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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. ES Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Grieķijai, Spānijai, 

Francijai un Portugālei 

Ziņojums: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018) (vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums un 3/5 
nodoto balsu) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 629, 21, 9 

 

 

2. Budžeta grozījuma Nr. 1/2018 projekts, kas pievienots priekšlikumam par ES 

Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Grieķijai, Spānijai, Francijai 

un Portugālei 

Ziņojums: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 650, 28, 1 

 

 

3. Aizsardzība pret importu par dempinga cenām un subsidētu importu no valstīm, 

kas nav ES dalībvalstis ***II 

Ieteikums otrajam lasījumam: Christofer Fjellner (A8-0182/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

apstiprināts bez balsošanas 

 

 

4. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana (pieteikums EGF/2018/000 

TA 2018 – tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas) 

Ziņojums: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018) (vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums un 

3/5 nodoto balsu) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

aiz § 3 1 ENF PS - 152, 518, 9 

4 GUE/NGL  -  

5 GUE/NGL  -  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

aiz § 9 6 GUE/NGL  -  

aiz B apsv. 2 GUE/NGL  -  

E apsv. 3 GUE/NGL  -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 575, 107, 4 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ENF: groz. Nr. 1 
 

 

5. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta 

kukurūza GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0232/2018 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0232/2018 

(ENVI komiteja) 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 450, 200, 35 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

Verts/ALE, ENF: galīgais balsojums 
 

 

6. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu:  ģenētiski modificēta 

kukurūza 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 un ģenētiski modificēta kukurūza, 

kurā kombinēti divi vai trīs no vienkāršiem transformācijas notikumiem 1507, 

59122, MON 810 un NK603 (D056123) 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0233/2018 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0233/2018 

(ENVI komiteja) 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 451, 199, 37 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

Verts/ALE, ENF: galīgais balsojums 
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7. Zivsaimniecības produktu atbilstība ES tirgus piekļuves kritērijiem 

Ziņojums: Linnéa Engström (A8-0156/2018) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

aiz § 30 1 vairāk nekā 

38 deputāti 

EB + 539, 136, 7 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 590, 52, 41 

 

 

 

8. Pārtikas un lauksaimniecības nākotne 

Ziņojums: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 1 8 ENF  -  

aiz § 2 33 Verts/ALE EB - 303, 376, 5 

51 GUE/NGL PS - 316, 350, 16 

§ 4 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 580, 74, 29 

aiz § 6 34 Verts/ALE PS - 320, 361, 6 

§ 7 25 EFDD  -  

§ 8 § sākotnējais 

teksts 

PS + 627, 26, 32 

aiz § 9 35 Verts/ALE PS - 314, 357, 13 

42 GUE/NGL PS + 358, 291, 34 

§ 14 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 527, 106, 49 

§ 19 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

2/EB + 522, 127, 22 

§ 23 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 25 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

aiz § 25 36 Verts/ALE PS + 561, 104, 19 

§ 27 § sākotnējais 

teksts 

PS + 608, 44, 29 

§ 29 9 ENF  -  

aiz § 36 49 GUE/NGL PS - 327, 339, 22 

aiz § 37 43 GUE/NGL  -  

§ 40 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 605, 75, 8 

2/PS + 547, 113, 18 

§ 44 10 ENF  -  

§ 48 § sākotnējais 

teksts 

PS + 673, 11, 3 

§ 50 11 ENF  -  

21 vairāk nekā 

38 deputāti 

 -  

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

§ 55 12 ENF  -  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 56 13 ENF  -  

§ 60 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

§ 64 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 622, 34, 31 

2/PS + 460, 205, 13 

§ 65 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 67 28 EFDD bd   

1 -  

2 -  

14 ENF  -  

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1/EB + 577, 74, 28 

2/PS + 371, 303, 9 

3 +  

4 +  

aiz § 67 1 PPE PS + 335, 309, 39 

§ 68 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

aiz § 71 50 GUE/NGL PS - 207, 461, 19 

aiz § 78 15 ENF PS - 108, 554, 11 

aiz § 82 2 PPE EB - 283, 364, 21 



P8_PV(2018)05-30(VOT)_LV.docx 7 PE 623.123 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 88 § sākotnējais 

teksts 

PS + 314, 297, 62 

§ 91 § sākotnējais 

teksts 

PS + 377, 272, 35 

§ 92 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 94 § sākotnējais 

teksts 

PS + 403, 253, 28 

aiz § 95 44 GUE/NGL EB - 295, 354, 24 

aiz § 96 45 GUE/NGL  -  

§ 97 16= 

29= 

ENF 

EFDD 

 -  

aiz § 100 46 GUE/NGL EB - 140, 530, 4 

§ 104 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 105 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 112 § sākotnējais 

teksts 

PS + 368, 308, 12 

§ 115 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

virsraksts aiz § 118 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

aiz § 119 52 GUE/NGL PS - 179, 485, 21 

§ 120 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 503, 112, 49 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 122 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 124 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3/PS + 490, 184, 9 

4/PS + 507, 157, 12 

§ 128 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 512, 129, 9 

§ 129 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 135 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3/EB + 482, 191, 8 

§ 139 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 478, 162, 21 

§ 140 17 ENF  -  

26 EFDD  -  

37 Verts/ALE EB - 253, 399, 21 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 142 18 ENF PS - 70, 608, 2 

aiz § 142 19 ENF PS - 50, 609, 20 

§ 143 38 Verts/ALE PS + 325, 309, 43 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 ↓  

2 ↓  

§ 144 § sākotnējais 

teksts 

PS + 611, 56, 15 

§ 145 20 ENF  -  

§ 146 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

aiz § 146 39 Verts/ALE PS + 603, 73, 9 

§ 152 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 154 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 160 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 162 27 EFDD  -  

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 168 40 Verts/ALE EB - 297, 381, 4 

