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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
ZOM zems obligātais minimums (1/20 deputātu)
VOM vidējs obligātais minimums (1/10 deputātu)
AOM augsts obligātais minimums (1/5 deputātu)
AIZKL aizklāta balsošana
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1. Budžeta grozījuma Nr. 1/2019 projekts — 2018. finanšu gada pārpalikums

Ziņojums: John Howarth (A9-0005/2019)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

viens balsojums PS + 601, 40, 12

2. Budžeta grozījuma Nr. 2/2019 projekts "ES konkurētspējai svarīgu programmu 
stiprināšana: "Apvārsnis 2020" un "Erasmus+""

Ziņojums: John Howarth (A9-0004/2019)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

balsojums: rezolūcija 
(viss teksts)

PS + 614, 69, 10

3. Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Rumānijai, 
Itālijai un Austrijai

Ziņojums: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019) (vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums un 3/5 
nodoto balsu)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

viens balsojums PS + 645, 18, 30

4. Budžeta grozījuma Nr. 3/2019 projekts - priekšlikums par Eiropas Savienības 
Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Rumānijai, Itālijai un Austrijai

Ziņojums: John Howarth (A9-0006/2019)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

viens balsojums PS + 649, 19, 30

5. Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana: EGF/2019/000 TA 2019 
— tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas
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Ziņojums: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019) (vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums un 3/5 nodoto 
balsu)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

viens balsojums PS + 580, 61, 67

6. Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES

Rezolūciju priekšlikumi: B9-0038/2019 un B9-0039/2019

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Rezolūcijas priekšlikums B9-0038/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

bd

1 +

§ 4 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 541, 149, 11

bd

1/PS + 504, 167, 28

§ 12 § sākotnējais 
teksts

2 +

bd

1 +

§ 14 § sākotnējais 
teksts

2 +

§ 17 § sākotnējais 
teksts

ats. +

§ 20 § sākotnējais 
teksts

ats. +

bd

1 +

A apsv. § sākotnējais 
teksts

2 +

bdD apsv. § sākotnējais 
teksts

1 +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

2 +

K apsv. § sākotnējais 
teksts

ats. +

N apsv. § sākotnējais 
teksts

ats. +

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 544, 126, 38

Rezolūcijas priekšlikums B9-0039/2019
(ID)

balsojums: rezolūcija (viss teksts) ↓

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ID: § 4 (otrā daļa), 12 (pirmā daļa); galīgais balsojums (B9-0038/2019)

Pieprasījumi balsot atsevišķi
ECR: K apsv.
ID: § 17, 20; N apsv.

Pieprasījumi balsot pa daļām
ID:
§ 12
1. daļa: “uzsver, ka gadījumā, ja AK izstājas no ES bez līguma, par to pilnībā būs atbildīga 

AK valdība;”
2. daļa: “turklāt norāda uz sekām, ko šāda situācija varētu radīt attiecībā uz robežu starp 

Ziemeļīriju un Īriju, kā arī Lielās piektdienas vienošanās darbību un īstenošanu;”

§ 14
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “nedz arī tie nodrošina tādus pašus labumus kā dalība ES 

vai kā Izstāšanās līgumā paredzētie noteikumi par pārejas laikposmu”
2. daļa: šie vārdi

A apsvērums
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un nožēlas vērts” un “negatīvās”
2. daļa: šie vārdi

D apsvērums
1. daļa: “tā kā pašlaik apmēram 3,2 miljoni pilsoņu no pārējām 27 dalībvalstīm (ES-27) 

pastāvīgi dzīvo AK un 1,2 miljoni AK pilsoņu (“britu pilsoņu”) pastāvīgi dzīvo ES-
27 valstīs; tā kā šie pilsoņi apmetās uz dzīvi citā dalībvalstī, pamatojoties uz savām 
tiesībām saskaņā ar ES tiesību aktiem”

2. daļa: “un ar izpratni, ka viņi varēs baudīt šīs tiesības visa mūža garumā;”

ECR, ID:
§ 4
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1. daļa: “norāda, ka pamatiespējas, ar kurām AK saskaras saistībā ar jautājumu par robežu 
starp Īriju un Ziemeļīriju, ir vienas un tās pašas neatkarīgi no tā, kāda valdība ir pie 
varas AK; atgādina, ka AK valdība noraidīja pirmo ES priekšlikumu par galējo 
noregulējuma risinājumu attiecībā vienīgi uz Ziemeļīriju un pēc tam pieprasīja to 
pārveidot tādā veidā, kā tas tagad atrodams Izstāšanās līgumā; pauž gatavību 
atgriezties pie galējā noregulējuma risinājuma attiecībā vienīgi uz Ziemeļīriju,”

2. daļa: “bet uzsver, ka nedos piekrišanu Izstāšanās līgumam bez galējā noregulējuma 
risinājuma vispār;”


