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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko 
komiteju:

– rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā ētikas priekšraksti, piemēram, augsta līmeņa ekspertu grupas mākslīgā intelekta 
jautājumos pieņemtie principi, ir uzskatāmi par labu sākumpunktu, bet ar tiem nepietiek, 
lai nodrošinātu, ka uzņēmumi rīkosies taisnīgi un garantēs efektīvu patērētāju 
aizsardzību;

Darbības joma
1. īpaši norāda, cik svarīgi ir īstenot tādu ES tiesisko regulējumu, ar kuru galvenokārt 

reglamentē mākslīgā intelekta (MI), robotikas un saistīto tehnoloģiju ētiskos aspektus, 
gadījumos, kad patērētāji Savienībā ir algoritmiskās sistēmas lietotāji vai tā viņiem tiek 
piemērota, vai viņi ir tās mērķauditorija, vai viņus uz to novirza, neatkarīgi no to struktūru 
iedibinājuma vietas, kuras attiecīgo sistēmu izstrādā, pārdod vai izmanto; turklāt uzskata, 
ka paredzētie noteikumi būtu jāpiemēro visiem izstrādātājiem un visā vērtību ķēdē, proti, 
attiecīgo tehnoloģiju un to komponentu izstrādē, ieviešanā un izmantošanā, un ir 
jāgarantē augsts patērētāju aizsardzības līmenis; atkārtoti norāda, cik svarīgas ir Līgumos 
minētās Savienības vērtības attiecībā uz personas datu aizsardzības un nepārprotamas un 
apzinātas piekrišanas nozīmību, un ierosina šajos noteikumos ņemt vērā pieredzi, kas ir 
gūta, īstenojot Regulu (ES) 2016/6791 (VDAR), kas tiek uzskatīta par globālu mērauklu; 
uzskata, ka Savienībā iedibinātam juridiskajam pārstāvim, kuram varētu adresēt 
pieprasījumus, piemēram, lai nodrošinātu patērētāju tiesisko aizsardzību, ir svarīga 
nozīme turpmākā ES tiesiskā regulējuma īstenošanā; 

2. konstatē, ka ES tiesiskais regulējums ir jāpiemēro algoritmiskām sistēmām, tostarp MI, 
lietiskā interneta, mašīnmācīšanās, noteikumos balstītu sistēmu, automatizēto lēmumu 
pieņemšanas procesu un robotikas jomā; turklāt norāda, ka varētu izstrādāt standartizētas 
ikonas, kas palīdzētu izskaidrot šīs sistēmas patērētājiem katru reizi, kad tās ir sarežģītas 
vai ir izveidotas, lai pieņemtu lēmumus, kas būtiski ietekmē viņu dzīvi;

3. uzsver, ka ES tiesiskajā regulējumā ir jāparedz antropocentriska pieeja un jāveicina tādu 
sistēmu izstrāde, kuras jau sākotnēji satur Eiropas ētiskās vērtības; uzskata, ka ES 
tiesiskais regulējums, kurā galvenā vērība ir pievērsta Līgumā minētajām Savienības 
vērtībām, būtu uzskatāms par pievienoto vērtību, kas Eiropai sniegtu unikālas 
konkurences priekšrocības un būtisku ieguldījumu Savienības iedzīvotāju un uzņēmumu 
labjutībā un labklājībā, kā arī stiprinātu iekšējo tirgu; uzsver, ka MI ētiskais satvars rada 
pievienoto vērtību arī no inovāciju iekšējā tirgū veicināšanas viedokļa;

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku 
personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar 
ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 
1. lpp.). 
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4. norāda, ka ar Lēmumu Nr. 768/2008/EK2 ieviestais tiesiskais regulējums paredz ražotāju, 
importētāju un izplatītāju saskaņotu pienākumu sarakstu, mudina izmantot standartus un 
paredz vairākus kontroles līmeņus atkarībā no produkta bīstamības; uzskata, ka šāds 
regulējums būtu jāpiemēro arī MI iegultajiem produktiem;

