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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
38+ députés zems obligātais minimums (vismaz 38 deputāti)
76+ députés vidējs obligātais minimums (vismaz 76 deputāti)
151+ deputāti augsts obligātais minimums (vismaz 151 deputāts)
AIZKL aizklāta balsošana
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1. Savienības vispārējā eksporta atļauja konkrētu divējāda lietojuma preču 
eksportam no Savienības uz Apvienoto Karalisti ***I

Ziņojums: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

viens balsojums PS + 645, 2, 7

2. Teritoriālās sadarbības programmu “PEACE IV (Īrija–Apvienotā Karaliste)” un 
“Apvienotā Karaliste–Īrija (Īrija–Ziemeļīrija–Skotija)” turpināšana, ņemot vērā 
Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības ***I

Ziņojums: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

viens balsojums PS + 624, 13, 24

3. Uzsākto mācību mobilitātes pasākumu turpināšana programmā “Erasmus+” 
saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES ***I

Ziņojums: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

viens balsojums PS + 651, 9, 10

4. Aviācijas drošība saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I

Ziņojums: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

viens balsojums PS + 658, 8, 4

5. ES un Afganistānas sadarbības nolīgums par partnerību un attīstību ***

Ieteikums: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)



P8_PV(2019)03-13(VOT)_LV.docx 3 PE 636.465

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

balsojums: piekrišanas 
procedūra

PS + 513, 85, 67

6. ES un Afganistānas sadarbības nolīgums par partnerību un attīstību (rezolūcija)

Ziņojums: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

§ 17 1 GUE/NGL -

§ 19 2 GUE/NGL -

§ 48 § sākotnējais 
teksts

ats. + 361, 286, 25

§ 73 3 GUE/NGL -

§ 74 4 GUE/NGL -

§ 76 5 GUE/NGL -

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 565, 53, 55

Pieprasījumi balsot atsevišķi
ECR: § 48

7. Norvēģijas, Islandes, Šveices un Lihtenšteinas līdzdalība eu-LISA ***

Ieteikums: Monica Macovei (A8-0081/2019)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

balsojums: piekrišanas 
procedūra

PS + 602, 15, 56

8. ES īpašo pārstāvju darbības joma un pilnvaras

Ziņojums: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)
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Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

piekrišana bez balsošanas (Reglamenta 113. panta 6. punkts)

9. Produktu un pakalpojumu pieejamības prasības ***I

Ziņojums: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Provizoriska vienošanās

provizoriska 
vienošanās

363 komiteja PS + 613, 23, 36

10. Vīzu informācijas sistēma ***I

Ziņojums: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

atbildīgās komitejas 
grozījumi — balsošana 

kopumā

1-234
242-
251

komiteja EB + 540, 123, 10

1. pants, 1. daļa, 
1. punkts, Regula (EK) 
Nr. 767/2008, 1. pants, 

§ 2

252S Verts/ALE
GUE/NGL

PS - 234, 411, 31

bd

1/PS - 289, 381, 6

1. pants, 1. daļa, 
2. punkts, 

c) apakšpunkts
Regula (EK) 
Nr. 810/2009
13. pants, § 7, 
a) apakšpunkts

253 Verts/ALE
GUE/NGL

2/PS + 452, 214, 7

254S Verts/ALE
GUE/NGL

PS - 274, 396, 63. pants, § 1, 4. punkts, 
Regula (EK) 

Nr. 810/2009, 
21.a pants 235-

241
komiteja +

balsojums: Komisijas priekšlikums PS + 522, 122, 31
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Pieprasījumi balsot pēc saraksta
Verts/ALE: grozījumi Nr. 252, 253, 254

Pieprasījumi balsot pa daļām
Verts/ALE:
grozījums Nr. 253
1. daļa: “a) bērni, kas nav sasnieguši 12 gadu vecumu”
2. daļa: “un personas, kas vecākas par 70 gadiem;”

11. Patvēruma un migrācijas fonds ***I

Ziņojums: Miriam Dalli (A8-0106/2019)
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

atbildīgās komitejas 
grozījumi — balsošana 

kopumā

2-6
9-11
13-16
20-23

25
27
29
33

35-36
38-39

41
43-45
47-48
50-51
53-56

58
61-64

67
74-75

78
81
83

86-91
94-96
98-102
105-
118
120-
122
124-
132
134-
137
139
141-
142
144-
167
170-
175
178
180-
182
187-
194
196-
203
205
207
211-
215

komiteja +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

217-
218
220-
223
225-
227
229-
231
233-
249

1 komiteja PS + 538, 122, 14

bd

1/PS + 568, 94, 9

2/PS + 571, 83, 7

3/PS + 506, 136, 12

7 komiteja

4/PS + 499, 159, 19

8 komiteja PS + 559, 110, 8

bd

1 +

12 komiteja

2/PS + 493, 159, 20

17 komiteja PS + 350, 292, 29

18 komiteja ats. +

19 komiteja ats./EB + 339, 336, 5

bd

1 +

24 komiteja

2/EB - 334, 342, 5

26 komiteja ats. +

bd

1 +

atbildīgās komitejas 
grozījumi — atsevišķa 

balsošana

28 komiteja

2 +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

bd

1/PS + 571, 83, 22

30 komiteja

2 +

32 komiteja ats./EB + 354, 318, 6

34 komiteja PS + 337, 325, 13

37 komiteja ats./EB + 337, 319, 19

bd

1 +

2/EB + 349, 321, 6

40 komiteja

3 +

bd

1 +

2/EB + 339, 327, 15

46 komiteja

3 +

49 komiteja ats./EB + 338, 336, 4

52 komiteja ats./EB + 377, 232, 68

bd

1 +

2/EB + 351, 327, 2

57 komiteja

3/EB + 370, 308, 1

bd

1 +

60 komiteja

2 +

66 komiteja ats. +

bd68 komiteja

1 +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

2 +

bd

1/PS + 629, 35, 18

73 komiteja

2/PS + 495, 154, 20

79 komiteja ats. +

bd

1 +

80 komiteja

2 +

82 komiteja ats. +

84 komiteja ats./EB + 360, 306, 12

85 komiteja ats. +

bd

1 +

92 komiteja

2 +

97 komiteja ats. +

bd

1 +

104 komiteja

2/EB + 356, 254, 66

bd

1 +

119 komiteja

2 +

bd

1 +

138 komiteja

2/EB + 357, 321, 2

bd140 komiteja

1 +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

2 +

168 komiteja ats. +

169 komiteja ats. +

176 komiteja ats. +

177 komiteja ats. +

179 komiteja ats. +

bd

1 +

184 komiteja

2 +

186 komiteja ats./EB + 422, 253, 6

195 komiteja ats. +

209 komiteja ats. +

210 komiteja ats. +

bd

1 +

216 komiteja

2 +

224 komiteja ats./EB + 355, 311, 16

232 komiteja ats. +

261S ENF -2. pants, § 1, 
e) apakšpunkts

65 komiteja +

69 komiteja +3. pants, § 2, 
b) apakšpunkts

262 ENF ↓

70-71 komiteja +3. pants, § 2, 
c) apakšpunkts

263 ENF ↓

72 komiteja +3. pants, § 2, aiz 
c) apakšpunkta

264 ENF ↓
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

76 komiteja EB + 347, 325, 44. pants, aiz § 2

252 PPE ↓

77 komiteja EB + 370, 302, 54. pants, aiz § 2

253 PPE ↓

bd

1 +

93 komiteja

2 +

9. pants, § 2

254 PPE ↓

bd

1 +

103 komiteja

2 +

13. pants, § 1

255 PPE ↓

14. pants, aiz § 2 256 PPE EB - 230, 427, 19

123 komiteja EB + 347, 316, 1618. pants, § 2

257 PPE ↓

265S ENF -22. pants

133 komiteja +

266S ENF -

bd

1 +

26. pants, § 2

143 komiteja

2 +

183 komiteja +II pielikums, 3. punkts, 
d) apakšpunkts

258 PPE ↓

259 PPE EB - 228, 428, 22III pielikums, 
virsraksts

185 komiteja +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

III pielikums, 
1. punkts, 

f) apakšpunkts

267 ENF -

268S ENF -III pielikums, 
2. punkts, 

i) apakšpunkts 204 komiteja +

269S ENF -III pielikums, 
3. punkts, 

b) apakšpunkts 206 komiteja +

270S ENF PS - 109, 549, 23III pielikums, 
3. punkts, 

e) apakšpunkts 208 komiteja +

271S ENF -III pielikums, 
4. punkts, 

b) apakšpunkts 219 komiteja EB + 349, 324, 6

III pielikums, 
4. punkts, 

h) apakšpunkts

272 ENF -

273 ENF -IV pielikums, 
1. ievilkums

228 komiteja +

31 komiteja EB + 348, 320, 724. apsvērums

250 PPE ↓

42 komiteja EB - 323, 349, 332. apsvērums

251 PPE -

260S ENF -55. apsvērums

59 komiteja EB + 356, 254, 66

balsojums: Komisijas priekšlikums PS + 374, 260, 47

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ECR: grozījumi Nr. 1, 7, 8, 17, 34, 73
ENF: grozījums Nr. 7 (4. daļa), 270

