200/2017  ALDE  ↓  

B8-0224/2017  PPE  ↓  

 

 

2. Ukrainas politieslodzītie Krievijā un stāvoklis Krimā 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-0221/2017 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0190/2017 

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

§ 19 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 451, 73, 86 

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0190/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0192/2017  ECR  ↓  

B8-0195/2017  S&D  ↓  

B8-0198/2017  ALDE  ↓  

B8-0221/2017  PPE  ↓  
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Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

PPE: galīgais balsojums RC-B8-0190/2017 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

S&D: § 19 
 

 

3. Filipīnas, senatores Leila M. De Lima lieta 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-0223/2017, 
B8-0225/2017, B8-0226/2017 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0193/2017 

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

§ 6 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 12 1 GUE/NGL  +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0193/2017  ECR  ↓  

B8-0197/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0199/2017  EFDD  ↓  

B8-0222/2017  S&D  ↓  

B8-0223/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0225/2017  ALDE  ↓  

B8-0226/2017  PPE  ↓  

 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ECR: § 6 
 

 

4. ES prioritātes ANO Cilvēktiesību padomes 2017. gada sesijās 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, 
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B8-0188/2017, B8-0189/2017 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0183/2017  

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

§ 12 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 15 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 23 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 25 1 Verts/ALE PS - 197, 371, 50 

§ 27 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0183/2017  PPE  ↓  

B8-0184/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0185/2017  EFDD  ↓  

B8-0186/2017  ALDE  ↓  

B8-0187/2017  S&D  ↓  

B8-0188/2017  ECR  ↓  

B8-0189/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

Verts/ALE: grozījums Nr. 1 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ECR: § 15 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

PPE: 

§ 27 

1. daļa: „prasa ES sadarboties ar partneriem ANO uzņēmējdarbības un cilvēktiesību 

pamatprincipu īstenošanā, tostarp veicot pasākumus, ar ko mudina vairāk valstu 

pieņemt valsts rīcības plānus un iesaistīties ANO darba grupu un OHCHR darbības 

jomās;” 

2. daļa: „atkārtoti pauž savu prasību visām valstīm, tostarp ES, aktīvi un konstruktīvi 

iesaistīties tāda juridiski saistoša instrumenta pēc iespējas drīzā izveidē, kas 

starptautisko cilvēktiesību jomā regulē pārnacionālu korporāciju un citu uzņēmumu 

darbības, lai novērstu cilvēktiesību pārkāpumus, tos izmeklētu, nodrošinātu tiesisko 

aizsardzību un piekļuvi tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kad šādi pārkāpumi 

notiek;” 

 

PPE, ECR 

§ 12 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „dzimumidentitātes,”, „seksuālās orientācijas,” un 

„tostarp sadarbību ar jauno neatkarīgo ekspertu saistībā ar aizsardzību pret 

vardarbību un diskrimināciju seksuālās orientācijas un dzimumidentitātes dēļ;” 

2. daļa: „dzimumidentitātes,” 

3. daļa: „seksuālās orientācijas,” 

4. daļa: „tostarp sadarbību ar jauno neatkarīgo ekspertu saistībā ar aizsardzību pret 

vardarbību un diskrimināciju seksuālās orientācijas un dzimumidentitātes dēļ;” 
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§ 23 

1. daļa: „prasa ES arī turpmāk veicināt sieviešu un vīriešu līdztiesību un tās darbībās un 

programmās aktīvi atbalstīt ANO sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības aspekta 

integrēšanas iniciatīvas; prasa turpināt to pasākumu atbalstīšanu, kas stiprina 

sieviešu un meiteņu iespēju veicināšanu un izskauž visu veidu vardarbību un 

diskrimināciju pret sievietēm un meitenēm, tostarp vardarbību dzimuma dēļ; stingri 

pieprasa, lai ES censtos rast starpreģionālas iniciatīvas sieviešu tiesību veicināšanai, 

aizsardzībai un īstenošanai,” 

2. daļa: „kā arī Pekinas rīcības platformas un ICPD rīcības programmas efektīvai un pilnīgai 

īstenošanai,” 

3. daļa: „un pieprasa, lai ES šajā sakarā vienmēr uzturētu spēkā savu apņēmību aizstāvēt 

tiesības uz seksuālo un reproduktīvo veselību;” 
 

 

5. Konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteņu un metālu 

importētāju piegādes ķēdes pienācīga pārbaude ***I 

Ziņojums: Iuliu Winkler (A8-0141/2015) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

provizoriska 

vienošanās 

156 komiteja PS + 558, 17, 45 

deklarācijas 157 komiteja  +  

 

Dažādi 

Ziņojums 2015. gada 20. maijā tika nodots atpakaļ atbildīgajai komitejai, lai risinātu iestāžu sarunas. 
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6. Savienības sistēma datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai zivsaimniecības 

nozarē ***I 

Ziņojums: Marco Affronte (A8-0150/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Provizoriska vienošanās 

provizoriska 

vienošanās 

118 komiteja PS + 535, 38, 48 

Leģislatīvā akta projekts* 

viss teksts 118 komiteja  ↓  

atbildīgās komitejas 

grozījumi — balsošana 

kopumā 

1-117 komiteja  ↓  

balsojums: Komisijas priekšlikums PS ↓  

 

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

balsošanai tiktu izvirzīts leģislatīvā akta projekta grozījums. Ja šāds priekšlikums ir izteikts, 

Parlaments par to balso (Reglamenta 59. panta 3. un 4. punkts). 
 

