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PIELIKUMS 
 

BALSOŠANAS REZULTĀTI 

Saīsinājumu un simbolu saraksts 

+ pieņemts 

- noraidīts 

↓ zaudējis spēku 

R 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. Daudzpusējs nolīgums par Eiropas Kopējās gaisa telpas (ECAA) izveidi *** 

Ieteikums: Roberts Zīle (A8-0260/2017) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: piekrišana PS + 599, 38, 30 

 

 

 

2. Kontroles pasākumu piemērošana akriloilfentanilam * 

Ziņojums: Brice Hortefeux (A8-0284/2017) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 632, 9, 33 

 

 

3. ES politiskās attiecības ar Indiju 

Ziņojums: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 520, 73, 86 

 

 

4. Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Itālijai 

Ziņojums: Giovanni La Via (A8-0280/2017) (vairākums Parlamenta deputātu pieprasa kvalificētu 
vairākumu un 3/5 nodoto balsu) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 658, 6, 26 

 

 

5. Budžeta grozījuma Nr. 4/2017 projekts — pievienots priekšlikumam par ES 

Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Itālijai 

Ziņojums: Jens Geier (A8-0281/2017) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 660, 6, 27 
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6. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Somijas pieteikums 

EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 

Ziņojums: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017) (vairākums Parlamenta deputātu pieprasa kvalificētu 
vairākumu un 3/5 nodoto balsu) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 600, 83, 9 

 

 

7. ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS): pašreizējo darbības jomas 

ierobežojumu saglabāšana attiecībā uz aviācijas darbības darbībām un 

sagatavošanās globālā tirgus pasākuma ieviešanai no 2021. gada ***I 

Ziņojums: Julie Girling (A8-0258/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

atbildīgās komitejas 

grozījumi — balsošana 

kopumā 

1-2 

6-12 

14-15 

18-19 

22 

25 

27-29 

33-34 

komiteja  +  

Atbildīgās komitejas 

grozījumi atsevišķa 

balsošana 

5 komiteja PS + 542, 119, 28 

13 komiteja PS + 571, 115, 6 

16 komiteja PS + 545, 117, 31 

21 komiteja PS + 527, 157, 6 

23 komiteja PS + 569, 93, 27 

24 komiteja PS + 571, 93, 27 

31 komiteja PS + 570, 118, 6 

32 komiteja PS - 143, 546, 4 

35 komiteja PS + 581, 113, 3 

3.d pants,  § 2 36 PPE bd   
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

1 +  

2 -  

17 komiteja bd   

1/PS ↓  

2/PS ↓  

3.b pants – 4. punkts – 

1. daļa 

42 PPE  +  

20 komiteja  ↓  

44 vairāk nekā 

38 deputāti 

 ↓  

12. pants, aiz § 3 47 PPE, S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

28.a pants,  § 2, apakš 

-§ 1 

26 komiteja PS + 547, 118, 23 

45 vairāk nekā 

38 deputāti 

 -  

28.b pants – 1. punkts 30 komiteja  +  

46 vairāk nekā 

38 deputāti 

 ↓  

28.b pants, pēc 2. 

punkta 

37 PPE  -  

3. apsvērums 38 PPE  +  

4. apsvērums 39 PPE  +  

3 komiteja  ↓  

5. apsvērums 40 PPE EB - 255, 431, 7 

4 komiteja PS + 544, 110, 35 

Aiz 6. apsvēruma 41 PPE bd   

1 +  

2 +  

3 -  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

4 +  

43 vairāk nekā 

38 deputāti 

 -  

balsojums: Komisijas priekšlikums PS + 601, 69, 26 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

deputāti grozījumi Nr. 4, 5, 13, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 31, 32, 35 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

PPE, ECR: grozījums Nr. 32 

ALDE: grozījums Nr. 21 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

Verts/ALE: 

grozījums Nr. 41 

1. daļa: „Savienības līmenī ir pieņemti vairāki tiesību akti ar mērķi veicināt satiksmes 

plūsmu un kontroli pār gaisa telpas izmantošanu, lai nepieļautu Eiropas gaisa telpas 

fragmentāciju un tādējādi samazinātu emisijas.” 

