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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. Uganda, opozīcijā esošo parlamenta deputātu arests 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, 
B8-0378/2018 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0364/2018 

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

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0364/2018  ECR  ↓  

B8-0365/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0367/2018  S&D  ↓  

B8-0368/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0372/2018  PPE  ↓  

B8-0378/2018  ALDE  ↓  

 

 

 

2. Mjanma, jo īpaši žurnālistu Wa Lone un Kyaw Soe Oo lieta 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, 
B8-0381/2018, B8-0382/2018 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0371/2018 

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

§ 10 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0371/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0374/2018  ECR  ↓  

B8-0376/2018  S&D  ↓  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

B8-0379/2018  EFDD  ↓  

B8-0380/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0381/2018  PPE  ↓  

B8-0382/2018  ALDE  ↓  

 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

PPE: § 10 
 

Dažādi 

Kopīgo rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0371/2018 parakstījis arī Jordi Solé (Verts/ALE grupa). 
 

 

3. Kambodža, jo īpaši Kem Sokha lieta 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, 

B8-0377/2018 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0366/2018 

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

aiz § 9 1 GUE/NGL  -  

aiz § 10 2 GUE/NGL  -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0366/2018  ECR  ↓  

B8-0369/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0370/2018  S&D  ↓  

B8-0373/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0375/2018  PPE  ↓  

B8-0377/2018  ALDE  ↓  

 

Dažādi 

Kopīgo rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0366/2018 parakstījis arī Jordi Solé (Verts/ALE grupa). 
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4. Eurojust un Albānijas sadarbības nolīgums * 

Ziņojums: Laura Ferrara (A8-0275/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 541, 21, 17 

 

 

5. Personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, 

struktūrās, birojos un aģentūrās un šādu datu brīva aprite ***I 

Ziņojums: Cornelia Ernst (A8-0313/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

provizoriska vienošanās 

provizoriska 

vienošanās 

118 komiteja PS + 527, 51, 27 

Komisijas paziņojumi 119 komiteja  +  

 

 

 

6. Vienota digitālā vārteja ***I 

Ziņojums: Marlene Mizzi (A8-0054/2018) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

priekšlikums noraidīt Komisijas priekšlikumu 

priekšlikums noraidīt 

Komisijas 

priekšlikumu 

174 EFDD PS - 55, 534, 18 

provizoriska vienošanās 

provizoriska 

vienošanās 

173 komiteja PS + 539, 61, 17 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFDD: grozījums Nr. 174 
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7. To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās 

robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī 

prasība neattiecas (Kosova*) ***I 

Ziņojums: Tanja Fajon (A8-0261/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: lēmums 

sākt iestāžu sarunas: 

PS + 420, 186, 22 

 

 

 

8. 2018. gada jūlijā notikušie ugunsgrēki pie Mati Atikas reģionā (Grieķija) un ES 

reaģēšanas pasākumi 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018, 

B8-0394/2018 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0388/2018 

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

aiz § 3 4 ENF PS - 77, 539, 14 

5 GUE/NGL PS - 177, 311, 137 

C apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS - 289, 329, 14 

aiz C apsv. 1 ENF PS - 82, 540, 9 

2 ENF PS - 80, 544, 10 

7 Verts/ALE EB + 354, 277, 3 

aiz D apsv. 3 ENF PS - 77, 543, 16 

6 GUE/NGL PS - 183, 309, 135 

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0388/2018  ECR  ↓  

B8-0390/2018  ALDE  ↓  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

B8-0391/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0392/2018  S&D  ↓  

B8-0393/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0394/2018  PPE  ↓  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ENF: grozījumi Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Verts/ALE: C apsvērums (otrā daļa) 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

Verts/ALE: 

C apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „un tā kā" un „šīs situācijas vēl vairāk saasina un tās 

zināmā mērā ir gan neparedzamas, gan neizbēgamas;” 

2. daļa: šie vārdi 
 

 

9. Khan al-Ahmar un citiem beduīnu ciematiem draudošā nojaukšana 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0383/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018, 

B8-0389/2018 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0384/2018 

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

balsojums: rezolūcija (viss teksts) EB + 320, 277, 34 

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0383/2018  PPE  ↓  

B8-0384/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0385/2018  ALDE  ↓  

B8-0386/2018  ECR  ↓  

B8-0387/2018  S&D  ↓  

B8-0389/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Dažādi 

Kopīgo rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0384/2018 parakstījis arī Jordi Solé (Verts/ALE grupa). 
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10. Eiropas stratēģija attiecībā uz plastmasu aprites ekonomikā 

