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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. Zaudējumu seguma minimums nerezultatīviem riska darījumiem ***I

Ziņojums: Esther de Lange un Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

balsojums: lēmums 
sākt iestāžu sarunas

+

Dažādi
Balsojumu saskaņā ar Reglamenta 69.c pantu pieprasīja Verts/ALE un GUE/NGL grupa.

2. Komerctiesisku strīdu paātrināta izšķiršana

Ziņojums: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018) (vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

viens balsojums PS + 521, 35, 14

3. Savienības kosmosa programmas un Eiropas Savienības kosmosa programmas 
aģentūras izveide ***I

Ziņojums: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

atbildīgās komitejas 
grozījumi — balsošana 

kopumā

1-108
110-
222

komiteja +

atbildīgās komitejas 
grozījumi — atsevišķa 

balsošana

109 komiteja ats. -

1. pants, § 1 226 GUE/NGL PS - 107, 454, 13

14. pants, 1. daļa, aiz 
d apakšpunkta

223 ECR -

25. pants, aiz 1. daļas 224 ECR -

50. pants, 1. daļa, 
a punkts, aiz 
3. ievilkuma

227 EFDD PS - 84, 469, 22

8. apsvērums 225 GUE/NGL -
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

balsojums: Komisijas priekšlikums PS + 483, 68, 19

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
GUE/NGL: groz. Nr. 226
EFDD: groz. Nr. 227

Pieprasījumi balsot atsevišķi
vairāk nekā 
38 deputāti: groz. Nr. 109

4. Digitālās Eiropas programmas izveide laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam ***I

Ziņojums: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

atbildīgās komitejas 
grozījumi — balsošana 

kopumā

1-21
23-73
75-84
86-149
151-
201

komiteja +

bd

1 +

22 komiteja

2 +

bd

1 +

74 komiteja

2 +

bd

1 +

85 komiteja

2 +

bd

1 +

atbildīgās komitejas 
grozījumi — atsevišķa 

balsošana

150 komiteja

2 +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

I pielikums, 2. sadaļa, 
2. daļa, aiz 3. punkta

203 EFDD PS - 74, 443, 54

I pielikums, 5. sadaļa, 
I iedaļa, 5. punkts

204 EFDD PS - 141, 403, 27

I pielikums, 5. sadaļa, 
I iedaļa, 3. daļa

205 EFDD PS - 253, 299, 27

aiz 9. apsv. 202 EFDD PS - 103, 448, 23

balsojums: Komisijas priekšlikums PS + 491, 38, 51

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
EFDD: groz. Nr. 202, 203, 204, 205

Pieprasījumi balsot pa daļām
Verts/ALE:
grozījums Nr. 22
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “kā arī Savienības stratēģisko autonomiju”
2. daļa: šie vārdi

grozījums Nr. 74
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “stratēģisko autonomiju un”
2. daļa: šie vārdi

grozījums Nr. 85
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “vienlaikus nodrošinot ES stratēģisko autonomiju;”
2. daļa: šie vārdi

grozījums Nr. 150
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “vai neliek apšaubīt Savienības stratēģisko autonomiju.”
2. daļa: šie vārdi

5. ASV un ES nolīgums par sadarbību civilās aviācijas drošības reglamentēšanā ***

Ieteikums: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

balsojums: piekrišana PS + 529, 19, 31

6. Digitālo pakalpojumu nodokļa kopējā sistēma attiecībā uz ieņēmumiem, ko rada 
konkrētu digitālo pakalpojumu sniegšana *
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Ziņojums: Paul Tang (A8-0428/2018)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