2. daļa: „Savienībā CORSIA shēma būtu jāievieš kā viens no ICAO iecerēto pasākumu 

kopuma elementiem, turklāt nodrošinot, ka dalībvalstis pilnībā īsteno arī Eiropas 

vienotās gaisa telpas tiesību aktus, ievieš SESAR, satelītnavigācijai izmanto globālo 

navigācijas satelītu sistēmu (GNSS) un īsteno tādas kopīgās tehnoloģiju ierosmes kā 

„Clean Sky I” un „Clean Sky II”.” 

3. daļa: „Turpmāk visi ieņēmumi no kvotu izsolēm būtu jāpiešķir tieši iepriekšminēto 

pētniecības un izstrādes programmu īstenošanai, kā arī kopīgiem projektiem, ar 

kuriem iecerēts izstrādāt visās dalībvalstīs sadarbspējīgu pamatrisinājumu 

komplektu, jo īpaši tādus risinājumus, ar ko uzlabo aeronavigācijas infrastruktūru, 

aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanu un gaisa telpas izmantošanu, kā tas ir 

vajadzīgs Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības ģenerālplāna īstenošanai.” 

4. daļa: „Komisijai būtu jāziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par to, kādus pasākumus 

globālā tirgus pasākuma īstenošanai dalībvalstis ir veikušas, lai samazinātu aviācijas 

sektora radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas, un cita starpā jāsniedz arī informācija 

par ieņēmumu izmantošanu, kas no dalībvalstīm saņemta saskaņā ar Regulas (ES) 

Nr. 525/2013 17. pantu.” 

 

ALDE: 

grozījums Nr. 17 

1. daļa: „No 2021. gada 1. janvāra izsola 50 % kvotu. Šo procentuālo apjomu var palielināt, 

kad veic vispārējo šīs direktīvas pārskatīšanu.” 

2. daļa: „Atlikušās bezmaksas kvotas nepieciešamības gadījumā izmanto, lai izvairītos no 

10.a panta 5. punkta piemērošanas laika posmā no 2021. gada līdz 2030. gadam.” 

 
grozījums Nr. 36 

1. daļa: „No 2021. gada 1. janvāra izsola 50 % kvotu,” 

2. daļa: „ja vien tās nav nepieciešamas, lai novērstu 10.a panta 5. punkta piemērošanu 

laikposmā no 2021. līdz 2030. gadam, jo šādā gadījumā tās izmantojamas šim 

nolūkam.” 
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8. Zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos 

siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistījumu iekļaušana klimata un enerģētikas 

politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam ***I 

Ziņojums: Norbert Lins (A8-0262/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

atbildīgās komitejas 

grozījumi — balsošana 

kopumā 

1-23 

25-50 

52-64 

komiteja  +  

Atbildīgās komitejas 

grozījumi — atsevišķa 

balsošana 

24 komiteja bd   

1/EB + 391, 295, 8 

2 +  

3/EB + 367, 320, 8 

4 +  

8. pants, § 3, apakš - § 

2 

65 PPE bd   

1/PS + 365, 310, 17 

2/PS + 345, 330, 13 

3/PS + 569, 64, 61 

51 komiteja  ↓  

balsojums: Komisijas priekšlikums PS + 532, 144, 20 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

Verts/ALE: grozījums Nr. 65 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

PPE: 

grozījums Nr. 24 

1. daļa: „Plašāka nocirstas koksnes produktu ilgtspējīga izmantošana aizvietošanas ietekmes 

dēļ var ievērojami ierobežot siltumnīcefekta gāzu emisiju atmosfērā (ņemot vērā 

enerģijas un CO2 intensitāti citās nozarēs, piemēram, cementa ražošana rada 

aptuveni 8 % no CO2 emisijām pasaulē)” 

2. daļa: „un veicināt to piesaisti no atmosfēras. Lai atzītu un rosinātu izmantot nocirstas 

koksnes produktus ar ilgu aprites ciklu,” 

3. daļa: „nevis izmantot nocirstas koksnes produktus enerģijas mērķiem, ar uzskaites 

noteikumiem būtu jāgādā, lai dalībvalstis uzskaitē pareizi atspoguļotu izmaiņas 

nocirstas koksnes produktu krātuvē laikā, kad šīs izmaiņas notiek.” 

