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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
1/20 zems obligātais minimums (1/20 deputātu)
1/10 vidējs obligātais minimums (1/10 deputātu)
1/5 augsts obligātais minimums (1/5 deputātu)
AIZKL aizklāta balsošana
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1. Stāvoklis brīvību jomā Alžīrijā

Rezolūciju priekšlikumi: B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019, 
B9-0199/2019

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0193/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)

1 ID PS - 159, 471, 28aiz § 3

2 ID PS - 135, 463, 67

aiz § 4 3 ID PS - 140, 484, 37

balsojums: rezolūcija (viss teksts) +

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi

B9-0193/2019 ECR ↓

B9-0194/2019 S&D ↓

B9-0195/2019 ID ↓

B9-0196/2019 PPE ↓

B9-0199/2019 Renew ↓

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ID: grozījumi Nr. 1, 2, 3
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2. Kuba, Jose Daniel Ferrer lieta

Rezolūciju priekšlikumi: B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, 
B9-0210/2019, B9-0213/2019

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0200/2019
(PPE, Renew, ECR)

§ 1 § sākotnējais 
teksts

PS + 616, 29, 18

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 382, 243, 42

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi

B9-0200/2019 PPE ↓

B9-0202/2019 ECR ↓

B9-0205/2019 S&D ↓

B9-0207/2019 GUE/NGL ↓

B9-0210/2019 Verts/ALE ↓

B9-0213/2019 Renew ↓

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
S&D: § 1
PPE: galīgais balsojums RC-B9-0200/2019

Pieprasījumi balsot atsevišķi
S&D: § 1
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3. Haiti

Rezolūciju priekšlikumi: B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, 
B9-0222/2019, B9-0223/2019

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0214/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

balsojums: rezolūcija (viss teksts) +

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi

B9-0214/2019 PPE ↓

B9-0217/2019 Verts/ALE ↓

B9-0219/2019 ECR ↓

B9-0221/2019 S&D ↓

B9-0222/2019 GUE/NGL ↓

B9-0223/2019 Renew ↓

4. ES un ASV nolīgums, ar kuru iedala daļu no tarifa likmes kvotas augstas 
kvalitātes liellopu gaļas importam ***

Ieteikums: Bernd Lange (A9-0038/2019)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

balsojums: piekrišanas 
procedūra

PS + 457, 140, 71
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5. ES un ASV nolīgums, ar kuru iedala daļu no tarifa likmes kvotas augstas 
kvalitātes liellopu gaļas importam (rezolūcija)

Ziņojums: Bernd Lange (A9-0037/2019)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

§ 1 1 GUE/NGL -

§ 2 2 GUE/NGL -

§ 3 3 GUE/NGL PS - 190, 462, 16

aiz § 4 4 GUE/NGL PS - 242, 403, 20

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 459, 145, 66

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
GUE/NGL grozījumi Nr. 3, 4

Dažādi
Grozījumus Nr. 1 un 4 ir parakstījis arī Helmut Scholz (GUE/NGL grupa).
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6. Stāvoklis Bolīvijā

Rezolūciju priekšlikumi: B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, 
B9-0191/2019, B9-0192/2019

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0187/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)

pirms § 1 1 GUE/NGL PS - 110, 474, 87

§ 3 2 GUE/NGL PS - 270, 377, 24

aiz § 3 3 GUE/NGL PS - 144, 490, 36

aiz § 4 9 Verts/ALE -

aiz § 8 4 GUE/NGL PS - 161, 491, 16

D apsv. 5S Verts/ALE -

G apsv. 6 Verts/ALE -

H apsv. 7S Verts/ALE EB - 263, 343, 66

K apsv. 8 Verts/ALE -

aiz K apsv. 10 Verts/ALE -

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 425, 132, 109

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi

B9-0187/2019 PPE ↓

B9-0188/2019 Verts/ALE ↓

B9-0189/2019 ECR ↓

B9-0190/2019 GUE/NGL ↓

B9-0191/2019 Renew ↓

B9-0192/2019 S&D ↓

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
GUE/NGL: grozījumi Nr. 1, 2, 3, 4, galīgais balsojums RC-B9-0187/2019
PPE: galīgais balsojums RC-B9-0187/2019
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7. Ārkārtas situācija klimata un vides jomā

Rezolūciju priekšlikumi: B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, 
B9-0218/2019, B9-0220/2019

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0209/2019
(S&D, Renew, GUE/NGL)

Virsraksts 10 PPE EB - 238, 412, 20

bd

1/PS - 101, 560, 9

7 deputāti

2/PS - 95, 563, 9

11 ID PS - 124, 538, 3

9 PPE EB - 227, 418, 21

bd

1/PS + 374, 269, 23

§ 1

§ sākotnējais 
teksts

2 +

bd

1/PS - 101, 555, 15

16 ECR

2/PS ↓

15 GUE/NGL PS - 148, 514, 9

bd

1/PS + 609, 59, 6

2/PS + 543, 119, 8

3/PS + 532, 122, 15

§ 2

§ sākotnējais 
teksts

4/PS + 465, 192, 16

bd

1/PS + 491, 165, 17

aiz § 2 17 ECR

2/PS + 405, 219, 41
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

aiz § 3 1 Verts/ALE, 
GUE/NGL

PS + 352, 303, 5

aiz § 4 2 Verts/ALE, 
GUE/NGL

PS - 155, 507, 8

aiz § 5 3 Verts/ALE, 
GUE/NGL

PS - 260, 394, 16

aiz § 6 18 Verts/ALE, 
GUE/NGL

PS - 158, 495, 21

bd

1 +

4. norāde § sākotnējais 
teksts

2 +

aiz 5. norādes 6 deputāti PS - 95, 555, 24

12 GUE/NGL -A apsv.

§ sākotnējais 
teksts

ats. +

4 Renew +B apsv.

13 GUE/NGL -

14 GUE/NGL -

5 Renew +

C apsv.