atbildīgās komitejas 
grozījumi — balsošana 

kopumā

1
3-5
7-8

10-13
15-19

23
26

29-34
36-40
45-49

52

komiteja +

bd

1 +

2 komiteja

2/EB - 264, 303, 15

bd

1 +

6 komiteja

2/PS + 439, 134, 7

9 komiteja PS + 312, 253, 15

14 komiteja ats. +

20 komiteja ats. +

21 komiteja ats. -

22 komiteja ats. +

25 komiteja PS - 244, 331, 8

27 komiteja PS + 490, 40, 52

28 komiteja ats. +

35 komiteja PS + 308, 250, 20

42 komiteja ats. +

43 komiteja ats. +

44 komiteja ats. +

atbildīgās komitejas 
grozījums — atsevišķa 

balsošana

51 komiteja ats. +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

ar nodokli apliekamie 
ieņēmumi

56-58 PPE EB - 234, 335, 12

63 GUE/NGL PS - 128, 444, 8

54=
60=

vairāk nekā 
38 deputāti
GUE/NGL

PS - 254, 311, 15

8. pants, 1. daļa

41 komiteja PS + 304, 59, 216

55=
61=

vairāk nekā 
38 deputāti
GUE/NGL

-aiz 24. panta

50 komiteja PS + 458, 59, 66

aiz 3. apsv. 53=
59=

vairāk nekā 
38 deputāti
GUE/NGL

-

62 GUE/NGL PS - 122, 451, 835. apsvērums

24 komiteja +

balsojums: Komisijas priekšlikums PS + 451, 69, 64

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
EFDD: groz. Nr. 25, 27, 41, 50
GUE/NGL: groz. Nr. 62, 63
ENF: groz. Nr. 6 (2. daļa), 9, 25, 50
S&D: groz. Nr. 35, 54/60

Pieprasījumi balsot atsevišķi
PPE: groz. Nr. 14, 20, 21, 22, 25, 28, 35, 42, 43, 44, 51
EFDD: groz. Nr. 28, 51

Pieprasījumi balsot pa daļām
ENF:
grozījums Nr. 6
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1. daļa: “Gaidot šos pasākumus, kuru pieņemšana un īstenošana varētu prasīt laiku, 
dalībvalstis izjūt spiedienu rīkoties šajā jautājumā, ņemot vērā risku, ka šo valstu 
uzņēmumu nodokļu bāzes laika gaitā ir ievērojami samazinātas. Dalībvalstu 
individuāli veikti un nesaskaņoti pasākumi var sadrumstalot vienoto tirgu un 
izkropļot konkurenci, kavējot jaunu digitālo risinājumu izstrādi un mazinot 
Savienības konkurētspēju kopumā. Tādēļ ir nepieciešams pieņemt saskaņotu pieeju 
attiecībā uz pagaidu risinājumu, kas ļaus risināt šo jautājumu mērķorientētā veidā, 
līdz tiks panākts visaptverošs risinājums. Pagaidu risinājums būtu uz laiku 
jāierobežo, lai izvairītos no tā, ka tas nejauši kļūst par pastāvīgu risinājumu. Tādēļ 
būtu jāievieš turpināmības klauzula, saskaņā ar kuru šīs direktīvas darbība 
automātiski beigtos, kad tiktu izveidots visaptverošs risinājums, vēlams, 
starptautiskā līmenī.”

2. daļa: “Ja nav panākta vienošanās par visaptverošu risinājumu, Komisijai līdz 2020. gada 
31. decembrim būtu jāapsver priekšlikums, pamatojoties uz Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 116. pantu, saskaņā ar kuru Eiropas Parlaments un Padome 
rīkojas saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru. Ir svarīgi nekavējoties panākt 
vienošanos, lai risinātu šo jautājumu un nepieļautu, ka dalībvalstis digitālos 
pakalpojumus apliek ar citiem vienpusējiem nodokļiem.”

PPE:
grozījums Nr. 2
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un nemateriāliem aktīviem.”
2. daļa: šie vārdi

7. Uzņēmumu nodokļa uzlikšana nozīmīgas digitālas klātbūtnes gadījumā *

Ziņojums: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

atbildīgās komitejas 
grozījumi — balsošana 

kopumā

1-5
8

10-15
19
21

25-29
34-39

komiteja +

6 komiteja PS + 452, 54, 60

7 komiteja ats. -

8 komiteja ats. -

bd

1 +

atbildīgās komitejas 
grozījumi — atsevišķa 

balsošana

9 komiteja

2/PS - 234, 329, 19
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

3/PS - 178, 346, 46

16 komiteja ats. -

17 komiteja ats. -

18 komiteja ats. -

20 komiteja PS - 204, 364, 10

22 komiteja ats. -

23 komiteja ats. +

24 komiteja ats. -

30 komiteja ats. +

31 komiteja PS + 330, 212, 38

32 komiteja ats. +

33 komiteja PS + 300, 248, 33

aiz 8. apsv. 40 Verts/ALE PS + 429, 140, 10

balsojums: Komisijas priekšlikums PS + 439, 58, 81

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
Verts/ALE: groz. Nr. 40
GUE/NGL: groz. Nr. 6, 33
ECR: groz. Nr. 40
ENF: groz. Nr. 9 (2. un 3. daļa), 20, 31, 33