5. uzsver, ka, turpmāk izstrādājot regulējumu, ir jāpiemēro diferencēta, uz risku balstīta 
pieeja, pamatojoties uz kuru, var izstrādāt un ieviest drošas un uzticamas sistēmas un kura 
ir jāīsteno saskaņā ar precīziem kritērijiem un radītājiem, un pēc kuras ir jāveic objektīvs 
juridiskais novērtējums, kura pamatā būtu iespējamais gan indivīdam, gan sabiedrībai 
kopumā nodarītais kaitējums vai to tiesību pārkāpums, ņemot vērā algoritmiskās sistēmas 
īpašo izmantošanas kontekstu; vērš uzmanību uz to, ka juridiskajām saistībām un 
sertifikācijas prasībām, ceļoties konstatētajam riska līmenim, arī ir pakāpeniski 
jāpalielinās; uzsver, ka zemākajās riska kategorijās papildu juridiskās saistības noteikt 
nedrīkst; konstatē, ka algoritmiskās sistēmas, kas var kaitēt privātpersonai vai izraisīt 
iespējamu tās tiesību pārkāpumu vai ietekmēt viņa piekļuvi publiskām priekšrocībām, par 
zemākā riska kategorijas sistēmām uzskatītas netiek; konstatē, ka šai uz risku balstītajai 
pieejai ir jāatbilst skaidriem un pārredzamiem noteikumiem, ar kuriem tiek nodrošināta 
pietiekama juridiskā noteiktība un vienlaikus — atbilstība nākotnes prasībām; prasa 
īstenot vienotu riska klasifikācijas sistēmu un ar to saistītās juridiskās saistības, lai 
nodrošinātu dalībvalstu vienlīdzīgus konkurences apstākļus un nepieļautu iekšējā tirgus 
sadrumstalotību; uzsver, ka konkrētas sistēmas riska novērtējums ir regulāri jāpārvērtē;

6. atgādina, ka Komisijai būtu jāizskata spēkā esošais ES tiesiskais regulējums un tā 
piemērošana, tostarp patērētāju tiesību acquis, tiesību akti par produktatbildību, tiesību 
akti par produktu drošumu un tirgus uzraudzības tiesību akti, lai atklātu likuma robus, kā 
arī spēkā esošos likumā noteiktos pienākumus; uzskata, ka tas ir nepieciešams, lai 
pārliecinātos, vai piemērojamais ES tiesiskais regulējums spēj reaģēt uz MI, robotikas un 
saistīto tehnoloģiju parādīšanos un vai tas spēj nodrošināt augstu patērētāju aizsardzības 
līmeni;

Datu pārvaldība
7. uzsver, cik svarīgs ir ES ētiskais un tiesiskais regulējums, tostarp jo īpaši normas, saskaņā 

ar kurām ir nepieciešami augstas kvalitātes dati, lai apmācītu algoritmiskās sistēmas 
attiecībā uz to izmantošanas mērķi; šajā sakarībā uzsver nepieciešamību nodrošināt 
izmantoto apmācības datu reprezentativitāti un, ja iespējams, nodrošināt datu kopu un 
datu un apkopošanas normu neobjektivitātes novēršanu, lai uzlabotu algoritmisko sistēmu 
veikumu un palielinātu patērētāju uzticēšanos un apmierinātību; uzsver, ka šīm datu 
kopām ir jābūt pārbaudāmām tādas revīzijas ceļā, ko veiktu kompetentās iestādes, ikreiz, 
kad tās tiktu pieaicinātas nodrošināt minēto kopu atbilstību iepriekš minētajiem 
principiem;

Patērētāju aizsardzība: algoritmu pārredzamība un izskaidrojamība
8. uzsver, ka patērētāju uzticēšanās ir būtiska no tāda MI, robotikas un saistīto tehnoloģiju 

izstrādes un ieviešanas viedokļa, kas pēc sava rakstura var būt saistītas ar risku, ja šo 
tehnoloģiju pamatā ir nepārredzami algoritmi un neprecizitātes saturošas datu kopas; 