8 PPE -
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 429, 225, 19

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi

B9-0209/2019 Renew PS ↓

B9-0211/2019 Verts/ALE PS ↓

B9-0212/2019 S&D ↓

B9-0215/2019 PPE ↓

B9-0216/2019 ECR ↓

B9-0218/2019 ID PS ↓

B9-0220/2019 GUE/NGL ↓

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
GUE/NGL: galīgais balsojums RC-B9-0209/2019
Verts/ALE: grozījumi Nr. 1, 2, 3, 11, 15, 16, 18; galīgais balsojums RC-B9-0209/2019, galīgais 

balsojums B9-0209/2019, galīgais balsojums B9-0211/2019
ECR: grozījumi Nr. 7, 16, 17
ID: § 1 (1. daļa), 2; grozījumi Nr. 6, 11; galīgais balsojums RC-B9-0209/2019, galīgais 

balsojums B9-0218/2019

Pieprasījumi balsot atsevišķi
ID: A apsvērums

Pieprasījumi balsot pa daļām
ID:
grozījums Nr. 7
1. daļa: “atgādina, ka klimata pārmaiņas ir viena no daudzajām problēmām, ar kurām 

saskaras cilvēce un ka visām valstīm un ieinteresētajām personām visā pasaulē ir 
jādara viss iespējamais, lai to zinātniski novērtētu un politikas pasākumu un jo īpaši 
izdevumu pamatā liktu reālos faktus, nevis uz apokaliptisku baiļu radīšanu vai 
neuzticamus modeļus; uzsver, ka zinātnieki nav vienisprātis par to, kāda ir 
antropogēno klimata pārmaiņu procentuālā daļa un kāda ir to dabīgā pieauguma 
procentuālā daļa;”

2. daļa: “norāda, ka globālā temperatūra pieaug daudz lēnāk nekā prognozēts un ka tādēļ nav 
ārkārtas situācijas klimata un vides jomā;”

grozījums Nr. 16
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “steidzami”, “un īstenotu” un “līdz 2050. gadam panākt 

nulles līmeņa emisiju līmeni;”
2. daļa: šie vārdi
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§ 1
1. daļa: “paziņo par ārkārtas situāciju klimata un vides jomā;”
2. daļa: “aicina Komisiju, dalībvalstis un visus globālos dalībniekus steidzami veikt 

konkrētus pasākumus, kas vajadzīgi, lai cīnītos un ierobežotu šos draudus, kamēr vēl 
nav par vēlu, un paziņo par savu apņemšanos tā rīkoties;”

Visa 4
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “jaunākos un aptverošākos zinātniskos pierādījumus par 

klimata pārmaiņu graujošo ietekmi, kuri izklāstīti”
2. daļa: šie vārdi

PPE, ID:
Grozījums Nr. 17
1. daļa: “atzīst Parlamenta institucionālo atbildību samazināt savu oglekļa pēdu; ierosina tam 

pieņemt savus pasākumus, lai samazinātu emisijas, tostarp aizstājot sava automobiļu 
parka transportlīdzekļus ar bezemisiju transportlīdzekļiem,”

2. daļa: “un aicina visas dalībvalstis vienoties par vienu Eiropas Parlamenta darba vietu;”

§ 2
1. daļa: “mudina jauno Komisiju pilnībā novērtēt visu tiesību aktu un budžeta priekšlikumu 

ietekmi uz klimatu un vidi” izņemot vārdus: “uz klimatu un”
2. daļa: “uz klimatu un”
3. daļa: “un nodrošināt, ka tie visi ir pilnībā saskaņoti ar mērķi ierobežot globālo sasilšanu 

līdz 1,5 °C”
4. daļa: “un ka tie neveicina bioloģiskās daudzveidības zudumu;”

8. ANO 2019. gada Klimata pārmaiņu konference (COP25)

Rezolūcijas priekšlikums: B9-0174/2019

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums B9-0174/2019
(ENVI komiteja, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