§ 170 § sākotnējais bd   
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

teksts 
1/EB + 605, 66, 8 

2/EB + 517, 140, 25 

§ 171 41 Verts/ALE bd   

1/EB - 298, 359, 19 

2 ↓  

§ 176 47 GUE/NGL PS - 216, 459, 11 

aiz § 177 48 GUE/NGL  -  

aiz 10. atsauces 30 Verts/ALE PS - 303, 357, 18 

J apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3/PS + 581, 74, 23 

M apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

P apsv. 3 ENF  -  

T apsv. 4 ENF  -  

Aa apsv. 5 ENF  -  

23 EFDD  -  

Af apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/EB + 557, 100, 13 

2 +  

Ag apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 362, 291, 21 

Ap apsv. 6S ENF  -  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Ax apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 525, 143, 8 

Bc apsv. 24 EFDD  -  

7 ENF  -  

31 Verts/ALE PS - 294, 361, 28 

Bd apsv. 22 ALDE  -  

§ sākotnējais 

teksts 

PS + 548, 98, 27 

Bq apsv. 32 Verts/ALE PS - 307, 356, 21 

Bt apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 448, 131, 59 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 468, 123, 89 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

PPE, S&D: groz. Nr. 1 

ECR: § 64 

GUE/NGL groz. Nr. 42, 47, 49, 50, 51, 52 

ENF: groz. Nr. 15, 18, 19, 49, § 4 (2. daļa), 8, 27, 40, 48, 144, Bd, J apsv. (2. daļa) 

Verts/ALE: groz. Nr. 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, § 67 (2. daļa), 88, 91, 94, 112, 124 (3. un 

4. daļa) 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

S&D: § 91, 112 

ALDE: § 122 

GUE/NGL: § 27, 120, 128, 154 

Verts/ALE: § 14, 23, 88, 91, 94, 105, 112, 115, 128 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

PPE: 

§ 60 

1. daļa: “uzsver, ka pašreizējās KLP valsts finansējums, ko izlieto lauksaimnieku konkrētām 

darbībām, ir pakļauts ļoti stingrai un rūpīgai kontrolei,” 

2. daļa: “bet lielāko daļu no KLP budžeta (tiešie maksājumi) efektīvi piešķir tikai par zemes 

atrašanos īpašumā, neveicot kontroli, un tādēļ šādu finansējuma izlietojumu nav 

iespējams pamatot Eiropas iedzīvotājiem;” 

 

S&D: 
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grozījums Nr. 28 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “vai lai kompensētu brīvās tirdzniecības nolīgumu 

ietekmi;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
grozījums Nr. 41 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “dempinga” 

2. daļa: šie vārdi 

 

ALDE: 

§ 40 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “tādēļ aicina nākamajā DFS saglabāt vai palielināt KLP 

budžetu euro” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 64 

1. daļa: “uzsver nepieciešamību taisnīgi sadalīt tiešos maksājumus starp dalībvalstīm, jo tas 

ir ļoti būtiski, lai nodrošinātu vienotā tirgus darbību, un veikt šādu sadali, ņemot vērā 

objektīvus kritērijus,” 

2. daļa: “piemēram, summas, ko dalībvalstis saņēmušas saskaņā ar I un II pīlāru, kā arī to, ka 

dabas apstākļi, nodarbinātības un sociāli ekonomiskie apstākļi, vispārējais dzīves 

līmenis, ražošanas izmaksas, jo īpaši zemes izmaksas, un pirktspēja ES atšķiras;” 

 
§ 65 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu “palielinot” 

2. daļa: šis vārds 

 
§ 68 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “kas būtu jānosaka par obligātiem dalībvalstīm” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 92 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “mazāk [aizsargātas]” 

2. daļa: šie vārdi 

 

 
§ 139 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “lai izveidotu darbam piemērotu un neatkarīgu” un “ES 

fondu” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 170 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “kuras pamatā ir mazapjoma un ģimenes lauku 

saimniecības,” 

2. daļa: šie vārdi 

 
Bt apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu “vairāk” 

2. daļa: šis vārds 

 

GUE/NGL: 

§ 25 
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1. daļa: “atgādina, ka iepriekšējās reformas laikā bija sarežģīti vienoties par definīciju 

“aktīvs lauksaimnieks”;” 

2. daļa: “tādēļ uzskata, ka lauku saimniecības darbības rezultāti (piemēram, zemes 

saglabāšana labā lauksaimnieciskajā stāvoklī, labas lopkopības prakses īstenošana, 

aprites ekonomikas veicināšana) varētu būt mērķtiecīgāks un vieglāk nosakāms 

kritērijs minētajai definīcijai;” 

 
§ 129 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “atbalstītu tautsaimniecības organizāciju — gan 

vertikālo, gan arī horizontālo, piemēram, ražotāju organizāciju, tostarp kooperatīvu, 

un to apvienību un starpnozaru organizāciju, — izveidi un attīstību,” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 160 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “vēl vairāk palielinātu pārtikas ražošanas nozares 

ilgtermiņa produktivitāti un konkurētspēju” un “tādējādi stiprinot ES kā pasaules 

līderes lomu;” 

2. daļa: šie vārdi 

 

ENF: 

§ 4 

1. daļa: “uzsver, ka KLP ir jāsaglabā nozīmīgā saikne starp ES likumdevējiem, 

lauksaimniekiem un iedzīvotājiem;” 

2. daļa: “noraida jebkādu iespēju nodot KLP atpakaļ valstu kompetencē, jo tādējādi vienotajā 

tirgū tiktu radīta vēl lielāka konkurences nelīdzsvarotība;” 

 

Verts/ALE: 

§ 19 

1. daļa: “uzskata, ka, vācot informāciju, būtu jāizmanto satelītattēli un integrētās 

administrācijas un kontroles sistēmas datubāzes,” 

2. daļa: “nevis atsevišķu lauksaimnieku iesniegtie dati;” 

 
§ 104 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “jaunās” un “precīzās un digitālās lauksaimniecības” 

2. daļa: “jaunās” 

3. daļa: “precīzās un digitālās lauksaimniecības” 

 
Apakšvirsraksts aiz 118. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu “pasaules” 

