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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. Plašsaziņas līdzekļu brīvības stāvokļa pasliktināšanās Baltkrievijā, jo īpaši 

Charter 97 lieta 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018, 
B8-0457/2018 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0451/2018 

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

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0451/2018  ECR  ↓  

B8-0452/2018  ALDE  ↓  

B8-0453/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0454/2018  S&D  ↓  

B8-0455/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0457/2018  PPE  ↓  

 

 

 

2. Apvienotie Arābu Emirāti, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvja Ahmed Mansoor 

stāvoklis 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018, 
B8-0469/2018 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0456/2018 

(S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD, Anna Maria Corazza Bildt, Amjad Bashir, Monica 

Macovei) 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 322, 220, 56 

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0456/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0458/2018  ECR  ↓  

B8-0459/2018  S&D  ↓  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

B8-0462/2018  ALDE  ↓  

B8-0467/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0469/2018  PPE  ↓  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL: galīgais balsojums (RC-B8-0456/2018) 

 

Dažādi 

Frédérique Ries atsauca savu parakstu no rezolūcijas priekšlikuma B8-0462/2018 kā arī no kopīgā 

rezolūcijas priekšlikuma RC-B8-0456/2018. 

Patricia Lalonde un Amjad Bashir atsauca savu parakstu zem kopīgā rezolūcijas priekšlikuma RC-B8-

0456/2018. 
 

 

3. Uiguru un kazahu masveida patvaļīga aizturēšana Siņdzjanas Uiguru autonomajā 

reģionā 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, 

B8-0466/2018, B8-0468/2018 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0460/2018 

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

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0460/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0461/2018  ECR  ↓  

B8-0463/2018  EFDD  ↓  

B8-0464/2018  S&D  ↓  

B8-0465/2018  ALDE  ↓  

B8-0466/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0468/2018  PPE  ↓  

 

 

 

4. Publiskā iepirkuma stratēģijas tiesību aktu kopums 
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Ziņojums: Carlos Coelho (A8-0229/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 534, 54, 15 

 

 

5. Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) 

***I 

Ziņojums: Axel Voss (A8-0320/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

priekšlikums noraidīt Komisijas priekšlikumu 

priekšlikums noraidīt 

Komisijas 

priekšlikumu 

195 EFDD  -  

provizoriska vienošanās 

provizoriska 

vienošanās 

196 komiteja PS + 515, 64, 26 

 

 

 

6. Iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpēja atzīšana ***I 

Ziņojums: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

priekšlikums noraidīt Komisijas priekšlikumu 

priekšlikums noraidīt 

Komisijas 

priekšlikumu 

146 EFDD  -  

provizoriska vienošanās 

provizoriska 

vienošanās 

145 komiteja PS + 531, 51, 26 

 

 

 

7. Nepersonisku datu brīva aprite Eiropas Savienībā ***I 
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Ziņojums: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

provizoriska vienošanās 

provizoriska 

vienošanās 

47 komiteja PS + 520, 81, 6 

 

 

 

8. ES ieguldījums tāda saistoša ANO instrumenta izstrādē, ar kuru no cilvēktiesību 

ievērošanas viedokļa regulē starptautisku korporāciju darbību 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0443/2018 

(DEVE komiteja) 

§ 10 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 287, 249, 66 

§ 14 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 284, 247, 71 

3/EB + 283, 249, 71 

§ 19 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 281, 258, 66 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) EB + 301, 288, 17 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0472/2018  

(ECR grupa) 

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  ↓  

Rezolūcijas priekšlikums B8-0473/2018  

(PPE grupa) 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  ↓  

Rezolūcijas priekšlikums B8-0474/2018rev 

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

§ 10 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 ↓  

2 ↓  

§ 14 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

§ 19 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 ↓  

2 ↓  

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  ↓  

 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

PPE: 