pirms § 1 11 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

PS - 175, 259, 234

51 GUE/NGL PS - 123, 534, 13

bd

1 +

§ 1

§ sākotnējais 
teksts

2/AN + 606, 55, 8
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

aiz § 3 52 GUE/NGL PS + 420, 231, 19

bd

1/PS + 548, 74, 48

2 +

§ 9 § sākotnējais 
teksts

3 +

bd

1/PS + 537, 119, 15

§ 14 § sākotnējais 
teksts

2 +

bd

1 +

§ 20 § sākotnējais 
teksts

2 +

43 ECR EB - 294, 367, 9

bd

1 +

§ 21

§ sākotnējais 
teksts

2 +

§ 22 44 ECR PS - 151, 492, 32

45 ECR PS - 243, 407, 19

bd

1/PS - 131, 409, 129

53 GUE/NGL

2 -

1 Verts/ALE PS - 154, 402, 115

19 PPE PS - 199, 447, 25

bd

1/PS + 520, 135, 13

§ 23

§ sākotnējais 
teksts

2/AN + 382, 271, 14
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

54 GUE/NGL -

2 Verts/ALE PS - 151, 398, 120

20 PPE PS - 185, 452, 32

§ 24

§ sākotnējais 
teksts

PS + 388, 271, 9

§ 25 21 PPE EB + 352, 309, 7

bd

1/PS + 634, 27, 8

§ 26 § sākotnējais 
teksts

2 +

§ 27 § sākotnējais 
teksts

PS + 540, 108, 21

bd

1 +

§ 28 § sākotnējais 
teksts

2 +

55 GUE/NGL -§ 32

§ sākotnējais 
teksts

ats./EB + 374, 277, 21

§ 33 § sākotnējais 
teksts

PS + 363, 287, 20

§ 34 56 GUE/NGL -

§ 35 57 GUE/NGL PS - 280, 375, 12

58 GUE/NGL PS - 261, 388, 16aiz § 35

59 GUE/NGL EB - 263, 386, 11
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

§ 36 46 ECR -

aiz § 39 22 PPE PS + 356, 298, 17

§ 40 60 GUE/NGL EB + 549, 98, 21

§ 42 61 GUE/NGL -

37 PPE EB - 260, 396, 17

bd

1/PS + 375, 280, 12

§ 45

§ sākotnējais 
teksts

2 +

§ 46 62 GUE/NGL PS - 137, 482, 47

bd

1/PS + 491, 147, 33

3 Verts/ALE

2/PS - 222, 419, 23

bd

1 ↓

10 Renew

2 ↓

63 GUE/NGL ↓

bd

1/PS ↓

2/PS ↓

3/PS ↓

4/PS ↓

5/PS ↓

§ 52

§ sākotnējais 
teksts

6/PS ↓

4 Verts/ALE PS + 343, 306, 7aiz § 52

64 GUE/NGL EB - 125, 536, 5
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

65 GUE/NGL EB + 336, 314, 6

bd

1 ↓

§ 53

§ sākotnējais 
teksts

2 ↓

23 PPE -aiz § 53

47 ECR PS - 312, 331, 22

§ 54 § sākotnējais 
teksts

ats. +

38 deputāti PS + 322, 298, 45§ 56

§ sākotnējais 
teksts

PS ↓

bd

1/EB + 587, 55, 9

§ 58 § sākotnējais 
teksts

2/EB - 305, 342, 18

§ 61 48 ECR PS - 235, 368, 58

66 GUE/NGL EB - 269, 381, 19

bd

1/PS + 519, 122, 19

2 +

§ 62

§ sākotnējais 
teksts

3 +

§ 64 § sākotnējais 
teksts

ats. +

24 PPE EB + 341, 314, 11

bd

1/PS + 428, 207, 31

25 PPE

2/PS - 272, 354, 36

aiz § 64

67 GUE/NGL PS - 104, 430, 128
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

bd

1/PS - 262, 394, 9

12rev=
26= PPE deputāti

2/PS - 177, 459, 24

49 ECR -

§ 65

§ sākotnējais 
teksts

ats. +

13=
27=

PPE deputāti PS - 266, 360, 40§ 66

§ sākotnējais 
teksts

ats. +

5 Verts/ALE +

14=
28=

PPE deputāti -

15=
29=

PPE deputāti -

aiz § 66

16=
30=

PPE deputāti -

§ 67 31S PPE PS - 140, 463, 57

aiz § 67 6 Verts/ALE PS + 487, 136, 40

9 Verts/ALE PS + 366, 256, 38

32 PPE PS - 119, 502, 36

bd

1 ↓

2 ↓

3 ↓

4 ↓

5 ↓

§ 68

§ sākotnējais 
teksts

6 ↓
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

34 PPE -

bd

1 +

§ 69

§ sākotnējais 
teksts

2/EB + 364, 280, 13

bd

1/EB + 341, 308, 10

aiz § 69 18=
35=

PPE deputāti

2/EB - 222, 404, 25

bd

1/PS - 165, 474, 21

§ 70 68 GUE/NGL

2 -

§ 71 69 GUE/NGL -

36 PPE EB + 305, 293, 54§ 72

50 ECR ↓

§ 73 70 GUE/NGL EB + 429, 198, 18

§ 75 7S Verts/ALE PS - 167, 477, 17

§ 76 8S Verts/ALE -

bd

1 +

§ 77 § sākotnējais 
teksts

2/EB + 364, 284, 9

bd

1 +

§ 78 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 611, 40, 8

bd

1 +

§ 80 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 538, 76, 42
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

bd

1 +

§ 82 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 526, 122, 8

§ 83 § sākotnējais 
teksts

ats. +

§ 90 § sākotnējais 
teksts

ats. +

bd

1 +

§ 91 § sākotnējais 
teksts

2 +

§ 113 71 GUE/NGL -

aiz § 114 72 GUE/NGL PS - 100, 481, 77

§ 115 § sākotnējais 
teksts

ats. +

bd

1 +

§ 116 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 528, 88, 41

bd

1 +

§ 118 § sākotnējais 
teksts

2 +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

18. norāde 39 ECR EB + 415, 194, 44

B apsv. 40 ECR -

C apsv. 41 ECR -

I apsv. § sākotnējais 
teksts

ats. +

K apsv. § sākotnējais 
teksts

PS + 481, 148, 25

bd

1/EB - 122, 520, 10

L apsv. 42 ECR

2 -

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 430, 190, 34

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
PPE: Grozījumi Nr. 19, 20, 22, 25, 38; §§ 27, 52, 56
S&D: Grozījums Nr. 11
GUE/NGL: Grozījumi Nr. 51, 52, 53 (1. daļa), 57, 58, 62, 67, 68 (1. daļa), 72
ID: § 1 (2. daļa), 9 (1. daļa), 14 (1. daļa), 23, 26 (1. daļa), 33, 45 (1. daļa), 52 (3. daļa), 