2. daļa: šis vārds 

 
§ 152 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “tirdzniecības politika” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 162 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “veicinot ES lauksaimniecības intereses nesenajās 

divpusējās tirdzniecības sarunās, jo īpaši” 

2. daļa: šie vārdi 

 
M apsvērums 
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1. daļa: “tā kā tiešie maksājumi nodrošina pirmo būtisko stabilitātes līmeni un drošības tīklu 

lauku saimniecības ienākumiem, jo tie veido ievērojamu daļu no lauksaimniecības 

gada ienākumiem — līdz pat 100 % no lauku saimniecības ieņēmumiem dažos 

reģionos; tā kā ar šiem maksājumiem arī turpmāk jāsekmē lauksaimnieku 

konkurētspēja vienlīdzīgos konkurences apstākļos” 

2. daļa: “ar trešām valstīm;” 

 
Af apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “uz precīzo lauksaimniecību” 

2. daļa: šie vārdi 

 
Ag apsvērums 

1. daļa: “tā kā lielākā daļa pētījumu biotehnoloģijas jomā patlaban tiek veikti ārpus ES, un 

tajos galvenā uzmanība tiek veltīta agroekonomikas jautājumiem, kas nav raksturīgi 

ES nozarei,” 

2. daļa: “tādējādi radot iespējamus ieguldījumu un prioritāšu zaudējumus;” 

 
Ax apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “aizsargājamās” 

2. daļa: šie vārdi 

 

ALDE, GUE/NGL: 

§ 50 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “obligātu”, “samazinātam”, “un ka obligāts atbalsta 

ierobežojums būtu jānosaka Eiropas līmenī,” un  “uzskata, ka līdzekļiem, kas ir 

atbrīvojušies maksimālās un minimālās robežas noteikšanas dēļ, būtu jāpaliek tās 

dalībvalsts vai reģiona rīcībā, no kura tie iegūti;” 

2. daļa: “obligātu” 

3. daļa: “samazinātam” 

4. daļa: “un ka obligāts atbalsta ierobežojums būtu jānosaka Eiropas līmenī,” 

5. daļa “uzskata, ka līdzekļiem, kas ir atbrīvojušies maksimālās un minimālās robežas 

noteikšanas dēļ, būtu jāpaliek tās dalībvalsts vai reģiona rīcībā, no kura tie iegūti;” 

 

S&D, ALDE, GUE/NGL, ENF, Verts/ALE: 

§ 67 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “būtu jāaktivizē tikai pēc tam, kad Komisija ir veikusi 

novērtējumu,” “vidi, klimatu vai” 

2. daļa: “būtu jāaktivizē tikai pēc tam, kad Komisija ir veikusi novērtējumu,” 

3. daļa: “vidi, klimatu vai” 

4. daļa: “vai lai kompensētu brīvās tirdzniecības nolīgumu ietekmi;” 

 

ALDE, ENF: 

J apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “nav sniegusi nekādu nodrošinājumu attiecībā uz KLP 

budžeta saglabāšanu, un ir būtiski nepieciešams risināt šo jautājumu pirms 

paredzamo tiesību aktu priekšlikumu iesniegšanas; tā kā šiem tiesību aktu 

priekšlikumiem” un “jānodrošina, lai netiktu izraisīta KLP atkārtota nacionalizācija,” 

2. daļa: “nav sniegusi nekādu nodrošinājumu attiecībā uz KLP budžeta saglabāšanu, un ir 

būtiski nepieciešams risināt šo jautājumu pirms paredzamo tiesību aktu priekšlikumu 

iesniegšanas; tā kā šiem tiesību aktu priekšlikumiem” 

3. daļa: “jānodrošina, lai netiktu izraisīta KLP atkārtota nacionalizācija,” 

 

GUE/NGL, Verts/ALE: 

§ 124 
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1. daļa: “uzstāj, ka nākamajā KLP ir būtiski svarīgi efektīvāk, taisnīgāk un savlaicīgāk 

atbalstīt lauksaimniekus, lai reaģētu uz cenu un ienākumu svārstīgumu klimata, 

sliktu laika apstākļu, sanitāro un tirgus risku dēļ,” 

2. daļa: “radot papildu stimulus un tirgus nosacījumus, kas veicina riska pārvaldības un 

stabilizācijas instrumentu (apdrošināšanas shēmu, ienākumu stabilizācijas 

instrumentu, individuālā nodrošinājuma mehānismu un kopieguldījumu fondu) 

izstrādi un brīvprātīgu izmantošanu, vienlaikus nodrošinot visu lauksaimnieku 

piekļuvi un saderību ar pašreizējām valstu shēmām;” izņemot vārdus 

“apdrošināšanas shēmu,” un “ienākumu stabilizācijas instrumentu,” 

3. daļa: “apdrošināšanas shēmu,” 

4. daļa: “ienākumu stabilizācijas instrumentu,” 

 
§ 135 

1. daļa: “tāpēc uzsver, ka turpmākajā KLP vienotai TKO ir jāsaglabā svarīgā loma kā 

drošības tīklam, ātri stabilizējot lauksaimniecības tirgus un prognozējot krīzes,” 

2. daļa: “un uzsver, cik svarīga nozīme ir Omnibus regulai, lai, ņemot vērā pieredzi, kas gūta 

pēdējo tirgus krīžu laikā, jo īpaši piensaimniecības nozarē, nodrošinātu un veicinātu 

inovatīvu tirgus un krīzes pārvaldības instrumentu, piemēram, brīvprātīgu nozaru 

nolīgumu, papildu izmantošanu, lai pārvaldītu un attiecīgā gadījumā kvantitatīvi 

samazinātu ražotāju, ražotāju organizāciju, ražotāju organizāciju apvienību un 

starpnozaru organizāciju un pārstrādātāju piedāvājumu (piemēram, ES piena 

ražošanas sašaurināšanas shēma);” izņemot vārdus “Omnibus regulai,” 

3. daļa: “Omnibus regulai,” 