Pieprasījumi balsot atsevišķi
ECR: grozījumi Nr. 1, 7 (4. daļa), 8, 17, 26, 34, 73
PPE: grozījumi Nr. 17, 32, 37, 49, 52, 59, 76, 77, 84, 186, 224
ENF: grozījumi Nr. 17, 18, 19, 24, 34, 37, 66, 76, 77, 79, 82, 85, 93, 97, 103, 168, 169, 

176, 177, 179, 195, 209, 210, 232
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Pieprasījumi balsot pa daļām
ECR:
grozījums Nr. 12
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “radot drošas un likumīgas iekļūšanas iespējas Savienībā, 

kam arī būtu jāpalīdz” un “Fondam kā iekšējās Savienības politikas instrumentam un 
kā vienīgajam Savienības līmeņa finansēšanas instrumentam attiecībā uz patvērumu 
un migrāciju būtu primāri jāatbalsta darbības Savienībā attiecībā uz patvērumu un 
migrāciju. Tomēr noteikto limitu ietvaros un ar nosacījumu, ka tiek ievērotas 
pienācīgās garantijas,”

2. daļa: šie vārdi

grozījums Nr. 24
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “kā arī pilsoniskās sabiedrības organizāciju, tostarp bēgļu 

un migrantu apvienību”
2. daļa: šie vārdi

grozījums Nr. 28
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un ilgtermiņa reintegrācijas atbalsts”
2. daļa: šie vārdi

grozījums Nr. 30
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “Īpaša uzmanība būtu jāpievērš neaizsargātām grupām. 

Atgriešanas lēmumi būtu jāpieņem, pamatojoties uz visaptverošu un rūpīgu 
izcelsmes valsts situācijas novērtējumu, tostarp izvērtējot absorbcijas spēju vietējā 
līmenī. Īpaši pasākumi un darbības izcelsmes valstu un jo īpaši neaizsargātu cilvēku 
atbalstam veicina atgriešanas ilgtspējas, drošības un efektivitātes nodrošināšanu. Šie 
pasākumi būtu jāīsteno ar aktīvu vietējo iestāžu, pilsoniskās sabiedrības un diasporu 
līdzdalību.”

2. daļa: šie vārdi

grozījums Nr. 60
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, tostarp 

migrantu un bēgļu organizācijām,”
2. daļa: šie vārdi

PPE:
grozījums Nr. 40
1. daļa: “Šā fonda prioritātei vajadzētu būt darbību finansēšanai Savienības teritorijā. No 

fonda var finansēt pasākumus trešās valstīs un saistībā ar tām, kurus atbalsta no 
fonda”

2. daļa: “un kuriem vajadzētu būt noteiktu finansiālu limitu ietvaros”
3. daļa: “un vienlaikus pietiekamiem, lai sasniegtu fonda mērķus, kā noteikts šīs regulas 3. 

pantā, un atkarīgiem no pienācīgu garantiju nosacījuma ievērošanas. Šādiem 
pasākumiem būtu jāpapildina citas darbības ārpus Savienības, ko atbalsta no 
Savienības ārējās finansēšanas instrumentiem. Īstenojot šādas darbības, jo īpaši būtu 
jācenšas panākt pilnīgu atbilstību un papildināmību ar Savienības ārējās darbības un 
ārlietu politikas principiem un vispārīgajiem mērķiem saistībā ar attiecīgo valsti vai 
reģionu, kā arī Savienības starptautiskajām saistībām. Būtu jāievēro Eiropas 
Konsensa attīstības jomā 35. punktā noteiktais princips attiecībā uz politikas 
saskaņotību attīstībai. Ārkārtas palīdzības īstenošanas laikā būtu jānodrošina 
saskaņotība ar humanitārajiem principiem, kas izklāstīti Eiropas Konsensā par 
humāno palīdzību.”
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grozījums Nr.  46

1. daļa: “Lai palīdzētu sasniegt fonda politikas mērķi, dalībvalstīm un Komisijai būtu 
jānodrošina, ka dalībvalstu programmās ir darbības, kas palīdz īstenot katru no šīs 
regulas konkrētajiem mērķiem. Turklāt tām būtu jānodrošina, ka finansējuma 
piešķiršana konkrētajiem mērķiem kalpo šiem mērķiem pēc iespējas labāk un 
pamatojas uz aktuālākajām vajadzībām,”

2. daļa: “ka programmās ir iekļauts izdevumu minimums attiecībā uz šiem mērķiem,”
3. daļa: “ka resursu sadale attiecībā uz mērķiem ir proporcionāla risināmajām problēmām, ka 

izvēlētās prioritātes ir saskaņā ar II pielikumā izklāstītajiem pasākumiem un ka 
resursu sadalījums starp mērķiem nodrošina kopējā politikas mērķa sasniegšanu.”

grozījums Nr. 93
1. daļa: “Ar finansējumu no tematiskā mehānisma pievēršas prioritātēm, kurām ir augsta 

pievienotā vērtība Savienībai, vai tas jāizmanto, lai reaģētu uz neatliekamām 
vajadzībām atbilstīgi saskaņotajām Savienības prioritātēm, kas izklāstītas II 
pielikumā, un uz finansējumu tiesīgajām darbībām III pielikumā. Komisija 
nodrošina pilsoniskās sabiedrības organizāciju regulāru iesaistīšanu darba 
programmu sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un izvērtēšanā.”

2. daļa: “Vismaz 20 % finansējuma no tematiskā mehānisma piešķir konkrētajam mērķim, 
kas minēts 3. panta 2. punkta a) apakšpunktā. Vismaz 10 % finansējuma no 
tematiskā mehānisma piešķir konkrētajam mērķim, kas minēts 3. panta 2. punkta 
pirmās daļas b) apakšpunktā. Vismaz 10 % finansējuma no tematiskā mehānisma 
piešķir konkrētajam mērķim, kas minēts 3. panta 2. punkta pirmās daļas c) 
apakšpunktā. Vismaz 10 % finansējuma no tematiskā mehānisma piešķir 
konkrētajam mērķim, kas minēts 3. panta 2. punkta pirmās daļas cb) apakšpunktā.

grozījums Nr. 103
1. daļa: “Katra dalībvalsts un Komisija nodrošina, ka valsts programmā ietvertās prioritātes 

atbilst Savienības prioritātēm un uzdevumiem patvēruma un migrācijas pārvaldības 
jomā un ir saskanīgas ar tiem un ka minētās prioritātes pilnībā atbilst attiecīgajiem 
Savienības acquis un Savienības un dalībvalstu starptautiskajām saistībām, kas 
noteiktas to parakstītajos starptautiskajos instrumentos, jo īpaši ANO Konvencijā par 
bērna tiesībām. Nosakot savu programmu prioritātes, dalībvalstis nodrošina, ka ir 
pienācīgi ņemti vērā II pielikumā izklāstītie īstenošanas pasākumi.”

2. daļa: “Šajā saistībā dalībvalstis vismaz 20 % sava piešķirtā finansējuma piešķir 
konkrētajam mērķim, kas minēts 3. panta 2. punkta pirmās daļas a) apakšpunktā. 
Dalībvalstis vismaz 10 % sava piešķirtā finansējuma piešķir konkrētajiem mērķiem, 
kas minēti 3. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunktā. Dalībvalstis vismaz 10 % 
sava piešķirtā finansējuma piešķir konkrētajiem mērķiem, kas minēti 3. panta 2. 
punkta pirmās daļas c) apakšpunktā. Dalībvalstis vismaz 10 % sava piešķirtā 
finansējuma piešķir konkrētajam mērķim, kas minēts 3. panta 2. punkta pirmās daļas 
cb) apakšpunktā.”

grozījums Nr. 104
1. daļa: “Turklāt dalībvalstis nodrošina, ka to programmās ir ietvertas darbības, kas vērstas 

uz visiem 3. panta 2. punktā minētajiem fonda konkrētajiem mērķiem, un ka minētos 
mērķus var sasniegt ar šiem mērķiem piešķirtajiem līdzekļiem.”

2. daļa: “Novērtējot dalībvalstu programmas, Komisija nodrošina, lai tādiem projektiem, par 
kuriem ir skaidri pierādījumi, ka minēto projektu likumība vai minētā finansējuma 
likumība vai pareizība, vai minēto projektu rezultāti varētu tikt apšaubīti ar 
Komisijas argumentētu atzinumu par pārkāpumu procedūru saskaņā ar LESD 258. 
pantu, nebūtu pieejams nekāds finansējums.”
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grozījums Nr. 138
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu “neparedzēti”
2. daļa: šis vārds

grozījums Nr. 140
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu “neparedzēti”
2. daļa: šis vārds

grozījums Nr. 143
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu “neparedzēti”
2. daļa: šis vārds

ENF:
grozījums Nr. 7
1. daļa: “Fondam būtu pilnībā jārespektē cilvēktiesības un jāatbilst programmai 

2030. gadam, principam par politikas saskaņotību attīstības jomā, kā noteikts LESD 
208. pantā,”, izņemot “un jāatbilst programmai 2030. gadam”, “un starptautiskā 
līmeņa saistībām migrācijas un patvēruma jomā, galvenokārt globālajam paktam par 
bēgļiem”, “un globālajam paktam par drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju 
(GCM).”