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Lēmums Nr. 768/2008/EK par 
produktu tirdzniecības vienotu sistēmu un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 93/465/EEK 
(OV L 218, 13.8.2008., 82. lpp.).
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uzskata, ka patērētājiem ir tiesības tikt pienācīgi un savlaicīgi informētiem saprotamā, 
standartizētā, precīzā un pieejamā veidā par algoritmisko sistēmu esamību, “spriešanas” 
loģiku un iespējamo iznākumu un ietekmi uz patērētājiem, par to, kā sazināties ar cilvēku, 
kuram ir lēmumu pieņemšanas pilnvaras, un par to, kā sistēmas lēmumus var pārbaudīt, 
konstruktīvi apstrīdēt un izlabot; atgādina, ka cilvēkiem vienmēr jāspēj atcelt automatizēti 
pieņemtos lēmumus; uzskata, ka patērētāji ir jāaizsargā arī tā, ka viņiem tiek piešķirtas 
tiesības izslēgt vai ierobežot MI sistēmu, kad vien iespējams, izmantojot personalizāciju; 
uzsver proporcionalitātes nozīmi šāda pārredzamības satvara izstrādē, lai izvairītos no 
nevajadzīga sloga radīšanas jaunuzņēmumiem un maziem un vidējiem uzņēmumiem 
(MVU), kas pieder pie zema riska kategorijas;

9. uzsver nepieciešamību efektīvi risināt problēmas, ko rada algoritmiskās sistēmas, un 
nodrošināt, ka patērētājiem ir attiecīgās tiesības un viņi ir pienācīgi aizsargāti; uzsver, ka 
ir jāraugās tālāk par tradicionālajiem informēšanas un izpaušanas principiem, kas ir 
patērētāju acquis pamatā, jo būs nepieciešamas stingrākas patērētāju tiesības un precīzi 
ierobežojumi attiecībā uz algoritmisko sistēmu izstrādi un izmantošanu, lai nodrošinātu, 
ka tehnoloģija palīdz uzlabot patērētāju dzīvi un attīstās, ievērojot pamattiesības un 
patērētāju tiesības, un Eiropas vērtības;

10. uzskata, ka ir ļoti nepieciešama vērtību ziņā jutīga projektēšanas pieeja, kas radītu 
patērētāju plaša sabiedriskā atbalsta MI priekšnoteikumus; uzskata, ka MI ir jābalsta uz 
ētikas vērtībām — taisnīgumu, precizitāti, konfidencialitāti un pārredzamību, kas šajā 
kontekstā nozīmē to, ka sistēmas darbības nedrīkst ģenerēt netaisnīgi neobjektīvus 
iznākumus;

11. atgādina, cik svarīgi ir patērētājiem nodrošināt efektīvu tiesiskās aizsardzības līdzekļu 
pieejamību, un aicina dalībvalstis un valsts tirgus uzraudzības iestādes nodrošināt 
pieejamas, izmaksu ziņā pieejamas, neatkarīgas un efektīvas procedūrām un 
pārskatīšanas struktūras, ar kurām garantē, ka tieši cilvēki objektīvi izskata visas sūdzības 
par patērētāju tiesību pārkāpumiem, kas ir pieļauti, izmantojot algoritmiskās sistēmas, 
neatkarīgi no tā, vai tās pauž publiskā vai privātā sektora dalībnieki; mudina nodrošināt, 
ka strīdu izšķiršanas un kolektīvās tiesiskās aizsardzības mehānismi saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu par pārstāvības prasībām patērētāju kolektīvo interešu 
aizsardzībai un Direktīvas 2009/22/EK3 atcelšanu ir pieejami, lai apstrīdētu tādas 
sistēmas ieviešanu vai nepārtrauktu izmantošanu, kas rada patērētāju tiesību pārkāpšanas 
risku, vai lai tiesību pārkāpumus novērstu; aicina Komisiju nodrošināt, ka valstu un 
Eiropas patērētāju organizācijām ir pietiekams finansējums, lai palīdzētu patērētājiem 
izmantot savas tiesības uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem gadījumos, kad ar lēmumiem, 
kuru pamatā ir MI lietotnes, tiek pārkāptas patērētāju tiesības;

