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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 

 



P8_PV(2018)04-18(VOT)_LV.docx 2 PE 621.175 

1. Laikposma noteikšana devītajai Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanai 

vispārējās tiešās vēlēšanās * 

Ziņojums: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 492, 14, 24 

 

 

2. Parlamenta 2019. gada sesiju kalendārs 

Priekšsēdētāju konferences priekšlikums  

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Priekšsēdētāju 

konferences 

priekšlikums 

pasludināts par apstiprinātu 

 

 

3. ES un Austrālijas Pamatnolīgums *** 

Ieteikums: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: piekrišana PS + 482, 59, 33 

 

 

 

4. ES un Austrālijas Pamatnolīgums (rezolūcija) 

Ziņojums: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 500, 72, 22 

 

 

5. Eiropas Padomes Konvencija par terorisma novēršanu *** 

Ieteikums: Helga Stevens (A8-0131/2018) 
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Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: piekrišana PS + 544, 57, 10 

 

 

 

6. Eiropas Padomes Konvencija par terorisma novēršanu (papildu protokols) 

*** 

Ieteikums: Helga Stevens (A8-0132/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: piekrišana PS + 549, 56, 7 

 

 

 

7. Iepakojums un izlietotais iepakojums *** 

Ziņojums: Simona Bonafè (A8-0029/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Provizoriska vienošanās 

provizoriska 

vienošanās 

90 komiteja PS + 533, 37, 57 

 

 

 

8. Nolietoti transportlīdzekļi, bateriju un akumulatoru atkritumi un elektrisko 

un elektronisko iekārtu atkritumi ***I 

Ziņojums: Simona Bonafè (A8-0013/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Provizoriska vienošanās 

provizoriska 

vienošanās 

35 komiteja PS + 568, 42, 28 

 

 

 

9. Atkritumi ***I 
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Ziņojums: Simona Bonafè (A8-0034/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Provizoriska vienošanās 

provizoriska 

vienošanās 

253 komiteja PS + 559, 42, 46 

Komisijas paziņojumi 254 komiteja  +  

 

 

 

10. Atkritumu poligoni ***I 

Ziņojums: Simona Bonafè (A8-0031/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Provizoriska vienošanās 

provizoriska 

vienošanās 

53 komiteja PS + 580, 44, 37 

 

 

 

11. Procedurāli noteikumi vides ziņojumu sniegšanas jomā ***I 

Ziņojums: Francesc Gambús (A8-0253/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Provizoriska vienošanās 

provizoriska 

vienošanās 

13 komiteja PS + 639, 13, 17 

 

 

 

12. Komisijas godprātības politika, jo īpaši Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra 

iecelšana amatā 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0214/2018 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0214/2018 

(CONT komiteja) 

§ 1 5 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

PS + 464, 205, 8 

8 ECR EB - 301, 371, 6 

§ 6 9 ECR  -  

aiz § 18 3 ENF PS - 142, 527, 7 

10 ECR  -  

11 ECR  -  

§ 20 § sākotnējais 

teksts 

PS + 621, 60, 5 

aiz § 20 12 ECR  -  

§ 22 1 EFDD  -  

6 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

PS - 260, 422, 6 

7 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

PS - 289, 388, 4 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 459, 220, 6 

2/PS + 388, 266, 28 

3/PS + 627, 50, 6 

aiz § 22 2 ALDE  -  

4 ENF PS - 120, 528, 38 

13 ECR  -  

aiz § 23 14 ECR  -  

15 ECR  -  

§ 27 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 372, 304, 20 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

aiz § 27 17 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

PS - 250, 435, 9 

16 ENF PS - 142, 542, 3 

aiz § 30 18 Verts/ALE PS - 196, 456, 42 

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ENF: groz. Nr. 3, 4, 16 

ALDE: § 20, 22 

GUE/NGL: groz. Nr. 5, 6, 7, 17 

Verts/ALE: groz. Nr. 6, 7, 18 

PPE: § 22 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ALDE: § 20 

PPE: § 20, 27 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

PPE, ALDE: 

§ 22 

1. daļa: “apzinās, ka labvēlīga administratīvā akta atsaukšana vairumā gadījumu nav 

iespējama juridisku ierobežojumu dēļ,”, izņemot vārdus “vairumā gadījumu” 

2. daļa: “vairumā gadījumu” 

3. daļa: “tomēr aicina Komisiju pārskatīt jaunā ģenerālsekretāra iecelšanas procedūru, lai 

dotu iespēju pieteikties arī citām iespējamajām kandidatūrām no Eiropas publiskās 

administrācijas un tādējādi nodrošinātu plašāku izvēli starp potenciālajiem 

kandidātiem no tās pašas funkciju grupas un amata pakāpes; aicina Komisiju 

nākotnē izmantot atklātas un pārredzamas pieteikšanās procedūras;” 
 

 

13. Progress, kas panākts virzībā uz ANO globālo paktu par drošu, sakārtotu un 

likumīgu migrāciju un globālo paktu par bēgļiem 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0184/2018, B8-0185/2018 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0184/2018  

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

aiz § 4 2 GUE/NGL PS - 57, 624, 9 

3 GUE/NGL PS - 44, 613, 18 

aiz § 5 4 GUE/NGL PS - 62, 610, 15 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 28 § sākotnējais 

teksts 

PS + 510, 117, 69 

§ 32 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

aiz F apsv. 1 GUE/NGL PS - 59, 606, 26 

L apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 529, 109, 55 

2 +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 516, 137, 43 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0185/2018  

(ENF grupa) 

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  ↓  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL: groz. Nr. 1, 2, 3, 4 

ENF: § 28, galīgais balsojums (B8-0184/2018), L apsv. 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

GUE/NGL: § 32 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ENF: 

L apsvērums 

1. daļa: “tā kā pieredze rāda, ka migranti dod pozitīvu ieguldījumu valstīm, kurās viņi dzīvo, 

kā arī savām izcelsmes valstīm;” 

2. daļa: “tā kā migranti dod ieguldījumu valstīm, kurās viņi dzīvo, maksājot nodokļus un šo 

valstu ekonomikā ieguldot aptuveni 85 % no saviem ieņēmumiem; tā kā tiek lēsts, 

ka 2017. gadā visā pasaulē tika veikti naudas pārskaitījumi aptuveni 596 miljardi 

USD apmērā, 450 miljardiem USD pārskaitot uz jaunattīstības valstīm (tas līdz pat 

trim reizēm pārsniedz kopējo oficiālo attīstības palīdzību)” 
 

 

14. ES ārējās finansēšanas instrumentu īstenošana: vidusposma novērtēšana 

2017. gadā un turpmākā struktūra pēc 2020. gada 

Ziņojums: Marietje Schaake (A8-0112/2018) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 5 § sākotnējais bd   
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

teksts 
1 +  

2 +  

§ 6 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 24 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 55 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 88 1 Verts/ALE PS - 195, 344, 156 

aiz § 88 2 Verts/ALE PS - 131, 548, 13 

§ 89 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 92 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 121 3 Verts/ALE PS - 207, 453, 39 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 462, 82, 151 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

Verts/ALE: groz. Nr. 1, 2, 3 
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Pieprasījumi balsot pa daļām 

ENF: 

§ 5 

1. daļa: “pauž bažas par to, ka ES un tās instrumenti saskaras ar nopietnām problēmām, 

tostarp politiskiem kompromisiem starp vērtību un tiesību veicināšanu un īstermiņa 

drošības interesēm, jaunu dalībnieku parādīšanos globālās pārvaldības un 

starptautisko finanšu institūciju jomā, kā arī neskaitāmiem vardarbīgiem globāliem 

konfliktiem pasaulē, tostarp nestabilitāti ES tuvākajā apkaimē gan austrumos, gan 

dienvidos” 