 
§ 140 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “lai gan”, “labvēlīgi ietekmējuši dažas ES 

lauksaimniecības nozares un ir vajadzīgi tam, lai stiprinātu ES pozīciju pasaules 

lauksaimniecības tirgū” un “un sniegtu labumu ES ekonomikai kopumā, tie rada arī” 

2. daļa: “lai gan” 

3. daļa: “labvēlīgi ietekmējuši dažas ES lauksaimniecības nozares un ir vajadzīgi tam, lai 

stiprinātu ES pozīciju pasaules lauksaimniecības tirgū” 

4. daļa: “un sniegtu labumu ES ekonomikai kopumā, tie rada arī” 

 
§ 143 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “lai gan ir svarīgi turpināt darbu pie uzlabotas Eiropas 

lauksaimniecības produktu piekļuves tirgum,” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 146 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “uzsver, ka ES lauksaimniecības pārtikas nozarei būtu 

jāizmanto eksporta sniegtās izaugsmes iespējas, ņemot vērā aplēses, ka nākamajā 

desmitgadē 90 % no visā pasaulē klāt nākušā pieprasījuma pēc lauksaimniecības 

pārtikas produktiem radīs valstis ārpus Eiropas;” 

2. daļa: šie vārdi 
 

Dažādi 

Grozījumus Nr. 42 līdz 52 ir parakstījis arī Stefan Eck (GUE/NGL grupa). 
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9. Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu interpretācija un īstenošana 

Ziņojums: Pavel Svoboda un Richard Corbett (A8-0170/2018) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 8 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 407, 245, 17 

§ 10 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 395, 247, 37 

§ 27 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

§ 71 § sākotnējais 

teksts 

 + grozīts mutiski 

§ 74 § sākotnējais 

teksts 

 + grozīts mutiski (§ 

svītrošana) 

aiz § 86    + mutisks grozījums 

W apsv. § sākotnējais 

teksts 

PS + 349, 292, 43 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 497, 76, 111 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

PPE: W apsv., § 10 (2. daļa) 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

vairāk nekā 

76 deputāti 

W apsv., § 8 

 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

vairāk nekā 76 deputāti 

§ 10 

1. daļa: “mudina izstrādāt efektīvus tiesību aktus, kas būtu vērsti uz nodarbinātības 

aizsardzības un Eiropas konkurētspējas nodrošināšanas pilnveidi,” 

2. daļa: “īpašu uzmanību pievēršot maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas darbojas visās 

ekonomikas nozarēs;” 

 
§ 27 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu “regulāri” 

2. daļa: šis vārds 
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Dažādi 

Heidi Hautala bija ierosinājusi šādu mutisku grozījumu 86.a punktā: 

“86.a Pienācīgi ņem vērā spriedumu lietā T-540/15 De Capitani vs European Parliament1, kurā 

atkārtoti apstiprināts, ka publiskuma un pārskatāmības principi ir daļa no ES likumdošanas procesa 

un ka vispārējo nepubliskošanas prezumpciju nevar attiecināt uz leģislatīviem dokumentiem, 

tostarp trialoga dokumentiem. 
1 Vispārējās tiesas (septītā palāta paplašinātā sastāvā) 2018. gada 22. marta spriedums, De Capitani v 

European Parliament, lieta T-540/15, ECLI:EU:T:2018:167.” 

 

Pavel Svoboda bija ierosinājis šādu mutisku grozījumu 71. punktā: 

“71. atzinīgi vērtē to, ka jaunā IN 40. punktā minētās iestāžu sarunas sākās 2016. gada novembrī; 

ir vīlies, konstatējot, ka pēc vairāk kā viena gada diskusiju, trim sarunu kārtām politiskā līmenī un 

virkni sanāksmju tehniskā līmenī, šajās sarunās joprojām nav panākta nekāda vienošanās, 

neskatoties uz precīzu un iedibinātu judikatūru; norāda uz līdz šim panākto progresu un stingri 

uzstāj, lai šīs sarunas būtu pabeigtas vēl Bulgārijas prezidentūras laikā;” 

 

Pavel Svoboda bija ierosinājis šādu mutisku grozījumu 74. punktā: punkta svītrošana. 
 

 

10. Daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums B8-0239/2018  

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

§ 1 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

aiz § 1 13 GUE/NGL PS - 74, 592, 18 

aiz § 2 14 GUE/NGL PS - 116, 550, 17 

aiz § 3 15 GUE/NGL PS - 75, 559, 39 

§ 4 1 EFDD  -  

6 ENF PS - 98, 542, 40 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

aiz § 4 16rev GUE/NGL PS - 164, 480, 43 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 5 2 EFDD  -  

12 ALDE  -  

aiz § 5 17 GUE/NGL PS - 133, 534, 20 

§ 6 3 EFDD  -  

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 517, 120, 46 

2/PS + 488, 165, 19 

aiz § 6 18 GUE/NGL PS - 175, 480, 31 

§ 7 § sākotnējais 

teksts 

PS + 500, 158, 26 

aiz § 7 7 ENF PS - 143, 527, 9 

19 GUE/NGL PS - 86, 565, 32 

§ 8 8 ENF PS - 114, 535, 21 

4 EFDD  -  

§ sākotnējais 

teksts 

PS + 445, 188, 51 

aiz § 8 20 GUE/NGL  -  

§ 9 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 510, 154, 17 

2/PS + 506, 132, 45 

aiz § 9 9 ENF  -  

21rev GUE/NGL PS - 85, 575, 25 

§ 10 10 ENF PS - 126, 522, 30 

§ sākotnējais 

teksts 

PS + 462, 193, 27 

aiz § 10 22rev GUE/NGL PS - 90, 542, 50 

aiz § 11 23 GUE/NGL PS - 145, 462, 69 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

aiz § 12 24 GUE/NGL PS - 146, 501, 31 

§ 13 5 EFDD  -  

§ sākotnējais 

teksts 

PS + 503, 149, 32 

aiz § 13 11 ENF PS - 96, 525, 53 

25 GUE/NGL PS - 120, 544, 21 

§ 14 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 566, 71, 41 

2/PS + 567, 85, 28 

aiz § 14 26 GUE/NGL PS - 86, 505, 88 

27 GUE/NGL  -  

28 GUE/NGL  -  

aiz 4. atsauces 29 GUE/NGL  -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 409, 213, 61 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0241/2018  