4. daļa: „Lai papildus veicinātu un iekļautu pozitīvu aizstāšanas efektu, Komisijai ar 

deleģēto aktu jāiekļauj vairāk produktu nocirstas koksnes produktu aprēķinos. 

Komisijai būtu jāsniedz norādījumi par metodiskiem jautājumiem, kas saistīti ar 

uzskaiti attiecībā uz nocirstas koksnes produktiem.” 
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S&D: 

grozījums Nr. 65 

1. daļa: „Nacionālais mežsaimniecības uzskaites plāns ietver visus IV pielikuma B iedaļā 

norādītos elementus un jauno meža references līmeni, kura pamatā ir tābrīža meža 

apsaimniekošanas prakses turpināšanās atbilstoši labākajiem pieejamajiem datiem, 

kas par nacionālajiem mežiem pēc to veida un vecuma klases dokumentēti 2000–

2012. gadā, izteiktiem tonnās CO2 ekvivalenta gadā.” 

2. daļa: „Attiecībā uz dalībvalstī nocirstās koksnes pieaugumu, kas pamatojas uz 

ilgtspējīgu meža apsaimniekošanas praksi un nacionālo politiku, kura 

pieņemta līdz meža references līmeņa iesniegšanas dienai, ievēro šādus 

nosacījumus:a) ka apsaimniekotā meža zeme arī turpmāk ir siltumnīcefekta 

gāzu piesaistītājs un b) ka ilgtermiņa mazemisiju stratēģijā ir izklāstīti veidi, 

kā līdz 2050. gadam saglabāt vai uzlabot siltumnīcefekta gāzu piesaistītājus 

un uzkrājsistēmas, lai īstenotu Parīzes nolīguma 4. panta 1. punktā noteikto 

mērķi, proti, šā gadsimta otrajā pusē panākt līdzsvaru starp siltumnīcefekta 

gāzu antropogēnajām emisijām no avotiem un piesaistījumiem piesaistītājos.” 
3. daļa: „Komisija var piešķirt atkāpi no 2000.–2012. gada bāzes perioda, ja dalībvalsts 

iesniedz pamatotu pieprasījumu, pamatojot, ka šāda atkāpe ir absolūti nepieciešama 

datu pieejamības iemeslu dēļ, piemēram, saistībā ar mežu inventarizācijas laiku.” 
 

Dažādi 

Grozījumu Nr. 65 ir parakstījis arī Nils Torvalds. 
 

 

9. Vienota uzturēšanās atļauju forma trešo valstu pilsoņiem ***I 

Ziņojums: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

provizoriska vienošanās 

provizoriska 

vienošanās 

1 komiteja PS + 614, 11, 67 

 

 

 

10. Iebildums pret deleģēto aktu: īpašas sastāva un informācijas prasības, kuras 

piemēro svara kontrolei paredzētiem pilnīgiem uztura aizstājējiem 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0497/2017 (lielākā daļa deputātu, kas veido Parlamentu, par rezolūcijas 
priekšlikuma pieņemšanu) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0497/2017 (ECR) 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

I apsvērums § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/EB - 319, 349, 23 

2 ↓  

R apsvērums § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS - 345, 344, 7 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ECR: galīgais balsojums 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ECR: R apsvērums 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ECR: 

I apsvērums 

1. daļa: Viss teksts, izņemot vārdus „gan” un „gan marķējuma prasībām” 

2. daļa: šie vārdi 
 

 

11. Iebildums saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificētas sojas pupas 

DAS-68416-4 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0498/2017 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0498/2017 (ENVI komiteja) 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 433, 216, 31 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ENF, Verts/ALE: galīgais balsojums 
 

 

12. Iebildums saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: barības un pārtikas imports, kuras 

izcelsmes vieta ir Japāna vai kura nosūtīta no Japānas pēc avārijas Fukušimas 

atomelektrostacijā 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0502/2017 
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Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0502/2017 (ENVI komiteja) 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 543, 100, 43 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ECR, EFDD: galīgais balsojums 
 