56, 62 (1. daļa), 78 (2. daļa), 80 (2. daļa), 82 (2. daļa), 116 (2. daļa); K apsv.; 
galīgais balsojums

ECR: grozījumi Nr. 38, 44, 45, 47; § 24, 56
Verts/ALE: grozījumi Nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 19, 20, 25, 26, 27, 31, 32, 48; § 56; galīgais 

balsojums

Pieprasījumi balsot atsevišķi
PPE: §§ 27, 33, 56, 65, 66
deputāti: § 24, 32, 33, 54, 56, 65, 66, 115; I apsv.
Renew: § 56
GUE/NGL: § 64, 83, 90; K apsv.
ECR: § 27

Pieprasījumi balsot pa daļām
PPE:
grozījums Nr. 3
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “tomēr pauž nožēlu par to, ka pārskatītā enerģētikas 

aizdevumu politika joprojām pieļauj investīcijas tā dēvētajā “mazoglekļa gāzu” 
infrastruktūrā, neparedzot skaidrus un konkrētus vides aizsardzības pasākumus;”

2. daļa: šie vārdi
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grozījums Nr. 10
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus " līdz 2021. gadam pārtraucot tās atbalsta sniegšanu 

fosilā kurināmā projektiem un līdz 2020. gadam visas savas darbības saskaņojot ar 
Parīzes nolīguma principiem un mērķiem;"

2. daļa: šie vārdi

grozījums Nr. 18=35=
1. daļa: “mudina palielināt finansējumu alternatīvo degvielu izpētei un ieviešanai tirgū;”
2. daļa: “norāda, ka risinājumiem, kas paredz stimulēt alternatīvo degvielu pieejamību tirgū 

un izmantošanu, vienmēr būtu jādod priekšroka salīdzinājumā ar turpmāku nodokļu 
piemērošanu degvielai;”

grozījums Nr. 42
1. daļa: “tā kā klimata pārmaiņas nesamērīgi ietekmē jaunattīstības valstis, un tomēr tās 

emitē vairāk CO2 nekā attīstītās valstis,”
2. daļa: “tā kā binārā diferenciācija starp “attīstītajām” un “jaunattīstības” valstīm 

(iekļautas/nav iekļautas I pielikumā) daudzpusējā klimata politikā vairs nav 
pamatota;”

§ 77
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “līdz 2020. gadam”
2. daļa: šie vārdi

deputāti
§ 23
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “NND”, “nosakot, ka līdz 2030. gadam visas ekonomikas 

mērogā ir jāpanāk iekšzemes SEG emisijas apjoma samazināšanās par 55 % 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni;”

2. daļa: šie vārdi

§ 28
1. daļa: “uzskata, ka ir jāturpina izstrādāt uzticamu modeli, ar ko novērtēt patēriņa ietekmi 

uz klimatu;”
2. daļa: " pieņem zināšanai Komisijas padziļinātajā analīzē izdarīto secinājumu, ka ES 

centieni samazināt emisijas no tās ražošanas tiek nedaudz samazināti, importējot 
preces ar augstāku oglekļa dioksīda pēdu, bet ka ES tomēr ir ievērojami palīdzējusi 
samazināt emisijas arī citās valstīs, jo pieaug tirdzniecības plūsmas un palielinās tās 
eksporta oglekļa dioksīda emisiju efektivitāte;"
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§ 118
1. daļa: " uzskata — tā kā starptautisku nolīgumu noslēgšanai ir vajadzīga Parlamenta 

piekrišana un tā kā Parlamentam kā līdztiesīgam likumdevējam ir liela loma Parīzes 
nolīguma īstenošanā ES teritorijā, Parlaments ir jāiekļauj ES delegācijas sastāvā"

2. daļa: " tāpēc sagaida, ka Parlaments saņems atļauju piedalīties ES koordinācijas 
sanāksmē, kas notiks Madrides COP 25 laikā, un ka Parlamentam no paša sarunu 
sākuma būs garantēta pieeja visiem sagatavošanās dokumentiem;"

GUE/NGL
grozījums Nr. 53
1. daļa: “atbalsta ierosinājumu atjaunināt ES NND,”
2. daļa: " uzskata, ka tas būtu jādara, ES tiesību aktos iekļaujot šo mērķi pēc iespējas ātrāk 

un vēlākais, ideālā variantā līdz 2040. gadam, līdz 2050. gadam panākt oglekļa 
neitralitāti; aicina arī pārējās pasaules valstis atjaunināt savus NND, lai panāktu 
globālus uzlabojumus;"

grozījums Nr. 68
1. daļa: “atgādina, ka 23 % no pasaules SEG emisijām rada lauksaimniecība un 80 % mežu 

izciršanas visā pasaulē ir saistīta ar lauksaimniecību; uzsver — lai pabarotu strauji 
augošo cilvēku skaitu pasaulē, ir jāiegulda agroekoloģiskajā lauksaimniecībā un ir 
vajadzīgi ilgtspējīgi ražošanas un patēriņa modeļi; uzsver, ka efektivitāte viena pati 
nav piemērota lauksaimniecības nozares dekarbonizācijas stratēģija;”

2. daļa: “aicina visas iesaistītās personas aktīvi veicināt veselīgu un ilgtspējīgu uzturu”

§ 21
1. daļa: “uzsver, cik būtiski ir, lai ES būtu vērienīga un iekļaujoša klimata politika un ES 

pasaules līmenī darbotos kā uzticams un konsekvents partneris, un cik svarīgi ir 
saglabāt ES globālo līderību klimata jomā;”

