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PIELIKUMS 
 

BALSOŠANAS REZULTĀTI 

 

 

 

Saīsinājumu un simbolu saraksts 

 
+ pieņemts 

- noraidīts 

↓ zaudējis spēku 

A atsaukts 

PS (..., ..., ...) balsošana pēc saraksta (par, pret, atturas) 

VE ( ..., ..., ...) elektroniskā balsošana (par, pret, atturas) 

bd balsošana pa daļām 

ats.  atsevišķa balsošana 

groz. grozījums 

KG kompromisa grozījums 

AD attiecīgā daļa 

S svītrojošs grozījums 

= identiski grozījumi 

§ punkts 

pants pants 

apsv. apsvērums 

RP rezolūcijas priekšlikums 

KRP kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

AIZKL aizklāta balsošana 
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1. Budžeta grozījuma Nr. 5/2010 projekts: Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai un 

pašu resursu pārskatīšana 

 

Ziņojums: László Surján (A7-0249/2010) 

 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 554,21,21 

 

 

2. Iekšējā tirgus izveide elektroniskās komercijas jomā 

 

Ziņojums: Pablo Arias Echeverría (A7-0226/2010) 

 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums  +  

 

 

3. Negadījumu un incidentu izmeklēšana un novēršana civilajā aviācijā ***I 

 

Ziņojums: Christine De Veyrac (A7-0195/2010) 

  

Priekšmets  Groz. 

Nr. 

Autors PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Viss teksts 

1. bloks — 

kompromisa grozījumi 
  

94rev. PPE, S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

ECR, 

GUE/NGL 

AN + 615,12,8 

  2. bloks — 

atbildīgās komitejas 

iesniegtie grozījumi   

1-93 komiteja  ↓  

Balsojums: grozītais priekšlikums    +  

Balsojums: normatīvā rezolūcija   PS + 604,11,26 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta  

PPE: 1. bloks, groz. Nr. 2  
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4. Gāzes piegādes drošība ***I 

 

Ziņojums: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010) 

  

Priekšmets  Groz. 

Nr. 

Autors PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Viss teksts 

1. bloks — 

kompromisa groz. 

118 komiteja  +  

  2. bloks — 

atbildīgās komitejas 

iesniegtie grozījumi 

1-117 komiteja  ↓  

  Balsojums: grozītais priekšlikums   +  

  Balsojums: normatīvā rezolūcija  PS + 601,27,23 

 

 

5. Eiropas Kopienas un Pakistānas nolīgums par atpakaļuzņemšanu *** 

 

Ieteikums: Csaba Sógor (A7-0231/2010) 

 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Autors PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Balsojums: normatīvā rezolūcija  EB + 382,250,23 

 

 

6. Tirdzniecības un ekonomiskās attiecības ar Turciju 

 

Ziņojums: Metin Kazak (A7-0238/2010) 

  

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

Alternatīvs 

rezolūcijas 

priekšlikums 

1 EFD PS - 38,602,18 

Referenta 

grozījums 

2 referents bd   

1 +  

2/EB - 235,354,64 

3 referents  +  
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Priekšmets  Groz. Nr. Autors PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Balsojums: rezolūcija (viss teksts) 

(INTA komiteja)  

 +  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta  

EFD: groz. Nr. 1 

 

Pieprasījumi balsot pa daļām  

GUE/NGL: 

groz. Nr. 2 

1. daļa:  „atzinīgi vērtē .. konstitucionālajai reformai,” 

2. daļa:  „kura, paredzams, ievērojami .. tirgus principus;” 
 

 

7. ES tiesību akti par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu 

 

Ziņojums: Esther de Lange (A7-0241/2010) 

  

Priekšmets  Groz. 

Nr. 

Autors PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

51. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

67. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

69. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

Balsojums: rezolūcija (viss teksts)   +  

 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

Verts/ALE 

51. § 

1. daļa:  „konstatē, ka attiecībā .. attiecībā uz pesticīdiem,” 

2. daļa:  „kas nodrošina īpašu .. derīgos organismus;” 

 

67. § 

1. daļa:  „uzskata, ka augsnei .. daudzveidības jomā;” 

2. daļa:  „atzīst, ka augsnes .. savus pienākumus;” 
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69. § 

1. daļa:  viss teksts, izņemot šos vārdus „minētajām darbībām un ” 

2. daļa:  šie vārdi 
 

 

8. Dabas un cilvēka izraisīto katastrofu novēršana 

 

Ziņojums: João Ferreira (A7-0227/2010) 

  

Priekšmets  Groz. 

Nr. 

Autors PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

 

 

9. Nabadzības mazināšana un darba vietu izveide jaunattīstības valstīs  

 

Ziņojums: Eleni Theocharous (A7-0192/2010) 

  

Priekšmets  Groz. 

Nr. 

Autors PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

2. § § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

3. § § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

26. § § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 321,305,12 

49. § § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

54. § § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 332,293,13 

83. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

84. § § sākotnējais 

teksts 

 + grozīts mutiski  

94. § § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 375,255,15 
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Priekšmets  Groz. 

Nr. 

Autors PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

21. atsauce § sākotnējais 

teksts 

ats./EB - 305,317,17 

B apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

Balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

 

 

Pieprasījumi balsot atsevišķi  

PPE:   26. §, 49. §, 54. §, 21. atsauce, B apsvērums 

ECR:   2. §, 3. § 

GUE/NGL: 94. § 

Verts/ALE: 94. § 

 

Pieprasījumi balsot pa daļām  

PPE: 

83. § 

1. daļa: „aicina starptautiskās .. attīstības izvēli,” 

2. daļa: „un atturēties no .. finanšu krīzi;” 
 

 

Dažādi  

Eleni Theocharous ierosināja šādu mutisku grozījumu 84. punktam: 

„84. aicina ES un G-20 grupas valstis veikt konkrētus pasākumus, lai izskaustu „nodokļu paradīžu” 

ļaunprātīgu izmantošanu, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nelikumīgu kapitāla aizplūšanu no 

jaunattīstības valstīm un veicināt  šo resursu ieguldīšanu jaunattīstības valstīs;”. 