Pieprasījumi balsot atsevišķi
PPE: groz. Nr. 7, 8, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 30, 32, 33

Pieprasījumi balsot pa daļām
ENF, PPE:
grozījums Nr. 9
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1. daļa: “Šīs direktīvas galvenais mērķis ir uzlabot iekšējā tirgus kopējo noturību, lai risinātu 
problēmas saistībā ar nodokļu uzlikšanu digitālajai ekonomikai, vienlaikus ievērojot 
nodokļu neitralitātes principu, kā arī pakalpojumu brīvu apriti vienotajā tirgū un 
nenošķirot Savienības un ārpussavienības uzņēmumus. Šo mērķi nevar pietiekami 
labi sasniegt, dalībvalstīm rīkojoties atsevišķi, jo digitālie uzņēmumi spēj darboties 
pāri robežām bez jebkādas fiziskas klātbūtnes konkrētā jurisdikcijā vai ar tikai 
nelielu fizisku klātbūtni un tādēļ ir nepieciešami noteikumi, kas garantē nodokļu 
nomaksu tajās jurisdikcijās, kur tie gūst peļņu. Ņemot vērā šo pārrobežu dimensiju, 
Savienības līmeņa iniciatīva pievieno vērtību salīdzinājumā ar to, ko varētu panākt 
ar daudziem valsts līmeņa pasākumiem. Lai nodrošinātu noteikumu par nozīmīgu 
digitālu klātbūtni saskaņotu piemērošanu visā Savienībā, ir nepieciešama visam 
iekšējam tirgum kopīga iniciatīva. Vienpusējas un atšķirīgas pieejas katrā dalībvalstī 
varētu nebūt efektīvas un tādējādi vienotais tirgus tiktu sadrumstalots, radot valstu 
politiku pretrunas, traucējumus un nodokļu šķēršļus Eiropas Savienības 
uzņēmumiem. Tādēļ būtu jāpievērš īpaša uzmanība, lai nodrošinātu, ka Savienības 
pieeja ir taisnīga un nediskriminē nevienu dalībvalsti. Tā kā direktīvas mērķus var 
labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar 
subsidiaritātes principu, kas noteikts Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā. 
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz 
vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.”

2. daļa: “Lai gan nodokļu politika ir valstu kompetencē, tomēr Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 115. pantā ir skaidri noteikts, ka Padomei saskaņā ar īpašu 
likumdošanas procedūru pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu un Ekonomikas un 
sociālo lietu komiteju ar vienprātīgu lēmumu būtu jāpieņem direktīvas, lai tuvinātu 
tādus dalībvalstu tiesību aktus un normatīvos vai administratīvos aktus nodokļu 
jomā, kuri tieši ietekmē iekšējā tirgus izveidi vai darbību. Šī direktīva neparedz 
saskaņot uzņēmumu ienākuma nodokļa likmes Savienībā”

3. daļa: “un līdz ar to neierobežo dalībvalstu spēju noteikt taisnīgas uzņēmumu ienākuma 
nodokļa likmes, kas piemērojamas to teritorijā gūtajiem ieņēmumiem no digitālajiem 
pakalpojumiem.”

8. Irāna, jo īpaši Nasrin Sotoudeh lieta

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, 
B8-0567/2018

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0562/2018 
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)

§ 5 § sākotnējais 
teksts

ats. +

bd

1 +

§ 14 § sākotnējais 
teksts

2/EB + 321, 241, 7

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 522, 6, 38



P8_PV(2018)12-13(VOT)_LV.docx 10 PE 632.675

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi

B8-0562/2018 Verts/ALE ↓

B8-0563/2018 ECR ↓

B8-0564/2018 GUE/NGL ↓

B8-0565/2018 S&D ↓

B8-0566/2018 ALDE ↓

B8-0567/2018 PPE ↓

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
PPE: galīgais balsojums (RC-B8-0562/2018)