(GUE/NGL) 

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  ↓  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFDD: § 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 

ENF: groz. Nr. 6, 7, 8, 10, 11, § 9 (2. daļa) 

GUE/NGL: groz. Nr. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 

S&D, PPE, EFDD: galīgais balsojums (B8-0239/2018) 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

EFDD: § 7, 8, 10, 13 

ENF: § 13 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

EFDD: 

§ 1 

1. daļa: “pieņem zināšanai Komisijas 2018. gada 2. maija priekšlikumus par 2021.–2027. 

gada DFS un ES pašu resursu sistēmu, kas nosaka pamatu gaidāmajām sarunām;” 

2. daļa: “atgādina, ka Parlamenta nostāja ir skaidri pausta divās rezolūcijās, kuras tas 

2018. gada 14. martā pieņēma ar ļoti lielu balsu vairākumu un kuras ietver sarunu 

pilnvaras;” 
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§ 4 

1. daļa: “pauž vilšanos par ierosināto nākamās DFS vispārējo līmeni, kurš tika noteikts EUR 

1,1 triljonu apmērā, atbilstot 1,08 % no 27 dalībvalstu ES NKI, pēc Eiropas 

Attīstības fondam paredzēto summu atskaitīšanas (pašlaik tas ir 0,03 % no ES NKI 

ārpus ES budžeta); uzsver, ka šis vispārējais NKI līmenis, kas ir izteikts procentos, 

faktiski ir zemāks nekā pašreizējā DFS,” 

2. daļa: “neraugoties uz to, ka jaunām politikas prioritātēm un jauniem uzdevumiem, ar 

kuriem Savienība saskaras, ir vajadzīgs papildu finansējums;  atgādina, ka spēkā 

esošā DFS ir mazāka par iepriekšējo (2007.20072013. gada DFS) un nepietiekama, 

lai finansētu Savienības neatliekamās vajadzības; 

 
§ 6 

1. daļa: “atkārtoti apstiprina savu kategorisko nostāju attiecībā uz nepieciešamo finansējuma 

līmeni svarīgākajām ES politikas jomām 2027.–2021. gada DFS, lai tām dotu 

iespēju nodrošināt paredzēto uzdevumu izpildi un mērķu sasniegšanu;  īpaši uzsver 

aicinājumu saglabāt finansējumu KLP un kohēzijas politikai 27 dalībvalstu ES 

faktiskajā izteiksmē vismaz 2020.– 2014. gada budžeta līmenī, ņemot vērā šīs 

politikas vispārējo struktūru, trīskāršot pašreiz paredzēto budžetu programmai 

Erasmus +, divkāršot īpašu finansējumu MVU un jauniešu bezdarba problēmas 

risināšanai, palielināt pašreizējo budžetu pētniecībai un inovācijai vismaz par 50 %, 

sasniedzot EUR 120 miljardus, divkāršot Life + programmas budžetu, būtiski 

palielināt ieguldījumus Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentā un 

nodrošināt papildu finansējumu drošības, migrācijas un ārējo attiecību jomās;” 

2. daļa: “tāpēc uzsver savu nostāju noteikt DFS 2021.–2027. gadam 1,3 % apmērā no 27 

dalībvalstu NKI;” 

 
§ 14 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un pašu resursu” 

2. daļa: šie vārdi 

 

 

EFDD, ENF: 

§ 9 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un pilnībā atbalsta visu atlaižu un korekciju atcelšanu;” 

2. daļa: šie vārdi 
 

Dažādi 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0240/2018 (ECR grupa) bija atsaukts. 

Rezolūcijas priekšlikumu B8-0241/2018 ir parakstījušas arī Marie-Pierre Vieu un Marie-Christine 

Vergiat (GUE/NGL grupa). 
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11. Lībija 

Ziņojums: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 1, a) apakšpunkts 36 S&D  +  

§ 1, aiz a) apakšpunkta 20 GUE/NGL PS - 91, 539, 39 

21 GUE/NGL PS - 94, 534, 46 

22 GUE/NGL PS - 53, 603, 24 

§ 1, aiz b) apakšpunkta 27 EFDD EB + 610, 42, 26 

§ 1, d) apakšpunkts 28 EFDD EB + 375, 281, 25 

§ 1, aiz g) apakšpunkta 29 EFDD EB + 503, 129, 44 

§ 1, h) apakšpunkts 30 EFDD  +  

§ 1, j) apakšpunkts 37 S&D EB + 537, 106, 24 

§ 1, l) apakšpunkts § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 1, m) apakšpunkts § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 607, 50, 13 

2/PS + 533, 120, 13 

§ 1, n) apakšpunkts 31 EFDD EB + 496, 113, 14 

§ 1, o) apakšpunkts § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 610, 60, 10 

2/PS + 495, 121, 52 

§ 1, aiz p) apakšpunkta 32 EFDD EB + 515, 92, 74 

§ 1, s) apakšpunkts 3S EFDD PS - 118, 555, 4 

§ 1, t) apakšpunkts 10 GUE/NGL PS - 183, 482, 13 

4 EFDD PS - 126, 540, 11 

§ 1, u) apakšpunkts 11 GUE/NGL PS - 182, 469, 26 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 579, 64, 26 

2/PS + 352, 219, 90 

3/PS + 500, 124, 49 

4/PS + 429, 192, 50 

5/PS + 510, 130, 28 

6/PS + 506, 149, 19 

7/PS + 498, 150, 13 

§ 1, aiz u) apakšpunkta 12 GUE/NGL PS - 222, 451, 5 

13 GUE/NGL PS - 101, 539, 33 

§ 1, v) apakšpunkts § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 631, 18, 27 