Ziņojums: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 18 1 ENF  -  

§ 20 2 ENF PS - 76, 544, 5 

§ 33 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 -  

P apsv. 3 EFDD  -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 597, 15, 25 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ENF: grozījums Nr. 2 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

Verts/ALE: 

§ 33 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „zvejas rīku un” un „atkritumu savākšanas darbību laikā 

savāktajiem atkritumiem neattiektos nekāda izmaksu segšanas sistēma un” 

2. daļa: „zvejas rīku un” 

3. daļa: „atkritumu savākšanas darbību laikā savāktajiem atkritumiem neattiektos nekāda 

izmaksu segšanas sistēma un” 
 

 

11. Iespējas novērst ķīmisko vielu, produktu un atkritumu jomas tiesību aktu saskarē 

konstatētās problēmas 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0363/2018 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0363/2018 

(ENVI komiteja) 

§ 12 1 Verts/ALE EB + 414, 213, 8 

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  
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12. Eiropas „Viena veselība” rīcības plāns pret antimikrobiālajiem līdzekļiem 

izveidojušās rezistences (AMR) apkarošanai 

Ziņojums: Karin Kadenbach (A8-0257/2018) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 63 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 367, 250, 16 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 589, 12, 36 

 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

vairāk nekā 

76 deputāti: 

§ 63 

 

 

13. Eiropa kustībā: ES nākotnes mobilitātes programma 

Ziņojums: István Ujhelyi (A8-0241/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 525, 32, 78 

 

 

 

14. Augu aizsardzības līdzekļu regulas īstenošana 

Ziņojums: Pavel Poc (A8-0268/2018) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 5 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3/EB + 312, 300, 24 

aiz § 7 2 GUE/NGL PS + 360, 243, 26 

§ 8 § sākotnējais bd   
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

teksts 
1 +  

2 -  

§ 16 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB - 293, 329, 2 

§ 29 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB - 186, 443, 2 

§ 32 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/EB + 317, 282, 26 

2/PS - 190, 415, 16 

3/EB + 324, 263, 44 

aiz § 34 1 PPE bd   

1 +  

2 +  

aiz § 36 3 GUE/NGL PS + 317, 294, 20 

4 GUE/NGL PS + 311, 289, 31 

aiz § 39 5 GUE/NGL PS - 97, 440, 94 

§ 42 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS - 210, 399, 22 

A apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

C apsv. § sākotnējais bd   
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

teksts 
1 +  

2 +  

J apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 529, 34, 63 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL: groz. Nr. 2, 3, 4, 5 

Verts/ALE: § 32 (otrā daļa), 42 (otrā daļa) 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

PPE: 

§ 8 

1. daļa: vārdi „atgādina, ka piesardzības princips ir vispārējs ES princips, kas noteikts 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 191. pantā, un ka šā principa mērķis ir 

nodrošināt augstu vides aizsardzības līmeni,” un „pieņemot preventīvu lēmumu;” 

2. daļa: vārdi „jebkāda riska gadījumā” un „atkārtoti norāda, ka vispārējā pesticīdu riska 

analīzes kontekstā piesardzības princips acīmredzami netiek piemērots;” 

 

A apsvērums 

1. daļa: „tā kā, izvērtējot Regulas (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu 

tirgū (turpmāk “Regula”) īstenošanu, tika secināts,” 

2. daļa: „ka Regulas mērķi saistībā ar cilvēku un dzīvnieku veselības aizsardzību nav pilnībā 

īstenoti un” 

3. daļa: „ka būtu jāveic uzlabojumi, lai tos sasniegtu;” 

 

C apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „nav apmierinoša un tai būtu” 

2. daļa: šie vārdi 

 

J apsvērums 

1. daļa: „tā kā tika secināts, ka aktīvo vielu novērtēšanu visvairāk ietekmē valsts kompetento 

iestāžu veiktspēja; tā kā dalībvalstīs ir būtiski atšķirīgs pieejamo specializēto 

zināšanu līmenis un attiecīgo darbinieku skaits; tā kā Regula un attiecīgās papildu 

juridiskās prasības visās dalībvalstīs netiek īstenotas vienādi” 

2. daļa: „un tas būtiski ietekmē veselību un vidi;” 

 

GUE/NGL: 

grozījums Nr. 1 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu „stingrajiem” 

2. daļa: šis vārds 

 

Verts/ALE: 

§ 16 
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1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „šajā sakarībā atzinīgi vērtē to, ka Komisija savā REFIT 

novērtējumā saistībā ar pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgajiem principiem ir 

nonākusi pie secinājuma, ka EFSA darbība ir bijusi ļoti pārredzama un ka tā ir 

apmainījusies ar datiem, ievērojot līdztiesīgo likumdevēju noteiktos stingras 

konfidencialitātes noteikumus;” 