B8-0443/2018 

§ 10 

1. daļa: “vēlreiz apstiprina, ka steidzami, efektīvi un saskaņoti jārīkojas visos līmeņos, 

tostarp valsts, Eiropas un starptautiskā līmenī, lai efektīvi risinātu cilvēktiesību 

pārkāpumus, ko veic transnacionālās korporācijas, nodrošinātu piekļuvi aizsardzības 

līdzekļiem, risinātu juridiskas problēmas, kas izriet no uzņēmumu un transnacionālo 

korporāciju darbību starptautiskā rakstura un transnacionālo korporāciju globālo 

vērtības ķēžu pieaugošās sarežģītības un eksteritoriālās dimensijas, kā arī ar to 

saistītās nenoteiktības par to, uz kā gulstas atbildība par cilvēktiesību pārkāpumiem;” 

2. daļa: “vēlreiz apstiprina nepieciešamību pilnībā īstenot dalībvalstu ekstrateritoriālos 

cilvēktiesību pienākumus, kas noteikti Māstrihtas principos, un pamatoties uz 

dažādiem Eiropas Padomes instrumentiem, īpaši uz Eiropas Cilvēktiesību un 

pamatbrīvību aizsardzības konvenciju (ECTK); plašāk — mudina ES īstenot 

iniciatīvas, lai uzlabotu piekļuvi aizsardzības līdzekļiem eksteritoriālajos gadījumos 

saskaņā ar ieteikumiem, kas izklāstīti Pamattiesību aģentūras 2017. gada atzinumā;” 

 
§ 14 

1. daļa: viss teksts izņemot vārdus “ekstrateritoriālo cilvēktiesību saistību atzīšana valstīs” 

un “un uzraudzības un izpildes nodrošināšanas starptautisko tiesisko un 

ārpustiesisko mehānismu izveide” 

2. daļa: “ekstrateritoriālo cilvēktiesību saistību atzīšana valstīs” 
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3. daļa: “un uzraudzības un izpildes nodrošināšanas starptautisko tiesisko un ārpustiesisko 

mehānismu izveide” 

 
§ 19 

1. daļa: “vēlreiz aicina ES un tās dalībvalstis patiesi un konstruktīvi iesaistīties šajās sarunās 

un starpvaldību procesā,” 

2. daļa: “kura mērķis ir pabeigt OEIGWG pilnvaru noteikšanu; uzsver, ka ir ļoti būtiski ES 

konstruktīvi palīdzēt panākt saistošu līgumu, kas efektīvi risinās jautājumu par 

korporatīvo atbildību par cilvēktiesību pārkāpumiem un ar tiem saistītām 

problēmām;” 

 

PPE: 

B8-0474/2018rev 

 
§ 10 

1. daļa: “vēlreiz apstiprina, ka steidzami, efektīvi un saskaņoti jārīkojas visos līmeņos, 

tostarp valsts, Eiropas un starptautiskā līmenī, lai efektīvi risinātu transnacionālās 

korporāciju cilvēktiesību pārkāpumus, nodrošinātu piekļuvi aizsardzības līdzekļiem, 

risinātu juridiskas problēmas, kas izriet no uzņēmumu un transnacionālo korporāciju 

darbību starptautiskā rakstura un transnacionālo korporāciju globālo vērtības ķēžu 

pieaugošās sarežģītības un eksteritoriālās dimensijas, kā arī ar to saistītās 

nenoteiktības par to, uz kā gulstas atbildība par cilvēktiesību pārkāpumiem” 

2. daļa: “vēlreiz apstiprina nepieciešamību pilnībā īstenot dalībvalstu ekstrateritoriālos 

cilvēktiesību pienākumus, kas noteikti Māstrihtas principos, un pamatoties uz 

dažādiem Eiropas Padomes instrumentiem, īpaši uz Eiropas Cilvēktiesību un 

pamatbrīvību aizsardzības konvenciju (ECTK); plašāk — mudina ES īstenot 

iniciatīvas, lai uzlabotu piekļuvi aizsardzības līdzekļiem eksteritoriālajos gadījumos 

saskaņā ar ieteikumiem, kas izklāstīti Pamattiesību aģentūras 2017. gada atzinumā” 

§ 14 

1. daļa: viss teksts izņemot vārdus “ekstrateritoriālo cilvēktiesību saistību atzīšana valstīs” 

un “un uzraudzības un izpildes nodrošināšanas starptautisko tiesisko un 

ārpustiesisko mehānismu izveide” 