12. uzsver, ka gadījumos, kad nauda, kuru piešķir no publiskiem avotiem, būtiski veicina 
algoritmiskās sistēmas izstrādi vai īstenošanu, papildus publiska iepirkuma un publiskiem 
līgumslēgšanas standartiem, programma, ģenerētie dati, ciktāl tie nav personas dati, un 
apmācītais modelis pēc noklusējuma varētu būt publiski pieejami, vienojoties ar 
izstrādātāju, lai garantētu pārredzamību, uzlabotu kiberdrošību un ļautu tos atkārtoti 
izmantot, tādējādi veicinot inovāciju; uzsver, ka šādā veidā var pilnībā atraisīt vienotā 
tirgus potenciālu, izvairoties no tirgus sadrumstalotības;

3 COD (2018)0089, publicēšanas stadijā.
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Iekšējais tirgus:  sabiedrības informēšana un izglītošana
13. īpaši norāda uz to, ka ir svarīgi nodrošināt, lai, izstrādājot jebkuru turpmāko ES tiesisko 

regulējumu, tiktu pienācīgi ņemtas vērā un atspoguļotas visu patērētāju, tostarp 
marginalizēto vai neaizsargātības situācijā esošo patērētāju, piemēram, personu ar 
invaliditāti, intereses; konstatē, ka, lai analizētu algoritmisko sistēmu ietekmi uz 
patērētājiem, piekļuve datiem būtu jānodrošina arī attiecīgajiem rīcībspēkiem, piemēram, 
neatkarīgajiem pētniekiem, plašsaziņas līdzekļiem un pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, ja iespējams, izmantojot lietotņu saskarnes (API), vienlaikus pilnībā 
ievērojot Savienības datu aizsardzību un privātumu reglamentējošos tiesību aktus un 
komercnoslēpumu reglamentējošo regulējumu; atgādina, cik svarīga ir patērētāju 
izglītošana, lai viņi būtu labāk informēti un kvalificēti saskarsmē ar algoritmiskajām 
sistēmām nolūkā viņus pasargāt no iespējamiem riskiem un nodrošināt viņu tiesību 
ievērošanu; uzskata, ka MI, lietiskajam internetam un citām jaunajām tehnoloģijām ir 
milzīgs potenciāls patērētājiem sniegt iespējas izmantot vairākas ērtības, kas viņu 
ikdienas dzīves atvieglotu daudzējādos veidos, un nodrošināt labāku produktu 
piedāvājumu un pakalpojumu klāstu, vienlaikus patērētājiem radot arī priekšrocības, jo 
minētās parādības veicina tirgus labāku uzraudzību, kamēr vien spēkā ir visi 
piemērojamie principi, nosacījumi (tostarp pārredzamība un revidējamība) un normas;

14. īpaši norāda uz to, cik svarīgi ir panākt vispārējās digitālās pratības augstu līmeni un cik 
svarīga ir apmācība, ar kuras palīdzību panāk augstu šīs jomas speciālistu kvalifikāciju, 
kā arī šādas kvalifikācijas savstarpējas atzīšanas visā Savienībā nodrošināšana; izceļ 
vajadzību pēc tā, lai dažādas izstrādātāju un inženieru grupas strādātu kopā ar galvenajiem 
sabiedrības rīcībspēkiem, lai nepieļautu to, ka MI algoritmos, sistēmās un lietotnēs 
nejauši tiek iekļauti ar dzimumu un kultūru saistīti aizspriedumi; atbalsta tādu izglītības 
programmu un sabiedrības informēšanas pasākumu izstrādi, kas aptvertu MI ietekmi uz 
sabiedrību, tiesībām un ētiku;