2. daļa: šie vārdi 

 

§ 29 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu „vienmēr” 

2. daļa: šis vārds 

 

§ 32 

1. daļa: „pauž bažas par to, ka no jauna apstiprinātas ir ļoti nedaudzas vielas,” 

2. daļa: „lai gan tajā pašā laikā no tirgus ir izņemtas citas vielas;” 

3. daļa: „uzsver to, ka ES pārtikas piegādes nodrošināšanā ir svarīgi, lai lauksaimniekiem 

būtu pieejams atbilstīgs AAL instrumentu kopums;” 

 

§ 42 

1. daļa: „atzinīgi vērtē Komisijas īstenoto piesardzības principa interpretāciju, kas pausta 

REFIT novērtējumā saistībā ar pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgajiem principiem, 

proti, ka tā nav alternatīva riska pārvaldības pieejai, bet drīzāk gan atsevišķa riska 

pārvaldības forma; atgādina, ka šā uzskata pareizību apstiprina arī ES Tiesas 

nolēmumi” 

2. daļa: „aicina Komisiju novērtēt, vai Regulā paredzētie izslēgšanas kritēriji atbilst savam 

mērķim;” 

 

S&D, Verts/ALE: 

§ 5 

1. daļa: „pauž bažas par nepietiekami efektīvu šīs regulas īstenošanu” 

2. daļa: „un to, ka rezultātā tās mērķi saistībā ar lauksaimniecisko ražošanu un inovācijām 

netiek sasniegti praksē;” 

3. daļa: „uzsver to, ka daļēji arī zemā inovāciju līmeņa dēļ samazinās pesticīdu aktīvo vielu 

skaits;” 
 

 

15. Divējādas kvalitātes produkti vienotajā tirgū 

Ziņojums: Olga Sehnalová (A8-0267/2018) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 22 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

aiz § 33 1 vairāk nekā 

76 deputāti 

PS + 305, 279, 20 

§ 37 § sākotnējais 

teksts 

PS - 248, 340, 4 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 42 § sākotnējais 

teksts 

PS + 347, 223, 36 

E apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 310, 279, 4 

O apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

Q apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 366, 188, 23 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 464, 69, 17 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

S&D, Verts/ALE:  grozījums Nr. 1, § 37, 42, E apsvērums (otrā daļa) 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

vairāk nekā 

76 deputāti: 

§ 37, 42, Q apsvērums 

 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

vairāk nekā 76 deputāti: 

§ 22 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „lai izbeigtu pašzīmolu jaukšanu ar zīmolproduktiem;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
E apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „jebkādos apstākļos vai” un „tā kā saskaņā ar Komisijas 

konstatējumiem konkrēta prakses veida iekļaušana DNK I pielikumā attiecīgā 

gadījumā palielina juridisko noteiktību un līdz ar to tirgū veicina godīgāku 

konkurenci starp ražotājiem;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
O apsvērums 

1. daļa: „tā kā Eiropas Savienībā visiem patērētājiem ir vienādas tiesības un tā kā analīzes 

liecina, ka atsevišķi ražotāji ar to pašu zīmolu un izmantojot maldinoši identisku 

izskatu, ir pārdevuši atšķirīgas kvalitātes produktus un ka dažās dalībvalstīs 

atsevišķu produktu sastāvā ir bijis mazāk galvenās sastāvdaļas vai augstākas 

kvalitātes sastāvdaļas ir tikušas aizstātas ar zemākas kvalitātes sastāvdaļām; tā kā šī 

problēma ir vairāk izplatīta dalībvalstīs, kuras ES ir pievienojušās kopš 2004. gada;” 
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2. daļa: „tā kā šajās analīzēs tika konstatēti gadījumi, kad vienādus produktus vai produktus 

ar maldinoši identisku izskatu, bet ar zemāku kvalitāti vai atšķirīgu garšu, 

konsistenci vai citām sensoriskajām īpašībām dažādās valstīs pārdod par ļoti 

atšķirīgu cenu; tā kā, pat ja ar šādu rīcību netiek pārkāpti brīvā tirgus ekonomikas 

principi vai spēkā esošie marķēšanas noteikumi vai citi pārtikas aprites tiesību akti, 

tā jebkurā gadījumā ir zīmola identitātes ļaunprātīga izmantošana un līdz ar to ir 

pretrunā principam, kas paredz vienādu izturēšanos pret visiem patērētājiem;” 

 