2. daļa: “tādēļ uzsver, ka ES ir jāiegulda un jāpanāk ievērojams progress pētniecībā un 
rūpniecībā izmantojamajās inovācijās”

ID:
§ 1
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un ka visām valstīm un dalībniekiem visā pasaulē jādara 

viss iespējamais, lai pret tām cīnītos”
2. daļa: šie vārdi

§ 14
1. daļa: “uzsver, ka pašreizējais NND saistību līmenis būs jāpalielina pieckārt, lai 

nepārsniegtu 1,5 °C pieauguma ierobežojumu;”
2. daļa: “uzsver, ka šis vispārējais mērķis joprojām ir tehniski iespējams un ka tas radītu 

daudzus papildu ieguvumus videi un sabiedrības veselībai”

§ 26
1. daļa: “uzsver, ka visas klimata politikas nostādnes būtu jāīsteno, ievērojot taisnīgas 

pārejas principu un cieši sadarbojoties ar pilsonisko sabiedrību un sociālajiem 
partneriem”

2. daļa: “tādēļ uzskata, ka pastiprinātas sociālās partnerības un pilsoniskās sabiedrības 
iesaistīšanās valsts un ES līmenī ir būtisks nosacījums, lai panāktu visu sabiedrības 
sektoru oglekļa neitralitāti taisnīgā, iekļaujošā un sociāli ilgtspējīgā veidā; uzskata, 
ka dabā rodami risinājumi, kā arī ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības 
atjaunošana un saglabāšana ir būtiski faktori, kas veicina klimata pārmaiņu 
mazināšanu un pielāgošanos tām”
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§ 45
1. daļa: “atkārtoti uzsver, ka KLP vairs nevajadzētu piešķirt subsīdijas darbībām, kas ir 

kaitīgas videi un klimatam”
2. daļa: “tostarp kūdrāju nosusināšanai un pārmērīgai ūdens ieguvei apūdeņošanas 

vajadzībām, kā arī nevajadzētu sodīt par koku saglabāšanu lauksaimniecības zemēs”

§ 78
1. daļa: “atzinīgi vērtē Monreālas protokola Kigali grozījuma stāšanos spēkā; uzskata, ka 

tam būtu jādod jauns stimuls ES ātri pārskatīt F-gāzu regulu, lai novērstu ES mērķus 
klimata jomā apdraudošos zināmos trūkumus, tādus kā nelikumīga fluorogļūdeņražu 
(HFC) tirdzniecība”

2. daļa: “un nepietiekami pasākumi pret sēra heksafluorīda (SF6) izmantošanu”

§ 80
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un lai parādītu pasaulei, ka rūpniecība un 

klimatneitralitāte nav nesavienojamas”
2. daļa: šie vārdi

§ 82
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un ES klimata tiesību aktus”
2. daļa: šie vārdi

§ 116
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “tādēļ atkārtoti pauž nožēlu par ASV prezidenta Donalda 

Trampa paziņojumu par savu nodomu izstāties no Parīzes nolīguma”
2. daļa: šie vārdi

ECR:
§ 20
1. daļa: “atzinīgi vērtē to, ka 2019. gada ANO Klimata rīcības samitā tika izveidota Klimata 

mērķu alianse, kurā ietilpst 59 UNFCCC dalībvalstis, kas ir paudušas savu nodomu 
līdz 2020. gadam iesniegt uzlabotu NND, kā paredzēts Parīzes nolīgumā, kā arī 65 
līgumslēdzējas puses, tostarp ES, kuras strādā, lai” un “sasniegtu SEG neto nulles 
emisiju līmeni”

2. daļa: “līdz 2050. gadam” un “tomēr pauž nožēlu, ka ne visas dalībvalstis bija gatavas 
atbalstīt ES NND mērķu vērienīguma paplašināšanu, neraugoties uz Eiropas 
Parlamenta izteikto prasību”
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§ 53
1. daļa: “uzsver, cik būtiski ir īstenot taisnīgu pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku un ka ir 

jāīsteno apsteidzoša un līdzdalību veicinoša pieeja, lai nodrošinātu, ka šī pāreja nes 
labumu iedzīvotājiem un atbalsta visneaizsargātākos reģionus un kopienas; uzskata, 
ka ES līmenī izveidots taisnīgas pārejas fonds ir viens no līdzekļiem, ko var 
izmantot, lai nodrošinātu iekļaujošu un uz informāciju balstītu pāreju tiem ES 
iedzīvotājiem un reģioniem, kurus visvairāk ietekmē dekarbonizācija, piemēram, 
pārejas posmā esošiem ogļu ieguves reģioniem; atzīst, ka kompensācijas fondi vien 
nav garantija taisnīgai pārejai un ka ikvienas pārejas politikas pamatā vajadzētu būt 
visaptverošai Eiropas stratēģijai šādu ogļu ieguves reģionu attīstībai un 
modernizācijai un atbalsta sniegšanai tiem reģioniem, kurus šī pāreja skar 
vissmagāk; uzskata, ka ES pielāgošanās klimata pārmaiņām ir jāīsteno ekoloģiski, 
ekonomiski un sociāli ilgtspējīgā veidā; šajā sakarībā aicina ES un dalībvalstis 
ieviest atbilstošas politikas nostādnes un piešķirt finansējumu”