Pieprasījumi balsot atsevišķi
S&D: § 5

Pieprasījumi balsot pa daļām
S&D:
§ 14
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “kā būtiskam nosacījumam turpmākai attīstībai 

ekonomiskajās un politiskajās attiecībās;”
2. daļa: šie vārdi

9. Ēģipte, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, 
B8-0580/2018, B8-0581/2018

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0568/2018 
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)

bd

1 +

§ 11 § sākotnējais 
teksts

2/EB - 248, 288, 20

§ 17 § sākotnējais 
teksts

ats. +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

§ 19 § sākotnējais 
teksts

ats./EB + 283, 249, 21

H apsv. § sākotnējais 
teksts

ats. +

L apsv. § sākotnējais 
teksts

ats. +

balsojums: rezolūcija (viss teksts) +

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi

B8-0568/2018 Verts/ALE ↓

B8-0569/2018 ECR ↓

B8-0576/2018 EFDD ↓

B8-0578/2018 GUE/NGL ↓

B8-0579/2018 S&D ↓

B8-0580/2018 ALDE ↓

B8-0581/2018 PPE ↓

Pieprasījumi balsot atsevišķi
ECR: § 17; L apsvērums
PPE: § 19; H apsvērums

Pieprasījumi balsot pa daļām
Verts/ALE:
§ 11
1. daļa: “brīdī, kad Ēģipte tiecas nostiprināt demokrātiju un tiesiskumu,”
2. daļa: šie vārdi

10. Tanzānija

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, 
B8-0575/2018

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0570/2018 
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

bd

1 +

G apsv. § sākotnējais 
teksts

2 +

balsojums: rezolūcija (viss teksts) +

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi

B8-0570/2018 ECR ↓

B8-0571/2018 Verts/ALE ↓

B8-0572/2018 GUE/NGL ↓

B8-0573/2018 S&D ↓

B8-0574/2018 ALDE ↓

B8-0575/2018 PPE ↓

Pieprasījumi balsot pa daļām
ECR:
G apsvērums
1. daļa: “tā kā daudzi bērni un pusaudži, jo īpaši meitenes, saskaras ar cilvēktiesību 

pārkāpumiem un viņiem kaitējošām darbībām, tostarp plaši izplatītai seksuālai 
vardarbībai, miesas sodiem, bērnu laulībām un grūtniecībām pusaudžu vecumā, kas 
viņiem padara sarežģītu vai neiespējamu izglītības iegūšanu;”

2. daļa: “tā kā Tanzānijas valdība kavē piekļuvi seksuālās un reproduktīvās veselības 
pakalpojumiem un iebiedē organizācijas, kas sniedz informāciju par šādiem 
pakalpojumiem;”

11. Blokķēde: progresīva tirdzniecības politika

Ziņojums: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

viens balsojums PS + 433, 25, 92

12. Japānas nodrošinātās personas datu aizsardzības pietiekamība

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0561/2018
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Rezolūcijas priekšlikums B8-0561/2018
(LIBE komiteja)

§ 7 2 PPE EB + 277, 258, 4

§ 17 3 PPE EB - 237, 305, 3

aiz § 18 9 S&D +

§ 19 4 PPE EB + 307, 242, 2

§ 20 § sākotnējais 
teksts

ats. -

§ 23 5 PPE +

§ 24 6 PPE -

§ 26 10 S&D +

aiz 6. norādes 7 S&D +

M apsv. 1 PPE +

aiz T apsv. 8 S&D +

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 516, 26, 11

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
PPE: galīgais balsojums

Pieprasījumi balsot atsevišķi
PPE: § 20

13. Interešu konflikts un ES budžeta aizsardzība Čehijā

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0582/2018 
(PPE, ECR, Verts/ALE)

§ 1 1 ALDE -

aiz § 3 2 S&D EB + 295, 202, 51
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 434, 64, 47

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi

B8-0582/2018 PPE ↓

B8-0583/2018 Verts/ALE ↓

B8-0584/2018 GUE/NGL ↓

B8-0585/2018 ALDE ↓

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
PPE: galīgais balsojums (RC-B8-0582/2018)

Dažādi
Neoklis Sylikiotis ir atsaucis savu parakstu no kopīgā rezolūcijas priekšlikuma RC-B8-0582/2018.