2/PS + 372, 286, 18 

§ 1, w) apakšpunkts 5 EFDD PS - 139, 526, 15 

§ 1, aiz 

w) apakšpunkta 

6 EFDD PS - 146, 528, 5 

§ 1, aiz x) apakšpunkta 14 GUE/NGL PS - 212, 429, 35 

§ 1, y) apakšpunkts § sākotnējais 

teksts 

PS - 330, 331, 18 

§ 1, z) apakšpunkts 38 S&D  +  

§ sākotnējais 

teksts 

PS ↓  

§ 1, ac) apakšpunkts 15 GUE/NGL PS - 197, 440, 38 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 1, ae) apakšpunkts 16 GUE/NGL PS + 404, 261, 12 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 1, aiz 

ai) apakšpunkta 

39 S&D EB + 548, 101, 27 

40 S&D  -  

aiz 5. atsauces 7 GUE/NGL PS + 348, 312, 19 

8 GUE/NGL PS + 343, 290, 32 

aiz 13. atsauces 1 EFDD PS - 110, 542, 25 

A apsv. 17 GUE/NGL PS - 76, 547, 48 

aiz A apsv. 18 GUE/NGL PS - 85, 532, 54 

19 GUE/NGL PS - 95, 538, 44 

aiz G apsv. 23 EFDD EB + 433, 194, 49 

H apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

aiz I apsv. 2 EFDD PS - 91, 561, 27 

aiz K apsv. 9 GUE/NGL PS + 338, 334, 4 

aiz O apsv. 24 EFDD  +  

R apsv. 25 EFDD  +  

aiz S apsv. 26 EFDD EB + 554, 97, 19 

aiz Z apsv. 34 S&D  +  

35 S&D  +  

balsojums: ieteikums (viss teksts) PS + 486, 150, 44 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFDD: groz. Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 

GUE/NGL: groz. Nr. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, § 1,  

m) apakšpunkts; § 1, o) apakšpunkts; § 1, u) apakšpunkts; § 1, v) apakšpunkts; § 1, 

y) apakšpunkts; § 1, z) apakšpunkts 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

EFDD: § 1, ac) apakšpunkts 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

§ 1, y) apakšpunkts; § 1, z) apakšpunkts 
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Pieprasījumi balsot pa daļām 

Verts/ALE 

§ 1, l) apakšpunkts 

1. daļa: “veikt pārdomas par Lībijas krīzi plašākā — reģionālā un visas Āfrikas — kontekstā, 

paturot prātā to, ka Lībijai ir ļoti liela nozīme Ziemeļāfrikas, Sāhelas un Vidusjūras 

reģiona stabilitātes nodrošināšanā; veicināt un atvieglot Lībijas sadarbību ar tās 

Sāhelas kaimiņvalstīm; šo pārdomu ietvaros izvērtēt Lībijā valdošās situācijas 

ietekmi uz izmaiņām notikumu gaitā un problēmām, ar ko saskaras ES; izstrādāt 

visaptverošu politiku attiecībā uz Lībiju, kurā būtu ņemta vērā reģionālā un visas 

Āfrikas perspektīva, kas aptvertu plašākas attīstības, drošības un migrācijas politikas 

un cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzību, terorisma apkarošanu un cīņu pret 

verdzību un ekspluatāciju; nodrošināt, ka šīs politikas īstenošanai tiek paredzēts 

atbilstošs un pietiekams finansējums, lai gūtu konkrētus rezultātus, tostarp nākamajā 

daudzgadu finanšu shēmā;” 

2. daļa: “turpināt un, ja iespējams, pastiprināt sadarbību starp NATO operāciju “Sea 

Guardian” un EUNAVFOR MED operāciju “Sophia”;” 

 

 
§ 1, ac) apakšpunkts 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “turpināt un intensificēt EUNAVFOR MED operācijas 

“Sophia” darbu, lai iznīcinātu cilvēku tirgotāju un kontrabandistu darbības modeli, 

palielināt Lībijas krasta apsardzes kapacitāti un” 

2. daļa: šie vārdi 

 
H apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “ir redzami rezultāti ES darbībai” un “jomā — ņemot 

vērā to, ka attiecīgie” 

2. daļa: šie vārdi 

 

GUE/NGL 

§ 1, m) apakšpunkts 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “terorisma un cilvēku tirdzniecības apkarošanā, 

izmantojot ne tikai izlūkošanas integrāciju, finansiālo sadarbību un taktisko atbalstu, 

bet arī” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 1, o) apakšpunkts 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “saskaņā ar 2017. gada 25. jūlija Parīzes deklarāciju” 

2. daļa: šie vārdi 

 

Verts/ALE, GUE/NGL 

§ 1, u) apakšpunkts 
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1. daļa: “pastiprināt ES, Āfrikas Savienības un ANO īstenotos kopīgos centienus uzlabot 

migrantu un bēgļu aizsardzību Lībijā, īpašu uzmanību pievēršot neaizsargātām 

personām; rūpīgi un nekavējoties izmeklēt ziņojumus par iespējamiem kriminālo 

grupējumu veiktiem pārkāpumiem un necilvēcīgu izturēšanos pret migrantiem un 

bēgļiem Lībijā, kā arī ziņojumus par iespējamiem verdzības gadījumiem; izstrādāt 

iniciatīvas, lai novērstu šādu incidentu atkārtošanos; uzlabot aizturēšanas centros 

turēto bēgļu un migrantu dzīves apstākļus un mudināt Lībijas iestādes pēc iespēja 

drīzāk slēgt šos centrus, jo ir ticis konstatēts, ka tie neatbilst starptautiskiem 

standartiem; turpināt un pastiprināt atbalstītas brīvprātīgas atgriešanās un 

pārmitināšanas centienus, kas tiek īstenoti sadarbībā ar ANO un Āfrikas Savienību, 

šajā sakarā uzsverot, ka ir svarīgi, lai Lībija atceltu izceļošanas vīzu prasību; 

mudināt Lībijas iestādes pārtraukt patvaļīgu aizturēšanu un nepieļaut neaizsargātu 

personu, it īpaši bērnu, aizturēšanu; nodrošināt, ka izturēšanās pret migrantiem 

atbilst starptautiskiem cilvēktiesību standartiem, un piešķirt šim nolūkam 

nepieciešamo finansējumu no ES budžeta; aicināt Lībiju parakstīt un ratificēt 1951. 