15. aicina Komisiju veicināt un finansēt tāda antropocentriska MI, robotikas un saistīto 
tehnoloģiju izstrādi, kas risinātu vides un klimata problēmas un ar nodokļu, iepirkuma vai 
citu stimulu palīdzību nodrošinātu pamattiesību vienlīdzīgas izmantošanas iespējas un 
vienlīdzīgu atsaukšanos uz tām;

16. uzsver, ka MI un algoritmiskajām sistēmām ir jābūt juridiski atbilstīgām, stabilām, 
uzticamām un drošām pēc noklusējuma; aicina Komisiju nodrošināt, ka Savienības 
regulatīvā pieeja algoritmiskajām sistēmām ietver atbilstīgus pasākumus, ar kuriem 
nodrošina, ka šīs sistēmas tiek neatkarīgi kontrolētas un pārraudzītas;

Tirgus uzraudzība
17. aicina izveidot Eiropas Zinātības centru, kas stiprinātu Savienības spējas un pēc iespējas 

vairāk izmantotu esošās struktūras, nolūkā veicināt ar algoritmiskajām sistēmām saistītas 
informācijas apmaiņu starp dalībvalstu iestādēm un atbalstītu vienotas izpratnes 
veidošanu vienotajā tirgū, dalībvalstu iestādēm sniedzot norādījumus, atzinumus un 
zinātību, uzraugot attiecīgo Savienības tiesību aktu īstenošanu, risinot iespējamos 
patērētāju aizsardzības jautājumus, nosakot labākās prakses standartus un attiecīgā 
gadījumā sniedzot ieteikumus par regulatīvu pasākumu veikšanu; turklāt prasa, lai 
ieinteresēto personu organizācijas, piemēram, patērētāju aizsardzības organizācijas, šo 
struktūru pienācīgi konsultētu un tādējādi nodrošinātu patērētāju plašu pārstāvību; 



AD\1209412LV.docx 7/9 PE648.496

LV

uzskata, ka, ņemot vērā algoritmisko sistēmu nesamērīgo ietekmi uz sievietēm un 
minoritātēm, šādas struktūras lēmumu pieņemšanas līmeņiem ir jābūt daudzveidīgiem un 
dzimuma ziņā līdzsvarotiem; uzsver, ka dalībvalstīm savu valsts tirgus uzraudzības 
stratēģiju kontekstā ir jāizstrādā saskaņotas MI riska pārvaldības stratēģijas; 

18. prasa, lai Eiropas Komisija ierosinātu datu izsekojamības pasākumus un, to darot, ņemtu 
vērā vajadzību gan pēc datu iegūšanas likumības, gan patērētāju un pamattiesību 
aizsardzības; vienlaikus uzsver, ka datu kopas, algoritmi un procesi, ko izmanto 
algoritmisko sistēmu izstrādē un ieviešanā, tostarp datu vākšanā un datu marķēšanā, būtu 
jādokumentē saskaņā ar nozares standartiem; konstatē, ka ir būtiski, lai riska novērtējuma 
dokumentācija, programmatūras dokumentācija, algoritmi un MI, robotikas un saistīto 
tehnoloģiju izmantotās vai radītās datu kopas būtu pieejamas un izskaidrojamas tirgus 
uzraudzības iestādēm, vienlaikus nodrošinot atbilstību Savienības tiesību aktiem un 
komercnoslēpuma neizpaušanas pienākuma izpildi; turklāt konstatē, ka šāda 
dokumentācija ir jāglabā no tādu personu puses, kas ir iesaistītas dažādos algoritmisko 
sistēmu izstrādes posmos; konstatē, ka šajā sakarā tirgus uzraudzības iestādēm būtu 
jāpiešķir papildu prerogatīvas; uzskata, ka varētu būt nepieciešama spēkā esošā tirgus 
uzraudzības regulējuma pārbaude, lai izvairītos no tā novecošanas un nodrošinātu, ka ar 
to no ētikas viedokļa tiek pienācīgi reaģēts uz MI, robotikas un saistīto tehnoloģiju 
parādīšanos;