2. daļa: "“un jāatbilst programmai 2030. gadam”
3. daļa: “un starptautiskā līmeņa saistībām migrācijas un patvēruma jomā, galvenokārt 

globālajam paktam par bēgļiem”
4. daļa: “un globālajam paktam par drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju (GCM).”

grozījums Nr. 68
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “saskaņā ar solidaritātes un atbildības taisnīga sadalījuma 

principu,”
2. daļa: šie vārdi

grozījums Nr. 73
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “vismaz” un “attiecīgās starptautiskās organizācijas, 

nevalstiskās organizācijas, jo īpaši bēgļu un migrantu organizācijas, valstu 
cilvēktiesību iestādes, līdztiesības struktūras un ekonomiskos un sociālos partnerus”

2. daļa: šie vārdi

grozījums Nr. 80
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “Šengenas asociētās”
2. daļa: šie vārdi

grozījums Nr. 92
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un starptautiskajām un nevalstiskajām organizācijām”
2. daļa: šie vārdi

grozījums Nr. 119
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un humanitārajai uzņemšanai” (nosaukumā) un 

“Papildus piešķīrumiem, kas tām aprēķināti saskaņā ar 11. panta 1. punkta a) 
apakšpunktu, dalībvalstis ik pēc diviem gadiem saņem papildu summu, pamatojoties 
uz vienreizēju maksājumu EUR 6000 apmērā par katru personu, kas uzņemta, 
izmantojot humanitārās shēmas.”

2. daļa: šie vārdi

grozījums Nr. 184
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1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “(a) veicināt un īstenot starptautisko tiesību un Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas ievērošanu patvēruma un migrācijas politikā un 
pasākumos;” un “, starptautiskajām organizācijām, nevalstiskajām organizācijām un 
sociālajiem partneriem” (b) apakšpunktā)

2. daļa: šie vārdi

grozījums Nr. 216
1. daļa: viss teksts, izņemot c), d) un f) apakšpunktu un vārdus “kā arī darbības, kuras sekmē 

iespējas tikt pieņemtiem uzņēmējas valsts sabiedrībā;” (e) apakšpunktā)
2. daļa: c), d) un f) apakšpunkts un vārdi “kā arī darbības, kuras sekmē iespējas tikt 

pieņemtiem uzņēmējas valsts sabiedrībā;” (e) apakšpunktā)

ECR, ENF:
grozījums Nr. 57
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “pilsoniskās sabiedrības organizācijām” un “un trešo 

valstu”
2. daļa: “pilsoniskās sabiedrības organizācijām”
3. daļa: “un trešo valstu”

12. Finansiāla atbalsta instrumenta izveide robežu pārvaldībai un vīzām ***I

Ziņojums: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

priekšlikums noraidīt Komisijas priekšlikumu

priekšlikums noraidīt 
Komisijas 

priekšlikumu

210 EFDD -

leģislatīvā akta projekts
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

atbildīgās komitejas 
grozījumi — balsošana 

kopumā

1-7
10-15
17-18
20-39
43-52
54-56
59-60

63
67-72
74-75
78-84
86-91
94-107
109-
113
115-
145
147
151-
163
165
168
170-
185
187-
191
193-
196
198-
200
202-
204

komiteja +

8 komiteja ats. +

9 komiteja ats. +

16 komiteja ats. +

19 komiteja ats. +

bd

1 +

40 komiteja

2 +

41 komiteja PS + 490, 170, 17

atbildīgās komitejas 
grozījumi — atsevišķa 

balsošana

42 komiteja ats./EB + 384, 287, 6
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

53 komiteja ats. +

57 komiteja ats. +

58 komiteja ats. +

61 komiteja ats. +

62 komiteja ats. +

64 komiteja ats. +

bd

1 +

66 komiteja

2 +

73 komiteja ats. +

76 komiteja ats. +

85 komiteja ats. +

92 komiteja ats. +

93 komiteja ats. +

108 komiteja ats. +

bd

1 +

2/EB + 349, 306, 16

114 komiteja

3 +

146 komiteja PS + 535, 117, 23

148 komiteja ats. +

149 komiteja ats. +

150 komiteja ats. +

166 komiteja ats. +

167 komiteja ats. +

169 komiteja PS + 513, 151, 12
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

186 komiteja PS + 502, 153, 14

197 komiteja ats. +

201 komiteja PS + 505, 151, 20

205 komiteja ats. +

3. pants, § 2, 
a) apakšpunkts

213 ENF -

4. pants, § 3, 
a) apakšpunkts

214S ENF -

4. pants, § 3, 
b) apakšpunkts

215S ENF -

211S GUE/NGL -5. pants, § 3

65 komiteja +

77 komiteja EB + 361, 311, 48. pants, § 6

206 PPE ↓

23. pants, § 2 216S ENF -

164 komiteja EB + 352, 307, 18II pielikums, 1. punkts, 
c) apakšpunkts

207 PPE ↓

III pielikums, 
1. punkts, aiz 

g) apakšpunkta

208 PPE +

III pielikums, 
1. punkts, 

i) apakšpunkts

217S ENF -

III pielikums, 
2. punkts, 

h) apakšpunkts

218S ENF -

209 PPE +IV pielikums, 
6. punkts

192 komiteja ↓

57. apsvērums 212S ENF -

balsojums: Komisijas priekšlikums PS + 473, 169, 39
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Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ENF: grozījumi Nr. 41, 146, 169, 186, 201

Pieprasījumi balsot atsevišķi
PPE: grozījumi Nr. 41, 42, 53, 108
ENF: grozījumi Nr. 8, 9, 16, 19, 57, 58, 61, 62, 64, 65, 73, 76, 85, 92, 93, 148, 149, 150, 

166, 167, 197, 205

Pieprasījumi balsot pa daļām
PPE:
grozījums Nr. 40
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “kā galējo risinājumu”
2. daļa: šie vārdi

grozījums Nr. 66
1. daļa: “Tiesību subjekti, kas piedalās konsorcijos no vismaz divām neatkarīgām vienībām, 

kuras veic uzņēmējdarbību dažādās dalībvalstīs vai ar tām saistītās aizjūras zemēs 
vai teritorijās, ir atbalsttiesīgi.”

2. daļa: “Ja starptautiskās organizācijas, kas piedalās konsorcijā, ir reģistrētas trešā valstī, 
piemēro 6. panta 3. punktu.”

grozījums Nr. 114
1. daļa: “Komisija izņēmuma kārtā var nolemt sniegt finansiālu palīdzību, lai risinātu 

steidzamas un konkrētas vajadzības pienācīgi pamatotas ārkārtas situācijas 
gadījumā,”

2. daļa: “izmantojot šo palīdzību kā galēju līdzekli.”
3. daļa: “Šīs situācijas var būt steidzams un ārkārtas spiediens, kad liels vai nesamērīgs 

skaits trešo valstu valstspiederīgo ir šķērsojuši, šķērso vai, domājams, šķērsos vienas 
vai vairāku dalībvalstu ārējās robežas, jo īpaši robežu posmos, kuros konstatētais 
ietekmes līmenis ir tāds, ka tas apdraud visas Šengenas zonas darbību, vai jebkura 
cita pienācīgi pamatota ārkārtas situācija, kad jāveic steidzami pasākumi pie ārējām 
robežām šīs regulas tvēruma ietvaros. Komisija par to nekavējoties informē Eiropas 
Parlamentu un Padomi.”

13. Iekšējās drošības fonds ***I

Ziņojums: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

atbildīgās komitejas 
grozījumi — balsošana 

kopumā

2-7
10

13-16
18-22

26
28-30
32-46
48-49
51-52
55-57
59-60
62-67
69-70
72-76

78
80-92
95-117
119-
123
125-
126
130-
131
133-
154

komiteja +

bd

1 +

1 komiteja

2 +

8 komiteja ats. +

bd

1 +

9 komiteja

2 +

bd

1/PS + 588, 56, 17

11 komiteja

2/PS + 539, 59, 36

17 komiteja ats. +

23 komiteja PS + 518, 89, 56

atbildīgās komitejas 
grozījumi — atsevišķa 

balsošana

24 komiteja ats. +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

27 komiteja ats. +

47 komiteja PS + 565, 68, 24

bd

1/PS + 605, 34, 20

2/PS + 583, 57, 21

3/PS + 528, 99, 30

50 komiteja

4/PS + 514, 88, 57

53 komiteja ats. +

54 komiteja ats. +

58 komiteja ats. +

bd

1 +

61 komiteja

2/EB - 277, 364, 23

68 komiteja ats. +

bd

1 +

71 komiteja

2 +

77 komiteja ats. +

bd

1 +

79 komiteja

2 +

93 komiteja ats. +

94 komiteja ats. +

118 komiteja PS - 301, 314, 53

124 komiteja ats. +

127 komiteja bd
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

1 +

2 +

128 komiteja PS + 495, 91, 84

bd

1 +

129 komiteja

2 +

bd

1 +

132 komiteja

2 +

13. pants, aiz § 2 160 PPE +

18. pants 157S ENF -

22. pants, § 2 158S ENF -

155 ENF -14. apsvērums

12 komiteja +

159 PPE EB + 363, 306, 937. apsvērums

25 komiteja ↓

156S ENF -45. apsvērums

31 komiteja EB + 362, 238, 72

balsojums: Komisijas priekšlikums PS + 481, 142, 49

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
GUE/NGL: grozījumi Nr. 11, 23, 47, 50, 128
ENF: grozījums Nr. 118

Pieprasījumi balsot atsevišķi
PPE: grozījumi Nr. 25, 31
GUE/NGL: grozījumi Nr. 23, 47, 128
ENF: grozījumi Nr. 8, 17, 24, 27, 53, 54, 58, 68, 77, 93, 94, 124

Pieprasījumi balsot pa daļām
PPE:
grozījums Nr. 61
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1. daļa: “Tiesību subjekti, kas piedalās konsorcijos no vismaz divām neatkarīgām vienībām, 
kuras veic ir reģistrētas dažādās dalībvalstīs vai ar tām saistītās aizjūras zemēs vai 
teritorijās, ir atbalsttiesīgi.”