2. daļa: “un aizvien agresīvāku un pašpārliecinātāku Krievijas politiku;” 

 
§ 6 

1. daļa: “norāda, ka ES trasta fondi tika izveidoti, lai risinātu migrācijas pamatcēloņus; pauž 

nožēlu par to, ka, atvēlot ES budžeta līdzekļus ES trasta fondiem un Bēgļu atbalsta 

mehānismam Turcijā, ir samazināta Savienības darbības kopējā konsekvence, 

ilgtermiņa koncepcija un ietekme;” 

2. daļa: “atkārtoti uzsver, ka finansējums jaunām prioritātēm ir jānodrošina ar jaunām 

apropriācijām;” 

3. daļa: “pauž dziļu nožēlu par to, ka saistībā ar paziņojumu par Turciju nenotika oficiāla 

apspriešanās ar Parlamentu un nevienā ar šo paziņojumu saistītā lēmumu 

pieņemšanas procesa posmā netika prasīta Parlamenta piekrišana;” 

 
§ 24 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “Krievijas īstenotā Krimas pussalas nelikumīgā aneksija 

un konflikts Ukrainas austrumu daļā,” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 55 

1. daļa: “uzsver nepieciešamību nodrošināt papildu finanšu resursus un mācību atbalstu 

pilsoniskās sabiedrības organizācijām; uzstāj, ka ir steidzami nepieciešami 

pasākumi, lai vēl vairāk samazinātu birokrātisko slogu un procedūras šķēršļus, ar 

kuriem saskaras pilsoniskās sabiedrības organizācijas, jo īpaši vietējās pilsoniskās 

sabiedrības organizācijas;”, izņemot vārdus “papildu finanšu resursus un” 

2. daļa: “papildu finanšu resursus un” 

3. daļa: “prasa izveidot īpašas budžeta pozīcijas, kas būtu paredzētas pilsoniskās sabiedrības 

organizāciju spēju veidošanai, lai uzlabotu to spējas piekļūt finansējumam;” 

4. daļa: “pauž nožēlu par to, ka Komisijas starpposma pārskatīšanas ziņojumā nav pievērsta 

uzmanība tam, ka trūkst pilsoniskās sabiedrības organizāciju līdzdalības ārējo 

instrumentu plānošanā un īstenošanā; aicina Komisiju paredzēt visos ārējos 

instrumentos un programmās stratēģiskāku pilsoniskās sabiedrības organizāciju 

iesaisti, kā to prasījusi gan Padome, gan Parlaments;” 

 
§ 89 

1. daļa: “atkārtoti norāda, ka ir ārkārtīgi svarīgi atbalstīt un veicināt demokrātiju un 

cilvēktiesības trešās valstīs, tostarp aizsargāt cilvēktiesību aizstāvjus,” 

2. daļa: “neņemot vērā trešo valstu iestāžu radītus traucējumus;” 

 
§ 92 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “romi, LGBTI,” 

2. daļa: šie vārdi 
 

 

15. 2015. un 2016. gada ziņojumi par subsidiaritāti un proporcionalitāti 
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Ziņojums: Mady Delvaux (A8-0141/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 550, 70, 72 

 

 

 

16. ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija 

un izpildaģentūras 

Ziņojums: Joachim Zeller (A8-0137/2018) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

balsojums: lēmums (viss teksts) PS + 426, 255, 12 

Rezolūcijas priekšlikums 

§ 1 50 GUE/NGL PS - 195, 433, 68 

§ 4 28 EFDD  -  

51 S&D EB - 289, 398, 5 

§ 9 52 S&D  -  

§ 10 29 EFDD  -  

§ 12 30S EFDD  -  

53 S&D  -  

§ 17 11 GUE/NGL  -  

§ 21 31 EFDD  -  

§ 22 12 GUE/NGL  -  

§ 25 32 EFDD  -  

54 S&D  -  

§ 26 33 EFDD  -  

§ 34 55 S&D EB - 302, 389, 3 

§ 41 56 S&D EB + 355, 330, 6 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 51 6 Verts/ALE EB - 154, 507, 30 

§ 52 34 EFDD  -  

§ 53 35 EFDD  -  

§ 55 36S EFDD  -  

§ 58 37 EFDD  -  

§ 59 38 EFDD  -  

§ 63 39 EFDD  -  

§ 64, a) apakšpunkts 40 EFDD  -  

aiz § 70 57 S&D  +  

§ 85 58 S&D  -  

§ 91 41S EFDD  -  

§ 92 42S EFDD  -  

§ 94 13 GUE/NGL  -  

§ 99, b) apakšpunkts 43 EFDD  -  

§ 99, c) apakšpunkts 14 GUE/NGL  -  

§ 99, e) apakšpunkts 44 EFDD  -  

§ 103 60 S&D EB - 232, 416, 46 

§ 130 45 EFDD  -  

§ 132 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB - 273, 371, 47 

§ 133 61 S&D  -  

§ 134 62 S&D  -  

§ 135 63S S&D  -  

§ 136 64 S&D EB - 247, 445, 3 

aiz § 152 65 S&D  -  

§ 175, ievaddaļa 15 GUE/NGL  -  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 176 16S GUE/NGL  -  

aiz § 185 46 EFDD  -  

47 EFDD  -  

48 EFDD  -  

§ 204, aiz 

g) apakšpunkta 

66 S&D  -  

§ 205 67 S&D  -  

§ 216 17S GUE/NGL  -  

§ 219 18 GUE/NGL  +  

§ 230 68S S&D  -  

§ 253, a) apakšpunkts 69 S&D  -  

aiz § 262 2 ENF PS - 88, 588, 18 

§ 272 49 EFDD EB + 403, 284, 9 

aiz § 285 3 ENF PS - 82, 588, 12 

§ 288, a) apakšpunkts 70 S&D PS - 322, 338, 10 

aiz § 290 4 ENF PS - 146, 536, 4 

§ 291, aiz 

a) apakšpunkta 

5 ENF PS - 147, 536, 4 

aiz § 292 19 GUE/NGL PS + 365, 260, 61 

20 GUE/NGL PS + 367, 265, 59 

aiz § 294 71 S&D  +  

aiz § 296 7 Verts/ALE EB - 231, 460, 4 

21 GUE/NGL  +  

1 EFDD PS - 194, 449, 53 

8 Verts/ALE PS + 413, 257, 15 

22 GUE/NGL PS ↓  

§ 297 9 Verts/ALE PS + 429, 261, 3 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 310 72 S&D PS + 477, 211, 6 

aiz § 322 23 GUE/NGL  +  

24 GUE/NGL  +  

25 GUE/NGL PS - 230, 459, 8 

§ 323 26 GUE/NGL PS + 577, 116, 3 

§ 326 27 GUE/NGL  -  

aiz D apsv. 10 GUE/NGL  -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 494, 171, 31 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL: groz. Nr. 19, 20, 22, 25, 26, 50 

Verts/ALE: groz. Nr. 8, 9 

EFDD: galīgais balsojums (lēmums), groz. Nr. 1 

ENF: groz. Nr. 2, 3, 4, 5 

S&D: groz. Nr. 70, 72 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

EFDD: § 132 
 

Dažādi: 

Balsojums par lēmumu apstiprināt budžeta izpildi attiecas arī uz pārskatu apstiprināšanu 

(sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punktu). 

 

Balsojums par lēmumu apstiprināt budžeta izpildi attiecas uz Komisiju un izpildaģentūrām (Regulas 

(EK) Nr. 58/2003 14. panta 3. punkts un Regulas (EK) Nr. 1653/2004 66. panta 2. punkts). 

