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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. Pieprasījums atcelt Steeve Briois imunitāti 

Ziņojums: Evelyn Regner (A8-0011/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: lēmuma 

priekšlikums 

 +  

 

 

2. ES un Brazīlijas Nolīgums par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā *** 

Ieteikums: Angelo Ciocca (A8-0004/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: piekrišana PS + 504, 35, 95 

 

 

 

3. Īpašas komitejas jautājumos par Savienībā izmantoto atļaujas piešķiršanas 

procedūru attiecībā uz pesticīdiem izveide 

Lēmuma priekšlikums: B8-0077/2018 (Parlamenta deputātu vairākums un 2/3 nodoto balsu) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmuma priekšlikums B8-0077/2018 (Priekšsēdētāju konference) 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

 +  

 

 

 

4. Klientu valstspiederības, dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ 

īstenota ģeogrāfiskā bloķēšana un cita veida diskriminācija ***I 

Ziņojums: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

priekšlikums noraidīt Komisijas priekšlikumu 

priekšlikums noraidīt 

Komisijas 

priekšlikumu 

67= 

68= 

EFDD 

ENF 

 -  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

provizoriska vienošanās 

provizoriska 

vienošanās 

70 komiteja PS + 557, 89, 33 

Komisijas paziņojums 69 komiteja  +  

 

 

 

5. Emisiju izmaksefektīva samazināšana un investīcijas mazoglekļa risinājumos ***I 

Ziņojums: Julie Girling (A8-0003/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

provizoriska vienošanās 

provizoriska 

vienošanās 

166 komiteja PS + 535, 104, 39 

Komisijas paziņojums 167 komiteja  +  

 

 

 

6. Eiropas Centrālās bankas 2016. gada pārskats 

Ziņojums: Jonás Fernández (A8-0383/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 2 § sākotnējais 

teksts 

PS + 474, 161, 47 

§ 7 13 ENF PS - 68, 581, 30 

§ 10 7 EFDD PS - 143, 513, 24 

§ 11 1 GUE/NGL  -  

8 EFDD PS - 102, 559, 20 

§ 14 14 ENF PS - 90, 566, 23 

§ 18 9 EFDD PS - 145, 514, 25 



P8_PV(2018)02-06(VOT)_LV.docx 4 PE 617.555 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

15 ENF PS - 93, 520, 65 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 524, 153, 5 

2/PS + 527, 145, 9 

§ 19 2 GUE/NGL  -  

§ 21 10 EFDD PS - 141, 510, 33 

§ 22 16 ENF PS - 90, 576, 10 

§ 26 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 628, 15, 40 

2/EB + 595, 61, 22 

3 +  

§ 27 3 GUE/NGL PS - 157, 500, 22 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 576, 56, 44 

3 +  

aiz § 27 11 EFDD PS - 208, 465, 12 

aiz § 29, jauns 

apakšvirsraksts 

19 S&D  +  

§ 31 § sākotnējais 

teksts 

PS + 549, 127, 7 

§ 32 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 565, 70, 42 

3 +  

§ 35 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

2/PS + 595, 51, 35 

3 +  

§ 38 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 549, 125, 10 

2/PS + 543, 121, 16 

§ 40 17 ENF PS - 101, 519, 63 

§ sākotnējais 

teksts 

PS + 480, 142, 60 

§ 44 12 PPE PS + 432, 162, 89 

4 GUE/NGL  -  

18 S&D  +  

§ 45 5 GUE/NGL  -  

aiz § 46 6 GUE/NGL  -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 479, 126, 78 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

Verts/ALE: groz. Nr. 12 

GUE/NGL: groz. Nr. 3 

ENF: § 2, 31, groz. Nr. 13, 14, 15, 16, 17 

EFDD: groz. Nr. 7, 8, 9, 10, 11, § 18, 26 (pirmā daļa), 27 (otrā daļa), 32 (otrā daļa), 35 (otrā 

daļa), 38,  40 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ENF: § 32 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

EFDD: 

§ 18 

1. daļa: “uzskata, ka ar monetāro politiku vien nepietiek — kā uz to norādījis ECB 

priekšsēdētājs —, lai panāktu ilgtspējīgu ekonomikas atveseļošanos, un tikai ar tās 

palīdzību vien nevar atrisināt Eiropas ekonomikas strukturālās problēmas, ja 

papildus dalībvalsts līmenī netiek īstenota rūpīgi izstrādāta, sociāli sabalansēta un 

taisnīga politika, kas ilgtermiņā veicina izaugsmi un konkurētspēju, līdz ar stabilu 

fiskālo politiku, ievērojot Stabilitātes un izaugsmes paktu;” 

2. daļa: “turklāt piekrīt ECB, ka ir jāveido pamatīgāka EMS institucionālā arhitektūra, lai 

atbalstītu iepriekšminētās reformas un vairotu eurozonas spēju izturēt 

makroekonomiskos satricinājumus;” 
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§ 26 

 

1. daļa: “atzīmē, ka ieildzis gandrīz lēzenas ienesīguma līknes periods varētu ietekmēt banku 

sistēmas stabilitāti un peļņas gūšanas iespējas;” 