2. daļa: “kas būtu atkarīgs no skaidrām, ticamām un izpildāmām īstermiņa un ilgtermiņa 
kopējās ekonomikas dekarbonizācijas saistībām, ko uzņēmušās attiecīgās 
dalībvalstis, tostarp vai tās savos integrētajos nacionālajos enerģētikas un klimata 
plāno būs iekļāvušas konkrētas politikas nostādnes, kuru mērķis ir pakāpeniski 
pārtraukt ogļu izmantošanu laikposmā, kas atbilst ES saistībām ierobežot globālo 
sasilšanu saskaņā ar Parīzes nolīguma ilgtermiņa mērķiem un 2050. gada klimata 
neitralitātes mērķi;”
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§ 91
1. daļa: “atgādina, ka prioritātes noteikšana energoefektivitātei, jo īpaši īstenojot principu 

„energoefektivitāte pirmajā vietā”, un pasaules mēroga līderpozīcijas atjaunojamo 
energoresursu jomā ir divi no galvenajiem ES enerģētikas savienības mērķiem; 
uzsver, ka ES 2030. gada mērķis atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā ir 
noteikts 32 % vai augstāks un ka tās energoefektivitātes mērķis ir 32,5 % vai 
augstāks;”

2. daļa: “uzsver, ka šie mērķi, lai gan rada lielāku SEG emisiju samazinājumu nekā iepriekš 
prognozēts, neatbilst 50—55 % samazinājumam, ko ierosināja jaunā Komisijas 
priekšsēdētāja, vai arī lai ierobežotu globālo sasilšanu līdz 1,5 °C; aicina Komisiju 
un Padomi noteikt papildu centienus, kas nepieciešami, lai veicinātu atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu un energoefektivitāti saskaņā ar SEG emisiju 
samazināšanas mērķi; aicina pasaules mērogā veicināt energoefektivitātes 
pasākumus un savlaicīgi sākt izmantot atjaunojamos energoresursus;”

Verts/ALE:
grozījums Nr. 25
1. daļa: “ņem vērā Komisijas jaunievēlētās priekšsēdētājas Ursula von der Leyen 

paziņojumu par to, ka ETS tiks attiecināta arī uz nozarēm, uz kurām ES tirdzniecības 
sistēma vēl neattiecas; noraida tiešu iekļaušanu ES ETS;”

2. daļa: “aicina Komisiju iesniegt Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā būtu ietverts 
novērtējums par to, kādu konkrētu ietekmi ETS atstās uz šīm nozarēm; stingri 
uzsver, ka CO2 cenu noteikšanas sistēmai nebūtu jāaizstāj vai jāvājina pašreizējie 
pasākumi, piemēram, CO2 standarti vieglajiem automobiļiem un kravas 
automobiļiem vai Klimata pasākumu regula, bet gan jāpapildina spēkā esošie tiesību 
akti, lai stiprinātu ES klimata mērķus kā daļu no politikas pasākumu kopuma, kā to 
Parlamentā rīkotajā uzklausīšanā norādīja jaunievēlētais Komisijas priekšsēdētāja 
izpildvietnieks Frans Timmermans”

PPE, Verts/ALE:
grozījums Nr. 12rev=26=
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu "līdz 2050. gadam ir jāpanāk transporta nozares pilnīga 

dekarbonizācija;" aizstāšanu ar vārdiem: " transporta nozarē būs jāsaglabā pašreizējā 
vērienīgā emisiju samazināšanas virzība;"

2. daļa: vārdus “līdz 2050. gadam ir jāpanāk transporta nozares pilnīga dekarbonizācija;” 
aizstāj ar vārdiem “transporta nozarē būs jāsaglabā pašreizējā vērienīgā emisiju 
samazināšanas virzība;”

PPE, deputāti:
§ 68
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “atgādina, ka saskaņā ar aplēsēm kuģniecības radītās 

CO2 emisijas periodā līdz 2050. gadam varētu palielināties par 50 %–250 %”, “līdz 
2023. gadam”, “nekavējoties”, “obligātus”, “pēc iespējas drīzāk ierosināt ES papildu 
pasākumus”, “piemēram, jūrniecības nozares iekļaušanu ETS un”

2. daļa: “atgādina, ka saskaņā ar aplēsēm kuģniecības radītās CO2 emisijas periodā līdz 
2050. gadam varētu palielināties par 50 %–250 %;”

3. daļa: “līdz 2023. gadam”
4. daļa: “nekavējoties”
5. daļa: “obligātus”
6. daļa: “pēc iespējas drīzāk ierosināt ES papildu pasākumus”, “piemēram, jūrniecības 

nozares iekļaušanu ETS un”

§ 69
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un videi nekaitīgiem kuģiem ar ekokomponentiem”
2. daļa: šie vārdi
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PPE, deputāti, ID, ECR:
§ 52
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “tādēļ aicina Komisiju nodrošināt ES ieguldījumu 

atbilstību uzdevumiem klimata un bioloģiskās daudzveidības jomā un attiecīgā 
gadījumā nākt klajā ar saskaņotiem un saistošiem noteikumiem;”, “aicina Komisiju 
nodrošināt, ka nākamā daudzgadu finanšu shēma (DFS) pilnībā atbilst Parīzes 
nolīgumam un ka neviens izdevums nav pretrunā ar šā nolīguma mērķiem;”, 
“uzsver, ka ir svarīgi papildināt Klimata pārmaiņu mazināšanas fondu, un mudina 
dalībvalstis vismaz divkāršot to ieguldījumus sākotnējā resursu piesaistē;”, “aicina 
Eiropas Investīciju banku ātri izbeigt aizdevumus fosilā kurināmā projektiem, 
izņemot gadījumus, kad gāzi izmanto apvienojumā ar atjaunojamiem 
energoresursiem, kā pārejas tehnoloģiju, ar ko aizstāt ogles,”, “ja nav citu 
alternatīvu, kad tiek ieviesti drošības pasākumi, lai izvairītos no iestrēgšanas efekta, 
un kad tiek veikti pasākumi, lai nodrošinātu, ka emisiju trajektorija joprojām atbilst 
Parīzes nolīguma mērķiem;”