 

Grozījums Nr. 59 bija atsaukts. 
 

 

17. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie 

ziņojumi saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2016. finanšu gada budžeta 

izpildi 

Ziņojums: Joachim Zeller (A8-0130/2018) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums 

§ 25 8 GUE/NGL EB + 403, 282, 5 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 28 9 GUE/NGL  -  

§ 68 10 GUE/NGL  -  

§ 69 11 GUE/NGL  -  

aiz § 247 12 GUE/NGL  -  

§ 282 13 GUE/NGL  -  

§ 286 14 GUE/NGL  -  

§ 326 15 GUE/NGL  -  

§ 327 16 GUE/NGL  -  

§ 328 17 GUE/NGL  -  

§ 330 18 GUE/NGL  -  

aiz § 331 1 EFDD  -  

aiz § 332 2 EFDD  -  

aiz § 335 3 EFDD  -  

aiz § 337 4 EFDD  -  

§ 338 5 EFDD  -  

aiz § 338 6 EFDD  -  

5. ats. 7 GUE/NGL  -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 552, 121, 22 

 

 

 

18. ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — 8., 9., 10. 

un 11. EAF 

Ziņojums: Barbara Kappel (A8-0123/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

balsojums: lēmums 

(viss teksts) 

PS + 523, 143, 28 
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Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 375, 125, 68 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFDD: galīgais balsojums (lēmums) 
 

Dažādi: 

Balsojums par lēmumu apstiprināt budžeta izpildi attiecas arī uz pārskatu apstiprināšanu 

(sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punktu). 
 

 

19. ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas 

Parlaments 

Ziņojums: Derek Vaughan (A8-0105/2018) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

balsojums: lēmums (viss teksts) PS + 540, 147, 4 

Rezolūcijas priekšlikums 

§ 5 1 EFDD  -  

7 ENF PS - 96, 589, 11 

aiz § 18 8 ENF PS - 104, 509, 79 

aiz § 25 37 GUE/NGL PS - 194, 426, 73 

§ 29 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 505, 108, 78 

2/PS + 319, 294, 81 

aiz § 33 9 ENF PS - 91, 603, 2 

§ 35 38 GUE/NGL PS - 109, 515, 66 

2 EFDD bd   

1 -  

2 -  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 38 3 EFDD EB + 448, 219, 22 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS ↓  

2/PS ↓  

§ 39 10 ENF PS - 121, 538, 26 

aiz § 39 11 ENF PS - 93, 592, 5 

aiz § 47 6 S&D  +  

aiz § 52 12 ENF PS - 91, 535, 69 

13 ENF PS - 96, 523, 67 

14 ENF PS - 95, 582, 14 

15 ENF PS - 87, 583, 24 

aiz § 57 39 GUE/NGL  -  

40 GUE/NGL  -  

aiz § 59 16 ENF PS - 136, 526, 33 

aiz § 63 17 ENF PS - 109, 562, 5 

aiz § 64 41 GUE/NGL  -  

§ 73, 6. ievilkums § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 371, 235, 91 

2/PS + 578, 30, 83 

aiz § 74 27 Verts/ALE PS + 396, 264, 36 

§ 79 35 S&D  +  

aiz § 83 18 ENF PS - 94, 584, 19 

aiz § 87 36 S&D  +  

42 GUE/NGL PS + 368, 319, 4 

43 GUE/NGL PS + 363, 298, 31 

§ 99 4 EFDD  -  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 100 44 GUE/NGL PS - 169, 483, 47 

aiz § 101 29 Verts/ALE PS - 198, 478, 7 

30 Verts/ALE PS - 253, 425, 9 

31 Verts/ALE PS - 242, 401, 49 

32 Verts/ALE PS - 164, 477, 50 

§ 102 21S PPE PS - 269, 388, 30 

aiz § 102 22 PPE PS - 322, 351, 14 

§ 103 23S/+2

6 

PPE PS - 299, 383, 8 

aiz § 103 24 PPE PS - 318, 333, 40 

§ 104 25S PPE PS - 284, 395, 11 

aiz § 104 33 Verts/ALE PS - 231, 437, 10 

34 Verts/ALE PS - 260, 418, 14 

aiz § 110 28 Verts/ALE PS - 244, 442, 9 

§ 131 5 EFDD  -  

aiz § 134 45 ENF  -  

20 ENF bd   

1/PS - 127, 465, 94 

2/PS - 92, 573, 24 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 542, 142, 16 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL: groz. Nr. 37, 38, 42, 43, 44, § 38 

Verts/ALE: groz. Nr. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 

EFDD: galīgais balsojums (lēmums) 

PPE: § 29, 38 

ENF: groz. Nr. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 

S&D: § 73, 6. ievilkums 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

PPE: § 29, 38 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 



P8_PV(2018)04-18(VOT)_LV.docx 18 PE 621.175 

Verts/ALE: 

grozījums Nr. 2 

1. daļa: “uzskata, ka deputātu transporta dienests būtu jāizmanto tikai tam, lai nokļūtu 

Parlamenta telpās no lidostas vai stacijas un atpakaļ, un ka izdevumu optimizācijas 

nolūkā šim mērķim būtu jānodrošina pasažieru furgoni un mikroautobusi;” 

2. daļa: “turklāt norāda, ka deputāti var bez maksas izmantot dzelzceļa transportu Beļģijā; 

mudina ģenerālsekretāru sarunu ceļā vienoties ar Beļģijas dzelzceļu uzņēmumu par 

to, ka tiks piedāvāts vairāk tiešo vilcienu no Briseles Luksemburgas stacijas uz 

Zaventemas lidostu deputātu ierašanās un aizbraukšanas aktīvākajā periodā un aicina 

Ģenerālsekretariātu veicināt deputātu pārvietošanos ar vilcienu, lai cita starpā 

mazinātu deputātu oglekļa pēdu;” 

 
grozījums Nr. 20 

1. daļa: “atgādina, ka rīcības kodekss uzliek deputātiem par pienākumu saskaņā ar rīcības 

kodeksa īstenošanas noteikumu nosacījumiem deklarēt visas dāvanas, kuras 

saņemtas, oficiāli pārstāvot Parlamentu, un ka šādas dāvanas ir jāreģistrē dāvanu 

reģistrā;” 

2. daļa: “vēlas zināt, kāpēc 2016. gadā tika deklarēta tikai viena dāvana, kamēr 2015. gadā 

tādu bija 25;” 

 

PPE: 

§ 73, 6. ievilkums 

1. daļa: “obligātu” 

2. daļa: “nodrošināt deputātiem un ietekmīgus amatus ieņemošiem ierēdņiem” un “apmācību 

par seksuālu aizskaršanu un mobingu;” 

 

S&D: 

§ 29 

1. daļa: “aicina ģenerālsekretāru ieviest pasākumus, lai risinātu viesnīcu cenu ievērojamo 

pieaugumu Strasbūrā — cenas ir krasi palielinājušās no gada uz gadu un īpaši 

izteikts palielinājums ir vērojams plenārsesiju laikā;” 

2. daļa: “iesaka uzlabot transporta iespējas starp Strasbūru un Vācijas pierobežu, kur cenas ir 

ievērojami zemākas (iespējams, organizējot autobusu starp Kēlu un Parlamenta 

ēku);” 

 
§ 38 

1. daļa: “pieņem zināšanai, ka saskaņā ar Revīzijas palātas sniegto informāciju Parlamenta 

ģeogrāfiskās izkliedētības izmaksas sasniedz EUR 114 miljonus gadā; norāda uz 

2013. gada 20. novembra rezolūcijā par Savienības iestāžu atrašanās vietas 

noteikšanu ietverto konstatējumu, ka 78 % no visiem to Parlamenta darbinieku 

komandējumiem, uz kuriem attiecas Civildienesta noteikumi, ir nepieciešami tieši 

Parlamenta dienestu ģeogrāfiskās izkliedētības dēļ; atgādina — tiek lēsts, ka šīs 

izkliedētības ietekme uz vidi ir no 11 000 līdz 19 000 tonnām CO2 emisiju;” 

2. daļa: “aicina Padomi rast risinājumu šādai nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanai;” 
 

Dažādi: 

Grozījums Nr. 19 bija atsaukts. 
 