2. daļa: “Ja starptautiskās organizācijas, kas piedalās grupējumā, ir reģistrētas trešā valstī, 
piemēro 6. panta 3. punktu.”

GUE/NGL:
grozījums Nr. 11
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “Ārkārtas situācijās, kā arī lai risinātu un novērstu 

nopietnus draudus sabiedrības drošībai, tostarp pēc teroristu uzbrukumiem, saistībā 
ar militāro spēku darbībām dalībvalsts teritorijā vajadzētu būt tiesībām saņemt fonda 
atbalstu.”

2. daļa: šie vārdi

ENF:
grozījums Nr. 1
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “ar privātā sektora un pilsoniskās sabiedrības palīdzību” 

un “neiecietības un diskriminācijas”
2. daļa: šie vārdi

grozījums Nr. 9
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “neiecietības un diskriminācijas”
2. daļa: šie vārdi

grozījums Nr. 71
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “tostarp pilsoniskās sabiedrības organizācijām”
2. daļa: šie vārdi

grozījums Nr. 79
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “Eiropas Prokuratūra (EPPO),” un “tostarp pilsoniskās 

sabiedrības organizācijām”
2. daļa: šie vārdi

grozījums Nr. 127
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “apvienojot to ar mākslīgā intelekta algoritmiem”
2. daļa: šie vārdi

grozījums Nr. 129
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “, īpašu uzmanību pievēršot apmācībai pamattiesību 

jomā, tostarp pasākumiem, kuru mērķis ir atklāt rasisma gadījumus un izvairīties no 
tiem”

2. daļa: šie vārdi

grozījums Nr. 132
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “neiecietību un diskrimināciju,”
2. daļa: šie vārdi

GUE/NGL, ENF:
grozījums Nr. 50
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un rasismu” (§ 3, a) apakšpunkts), “tostarp pilsoniskās 

sabiedrības” (§ 3, b) apakšpunkts) un izņemot § 4
2. daļa: “un rasismu” (§ 3, a) apakšpunkts)
3. daļa: “tostarp pilsoniskās sabiedrības” (§ 3, b) apakšpunkts)
4. daļa: § 4
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14. Stipro alkoholisko dzērienu definīcija, noformēšana un marķēšana un to 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība ***I

Ziņojums: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Provizoriska vienošanās

provizoriska 
vienošanās

195 komiteja PS + 637, 14, 26

15. Ierosinātie grozījumi 3. protokolā par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem ***I

Ziņojums: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Provizoriska vienošanās

provizoriska 
vienošanās

6 komiteja PS + 585, 39, 55

16. Ārkārtas pasākumu noteikšana sociālā nodrošinājuma koordinācijas jomā pēc 
Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES ***I

Ziņojums: Marian Harkin un Jean Lambert (A8-0161/2019)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

atbildīgās komitejas 
grozījumi — balsošana 

kopumā

1-11 komiteja +

Komisijas paziņojums 12 komiteja +

balsojums: Komisijas priekšlikums PS + 652, 8, 18
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17. Kopīgi noteikumi, kas nodrošina kravu autopārvadājumu pamatsavienojamību 
saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I

Ziņojums: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Provizoriska vienošanās

provizoriska 
vienošanās

10 komiteja PS + 623, 35, 21

18. Kopīgi noteikumi, kas nodrošina gaisa pārvadājumu pamatsavienojamību saistībā 
ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I

Ziņojums: Pavel Telička (A8-0062/2019)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Provizoriska vienošanās

provizoriska 
vienošanās

18 komiteja PS + 653, 21, 5

19. Noteikumi, kuri saistīti ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, sakarā ar 
Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I

Regulas priekšlikums (COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD))

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

aiz 10. apsvēruma 1 komiteja +

balsojums: Komisijas priekšlikums PS + 640, 18, 17

20. Savienības zvejas kuģu zvejas atļaujas Apvienotās Karalistes ūdeņos un 
Apvienotās Karalistes zvejas kuģu zvejas darbības Savienības ūdeņos ***I

Regulas priekšlikums (COM(2019)0049 - C8-0036/2019 - 2019/0010(COD))



P8_PV(2019)03-13(VOT)_LV.docx 28 PE 636.465

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

priekšlikums noraidīt Komisijas priekšlikumu

priekšlikums noraidīt 
Komisijas 

priekšlikumu

1 EFDD PS - 51, 614, 10

Komisijas priekšlikums

balsojums: Komisijas priekšlikums PS + 641, 28, 6

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
EFDD: grozījums Nr. 1

Dažādi
Iekšēju procedūru dēļ Padome prasīja iekļaut tiesību aktā šādu apsvērumu:
“Ņemot vērā to, ka pirms Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības dienas ir nepieciešams 
nodrošināt tiesisko regulējumu, lai izvairītos no pārtraukuma zvejas darbībās, ko veic Apvienotās 
Karalistes zvejas kuģi Savienības ūdeņos un Savienības zvejas kuģi Apvienotās Karalistes ūdeņos 
Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības dienā, kas varētu būt 2019. gada 30. marts, tika 
uzskatīts par lietderīgu paredzēt izņēmumu attiecībā uz astoņu nedēļu laikposmu, kas minēts LES, 
Līgumam par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas 
līgumam pievienotā Protokola Nr. 1 Par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā 4. pantā.”

21. Daži dzelzceļa drošības un savienojamības aspekti saistībā ar Lielbritānijas un 
Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I

Regulas priekšlikums (COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD))

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

viss teksts 1AD1 komiteja +

2 38+ deputāti +3. pants

1AD2 komiteja ↓

balsojums: Komisijas priekšlikums PS + 661, 5, 5

22. Eiropas nodrošināta aizsardzība: tīrs gaiss visiem

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0156/2019
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Rezolūcijas priekšlikums B8-0156/2019
(ENVI komiteja)

21 ECR -§ 2

1 PPE PS - 300, 368, 11

8 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

PS + 394, 258, 21aiz § 2

22 ECR PS - 279, 371, 28

2 PPE PS + 339, 328, 10

bd

1 ↓

§ 3

§ sākotnējais 
teksts

2 ↓

bd

1 +

§ 4 § sākotnējais 
teksts

2 +

bd

1 +

§ 5 § sākotnējais 
teksts

2 +

aiz § 3 31 GUE/NGL EB - 138, 516, 21

aiz § 7 32 GUE/NGL -

§ 8 3 PPE PS - 301, 370, 8

§ 9 § sākotnējais 
teksts

ats. +

§ 10 § sākotnējais 
teksts

PS + 604, 56, 14

aiz § 15 9 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

PS - 234, 359, 77
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

10 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

EB + 378, 290, 6

bd

1 +

§ 16 § sākotnējais 
teksts

2 +

bd

1 +

§ 17 § sākotnējais 
teksts

2 +

bd

1 +

2/PS + 570, 98, 9

§ 18 § sākotnējais 
teksts

3/PS + 396, 265, 15

aiz § 19 23 ECR PS - 280, 359, 35

§ 21 § sākotnējais 
teksts

ats. +

§ 22 40 ENF -

41 ENF PS - 103, 547, 24

bd

1 +

§ 24

§ sākotnējais 
teksts

2 +

bd

1 +

§ 25 § sākotnējais 
teksts

2 +

bd

1 +

§ 26 § sākotnējais 
teksts

2 +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

aiz § 27 15 S&D EB - 330, 340, 3

bd

1 +

§ 28 § sākotnējais 
teksts

2 +

4 PPE PS - 320, 328, 23

11 EFDD, 
Verts/ALE, 

S&D

PS - 317, 319, 37

aiz § 28

16 S&D +

12 EFDD, 
Verts/ALE, 

S&D

EB - 309, 358, 8§ 29

24 ECR EB - 306, 363, 5

§ 35 § sākotnējais 
teksts

ats. +

§ 36 § sākotnējais 
teksts

ats. +

aiz § 36 13 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

EB + 362, 287, 24

bd

1 +

§ 37 § sākotnējais 
teksts

2 +

aiz § 40 17 S&D +

bd

1 +

§ 40 § sākotnējais 
teksts

2 +

aiz § 41 33 GUE/NGL -

§ 42 § sākotnējais 
teksts

ats. +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

§ 43 § sākotnējais 
teksts

ats. +

§ 44 § sākotnējais 
teksts

ats. +

aiz § 44 18 S&D EB + 334, 309, 29

§ 45 § sākotnējais 
teksts

ats. +

§ 46 § sākotnējais 
teksts

ats. +

bd

1 +

2 +

§ 50 § sākotnējais 
teksts

3 +

aiz § 52 25 ECR -

aiz § 57 14 EFDD EB + 385, 276, 8

§ 60 34 GUE/NGL EB - 212, 438, 17

§ 61 35 GUE/NGL -

§ 64 26 ECR -

§ 65 36 GUE/NGL -

27 ECR -aiz § 65

42 ENF PS - 52, 592, 31

5 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL, 

S&D

PS + 366, 290, 11aiz 14. norādes

6 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

PS + 382, 272, 12

7 EFDD, 
Verts/ALE

PS + 427, 207, 35aiz A apsv.