2. daļa: “tomēr piekrīt ECB, kura uzskata, ka bankas iespējas gūt peļņu galu galā ir atkarīgas 

no bankas darījumdarbības modeļa, kā arī no bankas struktūras un bilances, nevis no 

zemām procentu likmēm;” 

3. daļa: “tāpat arī atzīmē, ka ES banku sektoram ir raksturīga dažādība, un šajā ziņā valstu 

specifika nebūt nav mazsvarīgs faktors, un tas savukārt veicina finanšu sistēmas 

stabilitāti;” 

 
§ 27 

1. daļa: “atzīst, ka zemo procentu likmju politika, kas patlaban tiek īstenota, pagaidām 

pozitīvi ietekmē ienākumus nenesošu aizdevumu (INA) līmeni,” 

2. daļa: “taču ar strukturālu pieeju būtu efektīvi jānovērš lielie riski, kuri saistīti ar INA;” 

3. daļa: “atzinīgi vērtē ECB un VUM centienus uzraudzīt eurozonas bankas un palīdzēt tām 

samazināt savu INA darījumu īpatsvaru un īpaši atzinīgi vērtē gan ECB 2017. gada 

martā bankām sniegtos norādījumus par to, kā risināt ar INA saistīto problēmu, un 

pasākumus, kurus ECB veikusi attiecībā uz atsevišķām bankām, gan arī rīcības 

plānu, kas apstiprināts ECOFIN padomes 2017. gada 11. jūlija sanāksmē, neskarot 

pilnvaras, kuras Parlaments īsteno attiecībā uz 1. līmeņa tiesību aktiem; norāda, ka 

bankām, uzraudzītājiem, regulatoriem un valstu iestādēm ir jāapvieno spēki, lai 

pareizi īstenotu Padomes pieņemto rīcības plānu; pieprasa, lai spriedzes testiem būtu 

plašs tvērums un lai tie būtu metodoloģiski piemēroti un pamatīgi; iesaka rūpīgi 

uzraudzīt norises nekustamā īpašuma tirgos; uzskata, ka jebkādi papildu pasākumi 

būtu veicami tā, lai nodrošinātu, ka ir pilnībā ievērotas Eiropas Parlamenta 

prerogatīvas;” 

 
§ 32 

1. daļa: “atzīmē, ka ECB ir pozitīvi novērtējusi Eiropas noguldījumu apdrošināšanas 

sistēmas (ENAS) izveidi, kas kļuvusi par banku savienības trešo pīlāru;” 

2. daļa: “vērš uzmanību uz to, ka noguldījumu apdrošināšanai ir izšķiroša nozīme, lai 

panāktu uzticēšanos un garantētu, ka banku savienībā visi noguldījumi ir vienlīdz 

droši; uzsver, ka ENAS vēl vairāk varētu palīdzēt vairot un nosargāt finanšu 

stabilitāti;” 

3. daļa: “atzīst, ka riska dalīšana ir cieši jāsaista ar riska samazināšanu;” 

 
§ 35 

1. daļa:  “ piekrīt ECB, ka fiziskā nauda ir svarīga ka likumīgs maksāšanas līdzeklis, jo euro 

ir vienīgais likumīgais maksāšanas līdzeklis eurozonā, un atgādina visām eurozonas 

dalībvalstīm, ka mazumtirdzniecības darījumos kā likums būtu jāpieņem euro 

monētas un banknotes, taču tas neskar attiecīgo dalībvalstu tiesības” 

2. daļa: “noteikt maksimālās robežvērtības skaidras naudas darījumiem, lai” 

3. daļa:  “cīnītos pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, izvairīšanos no nodokļu 

maksāšanas un terorisma un organizētās noziedzības finansēšanu; iesaka 

Eurosistēmai laist klajā Kārļa Lielā piemiņai veltītas banknotes, kas arī būtu 

likumīgs maksāšanas līdzeklis;” 

 
§ 38 

1. daļa: “prasa ECB, vērtējot finansiālās palīdzības programmas izpildi, turpināt sniegt 

nepieciešamo atbalstu Grieķijai un arī ikvienai citai dalībvalstij; ” 
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2. daļa: “uzskata, ka šādu palīdzību — neskarot Grieķijas neatkarīgas valsts statusu, — cita 

starpā varētu nodrošināt, ja Grieķijas valsts obligācijas tiktu iekļautas valsts sektora 

aktīvu iegādes programmā (VSIP), pamatojoties uz atbilstības kritērijiem, ko 

piemēro visām dalībvalstīm, un ja plašāk tiktu īstenota nodrošināto obligāciju 

iegādes trešā programma (NOIP3), to pēc tiem pašiem atbilstības kritērijiem 

attiecinot arī uz Grieķijas juridiskajām personām — gan publisko, gan privāto 

tiesību subjektiem;” 
 

 

7. Inovācijas paātrināšana tīras enerģijas jomā 

Ziņojums: Jerzy Buzek (A8-0005/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 559, 63, 43 

 