14. Eiropas Ombuda darbība 2017. gadā

Ziņojums: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

§ 6 5 PPE EB - 245, 281, 3

§ 12 6 PPE EB - 245, 277, 8

§ 13 7 PPE PS + 273, 249, 8

§ 14 8 PPE -

§ 15 9 PPE -

§ 16 10 PPE -

§ 18 11S PPE -

§ 19 12 PPE -

§ 20 13 PPE PS - 239, 267, 25

14 PPE PS - 235, 285, 8§ 21

§ sākotnējais 
teksts

PS + 330, 181, 18
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

15 PPE PS - 204, 318, 8§ 22

§ sākotnējais 
teksts

PS + 363, 157, 5

§ 23 16 PPE -

§ 26 § sākotnējais 
teksts

PS + 379, 132, 10

§ 27 17 PPE -

§ 28 18 PPE -

§ 33 § sākotnējais 
teksts

ats. +

§ 35 19S PPE PS - 183, 337, 4

§ 40 20S PPE PS - 198, 317, 7

§ 46 21 S PPE PS - 214, 304, 3

K apsv. 1S PPE -

S apsv. 2 PPE -

X apsv. § sākotnējais 
teksts

ats. +

Y apsv. 3 PPE -

4 PPE PS - 199, 314, 6AC apsv.

§ sākotnējais 
teksts

PS + 366, 149, 6

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 368, 15, 135

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
Verts/ALE: groz. Nr. 13, 15, 19, 20, 21
EFDD: groz. Nr. 4, 7, 14, 15, 19; § 21
ENF: groz. Nr. 4, 15, 21; § 22, 26; AC apsvērums

Pieprasījumi balsot atsevišķi
ALDE: § 33; X apsvērums
PPE: § 21

15. Lūgumrakstu komitejas 2017. gada apspriežu rezultāti
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Ziņojums: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

§ 2 6 EFDD +

7 EFDD EB + 125, 308, 16

bd

1 +

§ 3

§ sākotnējais 
teksts

2 +

bd

1 +

§ 4 § sākotnējais 
teksts

2 +

bd

1 +

2 -

§ 9 § sākotnējais 
teksts

3 +

aiz § 9 1 PPE EB + 308, 102, 42

bd

1 -

2 +

3 +

§ 10 § sākotnējais 
teksts

4 +

bd

1 +

§ 11 § sākotnējais 
teksts

2 +

bd

1 +

§ 19 § sākotnējais 
teksts

2 +

§ 23 § sākotnējais bd
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

1 +teksts

2 +

8 EFDD EB - 104, 326, 18

bd

1 +

§ 26

§ sākotnējais 
teksts

2/EB + 227, 211, 13

§ 27 3S PPE PS - 200, 221, 30

bd

1 +

2 +

§ 30 § sākotnējais 
teksts

3 -

J apsv. 4 EFDD -

bd

1 +

S apsv. § sākotnējais 
teksts

2 -

U apsv. 5 EFDD EB - 200, 211, 36

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 342, 34, 39

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
Verts/ALE: groz. Nr. 2, 3

Pieprasījumi balsot pa daļām
ALDE:
§ 23
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “ir cieši pārliecināts, ka Komisijai, Padomei un 

dalībvalstīm būtu konsekventi un efektīvi jāīsteno pēcpasākumi saistībā ar 
ieteikumiem, kas ietverti Darba grupas galīgajā ziņojumā;”

2. daļa: šie vārdi

§ 26
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “ka tas nav noticis agrāk un ka nav nekādu taustāmu 

juridisku rezultātu no iepriekš pabeigtām sekmīgām iniciatīvām;”
2. daļa: šie vārdi

S apsv.
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1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “ar noteikumu, ka no paša sākuma tos apstrādās 
Lūgumrakstu komitejas sekretariāts;”

2. daļa: šie vārdi

PPE:
§ 3
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “dažu bezatbildīgu dalībvalstu īstenoto”
2. daļa: šie vārdi