19 ECR EB - 298, 367, 8
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

20 ECR PS - 268, 365, 33

B apsv. § sākotnējais 
teksts

ats. +

aiz C apsv. 28 GUE/NGL -

E apsv. § sākotnējais 
teksts

ats. +

37 ENF PS - 63, 537, 72

38 ENF PS - 58, 594, 15

aiz E apsv.

39 ENF -

29 GUE/NGL -

bd

1 +

H apsv.

§ sākotnējais 
teksts

2 +

bd

1 +

I apsv. § sākotnējais 
teksts

2 +

aiz K apsv. 30 GUE/NGL EB + 363, 306, 6

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 446, 146, 79

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
EFDD: grozījumi Nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9
ECR: grozījumi Nr. 18 (2. un 3. daļa), 20, 22, 23
PPE: grozījumi Nr. 1, 2, 3, 4; § 10; galīgais balsojums
Verts/ALE: grozījumi Nr. 1, 3, 11, 23
ENF: grozījumi Nr. 37, 38, 41, 42

Pieprasījumi balsot atsevišķi
PPE: B apsvērums
ECR: § 9, 46; E apsvērums
ENF: § 9, 10, 21, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 46

Pieprasījumi balsot pa daļām
ECR:
§ 24
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1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “uzsver, ka saskaņotā nodevu iekasēšanas sistēmā būtu 
jāņem vērā gan SEG emisijas, gan piesārņotāju emisijas saistībā ar ekoloģiskajiem 
raksturlielumiem, lai tas būtu skaidrs un līdzsvarots signāls jaunu transportlīdzekļu 
izstrādei;”

2. daļa: šie vārdi

ENF:
§ 3
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “klimatu un”
2. daļa: šie vārdi

§ 4
1. daļa: “atkārtoti uzsver, ka gaisa piesārņojumam ir vietēja, reģionāla, valsts un pārrobežu 

dimensija, kas prasa rīkoties visos pārvaldības līmeņos; tādēļ prasa nostiprināt 
daudzlīmeņu pārvaldības pieeju, kurā visi dalībnieki uzņemas atbildību par 
pasākumiem, kurus var īstenot un kuri būtu jāīsteno attiecīgajā līmenī; tāpat uzskata, 
ka politikas veidošanai Komisijā vajadzētu būt vienotākai, iesaistot visus attiecīgos 
ģenerāldirektorātus;”

2. daļa: “pauž nožēlu par to, ka, lai arī Vides ĢD kompetencē ir gaisa piesārņojuma joma, tā 
mērķu īstenošanai bieži vien traucē citu departamentu politikas virzieni un 
intereses;”

§ 5
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “klimata pārmaiņas”
2. daļa: šie vārdi

§ 16
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un CO2 emisiju”, “savstarpēji saistīti” un “ka 

bezemisiju un mazemisiju automobiļi, autofurgoni un autobusi ir nepieciešami, lai 
visiem iedzīvotājiem nodrošinātu tīru, energoefektīvu un cenu ziņā pieejamu 
mobilitāti, un ka straujāka šo transportlīdzekļu masveida ieviešana tirgū, paplašinot 
to piedāvājumu Savienībā, ir būtiska, lai samazinātu cenas, no kā labumu gūtu 
patērētāji, autoparku operatori, publiskā iepirkuma iestādes un Eiropas sabiedrība 
kopumā;”

2. daļa: šie vārdi

§ 17
1. daļa: “uzsver, ka ir būtiski stimulēt elektrisko transportlīdzekļu tirgu un nākt klajā ar 

ieteikumiem dalībvalstīm, lai mudinātu tās īstenot fiskālos stimulus bezemisiju un 
mazemisiju transportlīdzekļiem;”

2. daļa: “uzsver, ka uzlādes infrastruktūras pieejamībai un piekļūstamībai, tostarp privātās un 
sabiedriskās ēkās saskaņā ar Ēku energoefektivitātes direktīvu (ĒEED) , kā arī 
elektrotransportlīdzekļu konkurētspējai ir izšķiroša nozīme, lai palielinātu patērētāju 
uzticēšanos; uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt, lai elektroenerģija 
elektrotransportlīdzekļiem tiktu iegūta no ilgtspējīgiem enerģijas avotiem; šajā 
sakarībā aicina īstenot ilgtermiņa Eiropas iniciatīvu par nākamās paaudzes 
akumulatoriem;”

§ 18
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “cenšoties samazināt privāto automašīnu piekļuvi pilsētu 

centriem”
2. daļa: šie vārdi

§ 25
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1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “(daļēji)” un “autotransporta dekarbonizācijā, kā arī”
2. daļa: šie vārdi

§ 26
1. daļa: “atzinīgi vērtē vairāku Eiropas pilsētu apņemšanos padarīt savus sabiedriskā 

transporta parkus tīrākus”
2. daļa: “nosakot prasības attiecībā uz elektrisko autobusu iepirkumu, un aicina vairāk 

pilsētu sekot piemēram, ko rāda daži Eiropas C40 pilsētu tīkla dalībnieki , kuri ir 
parakstījuši deklarāciju par fosilo kurināmo , vienojoties no 2025. gada iepirkt e-
autobusus un līdz 2030. gadam panāk lielu bezemisiju zonu izveidi pilsētās;”

§ 28
1. daļa: “norāda, ka pašlaik pastāv tehnoloģija, kas nodrošina dīzeļdzinēja transportlīdzekļu 

atbilstību Euro 6 NOx standartiem, tostarp faktiskajos braukšanas apstākļos”
2. daļa: “un kas nepalielina CO2 emisijas;”

§ 37
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “slāpekļa oksīda (N2O) un metāna (CH4)" un “un 40 % 

metāna emisiju”
2. daļa: šie vārdi

§ 40
1. daļa: “uzsver, ka pilsētās amonjaka emisijas rada aptuveni 50 % veselību ietekmējošā 

gaisa piesārņojuma, jo amonjaks ir viens no galvenajiem cieto daļiņu prekursoriem;”
2. daļa: “aicina Komisiju un dalībvalstis izmantot ES kopējās lauksaimniecības politikas 

(KLP) reformu kā iespēju cīnīties pret lauksaimniecības nozares radīto gaisa 
piesārņojumu;”

H apsvērums
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “slāpekļa oksīda un metāna”, “un 40 % metāna emisiju”, 

un “tā kā intensīva lopkopība pasaulē izraisa vairāk siltumnīcefekta gāzu emisiju 
nekā transports;”

2. daļa: šie vārdi

I apsvērums
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “ilgtspējīgas attīstības kontekstā” un “tam, lai 

nodrošinātu ANO 2030. gada ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) īstenošanu”
2. daļa: šie vārdi

ECR, ENF:
§ 18
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “dalībvalstu īstenoto dažādo pasākumu” un “cenšoties 

samazināt privāto automašīnu piekļuvi pilsētu centriem”
2. daļa: “dalībvalstu īstenoto dažādo pasākumu”
3. daļa: “cenšoties samazināt privāto automašīnu piekļuvi pilsētu centriem”

§ 50
1. daļa: “atzinīgi vērtē saistības, ko ir uzņēmušās vismaz desmit ES dalībvalstis, proti, 

pakāpeniski atteikties no ogļu izmantošanas;”
2. daļa: “aicina pārējās dalībvalstis pakāpeniski pārtraukt ogļu kā enerģijas avota 

izmantošanu”
3. daļa: “vēlākais līdz 2030. gadam;”

Dažādi
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Julie Girling (PPE grupa) ir atsaukusi savu parakstu no rezolūcijas priekšlikuma B8-0156/2019.
Rezolūcijas priekšlikumu B8-0156/2019 ir parakstījis arī Peter Liese (PPE grupa).

