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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 (..., ..., ...) 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 aizklātā balsošana 



P7_PV(2012)01-18(VOT)_LV.doc 2 PE 457.376 

1. Pastāvīgo komiteju skaitliskais sastāvs 

Lēmuma priekšlikums: B7-0001/2012 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Autors PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmuma priekšlikums B7-0001/2012,  

ko iesniegusi Priekšsēdētāju konference 

1. § 1 S&D, 

GUE/NGL, 

EFD 

 A  

balsojums: lēmums (viss teksts)  +  

 

Dažādi 

ECR grupa atsauca savu parakstu zem grozījuma Nr. 1. 
 

 

2. Eiropadomes 2011. gada 8. un 9. decembra sanāksmes secinājumi par projektu 

starptautiskam nolīgumam par fiskālās stabilitātes savienību  

Rezolūciju priekšlikumi: B7-0003/2012, B7-0004/2012, B7-0005/2012, B7-0011/2012 et B7-

0012/2012 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

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

Nr. 

Autors PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B7-0003/2012  

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE) 

3. § § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

4. § § sākotnējais 

teksts 

 + grozīts mutiski 

5. § § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 521, 124, 50 

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B7-0003/2012  PPE  ↓  

B7-0004/2012  S&D  ↓  

B7-0005/2012  Verts/ALE  ↓  

B7-0011/2012  ALDE  ↓  

B7-0012/2012  GUE/NGL  ↓  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFD, GUE/NGL: galīgais balsojums 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

EFD: 3. § un 5. § 
 

Dažādi 

Elmar Brok ierosināja šādu mutisku grozījumu 4. punktam: 

 

4. punkts (jauns ievilkums aiz 3. ievilkuma) 

„– visām nolīguma līgumslēdzējām pusēm jābūt vienādām tiesībām piedalīties euro jautājumiem 

veltītajās augstākā līmeņa sanāksmēs neatkarīgi no tā, vai tās jau atrodas euro zonā vai vēl ne;” 

 

Rezolūcijas priekšlikumu B7-0003/2012 ir parakstījis arī Mario Mauro (PPE grupa). 
 