gada Ženēvas Konvenciju par bēgļu statusu un tās 1967. gadā protokolu;”, izņemot 

“uzlabot aizturēšanas centros turēto bēgļu un migrantu dzīves apstākļus”, 

“gadījumos, kad tiek konstatēts, ka tie neatbilst starptautiskiem standartiem” un 

“nepieļaut” 

2. daļa: “uzlabot aizturēšanas centros turēto bēgļu un migrantu dzīves apstākļus” 

3. daļa: “gadījumos, kad tiek konstatēts, ka tie neatbilst starptautiskiem standartiem” 

4. daļa: “nepieļaut” 

5. daļa: “nodrošināt, ka gan ES Robežu palīdzības misijā (EUBAM) Lībijā, gan EUNAVFOR 

MED operācijā “Sophia”, gan Frontex operācijā “Themis” uzmanība tiek veltīta tam, 

kā izjaukt nelikumīgas darbības, tostarp migrantu kontrabandu, cilvēku tirdzniecību 

un terorismu Vidusjūras reģiona centrālajā daļā;” 

6. daļa: “nodrošināt, ka EUBAM saskaņā ar tās pilnvarojumu arī turpmāk aktīvi sadarbojas ar 

Lībijas iestādēm un palīdz tām prioritārās jomās, kas saistītas ar robežu pārvaldību, 

tiesībaizsardzību un plašāku krimināljustīcijas sistēmu;”, izņemot “prioritārās” 

7. daļa: “prioritārās” 

 
§ 1, v) apakšpunkts 

1. daļa: “turpināt pastiprināt centienus apkarot jebkāda veida cilvēku kontrabandu un cilvēku 

tirdzniecību, tos ievedot Lībijā, izvedot no tās vai veicot šādas darbības pie Lībijas 

krastiem, jo tās apdraud Lībijas stabilizācijas procesu un pakļauj briesmām vairāku 

tūkstošu cilvēku dzīvību;” 

2. daļa: “šajā sakarā nodrošināt nepārtrauktu ES ieguldījumu šo problēmu risināšanā, 

palīdzot partneriem Lībijā veidot jau sen nepieciešamo spēju nodrošināt savu 

sauszemes un jūras robežu aizsardzību un palīdzot Lībijas iestādēm ieviest 

visaptverošu robežu pārvaldības stratēģiju;” 
 

Dažādi 

Grozījums Nr. 33 bija atcelts. 
 

 

12. Gada ziņojums par Šengenas zonas darbību 

Ziņojums: Carlos Coelho (A8-0160/2018) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

aiz § 8 1 referents  +  



P8_PV(2018)05-30(VOT)_LV.docx 26 PE 623.123 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 41 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 333, 295, 8 

§ 44 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 371, 270, 24 

§ 51 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 346, 322, 12 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 439, 157, 80 

 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

vairāk nekā 

76 deputāti 

§ 41, 44, 51 

 

 

13. Noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālie standarti 

Ziņojums: Teresa Jiménez-Becerril Barrio un Angelika Mlinar (A8-0168/2018) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 15 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 16 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 18 § sākotnējais 

teksts 

PS + 643, 3, 21 

§ 33 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 42 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

2 +  

§ 43 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 521, 109, 30 

§ 51 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 60 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 513, 101, 38 

N apsv. § sākotnējais 

teksts 

PS + 523, 78, 55 

O apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 571, 29, 60 

2/PS + 517, 91, 52 

P apsv. § sākotnējais 

teksts 

PS + 545, 65, 54 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 517, 74, 72 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ECR: § 18, 43 (2. daļa), 60 (2. daļa) 

ENF: O, N, P apsvērums 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ECR: § 18 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ECR 

§ 42 
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1. daļa: “aicina Komisiju vērsties pret šīs direktīvas īstenošanas juridiskajām un 

praktiskajām nepilnībām, panākot, ka pienācīgi mijiedarbojas dažādie ES cietušo 

aizsardzības instrumenti, piemēram, Direktīva 2011/99/ES par Eiropas aizsardzības 

rīkojumu, Direktīva 2011/36/ES par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu 

un cietušo aizsardzību, Direktīva 2011/92/ES par seksuālas vardarbības pret 

bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu un 

Direktīva 2014/42/ES par nozieguma rīku un noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu 

un konfiskāciju;” 

2. daļa: “aicina visas dalībvalstis un ES ratificēt un pilnībā īstenot Eiropas Padomes 

Stambulas konvenciju , kuras mērķis ir nepieļaut un apkarot vardarbību pret 

sievietēm un meitenēm, un saskaņoti īstenot šos svarīgos instrumentus, lai 

nodrošinātu, ka cietušie Eiropā var pilnībā izmantot savas tiesības;” 

 
§ 43 

1. daļa: “aicina Komisiju savās pārraudzības un ziņošanas darbībās ietvert nozaru pārbaudes 

un nodrošināt direktīvas vienādu piemērošanu, lai aizsargātu visus cietušos 

neatkarīgi no viktimizācijas iemesla vai konkrētām īpatnībām,” 

2. daļa: “kā rase, ādas krāsa, reliģija, dzimums, dzimtes identitāte, dzimuma pašizpausme, 

dzimumorientācija, dzimumpazīmes, invaliditāte, migrācijas statuss vai jebkāds cits 

statuss;” 

 
§ 60 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “tostarp seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpes 

pakalpojumiem” 

2. daļa: šie vārdi 

 

ENF 

§ 15 

1. daļa: “aicina dalībvalstis nostiprināt tādu personu tiesības, kas cietušas naida 

noziegumos,” 

2. daļa: “tostarp noziegumos pret LGBTI vai rasisma izraisītos noziegumos;” 

 
§ 33 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un LGBTQI” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 51 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “ar dzimumu saistītā” un “un LGBTQI” 

2. daļa: šie vārdi 

 
O apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “pret migrantiem un patvēruma meklētājiem” 