 

7. Kopējas drošības un aizsardzības politikas konstitucionālās, juridiskās un 

institucionālās sekas — Lisabonas līguma sniegtās iespējas 

Ziņojums: Michael Gahler, Esteban González Pons (A8-0042/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

aiz 13. atsauces 1 referenti  +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 360, 212, 48 
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8. Integrēta Eiropas Savienības politika attiecībā uz Arktiku 

Ziņojums: Urmas Paet, Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 13 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 334, 265, 20 

2/PS - 183, 414, 20 

§ 14 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 561, 43, 15 

2/PS + 301, 289, 27 

3/AN + 386, 212, 21 

§ 41 1 vairāk nekā 

76 deputāti 

 -  

§ sākotnējais 

teksts 

PS - 187, 287, 148 

aiz § 56 2 vairāk nekā 

76 deputāti 

 +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 483, 100, 37 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

Verts/ALE: §§ 13, 14, 41 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

vairāk nekā 

76 deputāti 

§§ 13, 41 

 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

vairāk nekā 76 deputāti 

§ 13 

1. daļa: „aicina dalībvalstis aizliegt subsīdijas fosilajam kurināmajam, jo tās samazina no 

fosilā kurināmā iegūtas enerģijas ražošanas izmaksas, un tādējādi atturēt no šī 

kurināmā ieguves un izmantošanas;” 

2. daļa: „mudina Komisiju un dalībvalstis strādāt starptautiskos forumos, cenšoties panākt, 

ka turpmāk Arktikā naftas un gāzes ieguve tiek pilnīgi aizliegta un tādējādi sasniegt 

mazoglekļa ekonomikas mērķi;” 
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§ 14 

1. daļa: „aicina ES starptautiskā mērogā veicināt stingrus piesardzības regulatīvos standartus 

vides aizsardzības jomā, kā arī drošību naftas izpētes, meklēšanas un ieguves jomā;” 

2. daļa: „prasa noteikt naftas urbumu aizliegumu ES un EEZ Arktikas ledus ūdeņos” 

3. daļa: „un prasa, lai ES Arktikas Padomē un attiecībā uz Arktikas piekrastes valstīm 

sekmētu salīdzināmus piesardzības standartus;” 
 

 

9. 2016. gada ziņojums par Melnkalni 

Ziņojums: Charles Tannock (A8-0050/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 1 10 ENF  -  

§ 3 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3/EB - 264, 278, 70 

4 +  

§ 5 6 GUE/NGL  -  

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 15 7 GUE/NGL  -  

§ 17 4 S&D, 

Verts/ALE 

EB + 311, 234, 61 

§ 32 1 Verts/ALE  +  

§ 34 2 Verts/ALE  -  

§ 36 8 GUE/NGL  -  

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 40 9S GUE/NGL  -  

3 Verts/ALE EB - 288, 302, 21 

A apsv. 5 GUE/NGL  -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 471, 98, 41 

 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

EFDD: 

§ 3 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „nepieciešamību”, „daļa” un „ka ārēji dalībnieki ir” 

2. daļa: „nepieciešamību” 

3. daļa: „daļa”  

4. daļa: „ka ārēji dalībnieki ir” 

 
§ 5 

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

2. daļa: šis vārds 

 
§ 36 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „tostarp Padomes Lēmumu (KĀDP) 2016/1671, ar ko ES 

atjaunoja ierobežojošus pasākumus pret Krieviju;” 

2. daļa: šie vārdi 
 

 

10. E-demokrātija Eiropas Savienībā — iespējas un problēmjautājumi 

Ziņojums: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 16 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 414, 156, 16 

§ 20 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 314, 271, 9 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 23 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 350, 235, 4 

§ 27 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 317, 249, 20 

§ 32 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 38 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 39 1 vairāk nekā 

76 deputāti 

 -  

§ 41 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 299, 285, 6 

§ 43 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

A apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

G apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 459, 53, 47 

 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

vairāk nekā 

76 deputāti 

§§ 16, 23, 27, 43 
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Pieprasījumi balsot pa daļām 

Vairāk nekā 76 deputāti 

§ 20 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „izmantojot tematiski iedalītus proaktīvus instrumentus, 

kas nodrošina piekļuvi visiem parlamentāro procedūru dokumentiem;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 32 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „turklāt iesaka Komisijai pievērst uzmanību atvērtā 

pirmkoda risinājumiem, kurus varēti viegli ieviest visā digitālajā vienotajā tirgū;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 38 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „aicina Eiropas Parlamenta politiskās grupas un Eiropas 

politiskās partijas paplašināt sabiedrisku diskusiju un e-līdzdalības iespējas;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 41 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „šajā nolūkā ierosina apsvērt iespējamas Eiropas 

politisko partiju statusa izmaiņas, kas aptvertu un sekmētu e-līdzdalības praksi;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
A apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „un viņi novēršas no politiskajiem lēmumu pieņemšanas 

procesiem, un aizvien vairāk draud sabiedrības neapmierinātība ar politiku;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
G apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „apātiju un” 

2. daļa: šie vārdi 

 