19. prasa, lai katra dalībvalsts izraudzītos kompetento valsts iestādi, kas uzraudzītu ar 
algoritmiskajām sistēmām saistīto normu piemērošanu, un piešķirtu tai pietiekamu 
finansējumu; uzsver, ka ir jāstiprina valstu tirgus uzraudzības iestāžu jauda, prasme un 
kompetence MI jomā, kā arī zināšanas par MI radītajiem specifiskajiem riskiem;

20. prasa nodrošināt dalībvalstu iestāžu spēcīgu koordināciju un izveidot Eiropas 
Algoritmisko sistēmu tirgus uzraudzības padomi, kuru veidotu valstu iestādes un kas 
nodrošinātu efektīvu uzraudzību, vienlīdzīgus konkurences apstākļus Eiropas mērogā un 
nepieļautu iekšējā tirgus sadrumstalotību;

21. uzteic MI augsta līmeņa ekspertu grupas gūtos vērtīgos rezultātus, jo īpaši “Uzticama 
mākslīgā intelekta ētikas vadlīnijas”; ierosina, lai šī grupa, kuras sastāvā ir akadēmisko 
aprindu, pilsoniskās sabiedrības un nozares pārstāvji, kā arī Eiropas Mākslīgā intelekta 
alianse, varētu sniegt zinātību Eiropas Algoritmisko sistēmu tirgus uzraudzības 
konsultatīvajai padomei;

22. konstatē, ka jo īpaši uzņēmumu un patērētāju attiecību jomā sistēmām ir jābūt vērstām uz 
lietotāju un izstrādātām tā, lai visi cilvēki varētu izmantot MI produktus vai pakalpojumus 
neatkarīgi no viņu vecuma, dzimuma, spējām vai īpašībām; konstatē, ka šīs tehnoloģijas 
pieejamība personām ar invaliditāti ir īpaši svarīga; konstatē, ka MI sistēmas nedrīkst 
izmantot, piemērojot universālas panacejas pieeju visos gadījumos, un tajās ir jāapsver 
visplašākajam iespējamam lietotāju lokam paredzētie vispārējie izstrādes principi, 
ievērojot attiecīgos pieejamības standartus. uzsver, ka tādējādi cilvēki varēs vienlīdzīgi 
piekļūt esošajām un tapšanas stadijā esošajām datorizētajām cilvēku darbībām un 
palīgtehnoloģijām un aktīvi tajās piedalīties.



PE648.496 8/9 AD\1209412LV.docx

LV

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU
ATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums 7.7.2020

Galīgais balsojums +:
–:
0:

39
1
4

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Alessandra Basso, Brando Benifei, 
Adam Bielan, Hynek Blaško, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, 
Markus Buchheit, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, 
Petra De Sutter, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, 
Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen 
Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey 
Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek 
Miller, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Christel Schaldemose, 
Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Kim Van Sparrentak, 
Marion Walsmann, Marco Zullo

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Stéphanie Yon-
Courtin



AD\1209412LV.docx 9/9 PE648.496

LV

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS
GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

39 +
EPP

S&D

RENEW

GREENS/EFA

ECR

EUL/NGL

NI

Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius 
Manders, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Marion Walsmann

Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, MariaManuel 
LeitãoMarques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

Andrus Ansip, VladMarius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Stéphanie YonCourtin

David Cormand, Petra De Sutter, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kimvan Sparrentak 

Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek

Kateřina Konečná, AnneSophie Pelletier

Marco Zullo

1 -
ID Hynek Blaško

4 0
ID Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie Joron, JeanLin Lacapelle

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:
+ : par
- : pret
0 : atturas