2. daļa: “tādēļ aicina Komisiju nodrošināt ES ieguldījumu atbilstību uzdevumiem klimata un 
bioloģiskās daudzveidības jomā un attiecīgā gadījumā nākt klajā ar saskaņotiem un 
saistošiem noteikumiem;”

3. daļa: “aicina Komisiju nodrošināt, ka nākamā daudzgadu finanšu shēma (DFS) pilnībā 
atbilst Parīzes nolīgumam un ka neviens izdevums nav pretrunā ar šā nolīguma 
mērķiem;”

4. daļa: “uzsver, ka ir svarīgi papildināt Klimata pārmaiņu mazināšanas fondu, un mudina 
dalībvalstis vismaz divkāršot to ieguldījumus sākotnējā resursu piesaistē;”

5. daļa: “aicina Eiropas Investīciju banku ātri izbeigt aizdevumus fosilā kurināmā 
projektiem, izņemot gadījumus, kad gāzi izmanto apvienojumā ar atjaunojamiem 
energoresursiem, kā pārejas tehnoloģiju, ar ko aizstāt ogles,”

6. daļa: “ja nav citu alternatīvu, kad tiek ieviesti drošības pasākumi, lai izvairītos no 
iestrēgšanas efekta, un kad tiek veikti pasākumi, lai nodrošinātu, ka emisiju 
trajektorija joprojām atbilst Parīzes nolīguma mērķiem;”

PPE, Renew:
§ 58
1. daļa: “atgādina pusēm, ka ir jāpiešķir pietiekami resursi, lai pārietu no saistībām uz 

darbībām un īstenotu nepieciešamos pasākumus, kuru mērķis ir sasniegt Parīzes 
nolīguma mērķus; atbalsta arvien pieaugošo impulsu ieviest oglekļa korekcijas 
mehānismu pie ES robežām importam uz ES, lai radītu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus starptautiskajā tirdzniecībā un novērstu oglekļa emisiju pārvirzi;”

2. daļa: “tādēļ aicina Eiropas Komisiju un dalībvalstis pēc iespējas drīzāk ieviest taisnīgu un 
progresīvu oglekļa dioksīda emisiju nodokļa sistēmu;”

ID, ECR:
§ 9
1. daļa: “uzsver, ka IPCC īpašais ziņojums par 1,5 °C ir visaptverošākais un jaunākais 

ietekmes mazināšanas paņēmienu zinātniskais novērtējums atbilstīgi Parīzes 
nolīgumam;”

2. daļa: "“uzsver — no šā ziņojuma izriet, ka, lai būtu iespējams līdz 2100. gadam globālo 
sasilšanu noturēt 1,5 °C robežās, šīs robežas nepārsniedzot vai pārsniedzot tikai 
nedaudz, visā pasaulē ne vēlāk kā līdz 2067. gadam jāpanāk, ka SEG neto emisijas ir 
nulles līmenī, un līdz 2030. gadam globālās ikgadējās SEG emisijas nedrīkst 
pārsniegt 27,4 Gt CO2eq gadā; uzsver — ņemot vērā šos konstatējumus un saskaņā 
ar Parīzes nolīgumu, ES kā vienam no pasaules līderiem un pārējām ekonomiski 
spēcīgākajām valstīm jācenšas panākt, lai SEG neto emisiju nulles līmeni sasniegtu 
pēc iespējas drīzāk, "

3. daļa: "taču ne vēlāk kā 2050. gadā;"
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deputāti, ID:
§ 62
1. daļa: “uzsver, ka 80 % cilvēku, kas pārvietoti klimata pārmaiņu dēļ, ir sievietes un bērni,”
2. daļa: “ko klimata pārmaiņas skar vairāk nekā vīriešus un kam nākas izturēt vairāk, tomēr 

šīs personas ir mazāk iesaistītas, kad tiek pieņemti galvenie lēmumi par rīcību 
klimata politikas jomā; tāpēc uzsver, ka ir būtiski nodrošināt visiem 
marginalizētajiem dzimumiem pilnvērtīgas iespējas un panākt, lai tie kā līdztiesīgi 
dalībnieki un līderi varētu piedalīties starptautiskos forumos, piemēram, UNFCCC, 
kā arī iesaistīties pasākumos, kas klimata jomā īstenojami valsts, reģionu un vietējā 
līmenī, un līdz ar to attiecīgie pasākumi būtu sekmīgi un efektīvi;”

3. daļa: “uzskata, ka ES un dalībvalstīm būtu pilnībā jāatbalsta UNFCCC Dzimumu 
līdztiesības rīcības plāna īstenošana, jo īpaši, integrējot dzimumu līdztiesības 
aspektu ES klimata un attīstības politikā, un būtu jāveicina pirmiedzīvotāju sieviešu 
un sieviešu tiesību aizstāvju līdzdalība UNFCCC procesā;”

Dažādi
grozījumi Nr. 17 un 33 bija atsaukti.
Stéphane Séjourné un Chrysoula Zacharopoulou (grupa “Renew”) ir atsaukuši savu parakstu no 
grozījuma Nr. 38.
Jadwiga Wiśniewska un ECR grupa atsauca savu atbalstu rezolūcijas priekšlikumam B9-
0174/2019.
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9. ES pievienošanās Stambulas konvencijai un citi pasākumi ar dzimumu saistītas 
vardarbības apkarošanai

Rezolūciju priekšlikumi: B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

Rezolūcijas priekšlikums B9-0224/2019
(ECR)