 

20. ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Padome 

un Eiropadome 

Ziņojums: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018) 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums atlikt budžeta izpildi 

balsojums: lēmums (viss teksts) PS + 659, 32, 6 

Rezolūcijas priekšlikums 

§ 18 1= 

2= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 611, 55, 31 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFDD: galīgais balsojums (lēmums) 
 

Dažādi: 

Budžeta izpildes un pārskatu apstiprināšana tika atlikta (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 

1. punkta b) apakšpunktu). 
 

21. ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa 

Ziņojums: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

balsojums: lēmums (viss teksts) PS + 556, 124, 4 

Rezolūcijas priekšlikums 

§ 4 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 54 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 55 1= 

2= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 568, 125, 7 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFDD: galīgais balsojums (lēmums) 
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Pieprasījumi balsot atsevišķi 

PPE: § 54 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

S&D: 

§ 4 

1. daļa: “norāda, ka saskaņā ar pašreizējo budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru Tiesa 

gada darbības pārskatus Revīzijas palātai iesniedz jūnijā, Revīzijas palāta savu 

pārskatu Parlamentam iesniedz oktobrī un Parlaments līdz maijam balso plenārsēdē 

par budžeta izpildes apstiprināšanu; norāda, ka no gada pārskatu slēgšanas līdz 

budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras pabeigšanai paiet vismaz 17 mēneši, ja 

vien apstiprināšana netiek atlikta; norāda, ka revīzijās privātajā sektorā tiek ievēroti 

daudz īsāki termiņi; uzsver, ka budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra ir 

jāracionalizē un jāpaātrina;”, izņemot vārdus “norāda, ka revīzijās privātajā sektorā 

tiek ievēroti daudz īsāki termiņi;” 

2. daļa: “norāda, ka revīzijās privātajā sektorā tiek ievēroti daudz īsāki termiņi;” 

3. daļa: “pieprasa, lai Tiesa un Revīzijas palāta ņemtu vērā paraugpraksi privātajā sektorā; 

šajā sakarībā ierosina par gada darbības pārskatu iesniegšanas termiņu noteikt 

grāmatvedības gadam sekojošā gada 31. martu un par Revīzijas palātas pārskata 

iesniegšanas termiņu — 1. jūliju; turklāt ierosina pārskatīt Parlamenta Reglamenta 

IV pielikuma 5. pantā noteikto budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras grafiku, 

paredzot, ka balsojums par budžeta izpildes apstiprināšanu notiek novembra 

plenārsēdē, tādējādi slēdzot budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru gada laikā 

pēc attiecīgā grāmatvedības gada;” 
 

 

22. ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas 

palāta 

Ziņojums: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

balsojums: lēmums (viss teksts)  +  

Rezolūcijas priekšlikums 

§ 4 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

2 +  

§ 25 1= 

2= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 586, 100, 13 

 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

S&D: 

§ 4 

1. daļa: “norāda, ka saskaņā ar pašreizējo budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru gada 

darbības pārskati Revīzijas palātai tiek iesniegti jūnijā, Revīzijas palāta tos iesniedz 

Parlamentam oktobrī un Parlaments par tiem balso pirms maija plenārsēdes; norāda, 

ka no gada pārskatu slēgšanas paiet vismaz 17 mēneši līdz budžeta izpildes 

apstiprināšanas pabeigšanai, ja tā netiek atlikta; norāda, ka revīzijās privātajā sektorā 

tiek ievēroti daudz stingrāki termiņi; uzsver, ka budžeta izpildes apstiprināšanas 

procedūra ir jāracionalizē un jāpaātrina;”, izņemot vārdus “norāda, ka revīzijās 

privātajā sektorā tiek ievēroti daudz stingrāki termiņi;” 

2. daļa: “norāda, ka revīzijās privātajā sektorā tiek ievēroti daudz stingrāki termiņi;” 

3. daļa: “prasa, lai Revīzijas palāta sekotu privātā sektora labajam piemēram, un ierosina par 

gada darbības pārskatu iesniegšanas termiņu noteikt nākamā gada 31. martu un par 

Revīzijas palātas ziņojumu iesniegšanas termiņu — 1. jūliju un pēc tam pārskatīt 

Parlamenta Reglamenta IV pielikuma 5. pantā noteikto budžeta izpildes 

apstiprināšanas procedūru, lai balsojums par budžeta izpildes apstiprināšanu varētu 

notikt novembra plenārsēdē, tādējādi slēdzot budžeta izpildes apstiprināšanas 

procedūru gada laikā pēc attiecīgā grāmatvedības gada;” 

 
§ 8 

1. daļa: “pauž nožēlu par to, ka gada pārskata 10. nodaļas apsvērumu apmērs joprojām ir 

ierobežots; prasa Revīzijas palātai sniegt sīkākus datus par katru iestādi, lai gūtu 

labāku priekšstatu par administratīvo izdevumu nepilnībām;” 

2. daļa: “uzskata, ka turpmāk būtu vēlams, lai Revīzijas palāta ziņotu par katru valsti 

atsevišķi;” 
 

 

23. ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 

Ziņojums: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

balsojums: lēmums (viss teksts) PS + 560, 130, 4 

Rezolūcijas priekšlikums 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 3 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 1 EFDD  -  

§ 28 2= 

3= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 550, 130, 20 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFDD: galīgais balsojums (lēmums) 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

S&D: 

§ 3 

1. daļa: “norāda, ka saskaņā ar pašreizējo budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru 

Komiteja gada darbības pārskatus Revīzijas palātai iesniedz jūnijā, Revīzijas palāta 

savu pārskatu Parlamentam iesniedz oktobrī un Parlaments līdz maijam balso 

plenārsēdē par budžeta izpildes apstiprināšanu; norāda, ka no gada pārskatu 

slēgšanas līdz budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras pabeigšanai paiet vismaz 

17 mēneši, ja vien apstiprināšana netiek atlikta; norāda, ka revīzijās privātajā sektorā 

tiek ievēroti daudz īsāki termiņi; uzsver, ka budžeta izpildes apstiprināšanas 

procedūra ir jāracionalizē un jāpaātrina;”, izņemot vārdus “norāda, ka revīzijās 

privātajā sektorā tiek ievēroti daudz īsāki termiņi;” 

2. daļa: “norāda, ka revīzijās privātajā sektorā tiek ievēroti daudz īsāki termiņi;” 

3. daļa: “pieprasa, lai Komiteja un Revīzijas palāta ņemtu vērā paraugpraksi privātajā 

sektorā; šajā sakarībā ierosina par gada darbības pārskatu iesniegšanas termiņu 

noteikt grāmatvedības gadam sekojošā gada 31. martu un par Revīzijas palātas 

pārskata iesniegšanas termiņu — 1. jūliju; turklāt ierosina pārskatīt Parlamenta 

Reglamenta IV pielikuma 5. pantā noteikto budžeta izpildes apstiprināšanas 

procedūras grafiku, paredzot, ka balsojums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

notiek novembra plenārsēdē, tādējādi slēdzot budžeta izpildes apstiprināšanas 

procedūru gada laikā pēc attiecīgā grāmatvedības gada;” 
 