2. daļa: “ekstrateritoriālo cilvēktiesību saistību atzīšana valstīs” 

3. daļa: “un uzraudzības un izpildes nodrošināšanas starptautisko tiesisko un ārpustiesisko 

mehānismu izveide” 
 

§ 19 

1. daļa: “vēlreiz aicina ES un tās dalībvalstis patiesi un konstruktīvi iesaistīties šajās sarunās 

un starpvaldību procesā,” 

2. daļa: “kura mērķis ir pabeigt OEIGWG pilnvaru noteikšanu; uzsver, ka ir ļoti būtiski ES 

konstruktīvi palīdzēt panākt saistošu līgumu, kas efektīvi risinās jautājumu par 

korporatīvo atbildību par cilvēktiesību pārkāpumiem un ar tiem saistītām 

problēmām;” 
 

9. Stāvoklis Jemenā 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, 
B8-0449/2018, B8-0450/2018 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0444/2018 

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

§ 20 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 546, 41, 10 

2/PS + 353, 217, 33 

§ 23 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

T apsvērums § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0444/2018  ECR  ↓  

B8-0445/2018  S&D  ↓  

B8-0446/2018  PPE  ↓  

B8-0447/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0448/2018  EFDD  ↓  

B8-0449/2018  ALDE  ↓  

B8-0450/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL: § 20 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ECR: 

§ 23 

1. daļa: “patur tiesības jautājumu pārskatīt, līdz būs panākts saskaņotais risinājums; iesaka 

Cilvēktiesību apakškomitejai uzraudzīt cilvēktiesību situācijas attīstību Jemenā” 

2. daļa: “un sagatavot ziņojumu par valstī izdarītajiem cilvēktiesību un civilo tiesību 

pārkāpumiem” 

 

PPE: 
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§ 20 

1. daļa: “aicina Padomi efektīvi veicināt starptautisko humanitāro tiesību ievērošanu, kā 

paredzēts attiecīgajās ES pamatnostādnēs; jo īpaši atkārtoti norāda, ka ir 

nepieciešams, lai visas ES dalībvalstis stingri piemērotu noteikumus, kas paredzēti 

Kopējā nostājā 2008/944/KĀDP; šajā sakarā atgādina Parlamenta 2016. gada 

25. februāra un 2017. gada 30. novembra rezolūcijas par stāvokli Jemenā” 

2. daļa: “mudina visas ES dalībvalstis šajā sakarā atturēties no ieroču un jebkāda militārā 

aprīkojuma pārdošanas Saūda Arābijai, AAE un jebkuram citam starptautiskās 

koalīcijas dalībniekam, kā arī Jemenas valdībai un citām konflikta pusēm” 

 

PPE, ECR: 

T apsvērums 

1. daļa: “tā kā lielākā daļa ASV spēku uzbrukumi Jemenā ir letāli dronu uzbrukumi;” 

2. daļa: “tā kā lēmums dronu operāciju mērķu sarakstam pievienot konkrētas personas bieži 

vien tiek pieņemts bez tiesas rīkojuma; tā kā noteiktos apstākļos konkrētu personu 

noteikšanu par mērķi un nogalināšanu var uzskatīt par sodīšanu ar nāvi bez tiesas 

sprieduma;” 
 

 

10. Muitas krāpšanas apkarošana un ES pašu resursu aizsardzība 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0400/2018 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0400/2018 

(CONT komiteja) 

§ 1 § sākotnējais 

teksts 

PS + 473, 100, 28 

§ 8 § sākotnējais 

teksts 

PS + 445, 131, 23 

§ 9 § sākotnējais 

teksts 

PS + 433, 155, 14 

§ 10 § sākotnējais 

teksts 

PS + 485, 74, 33 

§ 12 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 448, 132, 16 

2/PS + 380, 187, 19 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 410, 84, 77 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFDD: § 1, 8, 9, 10, 12, galīgais balsojums 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 
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ECR: § 8, 12 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

PPE: 

§ 12 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “muitas iestāžu atbildības kompetences pārcelšanu no 

valstu uz ES līmeni attiecībā uz” 

2. daļa: šie vārdi 

 