23. EĀDD veiktie turpmākie pasākumi divus gadus pēc EP ziņojuma par ES 
stratēģisko paziņojumu pret to vērstas trešo personu propagandas apkarošanai

Ziņojums: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

alternatīvs rezolūcijas 
priekšlikums

1 ENF PS - 60, 583, 25

bd

1 +

§ 1, o) apakšpunkts § sākotnējais 
teksts

2 +

bd

1 +

§ 1, q) apakšpunkts § sākotnējais 
teksts

2 +

bd

1 +

§ 1, s) apakšpunkts § sākotnējais 
teksts

2 +

§ 1, ae) apakšpunkts sākotnējais 
teksts

+ grozīts mutiski

bd

1 +

§ 1, ag) apakšpunkts § sākotnējais 
teksts

2/EB - 247, 373, 45

balsojums: ieteikums (viss teksts)
AFET komiteja

PS + 489, 148, 30

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ENF: grozījums Nr. 1

Pieprasījumi balsot pa daļām
Verts/ALE:
§ 1, o) apakšpunkts
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1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “ziņapmaiņas”, “ne tikai publicētā politiskā satura 
autoru, bet arī” un “uzsverot, ka uzņēmumiem ir pienākums nekavējoties pārtraukt 
pastāvīgo viltus ziņu plūsmu;”

2. daļa: šie vārdi

§ 1, q) apakšpunkts
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “lai uzlabotu” un “pārskatatbildību tiešsaistē un 

lietotāju identitātes kontrolpārbaudi, pirms tie pievienojas attiecīgajām 
platformām,”

2. daļa: šie vārdi

§ 1, s) apakšpunkts
1. daļa: “turpināt attīstīt lielāku noturību, pamatojoties uz visām valdībām un visai 

sabiedrībai kopēju pieeju, un spēju reaģēt uz apdraudējumiem reāllaikā, izstrādāt 
profilaktiskus un proaktīvus pasākumus un domāt vienu soli uz priekšu, nevis 
vienkārši reaģēt uz jau notikušiem kiberuzbrukumiem un uzbrukumiem 
informācijas jomā un analizēt tos; pievērst uzmanību tehnikas attīstībai šajā jomā 
un dalīties paraugpraksē, kas izpaužas kā atsevišķās dalībvalstīs īstenotu pasākumu 
paraugi, tostarp dalībvalstu ieviesto valsts pieejas īstenošanas pārskatīšana, 
vienlaikus izstrādājot veidus, kā sekmēt ciešu sadarbību ar Apvienoto Karalisti pēc 
Brexit,”

2. daļa: “un sadarboties ar izlūkdienestiem un tādiem sabiedrotajiem kā ASV, Kanāda, 
NATO un ES Izlūkošanas un situāciju centru (INTCEN);”

§ 1, ag punkts
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “— ja vajadzīgs, ar Eurojust atbalstu, —“
2. daļa: šie vārdi

Dažādi
Anna Elżbieta Fotyga (referente) nāca klajā ar mutisku grozījumu 1. punkta ae) apakšpunktā:
“ierosināt Eiropadomei noteikt dezinformācijas un naidīgas propagandas apkarošanu kā prioritāru 
jomu, piešķirot tai pietiekamus resursus un instrumentus, lai aizsargātu objektīvu ziņu un 
informācijas izplatīšanu;”

24. Asociācijas nolīgums starp ES un Monako, Andoru un Sanmarīno

Ziņojums: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

§ 1, aiz k) apakšpunkta 8 GUE/NGL PS - 104, 494, 45

§ 1, aiz n) apakšpunkta 9 GUE/NGL PS - 89, 535, 22

aiz 7. norādes 1 GUE/NGL -

2 GUE/NGL PS - 75, 554, 24aiz A apsv.

3 GUE/NGL PS - 76, 556, 22
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

4 GUE/NGL PS - 126, 505, 26aiz D apsv.

5 GUE/NGL PS - 130, 504, 22

aiz G apsv. 6 GUE/NGL PS - 83, 554, 21

aiz K apsv. 7 GUE/NGL PS - 130, 511, 20

balsojums: ieteikums (viss teksts) PS + 540, 73, 34

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
GUE/NGL: grozījumi Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

25. Eiropas Industriālais, tehnoloģiskais un pētnieciskais kiberdrošības kompetenču 
centrs un Nacionālo koordinācijas centru tīkls ***I

Ziņojums: Julia Reda (A8-0084/2019)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

atbildīgās komitejas 
grozījumi — 

balsošana kopumā

1-10
12-24
26-47
49-61
63-88
90-119
121-
158
162-
167
169-
180

komiteja +

bd

1 +

11 komiteja

2 +

25 komiteja ats. +

48 komiteja ats. +

bd

atbildīgās komitejas 
grozījumi — atsevišķa 

balsošana

62 komiteja

1 +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

2 +

159 komiteja ats. +

160 komiteja ats. +

bd

1 +

161 komiteja

2 +

168 komiteja ats. +

bd

1 +

2. pants, 1. daļa, aiz 
1. punkta

183 Verts/ALE

2 +

186S GUE/NGL PS - 143, 436, 6

bd

1 +

4. pants, 1. daļa, 
7. punkts

184 Verts/ALE

2/EB - 247, 341, 16

187S GUE/NGL PS - 137, 412, 56

89 komiteja +

bd

1/EB + 451, 128, 31

4. pants, 1. daļa, 
8. punkts

185 Verts/ALE

2/EB - 255, 334, 20

bd

1 +

120 komiteja

2 +

10. pants, § 1

188 GUE/NGL -

aiz 3. apsv. 181 Verts/ALE PS - 166, 249, 206

aiz 18. apsv. 182 Verts/ALE EB - 296, 301, 22

balsojums: Komisijas priekšlikums PS + 489, 73, 56
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Pieprasījumi balsot pēc saraksta
Verts/ALE: grozījumi Nr. 181, 186, 187
GUE/NGL: grozījumi Nr. 186, 187

Pieprasījumi balsot atsevišķi
GUE/NGL: grozījumi Nr. 25, 48, 159, 160, 168

Pieprasījumi balsot pa daļām
PPE:
grozījums Nr. 183
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “tikai un vienīgi aizsardzības un reaģējošas 

kiberaizsardzības”
2. daļa: šie vārdi

grozījums Nr. 184
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “tikai”
2. daļa: šie vārdi

grozījums Nr. 185
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “tikai”
2. daļa: šie vārdi

GUE/NGL:
grozījums Nr. 11
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “, kā arī no Eiropas Aizsardzības fonda tādām darbību un 

administratīvajām izmaksām, kas saistītas ar aizsardzību,”
2. daļa: šie vārdi

grozījums Nr. 62
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un palīdzēt īstenot darbības, kuras finansē no Eiropas 

Aizsardzības fonda, kas izveidots ar Regulu (ES) 2019/XXX;”
2. daļa: šie vārdi

grozījums Nr. 120
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “attiecībā uz divējāda lietojuma projektiem, 

pakalpojumiem un kompetencēm.”
2. daļa: šie vārdi

grozījums Nr. 161
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “Tās var segt no Eiropas Aizsardzības fonda finansiālā 

ieguldījuma.”
2. daļa: šie vārdi

26. Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 391/2009 attiecībā uz Apvienotās 
Karalistes izstāšanos no Savienības ***I

Ziņojums: Isabella De Monte (A8-0004/2019)
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Provizoriska vienošanās

provizoriska 
vienošanās

2 komiteja PS + 590, 9, 21

27. Grozījumu izdarīšana Regulā (ES) Nr. 1316/2013 sakarā ar Apvienotās Karalistes 
izstāšanos no Savienības ***I

Ziņojums: Karima Delli (A8-0009/2019)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Provizoriska vienošanās

provizoriska 
vienošanās

25 komiteja PS + 573, 21, 25

28. Ostas atkritumu pieņemšanas iekārtas kuģu atkritumu nodošanai ***I

Ziņojums: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Provizoriska vienošanās

provizoriska 
vienošanās

117 komiteja PS + 596, 16, 7

29. Savienības Muitas kodeksā paredzēto līdzekļu, kas nav elektroniskās datu 
apstrādes metodes, pagaidu izmantošanas pagarināšana ***I

Ziņojums: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Provizoriska vienošanās
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

provizoriska 
vienošanās

7 komiteja PS + 552, 25, 43

kopīgs paziņojums 8 komiteja +

Komisijas paziņojums 9 komiteja +

30. Krāpšanas un viltošanas apkarošana attiecībā uz bezskaidras naudas maksāšanas 
līdzekļiem ***I

Ziņojums: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Provizoriska vienošanās

provizoriska 
vienošanās

79 komiteja PS + 587, 26, 8

31. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: vairāku vielu, tostarp 
klotianidīna, maksimālie atlieku līmeņi

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0138/2019 (vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Rezolūcijas priekšlikums B8-0138/2019
(ENVI komiteja)

balsojums: rezolūcija 
(viss teksts)

PS + 514, 81, 20

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
EFDD, 
Verts/ALE:

galīgais balsojums

32. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta 
kukurūza 4114 (DP-ØØ4114-3) 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0141/2019
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Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Rezolūcijas priekšlikums B8-0141/2019
(ENVI komiteja)

balsojums: rezolūcija 
(viss teksts)

PS + 442, 160, 20

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
Verts/ALE, ENF:galīgais balsojums

33. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta 
kukurūza MON 87411 (MON-87411-9)

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0140/2019

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Rezolūcijas priekšlikums B8-0140/2019
(ENVI komiteja)

balsojums: rezolūcija 
(viss teksts)

PS + 435, 156, 30

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
Verts/ALE, ENF:galīgais balsojums

34. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta 
kukurūza Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0142/2019