 

24. ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu 

komiteja 

Ziņojums: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018) 



P8_PV(2018)04-18(VOT)_LV.docx 23 PE 621.175 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

balsojums: lēmums (viss teksts) PS + 490, 200, 4 

Rezolūcijas priekšlikums 

§ 3 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 17 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 21 1 Verts/ALE PS - 252, 431, 18 

2 EFDD PS - 240, 440, 16 

4 GUE/NGL EB + 468, 211, 19 

§ sākotnējais 

teksts 

ats. ↓  

§ 26 3= 

5= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 562, 125, 14 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

Verts/ALE: grozījums Nr. 1 

EFDD: galīgais balsojums (lēmums), groz. Nr. 2 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

EFDD: § 21 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

S&D: 

§ 3 
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1. daļa: “norāda, ka saskaņā ar pašreizējo budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru 

Komiteja gada darbības pārskatus iesniedz Revīzijas palātai jūnijā, Revīzijas palāta 

savu pārskatu Parlamentam iesniedz oktobrī un Parlaments līdz maijam balso 

plenārsēdē par budžeta izpildes apstiprināšanu; norāda, ka no gada pārskatu 

slēgšanas līdz budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras pabeigšanai paiet vismaz 

17 mēneši, ja vien apstiprināšana netiek atlikta; norāda, ka revīzijās privātajā sektorā 

tiek ievēroti daudz īsāki termiņi; uzsver, ka budžeta izpildes apstiprināšanas 

procedūra ir jāracionalizē un jāpaātrina;”, izņemot vārdus “norāda, ka revīzijās 

privātajā sektorā tiek ievēroti daudz īsāki termiņi;” 

2. daļa: “norāda, ka revīzijās privātajā sektorā tiek ievēroti daudz īsāki termiņi;” 

3. daļa: “pieprasa, lai Komiteja un Revīzijas palāta ņemtu vērā paraugpraksi privātajā 

sektorā; šajā sakarībā ierosina par gada darbības pārskatu iesniegšanas termiņu 

noteikt grāmatvedības gadam sekojošā gada 31. martu un par Revīzijas palātas 

pārskata iesniegšanas termiņu — 1. jūliju; turklāt ierosina pārskatīt Parlamenta 

Reglamenta IV pielikuma 5. pantā noteikto budžeta izpildes apstiprināšanas 

procedūras grafiku, paredzot, ka balsojums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

notiek novembra plenārsēdē, tādējādi slēdzot budžeta izpildes apstiprināšanas 

procedūru gada laikā pēc attiecīgā grāmatvedības gada;” 

 
§ 17 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “vienlaikus nepieļaujot pārklāšanos ar citu Savienības 

iestāžu darbībām;” 

2. daļa: šie vārdi 
 

 

25. ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas 

Ārējās darbības dienests 

Ziņojums: Marco Valli (A8-0128/2018) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

balsojums: lēmums (viss teksts) PS + 542, 135, 15 

Rezolūcijas priekšlikums 

§ 7 1 EFDD  -  

§ 9 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 31 2 S&D  +  

§ 42 3 GUE/NGL PS - 127, 506, 69 

§ sākotnējais 

teksts 

ats. +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 46 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 549, 133, 18 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL: grozījums Nr. 3 

EFDD: galīgais balsojums (lēmums) 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

EFDD: § 42 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

EFDD: 

§ 9 

1. daļa: “pauž atbalstu ex post pārbaudes izmaksu lietderības analīzei un uzlabošanai, 

salīdzinot ex post pārbaudes darbību izmaksas ar konstatēto kļūdu vērtību; atzīmē, 

ka vienas kļūdu konstatēšanas vienības izmaksas (izmaksas uz vienu euro) 

2016. gadā sasniedza 23 centus;” 

2. daļa: “atzīst, ka šīs vienības izmaksas ir saistītas ar zemo kļūdu īpatsvaru un līdz ar to būtu 

zemākas, ja kļūdu ietekmētā summa būtu lielāka;” 

 

S&D: 

§ 46 

1. daļa: “norāda, ka saskaņā ar pašreizējo budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru EĀDD 

gada darbības pārskatus Revīzijas palātai iesniedz jūnijā, Revīzijas palāta savu 

pārskatu Parlamentam iesniedz oktobrī un Parlaments līdz maijam balso plenārsēdē 

par budžeta izpildes apstiprināšanu; norāda, ka no gada pārskatu slēgšanas līdz 

budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras pabeigšanai paiet vismaz 17 mēneši, ja 

vien apstiprināšana netiek atlikta; norāda, ka revīzijās privātajā sektorā tiek ievēroti 

daudz īsāki termiņi; uzsver, ka budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra ir 

jāracionalizē un jāpaātrina;”, izņemot vārdus “norāda, ka revīzijās privātajā sektorā 

tiek ievēroti daudz īsāki termiņi;” 

2. daļa: “norāda, ka revīzijās privātajā sektorā tiek ievēroti daudz īsāki termiņi;” 

3. daļa: “pieprasa, lai EĀDD un Revīzijas palāta ņemtu vērā paraugpraksi privātajā sektorā 

un šajā sakarībā ierosina par gada darbības pārskatu iesniegšanas termiņu noteikt 

grāmatvedības gadam sekojošā gada 31. martu un par Revīzijas palātas pārskata 

iesniegšanas termiņu — 1. jūliju; turklāt ierosina pārskatīt Parlamenta Reglamenta 

IV pielikuma 5. pantā noteikto budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras grafiku, 

paredzot, ka balsojums par budžeta izpildes apstiprināšanu notiek novembra 

plenārsēdē, tādējādi slēdzot budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru gada laikā 

pēc attiecīgā grāmatvedības gada.” 
 

 

26. ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas 

Ombuds 
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Ziņojums: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

balsojums: lēmums (viss teksts)  +  

Rezolūcijas priekšlikums 

§ 3 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 18 1 EFDD  -  

§ 24 2= 

3= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 572, 119, 6 

 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

S&D: 

§ 3 

1. daļa: “atzinīgi vērtē to, ka Ombuds savu gada darbības pārskatu Revīzijas palātai 

iesniedza martā; norāda, ka Revīzijas palāta savu ziņojumu Parlamentam iesniedza 

oktobrī un ka Parlamentam ir līdz maijam jābalso plenārsēdē par budžeta izpildes 

apstiprināšanu; norāda, ka no gada pārskatu slēgšanas paiet vismaz 17 mēneši līdz 

budžeta izpildes apstiprināšanas pabeigšanai, ja tā netiek atlikta; norāda, ka revīzijās 

privātajā sektorā tiek ievēroti daudz īsāki termiņi; uzsver, ka budžeta izpildes 

apstiprināšanas procedūra ir jāracionalizē un jāpaātrina;”, izņemot vārdus “norāda, 

ka revīzijās privātajā sektorā tiek ievēroti daudz īsāki termiņi;” 

2. daļa: “norāda, ka revīzijās privātajā sektorā tiek ievēroti daudz īsāki termiņi;” 

3. daļa: “prasa, lai Ombuds sekotu privātā sektora labajam piemēram, un ierosina par gada 

darbības pārskatu iesniegšanas termiņu noteikt nākamā gada 31. martu, par Revīzijas 

palātas ziņojumu iesniegšanas termiņu — 1. jūliju un Parlamentam par budžeta 

izpildes apstiprināšanu attiecīgi balsot novembra plenārsēdē, tādējādi slēdzot 

budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru gada laikā pēc attiecīgā grāmatvedības 

gada;” 
 

 

27. ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas 

Datu aizsardzības uzraudzītājs 

Ziņojums: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018) 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

balsojums: lēmums (viss teksts) PS + 569, 124, 4 

Rezolūcijas priekšlikums 

§ 3 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 400, 289, 6 

3 +  

§ 23 1= 

2= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 566, 130, 2 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFDD: galīgais balsojums (lēmums) 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

S&D: 

§ 3 

1. daļa: “norāda, ka saskaņā ar pašreizējo budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru 

Uzraudzītājs gada darbības pārskatu Revīzijas palātai iesniedz jūnijā, Revīzijas 

palāta savu ziņojumu Parlamentam iesniedz oktobrī un Parlaments par budžeta 

izpildes apstiprināšanu balso pirms maija plenārsēdes; norāda, ka no gada pārskatu 

slēgšanas līdz budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras pabeigšanai paiet vismaz 

17 mēneši, ja vien apstiprināšana netiek atlikta; norāda, ka revīzijās privātajā sektorā 

tiek ievēroti daudz īsāki termiņi; uzsver, ka budžeta izpildes apstiprināšanas 

procedūra ir jāracionalizē un jāpaātrina;”, izņemot vārdus “norāda, ka revīzijās 

privātajā sektorā tiek ievēroti daudz īsāki termiņi;” 

2. daļa: “norāda, ka revīzijās privātajā sektorā tiek ievēroti daudz īsāki termiņi;” 

3. daļa: “pieprasa, lai Uzraudzītājs un Revīzijas palāta ņemtu vērā paraugpraksi privātajā 

sektorā; šajā sakarībā ierosina par gada darbības pārskatu iesniegšanas termiņu 

noteikt grāmatvedības gadam sekojošā gada 31. martu un par Revīzijas palātas 

ziņojuma iesniegšanas termiņu — 1. jūliju; turklāt ierosina pārskatīt Parlamenta 

Reglamenta IV pielikuma 5. pantā noteikto budžeta izpildes apstiprināšanas 

procedūras grafiku, paredzot, ka balsojums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

notiek novembra plenārsēdē, tādējādi slēdzot budžeta izpildes apstiprināšanas 

procedūru gada laikā pēc attiecīgā grāmatvedības gada;” 
 

 

28. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES aģentūru sniegums, 

finanšu pārvaldība un kontrole 

Ziņojums: Bart Staes (A8-0115/2018) 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums 

§ 5 2 GUE/NGL bd   

1/PS + 586, 104, 10 

2/PS - 127, 552, 11 

§ 33 3 GUE/NGL  -  

§ 38 1 ECR EB + 582, 110, 6 

grozīts mutiski 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 558, 129, 7 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL: groz. Nr. 2 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

PPE: 

groz. Nr. 2 

1. daļa: “uzsver, ka Iestāžu darba grupa decentralizēto aģentūru jautājumos jo īpaši izskatīja 

Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA) izmēģinājuma projektu saistībā ar 

aģentūrām, kuras tiek finansētas no maksām; norāda — pat ja aģentūras tiek pilnībā 

finansētas no maksām, tās joprojām ir pilnībā atbildīgas budžeta izpildes 

apstiprinātājiestādes priekšā, ņemot vērā ar reputāciju saistītos apdraudējumus; 

turklāt pauž bažas par EASA izmēģinājuma projektā izmantotajiem kvalitātes 

rādītājiem, jo tie galvenokārt vērsti uz klientu apmierinātību un mazāk saistīti ar 

aviācijas drošību; aicina Komisiju noskaidrot, kā iespējams nodrošināt to aģentūru 

neatkarību, kuras tiek pilnībā finansētas no maksām” 

2. daļa: “un šajā sakarībā apsvērt sistēmu, ka maksas tiek maksātas Komisijai, nevis tiešā 

veidā aģentūrām, un ka aģentūras arī turpmāk tiek finansētas no Savienības budžeta” 
 

Dažādi: 

Monica Macovei ierosināja šādu mutisku grozījumu: 

“38. norāda, ka 29 aģentūras (94 %) savās tīmekļa vietnēs bija publicējušas valdes locekļu, vadošo 

darbinieku un iekšējo ekspertu interešu deklarācijas; aicina pārējās aģentūras, kas to vēl nav 

izdarījušas, nekavējoties publicēt šīs deklarācijas, norādot dalību jebkādās citās profesionālās 

organizācijās un tādējādi dodot iespēju veikt neatkarīgu iekšēju pārbaudi; atzinīgi vērtē to, ka vidēja 

lieluma aģentūras un tās, kuras to darba specifikas dēļ vairāk apdraud interešu konflikta risks, 

pārbauda iesniegtās deklarācijas vai nu reizi gadā, vai pat biežāk;” 

 
 

 

29. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Energoregulatoru 

sadarbības aģentūra (ACER) 

Ziņojums: Bart Staes (A8-0074/2018) 
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Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

balsojums: lēmums 

(viss teksts) 

 +  

Rezolūcijas priekšlikums 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 558, 131, 5 

 

Dažādi: 

Balsojums par lēmumu apstiprināt budžeta izpildi attiecas arī uz pārskatu apstiprināšanu 

(sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punktu). 
 

 

30. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Elektronisko 

komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) birojs 

Ziņojums: Bart Staes (A8-0069/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

balsojums: lēmums 

(viss teksts) 

 +  

Rezolūcijas priekšlikums 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 554, 132, 7 

 

Dažādi: 

Balsojums par lēmumu apstiprināt budžeta izpildi attiecas arī uz pārskatu apstiprināšanu 

(sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punktu). 
 

 

31. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības 

iestāžu Tulkošanas centrs (CdT) 

Ziņojums: Bart Staes (A8-0106/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

balsojums: lēmums 

(viss teksts) 

 +  
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Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 560, 127, 8 

 

Dažādi: 

Balsojums par lēmumu apstiprināt budžeta izpildi attiecas arī uz pārskatu apstiprināšanu 

(sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punktu). 
 

 

32. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās 

izglītības attīstības centrs (CEDEFOP) 

Ziņojums: Bart Staes (A8-0068/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

balsojums: lēmums 

(viss teksts) 

 +  

Rezolūcijas priekšlikums 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 563, 106, 28 

 

Dažādi: 

Balsojums par lēmumu apstiprināt budžeta izpildi attiecas arī uz pārskatu apstiprināšanu 

(sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punktu). 
 

 

33. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības 

Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL) 

Ziņojums: Bart Staes (A8-0098/2018) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

balsojums: lēmums (viss teksts)  +  

Rezolūcijas priekšlikums 

§ 11 1 GUE/NGL  -  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 554, 126, 9 

 

Dažādi: 

Balsojums par lēmumu apstiprināt budžeta izpildi attiecas arī uz pārskatu apstiprināšanu 

(sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punktu). 
 

 

34. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas 

drošības aģentūra (EASA) 

Ziņojums: Bart Staes (A8-0066/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

balsojums: lēmums 

(viss teksts) 

 +  

Rezolūcijas priekšlikums 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 558, 123, 14 

 

Dažādi: 

Balsojums par lēmumu apstiprināt budžeta izpildi attiecas arī uz pārskatu apstiprināšanu 

(sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punktu). 
 

 

35. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma 

atbalsta birojs (EASO) 

Ziņojums: Bart Staes (A8-0083/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums atlikt budžeta izpildi 

balsojums: lēmums 

(viss teksts) 

PS + 622, 46, 21 

Rezolūcijas priekšlikums 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 623, 40, 25 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 
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EFDD: galīgais balsojums (lēmums) 
 

Dažādi: 

Budžeta izpildes un pārskatu apstiprināšana tika atlikta (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 

1. punkta b) apakšpunktu). 
 

36. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Banku iestāde 

(EBI) 

Ziņojums: Bart Staes (A8-0067/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

balsojums: lēmums 

(viss teksts) 

PS + 554, 126, 8 

Rezolūcijas priekšlikums 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 566, 110, 12 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFDD: galīgais balsojums (lēmums) 
 

Dažādi: 

Balsojums par lēmumu apstiprināt budžeta izpildi attiecas arī uz pārskatu apstiprināšanu 

(sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punktu). 
 

 

37. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību 

profilakses un kontroles centrs (ECDC) 

Ziņojums: Bart Staes (A8-0085/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

balsojums: lēmums 

(viss teksts) 

 +  

Rezolūcijas priekšlikums 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 566, 122, 5 

 

Dažādi: 

Balsojums par lēmumu apstiprināt budžeta izpildi attiecas arī uz pārskatu apstiprināšanu 

(sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punktu). 
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38. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķimikāliju 

aģentūra (ECHA) 

Ziņojums: Bart Staes (A8-0086/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

balsojums: lēmums 

(viss teksts) 

 +  

Rezolūcijas priekšlikums 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 564, 128, 7 

 

Dažādi: 

Balsojums par lēmumu apstiprināt budžeta izpildi attiecas arī uz pārskatu apstiprināšanu 

(sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punktu). 
 

 

39. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides 

aģentūra (EVA) 

Ziņojums: Bart Staes (A8-0090/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

balsojums: lēmums 

(viss teksts) 

 +  

Rezolūcijas priekšlikums 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 562, 128, 4 

 

Dažādi: 

Balsojums par lēmumu apstiprināt budžeta izpildi attiecas arī uz pārskatu apstiprināšanu 

(sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punktu). 
 

 

40. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas 

Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA) 

Ziņojums: Bart Staes (A8-0107/2018) 
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Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

balsojums: lēmums 

(viss teksts) 

PS + 536, 149, 7 

Rezolūcijas priekšlikums 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 553, 129, 11 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFDD: galīgais balsojums (lēmums) 
 

Dažādi: 

Balsojums par lēmumu apstiprināt budžeta izpildi attiecas arī uz pārskatu apstiprināšanu 

(sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punktu). 
 

 

41. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas 

nekaitīguma iestāde (EFSA) 

Ziņojums: Indrek Tarand (A8-0091/2018) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

balsojums: lēmums (viss teksts)  +  

Rezolūcijas priekšlikums 

§ 20 2 GUE/NGL bd   

1/PS - 254, 409, 26 

2/PS + 410, 229, 29 

3/PS - 248, 437, 5 

aiz § 25 1 EFDD  -  

aiz § 26 3 GUE/NGL  -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 552, 140, 8 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL: groz. Nr. 2 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

PPE: 
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groz. Nr. 2 

1. daļa: “ar bažām atzīmē, ka saskaņā ar Corporate Europe Observatory datiem 46 % 

ekspertu, kas kopš 2015. gada strādā Iestādē, ir interešu konflikts, ko veido tiešas vai 

netiešas saiknes ar lobistiem un uzņēmumiem, kuru produktus Iestāde novērtē;” 

2. daļa: “atzīst, ka ar iekšējām procedūrām nepietiek, lai nodrošinātu Iestādes neatkarību no 

nozares; atzīmē, ka darbiniekiem, kas beidz strādāt Iestādē, ir pienākums to informēt 

par savu turpmāko darbu un potenciāliem interešu konfliktiem;” 

3. daļa: “mudina Iestādi piemērot stingrākus noteikumus par virpuļdurvju efekta situācijām 

un šādos gadījumos noteikt ļoti atturošas sankcijas;” 
 

Dažādi: 

Balsojums par lēmumu apstiprināt budžeta izpildi attiecas arī uz pārskatu apstiprināšanu 

(sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punktu). 
 

 

42. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu 

līdztiesības institūts (EIGE) 

Ziņojums: Bart Staes (A8-0087/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

balsojums: lēmums 

(viss teksts) 

 +  

Rezolūcijas priekšlikums 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 560, 128, 10 

 

Dažādi: 

Balsojums par lēmumu apstiprināt budžeta izpildi attiecas arī uz pārskatu apstiprināšanu 

(sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punktu). 
 

 

43. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas 

Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI) 

Ziņojums: Bart Staes (A8-0088/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

balsojums: lēmums 

(viss teksts) 

 +  

Rezolūcijas priekšlikums 
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Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 578, 114, 7 

 

Dažādi: 

Balsojums par lēmumu apstiprināt budžeta izpildi attiecas arī uz pārskatu apstiprināšanu 

(sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punktu). 
 

 

44. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un 

tehnoloģiju institūts (EIT) 

Ziņojums: Bart Staes (A8-0096/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

balsojums: lēmums 

(viss teksts) 

 +  

Rezolūcijas priekšlikums 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 563, 128, 6 

 

Dažādi: 

Balsojums par lēmumu apstiprināt budžeta izpildi attiecas arī uz pārskatu apstiprināšanu 

(sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punktu). 
 

 

45. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra 

(EMA) 

Ziņojums: Bart Staes (A8-0103/2018) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

balsojums: lēmums (viss teksts)  +  

Rezolūcijas priekšlikums 

aiz § 18 1 GUE/NGL PS - 203, 472, 18 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 534, 145, 18 
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Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL: groz. Nr. 1 
 

Dažādi: 

Balsojums par lēmumu apstiprināt budžeta izpildi attiecas arī uz pārskatu apstiprināšanu 

(sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punktu). 
 

 

46. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un 

narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) 

Ziņojums: Bart Staes (A8-0081/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

balsojums: lēmums 

(viss teksts) 

 +  

Rezolūcijas priekšlikums 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 561, 123, 10 

 

Dažādi: 

Balsojums par lēmumu apstiprināt budžeta izpildi attiecas arī uz pārskatu apstiprināšanu 

(sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punktu). 
 

 

47. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības 

aģentūra (EMSA) 

Ziņojums: Bart Staes (A8-0078/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

balsojums: lēmums 

(viss teksts) 

PS + 541, 133, 17 

Rezolūcijas priekšlikums 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 539, 132, 18 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFDD: galīgais balsojums (lēmums) 
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Dažādi: 

Balsojums par lēmumu apstiprināt budžeta izpildi attiecas arī uz pārskatu apstiprināšanu 

(sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punktu). 
 

 

48. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības 

Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) 

Ziņojums: Bart Staes (A8-0114/2018) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

balsojums: lēmums (viss teksts)  +  

Rezolūcijas priekšlikums 

§ 3 1 Verts/ALE  +  

§ 6 2 Verts/ALE  +  

§ 15 3 Verts/ALE  +  

§ 16 4 Verts/ALE  +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 557, 111, 29 

 

Dažādi: 

Balsojums par lēmumu apstiprināt budžeta izpildi attiecas arī uz pārskatu apstiprināšanu 

(sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punktu). 
 

 

49. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības 

Dzelzceļu aģentūra (ERA) 

Ziņojums: Bart Staes (A8-0079/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

balsojums: lēmums 

(viss teksts) 

 +  

Rezolūcijas priekšlikums 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 552, 133, 9 
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Dažādi: 

Balsojums par lēmumu apstiprināt budžeta izpildi attiecas arī uz pārskatu apstiprināšanu 

(sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punktu). 
 

 

50. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vērtspapīru 

un tirgu iestāde (EVTI) 

Ziņojums: Bart Staes (A8-0101/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

balsojums: lēmums 

(viss teksts) 

 +  

Rezolūcijas priekšlikums 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 571, 110, 14 

 

Dažādi: 

Balsojums par lēmumu apstiprināt budžeta izpildi attiecas arī uz pārskatu apstiprināšanu 

(sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punktu). 
 