2. daļa: šie vārdi 

 

ECR, ENF 

§ 16 
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1. daļa: “uzsver, ka individuālie novērtējumi ir būtiski svarīgi, lai radītu paļāvību 

cietušajiem, sniedzot informāciju par viņu tiesībām, kā arī tiesībām pieņemt 

lēmumus tiesvedībā, kurā viņi iesaistīti, un attiecībā uz bērniem — par tiesībām uz 

īpašām procesuālajām garantijām, kas piemērojamas jau no tiesvedības sākuma;  ; 

aicina dalībvalstis savos tiesību aktos pienācīgi paredzēt savlaicīgus individuālus 

cietušo novērtējumus, tostarp vajadzības gadījumā, sākotnēji sazinoties ar 

kompetento iestādi, jo tas ir būtisks tiesvedības posms cietušā īpašo vajadzību 

atzīšanai un apzināšanai, lai pēc tam atbilstīgi šīm vajadzībām piešķirtu īpašu 

aizsardzību un tādējādi novērstu sekundāru un atkārtotu kļūšanu par noziedzīga 

nodarījuma upuri, iebiedēšanu un atriebību;  uzsver, ka individuālais novērtējums ir 

regulāri jāpārskata, lai apzinātu aktuālās atbalsta vajadzības, un ka cietušajiem 

piemērotā laikposmā pēc nozieguma būtu jānodrošina atkārtots izvērtējums, ņemot 

vērā iegūtās zināšanas par reakciju uz traumatisku notikumu; atgādina, ka 

individuālais novērtējums ir īpaši vajadzīgs cilvēku tirdzniecībā cietušajiem un 

bērniem, kas cietuši no seksuālas vardarbības, ņemot vērā šo noziegumu sociālās, 

fiziskās un psiholoģiskās sekas;” 

2. daļa: atgādina, ka visos individuālajos noteikumos vajadzētu būt īpaši iejūtīgai attieksmei 

pret dzimumu, jo augsta atkārtotas kļūšanas par noziedzīga nodarījuma upuri riska 

dēļ ar dzimumu saistītā vardarbībā cietušām sievietēm un LGBTQI personām 

vajadzīga īpaša uzmanība un aizsardzība un tādēļ būtu jānodrošina īpaši pasākumi 

un speciālistu atbalsts;” izņemot vārdus “ar dzimumu saistītā vardarbībā cietušām” 

un “LGBTQI personām” 

3. daļa: “ar dzimumu saistītā vardarbībā cietušām” un “LGBTQI personām” 
 

 

14. Gada ziņojums par kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu 

Ziņojums: Tokia Saïfi (A8-0166/2018) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

aiz § 1 5 GUE/NGL PS - 287, 347, 25 

§ 2 6 GUE/NGL bd   

1/PS - 276, 366, 15 

2/PS ↓  

3/PS ↓  

§ 3 7 GUE/NGL EB - 238, 355, 51 

§ 4 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

§ 5 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

2 +  

§ 8 8 GUE/NGL PS - 131, 526, 10 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 9 9 GUE/NGL PS - 149, 495, 14 

§ 13 10S GUE/NGL  -  

§ 14 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 15 2 S&D PS - 266, 386, 9 

§ 16 § sākotnējais 

teksts 

PS + 542, 102, 14 

§ 25 11 GUE/NGL  -  

§ 37 12 GUE/NGL  -  

§ 42 13 GUE/NGL  -  

§ 44 14 GUE/NGL PS - 285, 346, 30 

§ 46 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 476, 169, 13 

§ 49 15 GUE/NGL PS - 296, 346, 11 

§ 60 3 S&D PS - 323, 323, 13 

§ 62 4 S&D  -  

aiz M apsv. 1 S&D  -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 499, 91, 54 
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Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

S&D: groz. Nr. 2, 3, § 16, 46 (2. daļa) 

GUE/NGL: groz. Nr. 5, 6, 8, 9, 14, 15 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ECR: § 16 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ECR 

§ 46 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “tostarp citu risinājumu starpā apsvērt uz sankcijām 

balstītu pieeju;” 

2. daļa: šie vārdi 

 

S&D 

grozījums Nr. 6 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “trešo valstu šantažēšanu ar” un “draudus” 

2. daļa: “trešo valstu šantažēšanu ar” 

3. daļa: “draudus” 

 

PPE 

§ 4 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “jau sākt” un “savlaicīgi iesniegt ietekmes novērtējumu, 

kurā skatītas dažādas turpmāko tirdzniecības attiecību iespējas, lai” 

2. daļa: šie vārdi 

 

EFDD 

§ 5 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “prasa Komisijai un Padomei pēc iespējas drīzāk precizēt 

lēmumu par brīvās tirdzniecības nolīgumu turpmāko struktūru, kā arī pilnībā ievērot 

kompetenču sadalījumu starp ES un tās dalībvalstīm attiecībā uz sarunu norādēm, 

sarunām, parakstāmo un noslēdzamo priekšlikumu juridisko pamatu un jo īpaši 

attiecībā uz Padomes parakstu un starptautisko tirdzniecības nolīgumu slēgšanu, lai 

vēl vairāk nekavētu visus jau saskaņotos, bet vēl neratificētos tirdzniecības 

darījumus ar tirdzniecības partneriem;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 8 

1. daļa: “norāda uz strupceļu daudzpusējās sarunās par Pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu 

(TiSA) un Vides preču nolīgumu;”, izņemot “par Pakalpojumu tirdzniecības 

nolīgumu (TiSA)” 

2. daļa: “par Pakalpojumu tirdzniecības nolīgumu (TiSA)” 

3. daļa: “Prasa, lai Savienība uzņemtos iniciatīvu abu sarunu procesu atsākšanā un — 

attiecībā uz TiSA — balstītos uz Eiropas Parlamenta nostāju;” 

 
§ 14 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “prasa Komisijai turpināt darbu pie jaunas daudzpusējas 

ieguldījumu tiesu sistēmas,” 

2. daļa: šie vārdi 

  

 

 