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS - 117, 493, 32

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums B9-0225/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

aiz § 1 1 ID PS - 157, 454, 24

§ 2 4 Renew, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

PS + 345, 260, 36

§ 7 § sākotnējais 
teksts

PS + 445, 112, 78

aiz § 22 3 ID PS - 42, 554, 44

aiz 6. norādes 2 ID PS - 145, 470, 24

L apsv. § sākotnējais 
teksts

PS + 407, 138, 93

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 500, 91, 50

Rezolūcijas priekšlikums B9-0226/2019
(ID)

balsojums: rezolūcija (viss teksts) ↓

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ECR: galīgais balsojums B9-0224/2019
Renew: grozījums Nr. 4
Verts/ALE: § 7, l apsv;. galīgais balsojums (B9-0225/2019)
ID: grozījumi Nr. 1, 2, 3

Pieprasījumi balsot atsevišķi
PPE: § 7, L apsvērums

Dažādi
Rezolūcijas priekšlikumu B9-0225/2019 ir parakstījuši arī Samira Rafaela, Martin Hojsík un 
Dragoş Pîslaru (grupa “Renew”).
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10. Krievijas Federācijas nesenās darbības pret Lietuvas tiesnešiem, prokuroriem un 
izmeklētājiem, kas iesaistīti 1991. gada 13. janvārī Viļņā notikušo traģisko 
notikumu izmeklēšanā

Rezolūciju priekšlikumi: B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019, B9-0186/2019

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0182/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 493, 43, 86

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi

B9-0182/2019 PPE ↓

B9-0183/2019 Verts/ALE ↓

B9-0184/2019 ECR ↓

B9-0185/2019 S&D ↓

B9-0186/2019 Renew ↓

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
PPE: galīgais balsojums RC-B9-0182/2019

11. Pasākumi nolūkā novērst "Airbus" strīdā pieņemtā PTO nolēmuma ietekmi uz 
Eiropas lauksaimniecību

Rezolūciju priekšlikumi: B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019, B9-0204/2019, 
B9-0206/2019, B9-0208/2019

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0197/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)

aiz § 1 6 GUE/NGL -

aiz § 4 2 Verts/ALE -

bd

1 +

§ 6 § sākotnējais 
teksts

2 +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

bd

1 +

§ 7 § sākotnējais 
teksts

2 +

4 Verts/ALE -

5 Verts/ALE -

aiz § 7

11 ID PS - 99, 523, 3

aiz §15 7 GUE/NGL -

3 Verts/ALE -aiz § 16

8 GUE/NGL -

pirms A apsv. 1 Verts/ALE -

D apsv. 9 ID -

aiz F apsv. 10 ID PS - 97, 522, 6

balsojums: rezolūcija (viss teksts) +

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi

B9-0197/2019 ECR ↓

B9-0198/2019 S&D ↓

B9-0201/2019 PPE ↓

B9-0203/2019 Renew ↓

B9-0204/2019 Verts/ALE ↓

B9-0206/2019 GUE/NGL ↓

B9-0208/2019 ID ↓

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ID: grozījumi Nr. 10, 11
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Pieprasījumi balsot pa daļām
Renew:
§ 6
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “šajā sakarībā pauž dziļu nožēlu par to, ka 2020. gada 

budžetā šiem mērķiem trūkst pienācīga finansējuma;”
2. daļa: šie vārdi

§ 7
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “piemēram, privātās uzglabāšanas shēmas un izņemšanu 

no tirgus, kā arī jebkādus jaunus vai citus pieejamus instrumentus un attiecīgus 
pasākumus,”

2. daļa: šie vārdi

12. PTO Apelācijas institūcijas krīze

Rezolūcijas priekšlikums: B9-0181/2019

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

Rezolūcijas priekšlikums B9-0181/2019
(INTA komiteja)

aiz § 3 2 GUE/NGL PS - 51, 544, 12

aiz § 4 1 PPE +

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 506, 46, 61

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
PPE: galīgais balsojums
GUE/NGL: grozījums Nr. 2

13. Pašreizējās sarunas par jaunu ES un ĀKK partnerības nolīgumu

Rezolūcijas priekšlikums: B9-0175/2019

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

Rezolūcijas priekšlikums B9-0175/2019
(DEVE komiteja)

bd

1 +

§ 17 § sākotnējais 
teksts

2 +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

§ 23 1 PPE EB + 340, 250, 13

bd

1/EB - 278, 311, 5

2 PPE

2 ↓

5 Verts/ALE -

§ 25

§ sākotnējais 
teksts

PS + 295, 286, 22

3 Verts/ALE -aiz E apsv.

4 Verts/ALE -

balsojums: rezolūcija (viss teksts) +

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ID: § 25

Pieprasījumi balsot atsevišķi
PPE: § 25

Pieprasījumi balsot pa daļām
Renew:
grozījums Nr. 2
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “īpaši saistībā ar klimata, tirdzniecības, drošības un 

migrācijas jautājumiem”
2. daļa: šie vārdi

PPE, ECR:
§ 17
1. daļa: “uzsver dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēcināšanas kā attīstību virzoša faktora 

nozīmīgumu, un prasa ES un ĀKK valstīm nolīgumā kā transversālu jautājumu 
iekļaut dzimumu līdztiesību;”

2. daļa: “uzsver, cik svarīga ir partneru apņemšanās veicināt seksuālo un reproduktīvo 
veselību un ar to saistītās tiesības un pilnībā īstenot Starptautiskās konferences par 
iedzīvotājiem un attīstību (ICPD) rīcības programmu”