 

13. Budžeta grozījuma Nr. 3/2017 projekts — līdzekļi Jaunatnes nodarbinātības 

iniciatīvai; ACER un SESAR2 štatu saraksti 

Ziņojums: Jens Geier (A8-0282/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 1 1 ENF PS - 113, 555, 21 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 574, 113, 2 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ENF: grozījums Nr. 1 
 

 

14. Ieroču eksports: Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana 

Ziņojums: Bodil Valero (A8-0264/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 18 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

§ 29 § sākotnējais 

teksts 

PS + 351, 297, 38 

§ 34 § sākotnējais 

teksts 

PS + 377, 295, 16 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 386, 107, 198 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

Verts/ALE: § 29, 34 
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Pieprasījumi balsot atsevišķi 

PPE: § 29, 34 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

S&D: 

§ 18 

1. daļa: „ņem vērā, ka saskaņā ar gada pārskata ziņojumos minēto informāciju, pamatojoties 

uz 3. kritēriju, atteikums 2014. gadā tika sniegts 99 reizes un 2015. gadā — 

139 reizes; uzsver to, ka, ņemot vērā 2002. gada Vienoto rīcību 2002/589/KĀDP par 

Eiropas Savienības ieguldījumu vieglo ieroču un kājnieku ieroču (VIKI) 

destabilizējošas uzkrāšanas un izplatīšanas apkarošanā, saistībā ar 3. kritēriju 

dalībvalstīm ir jānovērtē nesenie gadījumi, kad ieroči pārdoti nevalstiskiem 

dalībniekiem, kā arī saistībā ar to sniegta tehniskā palīdzība un apmācība;” 

2. daļa: „atgādina, ka Vienotajā rīcībā ir norādīts — dalībvalstīm nevajadzētu pārdot VIKI 

nevalstiskiem dalībniekiem;” 
 

 

15. ES politiskās attiecības ar Latīņameriku 

Ziņojums: Javi López (A8-0268/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 24 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 59 3 referents  +  

1 vairāk nekā 

76 deputāti 

 ↓  

§ 60 2 vairāk nekā 

76 deputāti 

EB + 354, 289, 36 

4 referents  ↓  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 526, 96, 59 

 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

deputāti 

§ 24 

1. daļa: „mudina efektīvi īstenot dzimumu līdztiesību, veicināt sieviešu iespējas, kā arī 

politikas virzienus sieviešu iekļaušanai visās politiskās, ekonomiskās un sociālās 

dzīves jomās, lai palielinātu viņu aktīvu dalību sabiedrības dzīvē, stingri apkarojot 

sieviešu slepkavības, nodrošinot sieviešu fizisko un psiholoģisko drošību, veicinot 

piekļuvi darba tirgum un vienlīdzību nodarbinātībā” 

2. daļa: „un nodrošinot viņu pamattiesības, tostarp seksuālās un reproduktīvās tiesības;” 
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3. daļa: „uzsver, ka ir svarīgi uzlabot meiteņu un sieviešu dzīvi; uzsver, ka tādēļ piekļuve 

izglītībai ir būtiska un varētu izraisīt sociālas un ekonomiskas pārmaiņas; šajā 

saistībā atzinīgi vērtē 1994. gada Amerikas Konvenciju par vardarbības pret 

sievietēm novēršanu, sodīšanu un izskaušanu (Belenas konvencija) un prasa lielāku 

nozīmi piešķirt Belenas konvencijas sekretariātam un uzraudzības mehānismam 

(MESECVI); atzinīgi vērtē Eiropas Padomes Stambulas konvencijas stāšanos spēkā 

2016. gadā un aicina abu reģionu valstis, kuras to vēl nav parakstījušas, to izdarīt;” 
 

Dažādi 

Javier Nart (ALDE grupa) atsauca savu parakstu zem grozījuma Nr. 2. 
 

 

16. Korupcija un cilvēktiesības trešās valstīs 

Ziņojums: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Aiz § 78 1 vairāk nekā 

76 deputāti 

PS + 349, 290, 42 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 578, 19, 68 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

deputāti grozījums Nr. 1 

 