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Rezolūcijas priekšlikums B8-0142/2019
(ENVI komiteja)

balsojums: rezolūcija 
(viss teksts)

PS + 431, 157, 30

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
Verts/ALE, ENF:galīgais balsojums

35. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: aktīvās vielas, tostarp 
tiakloprīds 
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Rezolūcijas priekšlikums: B8-0139/2019

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Rezolūcijas priekšlikums B8-0139/2019
(ENVI komiteja)

balsojums: rezolūcija 
(viss teksts)

PS + 421, 177, 20

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
EFDD, Verts/ALE: galīgais balsojums

36. 2018. gada ziņojums par Turciju

Ziņojums: Kati Piri (A8-0091/2019)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

alternatīvs rezolūcijas 
priekšlikums

16 ENF PS - 68, 535, 11

§ 3 5 GUE/NGL EB - 255, 351, 11

bd

1 +

2 +

§ 9 § sākotnējais 
teksts

3 +

§ 10 20 S&D +

bd

1 +

§ 12 § sākotnējais 
teksts

2 +

aiz § 12 2=
19=

PPE
S&D, ALDE

+

§ 13 6 GUE/NGL EB + 340, 271, 8

§ 14 7 GUE/NGL -

§ 18 § sākotnējais 
teksts

ats. -
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

bd

1/PS - 92, 502, 29

2/PS - 91, 509, 15

3/PS - 115, 486, 14

17 EFDD

4/PS - 88, 492, 37

3 PPE PS - 207, 342, 67

8 GUE/NGL EB - 136, 465, 12

18 Verts/ALE -

21 S&D -

bd

1/PS + 419, 163, 36

2/PS + 509, 86, 25

§ 21

§ sākotnējais 
teksts

3/PS + 509, 89, 20

bd

1 -

aiz § 21 1 ALDE

2 ↓

4 PPE EB - 298, 308, 14

9 GUE/NGL -

bd

1 +

2 +

§ 22

§ sākotnējais 
teksts

3/EB - 292, 327, 5

10 GUE/NGL EB - 256, 348, 19§ 23

§ sākotnējais 
teksts

PS + 489, 117, 18

§ 26 11 GUE/NGL -
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

§ sākotnējais 
teksts

PS + 486, 85, 50

§ 27 12 GUE/NGL -

§ 28 13S GUE/NGL -

§ 30 14 GUE/NGL PS - 116, 496, 11

15 GUE/NGL PS - 101, 512, 9

bd

1 +

§ 31

§ sākotnējais 
teksts

2/PS + 462, 137, 25

3. norāde § sākotnējais 
teksts

ats. +

6. norāde § sākotnējais 
teksts

ats. +

17. norāde § sākotnējais 
teksts

ats. +

19. norāde § sākotnējais 
teksts

ats. +

balsojums: rezolūcija (viss teksts)
(ENVI komiteja)

PS + 370, 109, 143

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
Verts/ALE: § 21
PPE: grozījums Nr. 3
GUE/NGL: grozījumi Nr. 3, 14, 15; § 23
ENF: § 26; grozījums Nr. 16
ECR: § 31 (2. daļa)
S&D, PPE grozījumi Nr. 3, 17

Pieprasījumi balsot atsevišķi
Verts/ALE: § 21
GUE/NGL: § 23
ENF: 3., 6., 17., 19. norāde, § 18, 23

Pieprasījumi balsot pa daļām
EFDD:
grozījums Nr. 1
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1. daļa: “aicina svītrot Turciju no IPA II un turpmākā IPA III saņēmēju saraksta un darīt 
pieejamu īpašu finansējumu saskaņā ar Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību 
instrumentu (EIDHR) vai turpmākajām Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un 
starptautiskās sadarbības instrumenta (KASSSI) programmām,”

2. daļa: “lai sniegtu tiešu atbalstu — bez valdības iejaukšanās — Turcijas pilsoniskajai 
sabiedrībai, cilvēktiesību aizstāvjiem un žurnālistiem un palielinātu cilvēku 
savstarpējo kontaktu iespējas;”

grozījums Nr.  17
1. daļa: “ņemot vērā visu iepriekš minēto, iesaka Komisijai un Eiropas Savienības Padomei 

saskaņā ar sarunu programmu oficiāli izbeigt pievienošanās sarunas ar Turciju;”
2. daļa: “tomēr saglabā apņēmību īstenot demokrātisku dialogu ar Turciju; aicina Komisiju 

iesaldēt līdzekļus, kas pašlaik piešķirti Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta 
(IPA II un turpmākā IPA III) ietvaros;”

3. daļa: “atbalsta Turcijas pilsonisko sabiedrību, cilvēktiesību aizstāvjus un žurnālistus;”
4. daļa: “prasa palielināt iespējas cilvēku savstarpējiem kontaktiem, akadēmiskajam 

dialogam, Turcijas studentu piekļuvei Eiropas universitātēm un žurnālistu piekļuvei 
plašsaziņas līdzekļu platformām ar mērķi sekmēt un veicināt demokrātiskās vērtības 
un principus, cilvēktiesības un tiesiskumu; neskarot Līguma par Eiropas Savienību 
49. pantu, sagaida, ka attiecības starp Turciju un ES tiks noteiktas no jauna, veidojot 
efektīvu partnerību,; uzsver, ka jebkāda ES un Turcijas politiskā iesaistīšanās būtu 
jāveido, pamatojoties uz nosacījumiem par demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību 
ievērošanu;”

ECR:
§ 31
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “vērš uzmanību uz ANO ģenerālsekretāra piedāvāto 

satvaru un viņa aicinājumu atsākt sarunas, ņemot vērā vienošanās, kas jau panāktas 
2017. gadā Kransmontanas procesā”

2. daļa: šie vārdi

ENF:
§ 9
1. daļa: “pauž ievērojamas bažas par iespēju mazināšanos pilsoniskās sabiedrības darbībai 

un pamattiesību un brīvību veicināšanai; uzsver, ka ārkārtas stāvokļa laikā tika 
apcietināti ļoti daudzi aktīvisti, tostarp cilvēktiesību aizstāvji, un tika atkārtoti 
aizliegtas demonstrācijas; aicina Turciju atbrīvot visus apcietinātos cilvēktiesību 
aizstāvjus, žurnālistus un citus, kuri tika aizturēti ar nepamatotām apsūdzībām, 
atsaukt minētās apsūdzības un ļaut viņiem turpināt darbu bez apdraudējuma vai 
šķēršļiem jebkādos apstākļos; aicina Turciju aizsargāt visu pilsoņu, ieskaitot 
etniskās, reliģiskās un seksuālās minoritātes, pamattiesības; atgādina, ka Turcijā 
pastāvošie tiesību akti par naida runu neatbilst ECT judikatūrai; aicina Turcijas 
valdību un parlamentu pieņemt tādu likumu attiecībā uz naida noziegumiem, kas 
varētu pasargāt visus minoritāšu pārstāvjus no fiziskiem un mutiskiem 
uzbrukumiem”

2. daļa: “un atbilstu Kopenhāgenas kritērijiem pievienošanās valstīm attiecībā uz minoritāšu 
aizsardzību un cieņu pret tām;”

3. daļa: “aicina Komisiju un dalībvalstis palielināt aizsardzību un atbalstu apdraudētajiem 
cilvēktiesību aizstāvjiem Turcijā, tostarp piešķirot ārkārtas dotācijas”

§ 12
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1. daļa: “izsaka bažas par LGBTI personu cilvēktiesību pārkāpumiem, jo īpaši par 
atkārtotajiem Pride gājienu un citu tamlīdzīgu ar LGBTI saistītu pasākumu 
aizliegumiem visā valstī, kuri joprojām tiek noteikti, neraugoties uz ārkārtas stāvokļa 
atcelšanu, un aicina nekavējoties atcelt šos diskriminējošos aizliegumus; aicina 
Turciju veikt atbilstošus pasākumus, lai novērstu un sodītu naida runas un naida 
noziegumus, kas tiek vērsti pret nelabvēlīgā situācijā esošām grupām, piemēram, 
romiem un Sīrijas bēgļiem un patvēruma meklētājiem, un aicina turpināt centienus 
uzlabot viņu situāciju; aicina Turciju pilnībā īstenot romu integrācijas stratēģisko 
plānu 2016.–2021. gadam, īpašu uzmanību pievēršot cīņai pret tā saukto 
antičigānismu, garantēt romiem piekļuvi kvalitatīvam mājoklim par pieņemamu 
cenu, nodrošināt izglītības pieejamību un veikt pasākumus, lai novērstu priekšlaicīgu 
mācību pārtraukšanu, apkarot segregāciju un palielināt nodarbinātības līmeni romu 
vidū”

2. daļa: “ar bažām norāda uz tā saukto “goda slepkavību” skaita pieaugumu; aicina Turciju 
saskaņot valsts tiesību aktus ar Eiropas Padomes Stambulas konvenciju par 
vardarbības pret sievietēm novēršanu un apkarošanu; aicina Turciju nodrošināt 
pilnīgu vienlīdzību visiem pilsoņiem un risināt problēmas, ar kurām saskaras 
minoritāšu pārstāvji, jo īpaši attiecībā uz izglītību un īpašumtiesībām; atgādina, cik 
svarīgi ir pilnībā īstenot Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas rezolūciju 
attiecībā uz Imrozas un Tenedas salu, un aicina Turciju palīdzēt repatriēties 
minoritāšu ģimenēm, kuras vēlas atgriezties šajās salās; atzinīgi vērtē grieķu 
minoritātes skolas atvēršanu Imrozas salā, kas ir pozitīvs solis”