§ 4
1. daļa: “uzsver, ka ir jāuzlabo Komisijas un citu ES iestāžu sadarbība ar dalībvalstu 

iestādēm valsts, reģionālā un vietējā līmenī, nodrošinot to ES noteikumu pieņemšanu 
un īstenošanu, kuru mērķis ir panākt augstākos sociālā taisnīguma standartus un 
pilnībā aizsargāt visu pilsoņu ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības; uzsver, ka 
komitejas sanāksmēs aktīvāk jāsadarbojas ar dalībvalstu pārstāvjiem un ātrāk 
jāizpilda komitejas nosūtītie pieprasījumi; tādēļ aicina visas iestādes, kuras valstu un 
Eiropas līmenī iesaistītas lūgumrakstu izskatīšanā un tajos izklāstīto problēmu 
risināšanā, paust stingru apņēmību izvirzīt to par prioritāti;”

2. daļa: “vēlreiz norāda, ka uz daudziem lūgumrakstiem Komisija sniegusi virspusēju 
atbildi;”

§ 11
1. daļa: “norāda, ka lūgumrakstu par nestabiliem darba apstākļiem izskatīšanā ir konstatēts, 

ka atsevišķās dalībvalstīs daudzi darba ņēmēji cieš no nepieņemamas un 
diskriminējošas prakses, kas atspoguļo efektīvu profilaktisku mehānismu un sodu 
trūkumu vairākos gadījumos;”

2. daļa: “pauž nožēlu, ka Komisija laikus nav izskatījusi ievērojamu daudzumu lietu, kas 
attiecas uz ES darba tiesību pārkāpumiem atsevišķās dalībvalstīs, līdz ar to ļaujot 
darba ņēmēju tiesību pārkāpumiem turpināties gadiem ilgi;”

§ 19
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “43 miljonu” un “dīzeļdzinēja”
2. daļa: šie vārdi

ALDE, PPE:
§ 9
1. daļa: “uzskata — lai dažādus lūgumrakstus izskatītu ar pilnīgi vienādu rūpību, saņemtie 

lūgumraksti būtu jāizskata tikai Lūgumrakstu komitejā, un līdz ar to tās 
sekretariātam būtu jāpiešķir vairāk līdzekļu;” izņemot vārdus: “saņemtie lūgumraksti 
būtu jāizskata tikai” un “un līdz ar to”

2. daļa: šie vārdi
3. daļa: “uzsver, ka Lūgumrakstu komitejas pamatnostādnes, kas pieņemtas 2016. gada 

janvārī, nodrošina lūgumrakstu izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas procesa 
pārredzamību un saprotamību;”

§ 10
1. daļa: “stingri kritizē to, ka atsevišķos pilsoņu sūdzību izskatīšanas gadījumos Komisija 

nepamatoti uzurpē varu;”
2. daļa: “norāda, ka atteikums rūpīgi un ātri izmeklēt pilsoņu sūdzības, tostarp individuālas, 

kā izklāstīts Komisijas pieejā 2016. gada paziņojumā “ES tiesību akti: labāki 
rezultāti līdz ar labāku piemērošanu” , var neļaut ātri pamanīt iespējamos nopietnos 
sistēmiskos trūkumus,”
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3. daļa: “tādējādi radot vairākkārtīgus tiesību pārkāpumus, kas skar daudzus iedzīvotājus, jo 
tagad lielākā atbildība par iespējamo ES tiesību aktu pārkāpumu uzraudzību ir 
atstāta dalībvalstu tiesu ziņā, izņemot sistēmiskos pārkāpumus; uzskata, ka šāda 
pieeja rada pārāk daudz neskaidru interpretāciju un ka tā īpaši kaitē vides tiesību 
aktu jomā;”

4. daļa: “uzskata, ka tā ir atkāpšanās no iepriekšējās pieejas ES vides tiesību aktu 
īstenošanai, kā arī no Līgumu uzraudzītājas pienākumu izpildes kopumā;”

§ 30
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “tādu pašu”, “atbildes reakciju un”, “kā lūgumrakstu 

iesniedzējs” un “vai citas iestādes”
2. daļa: “tādu pašu”, “atbildes reakciju un” un “kā lūgumrakstu iesniedzējs”
3. daļa: “vai citas iestādes”

Dažādi
PPE grupa ir atsaukusi grozījumu Nr. 2.