 

51. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības 

fonds (ETF) 

Ziņojums: Bart Staes (A8-0080/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

balsojums: lēmums 

(viss teksts) 

 +  

Rezolūcijas priekšlikums 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 560, 129, 8 

 

Dažādi: 

Balsojums par lēmumu apstiprināt budžeta izpildi attiecas arī uz pārskatu apstiprināšanu 

(sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punktu). 
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52. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra 

lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā 

(eu-LISA) 

Ziņojums: Bart Staes (A8-0111/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

balsojums: lēmums 

(viss teksts) 

 +  

Rezolūcijas priekšlikums 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 553, 133, 5 

 

Dažādi: 

Balsojums par lēmumu apstiprināt budžeta izpildi attiecas arī uz pārskatu apstiprināšanu 

(sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punktu). 
 

 

53. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba 

drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) 

Ziņojums: Bart Staes (A8-0084/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

balsojums: lēmums 

(viss teksts) 

 +  

Rezolūcijas priekšlikums 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 564, 126, 7 

 

Dažādi: 

Balsojums par lēmumu apstiprināt budžeta izpildi attiecas arī uz pārskatu apstiprināšanu 

(sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punktu). 
 

 

54. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes 

aģentūra 

Ziņojums: Bart Staes (A8-0102/2018) 
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Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

balsojums: lēmums 

(viss teksts) 

 +  

Rezolūcijas priekšlikums 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 559, 110, 28 

 

Dažādi: 

Balsojums par lēmumu apstiprināt budžeta izpildi attiecas arī uz pārskatu apstiprināšanu 

(sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punktu). 
 

 

55. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un 

darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) 

Ziņojums: Bart Staes (A8-0092/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

balsojums: lēmums 

(viss teksts) 

 +  

Rezolūcijas priekšlikums 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 559, 130, 5 

 

Dažādi: 

Balsojums par lēmumu apstiprināt budžeta izpildi attiecas arī uz pārskatu apstiprināšanu 

(sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punktu). 
 

 

56.  2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības 

Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) 

Ziņojums: Bart Staes (A8-0113/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

balsojums: lēmums 

(viss teksts) 

 +  
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Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 556, 127, 10 

 

 

Dažādi: 

Balsojums par lēmumu apstiprināt budžeta izpildi attiecas arī uz pārskatu apstiprināšanu 

(sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punktu). 
 

 

57. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas 

birojs (Europol) 

Ziņojums: Bart Staes (A8-0109/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

balsojums: lēmums 

(viss teksts) 

PS + 551, 123, 16 

Rezolūcijas priekšlikums 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 559, 122, 16 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFDD: galīgais balsojums (lēmums) 
 

Dažādi: 

Balsojums par lēmumu apstiprināt budžeta izpildi attiecas arī uz pārskatu apstiprināšanu 

(sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punktu). 
 

 

58. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības 

Pamattiesību aģentūra (FRA) 

Ziņojums: Bart Staes (A8-0093/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

balsojums: lēmums 

(viss teksts) 

 +  
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Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 551, 136, 5 

 

Dažādi: 

Balsojums par lēmumu apstiprināt budžeta izpildi attiecas arī uz pārskatu apstiprināšanu 

(sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punktu). 
 

 

59. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Robežu un 

krasta apsardzes aģentūra (Frontex) 

Ziņojums: Bart Staes (A8-0108/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

balsojums: lēmums 

(viss teksts) 

PS + 522, 158, 14 

Rezolūcijas priekšlikums 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 529, 145, 13 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFDD: galīgais balsojums (lēmums) 
 

Dažādi: 

Balsojums par lēmumu apstiprināt budžeta izpildi attiecas arī uz pārskatu apstiprināšanu 

(sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punktu). 
 

 

60. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS 

aģentūra (GSA) 

Ziņojums: Bart Staes (A8-0082/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

balsojums: lēmums 

(viss teksts) 

 +  

Rezolūcijas priekšlikums 
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Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 550, 114, 29 

 

Dažādi: 

Balsojums par lēmumu apstiprināt budžeta izpildi attiecas arī uz pārskatu apstiprināšanu 

(sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punktu). 
 

 

61. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — biorūpniecības 

kopuzņēmums (BBI) 

Ziņojums: Brian Hayes (A8-0071/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

balsojums: lēmums 

(viss teksts) 

 +  

Rezolūcijas priekšlikums 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 562, 108, 29 

 

Dažādi: 

Balsojums par lēmumu apstiprināt budžeta izpildi attiecas arī uz pārskatu apstiprināšanu 

(sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punktu). 
 

 

62. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums “Clean 

Sky 2” 

Ziņojums: Brian Hayes (A8-0070/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

balsojums: lēmums 

(viss teksts) 

 +  

Rezolūcijas priekšlikums 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 564, 120, 13 
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Dažādi: 

Balsojums par lēmumu apstiprināt budžeta izpildi attiecas arī uz pārskatu apstiprināšanu 

(sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punktu). 
 

 

63. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ECSEL 

Ziņojums: Brian Hayes (A8-0072/2018) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

balsojums: lēmums (viss teksts)  +  

Rezolūcijas priekšlikums 

§ 1 1 Verts/ALE EB - 167, 500, 28 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 476, 192, 29 

 

Dažādi: 

Balsojums par lēmumu apstiprināt budžeta izpildi attiecas arī uz pārskatu apstiprināšanu 

(sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punktu). 
 

 

64. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums 

“Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” (FCH2) 

Ziņojums: Brian Hayes (A8-0073/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

balsojums: lēmums 

(viss teksts) 

 +  

Rezolūcijas priekšlikums 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 561, 123, 11 

 

Dažādi: 

Balsojums par lēmumu apstiprināt budžeta izpildi attiecas arī uz pārskatu apstiprināšanu 

(sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punktu). 
 

 

65. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums 

novatorisku zāļu jomā uzsāktās 2. ierosmes īstenošanai (IMI kopuzņēmums) 
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Ziņojums: Brian Hayes (A8-0075/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

balsojums: lēmums 

(viss teksts) 

 +  

Rezolūcijas priekšlikums 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 567, 121, 7 

 

Dažādi: 

Balsojums par lēmumu apstiprināt budžeta izpildi attiecas arī uz pārskatu apstiprināšanu 

(sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punktu). 
 

 

66.  2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ITER un 

kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais Eiropas kopuzņēmums 

Ziņojums: Brian Hayes (A8-0095/2018) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

balsojums: lēmums (viss teksts)  +  

Rezolūcijas priekšlikums 

§ 5 1 Verts/ALE  -  

§ 6 2 Verts/ALE  -  

§ 7 3 Verts/ALE  -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 494, 193, 10 

 

Dažādi: 

Balsojums par lēmumu apstiprināt budžeta izpildi attiecas arī uz pārskatu apstiprināšanu 

(sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punktu). 
 

 

67. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — SESAR kopuzņēmums 

Ziņojums: Brian Hayes (A8-0077/2018) 
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Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

balsojums: lēmums 

(viss teksts) 

 +  

Rezolūcijas priekšlikums 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 560, 122, 4 

 

Dažādi: 

Balsojums par lēmumu apstiprināt budžeta izpildi attiecas arī uz pārskatu apstiprināšanu 

(sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punktu). 
 

 

68.  2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums 

“Shift2Rail” (S2R) 

Ziņojums: Brian Hayes (A8-0076/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

balsojums: lēmums 

(viss teksts) 

 +  

Rezolūcijas priekšlikums 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 489, 144, 6 

 

Dažādi: 

Balsojums par lēmumu apstiprināt budžeta izpildi attiecas arī uz pārskatu apstiprināšanu 

(sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punktu). 

 


