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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. Atpūtas zvejas stāvoklis Eiropas Savienībā 

Ziņojums: Norica Nicolai (A8-0191/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 601, 43, 27 

 

Dažādi 

L apsvērums ir jālasa šādi: 

“L. tā kā saskaņā ar nesen veiktu Parlamenta pasūtītu pētījumu atpūtas zvejas ietekme uz zivju 

krājumiem var būt atšķirīga, proti, 2 % (makrele) – 43 % (pollaks) no kopējās nozvejas;” 

X apsvērums ir jālasa šādi: 

“X. tā kā dažos gadījumos atpūtas nozveja veido ievērojamu daļu no kopējās krājuma zivju 

mirstības, un tādēļ tā būtu jāņem vērā, nosakot zvejas iespējas; tā kā saskaņā ar Parlamenta 

pasūtītu nesen veiktu pētījumu aplēstais jūras atpūtas zvejas procentuālais apjoms kopējā 

nozvejā var būt ļoti atšķirīgs atkarībā no konkrētās sugas — no 2 % attiecībā uz makrelēm 

līdz 43 % pollaka gadījumā;” 
 

 

2. Tīrvērtes pienākums, pārskatu iesniegšanas prasības un risku mazināšanas 

paņēmieni attiecībā uz ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem un darījumu 

reģistri ***I 

Ziņojums: Werner Langen (A8-0181/2018) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viss teksts 1 komiteja  +  

balsojums: Komisijas priekšlikums PS + 537, 88, 52 

 

 

 

3. Kopīgi noteikumi civilās aviācijas jomā un Eiropas Savienības Aviācijas drošības 

aģentūra ***I 

Ziņojums: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Provizoriska vienošanās 

provizoriska 

vienošanās 

382 komiteja PS + 558, 71, 48 
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4. Jaunu lielas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisijas un degvielas patēriņš ***I 

Ziņojums: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Provizoriska vienošanās 

provizoriska 

vienošanās 

47 komiteja PS + 612, 56, 11 

Komisijas paziņojumi 48 komiteja  +  

 

 

5. Izglītības modernizēšana Eiropas Savienībā 

Ziņojums: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 32 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 79 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 97 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 136 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 473, 158, 37 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 532, 75, 71 
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Pieprasījumi balsot atsevišķi 

Vairāk nekā 

76 deputāti: 

§ 136 

 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

Vairāk nekā 76 deputāti: 

§ 32 

1. daļa: “apstiprina, ka izglītības sistēmās visos līmeņos ir nepieciešams saglabāt dzimumu 

perspektīvu, ņemot vērā to cilvēku vajadzības, kuri cieš no vairākiem 

diskriminācijas veidiem,” 

2. daļa: “tostarp cilvēku ar invaliditāti, cilvēku, kuri sevi uzskata par LGBTI, un 

marginalizētām kopienām piederīgu cilvēku vajadzības;” 

 
§ 79 

1. daļa: “prasa pastiprināt dalībvalstu sadarbību izglītības modernizēšanā,” 

2. daļa: “mudina dalībvalstis sākt īstenot Eiropas sociālo tiesību pīlāra principus, kas piedāvā 

līdzekļus nevienlīdzības samazināšanai Eiropā ar izglītības, apmācības un 

mūžizglītības palīdzību;” 

 
§ 97 

1. daļa: “aicina dalībvalstis apkarot dzimumu stereotipus izglītībā, lai nodrošinātu, ka 

sievietēm no iecerētās profesionālās dzīves viedokļa būtu vienlīdzīgas iespējas un 

izvēles brīvība; šajā sakarībā pauž bažas, ka dažu dalībvalstu mācību materiālos 

joprojām ir konstatējami dzimumu stereotipi un skolotāji atšķirīgi prezumē, kā 

jāuzvedas meitenēm un zēniem; norāda uz nepieciešamību gan skolotāju sākotnējā 

sagatavošanā, gan kvalifikācijas celšanā, gan mācīšanas praksē integrēt dzimumu 

līdztiesības principu, lai likvidētu jebkādus šķēršļus, kas skolēniem liedz neatkarīgi 

no dzimuma pilnībā īstenot savu potenciālu;” 

2. daļa: “aicina dalībvalstis, nodrošinot dzimumu līdztiesību reģionālo izglītības sistēmu 

mācību programmās un plānos, īpašu uzmanību pievērst tālākajiem reģioniem, jo 

tajos tiek reģistrēts augsts pret sievietēm vērstas vardarbības līmenis; uzsver, ka visu 

līmeņu izglītības sistēmās ir jāiekļauj dzimumperspektīva un jāņem vērā 

diskriminēto cilvēku vajadzības;” 
 

 

6. Virzība uz ilgtspējīgu un konkurētspējīgu Eiropas akvakultūras nozari 

Ziņojums: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 605, 38, 30 

 