§ 21
1. daļa: “ņemot vērā visu iepriekš minēto, iesaka Komisijai un Eiropas Savienības Padomei 

saskaņā ar sarunu programmu oficiāli apturēt pievienošanās sarunas ar Turciju; 
tomēr saglabā apņēmību īstenot demokrātisku dialogu ar Turciju”

2. daļa: “aicina Komisiju izmantot līdzekļus, kas pašlaik piešķirti Pirmspievienošanās 
palīdzības instrumenta (IPA II un turpmākā IPA III) ietvaros, lai, izmantojot īpašu 
finansējumu, ko tieši pārvalda ES, atbalstītu Turcijas pilsonisko sabiedrību, 
cilvēktiesību aizstāvjus un žurnālistus un palielinātu iespējas cilvēku savstarpējiem 
kontaktiem, akadēmiskajam dialogam, Turcijas studentu piekļuvei Eiropas 
universitātēm un žurnālistu piekļuvei plašsaziņas līdzekļu platformām ar mērķi 
sekmēt un veicināt demokrātiskās vērtības un principus, cilvēktiesības un 
tiesiskumu”

3. daļa: “neskarot Līguma par Eiropas Savienību 49. pantu, sagaida, ka attiecības starp 
Turciju un ES tiks noteiktas no jauna, veidojot efektīvu partnerību; uzsver, ka 
jebkāda ES un Turcijas politiskā iesaistīšanās būtu jāveido, pamatojoties uz 
nosacījumiem par demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību ievērošanu”

PPE, ENF:
§ 22
1. daļa: “norāda, ka, lai gan sākumā pievienošanās ES procesam bija spēcīga motivācija 

reformām Turcijā, pēdējo dažu gadu laikā ir vērojama krasa pasliktināšanās 
tiesiskuma un cilvēktiesību jomā;” izņemot vārdus “lai gan sākumā pievienošanās 
ES procesam bija spēcīga motivācija reformām Turcijā,”

2. daļa: “lai gan sākumā pievienošanās ES procesam bija spēcīga motivācija reformām 
Turcijā,”

3. daļa: “atgādina, ka laikā, kad Turcijas valdība bija paudusi apņemšanos veikt nopietnas 
reformas, Parlaments atkārtoti aicināja atvērt 23. sadaļu par tiesu varu un 
pamattiesībām un 24. sadaļu par tiesiskumu, brīvību un drošību; pauž dziļu nožēlu 
par to, ka pievienošanās instrumentus nevarēja pilnībā izmantot, jo Padome tos 
turpināja bloķēt;”

Dažādi
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Grozījumus Nr. 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15 ir parakstījis arī Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL grupa).

37. Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2019. gada izaugsmes 
pētījums

Ziņojums: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

18 GUE/NGL PS - 146, 457, 8

19 GUE/NGL PS - 160, 438, 17

20 GUE/NGL PS - 114, 483, 12

21 GUE/NGL PS - 113, 486, 15

22 GUE/NGL PS - 141, 439, 36

23 GUE/NGL PS - 125, 448, 45

24 GUE/NGL PS - 119, 481, 16

25 GUE/NGL PS - 158, 459, 5

aiz § 1

26 GUE/NGL PS - 69, 536, 16

aiz § 2 1 S&D EB - 273, 336, 13

aiz § 3 2 GUE/NGL PS - 82, 501, 38

§ 8 9 GUE/NGL PS - 127, 482, 10

aiz § 8 11 EFDD PS - 168, 431, 17

§ 10 12 EFDD PS - 171, 413, 31

aiz § 11 4 GUE/NGL PS - 156, 448, 12

5 GUE/NGL PS - 83, 465, 71aiz § 14

6 GUE/NGL PS - 168, 442, 10

aiz § 16 7 GUE/NGL PS - 111, 466, 41

aiz § 18 8 GUE/NGL -

§ 25 13 EFDD PS - 96, 460, 65

§ 29 3 GUE/NGL PS - 146, 454, 13

aiz § 29 14 EFDD PS - 140, 424, 51
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

15 GUE/NGL PS - 103, 497, 19

16 GUE/NGL PS - 137, 469, 11

aiz A apsv.

17 GUE/NGL PS - 88, 505, 26

K apsv. 10 EFDD PS - 173, 419, 24

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 387, 186, 50

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
EFDD: grozījumi Nr. 10, 11, 12, 13, 14
GUE/NGL: grozījumi Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

38. Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie 
aspekti 2019. gada izaugsmes pētījumā

Ziņojums: Marian Harkin (A8-0162/2019)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

2 PPE EB - 263, 352, 1

bd

1 +

2 +

§ 2

§ sākotnējais 
teksts

3/EB - 288, 323, 5

§ 10 § sākotnējais 
teksts

ats. +

1 ALDE PS - 237, 358, 23

6 GUE/NGL PS - 276, 321, 23

bd

1 +

§ 18

§ sākotnējais 
teksts

2/EB - 305, 310, 3

§ 21 7 GUE/NGL PS + 365, 221, 32

§ 26 § sākotnējais bd
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

1 +teksts

2/EB + 307, 288, 18

§ 32 § sākotnējais 
teksts

ats./EB + 322, 288, 3

bd

1/PS - 292, 312, 16

3 PPE

2/PS - 283, 319, 16

bd

1/PS + 382, 222, 17

§ 40

§ sākotnējais 
teksts

2/PS + 311, 298, 9

bd

1 +

2/EB + 362, 254, 2

§ 41 § sākotnējais 
teksts

3 -

§ 43 4 PPE -

bd

1 +

§ 45 § sākotnējais 
teksts

2 -

bd

1 +

2 -

G apsv. § sākotnējais 
teksts

3/EB - 296, 318, 1

J apsv. 5 GUE/NGL -

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 434, 142, 39

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
GUE/NGL: grozījumi Nr. 6, 7
S&D: grozījums Nr. 1, § 40
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Pieprasījumi balsot atsevišķi
PPE: § 10, 32, 40

Pieprasījumi balsot pa daļām
ALDE:
§ 2
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “starp reģioniem un reģionos” un “uzsver, ka 

makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūrā nodarbinātības un sociālie 
apsvērumi būtu jāuzskata par tikpat svarīgiem kā ekonomiskie apsvērumi;”

2. daļa: “starp reģioniem un reģionos”
3. daļa: “uzsver, ka makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūrā nodarbinātības 

un sociālie apsvērumi būtu jāuzskata par tikpat svarīgiem kā ekonomiskie 
apsvērumi;”

§ 40
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un veikt nepieciešamos papildu publiskos izdevumus”
2. daļa: šie vārdi

PPE:
§ 18
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “atzīst, ka taupības pasākumi nav spējuši nodrošināt 

ilgtspējīgus risinājumus šīm problēmām;”
2. daļa: šie vārdi

§ 41
1. daļa: “norāda, ka sociālie un veselības aprūpes pakalpojumi ir svarīgi, lai palīdzētu cīņā 

pret nabadzību”
2. daļa: “un sociālo atstumtību, un aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt ieguldījumu un 

fiskālo telpu, lai izveidotu minētos pakalpojumus un nodrošinātu, ka tie ir cenas ziņā 
pieņemami, pieejami un ļoti kvalitatīvi;”

3. daļa: “brīdina — ja veselības un aprūpes politikā netiks nodrošināts nepārtraukts 
publiskais ieguldījums, nākamajos gados dzīves ilgums varētu mainīties pretējā 
virzienā;”

§ 45
1. daļa: “atgādina, ka gada izaugsmes pētījumā ir pausts atbalsts vairākām sociālo 

ieguldījumu jomām, tostarp veselības aprūpei, ilgtermiņa aprūpes sistēmām un valsts 
mājokļiem; uzsver, ka Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja aizstāvēja 
daudzos rūpīgi plānotu, efektīvu, lietderīgu un uz nākotni vērstu sociālo ieguldījumu 
pozitīvos aspektus”

2. daļa: “kas nebūtu jāskata kā izmaksas, bet gan kā ieguldījums Eiropas izaugsmē un darba 
iespējās; uzsver — lai varētu īstenot šos mērķus, ir jārada iespējas publiskajiem 
izdevumiem;”

Verts/ALE:
§ 26
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “politikas veidošanas procesā” un “, izstrādājot pareizu 

tiesisko regulējumu uzņēmumiem,”
2. daļa: šie vārdi

S&D:
grozījums Nr. 3
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un papildināt valsts obligātās pensijas ar arodpensiju, 

papildpensiju un privātajām pensiju shēmām;”
2. daļa: šie vārdi
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ALDE, PPE:
G apsvērums
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “diemžēl” un “ekonomikas krīzes, taupības politikas un 

strukturālo reformu dēļ”
2. daļa: “diemžēl”
3. daļa: “ekonomikas krīzes, taupības politikas un strukturālo reformu dēļ”


