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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 
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1. Sociālās drošības sistēmu koordinēšana ***I 

Ziņojums: Milan Cabrnoch (A7-0043/2012) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 540, 19, 30 

 

 

2. Eiropas Savienības pievienošanās Līgumam par draudzību un sadarbību 

Dienvidaustrumu Āzijā *** 

Ieteikums: Elmar Brok (A7-0139/2012) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 613, 20, 7 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFD: galīgais balsojums 
 

 

3. Projekts protokolam par Īrijas tautas bažām saistībā ar Lisabonas līgumu 

(piekrišana) *** 

Ieteikums: Paulo Rangel (A7-0065/2012) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 590, 20, 41 

 

 

4. Projekts protokolam par Īrijas tautas bažām saistībā ar Lisabonas līgumu 

(apspriešanās) * 

Ziņojums: Paulo Rangel (A7-0064/2012) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 586, 26, 34 
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5. Kohēzijas politikas nozīme Eiropas Savienības attālākajos reģionos stratēģijas „ES 

2020” kontekstā 

Ziņojums: Nuno Teixeira (A7-0084/2012) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 565, 74, 21 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

PPE, EFD: galīgais balsojums 
 

 

6. Cilvēktiesības pasaulē un Eiropas Savienības politika šajā jomā 

Ziņojums: Richard Howitt (A7-0086/2012) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Autors PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

3. § 2 S&D PS + 336, 299, 32 

aiz 3. § 1 ALDE  ↓  

8. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB - 252, 399, 11 

aiz 21. § 12 GUE/NGL  -  

24. § 14rev GUE/NGL  -  

aiz 30. § 13 GUE/NGL  -  

aiz 34. § 15 GUE/NGL  -  

aiz 37. § 16 GUE/NGL  -  

41. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 324, 322, 14 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Autors PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

42. § 3 S&D  -  

aiz 46. § 17 GUE/NGL  -  

aiz 48. § 21 GUE/NGL  -  

aiz 50. § 22 GUE/NGL  +  

aiz 52. § 18 GUE/NGL  -  

60. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

aiz 64. § 4 S&D EB + 337, 326, 7 

73. § 5 S&D, PPE  +  

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 ↓  

2 ↓  

aiz 87. § 19 GUE/NGL  -  

20 GUE/NGL  +  

93. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 634, 8, 22 

2/PS + 403, 207, 35 

99. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

101. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 643, 4, 22 

2/PS + 427, 205, 36 

18. apakšvirsraksts 6 S&D EB - 314, 346, 10 

§ sākotnējais bd   
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Autors PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

teksts 
1 +  

2/EB + 342, 304, 15 

102. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

103. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

104. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

105. § § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

106. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 342, 313, 23 

aiz 108. § 7 S&D PS + 353, 268, 52 

8 S&D EB + 371, 276, 14 

112. § § sākotnējais 

teksts 

 + grozīts mutiski 

aiz 118. § 9 S&D EB - 280, 368, 22 

120. § 10 S&D  -  

135. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Autors PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

146. § 11 S&D PS + 355, 317, 12 

§ sākotnējais 

teksts 

PS ↓  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 580, 28, 74 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFD: galīgais balsojums 

S&D: 93., 101., 146. §, grozījumi Nr.  2, 7, 11 un galīgais balsojums 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

S&D: 105. un 106. § 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

PPE: 

8. § 

1. daļa: „mudina risināt .. konvencijai” 

2. daļa: „un pauž nožēlu .. attieksmi;” 
 

93. § 

1. daļa: „atbalsta .. Pasaules Veselības organizācija;” 

2. daļa: „īpaši uzsver .. trešām valstīm;” 
 

101. § 

1. daļa: „atgādina, ka .. grūtniecības laikā;” 

2. daļa: „prasa ES .. veselību un tiesības;” 
 

S&D: 

41. § 

1. daļa: „uzsver tāda .. reliģijas brīvību;” 

2. daļa: „norāda, ka .. būtiskākajām cilvēktiesībām;” 
 

GUE/NGL: 

60. § 

1. daļa: „uzskata, ka .. austrumu kaimiņvalstīs;” 

2. daļa: „turklāt atzinīgi .. dimensiju stiprināšanu;” 
 

73. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „kurai piespriests nāvessods,” 

2. daļa: šie vārdi 
 

99. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu „anahronisku” 

2. daļa: šis vārds 
 

18. apakšvirsraksts 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu „kristiešu” 

2. daļa: šie vārdi 
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103. § 

1. daļa: „īpaši uzsver .. atmodas revolūcijas;” 

2. daļa: „pauž nopietnas .. cikla veidošanos;” 
 

106. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „ar ASV Starptautiskās reliģijas brīvības komisiju;” 

2. daļa: šie vārdi 
 

135. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „par ko Eiropas Parlaments nebija pienācīgi informēts,” 

2. daļa: šie vārdi 
 

S&D, GUE/NGL 

102. § 

1. daļa: „asi nosoda .. praktizētu reliģiju;”, izņemot vārdus „nepārtraukto principiālo” 

2. daļa: „nepārtraukto principiālo” 

3. daļa: „aicina ES .. gadījumus novērst;” 
 

104. § 

1. daļa: „rosina EĀDD .. daudzpusējās organizācijās;” 

2. daļa: „aicina EĀDD .. nodrošināšanā pasaulē;” 
 

Dažādi 

Rui Tavares ierosināja šādu mutisku grozījumu 112. punktam: 

„112. uzskata, ka jāpalielina finansējums jaunajās un esošajās budžeta pozīcijās, kas paredzētas 

pilsoniskās sabiedrības un cilvēktiesību aizstāvju, it īpaši pirmiedzīvotāju kopienās, atbalstam; 

uzskata, ka gan jaunajām, gan arī esošajām budžeta pozīcijām jānodrošina iespēja elastīgi un ātri 

reaģēt uz krīzes situācijām un pašreizējo situāciju jebkurā vietā, kā arī optimāls finansējuma 

izlietojums un ietekme; atzinīgi vērtē to, ka ES ir izrādījusi lielu atbalstu spēju attīstīšanas darbībām 

pirmiedzīvotājiem ANO; uzsver, ka ir būtiski veicināt pirmiedzīvotāju pārstāvju darbības efektivitāti 

ANO pasākumos, sniedzot atbilstošas loģistikas, dokumentācijas un informācijas atbalstu; aicina ES 

turpināt šī atbalsta sniegšanu;” 
 

 

7. Sarunas par ES un Azerbaidžānas asociācijas nolīgumu 

Ziņojums: Anneli Jäätteenmäki (A7-0071/2012) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

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

Nr. 

Autors PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

1. §, b) apakšpunkts 1 PPE, S&D, 

Verts/ALE, 

ECR 

 + grozīts mutiski 

1. §, aiz j) apakšpunkta 2 PPE, S&D, 

Verts/ALE, 

ECR 

 +  

1. §, aiz 

z) apakšpunkta 

3 PPE, S&D, 

Verts/ALE, 

ECR 

 +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 520, 32, 24 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFD: galīgais balsojums 
 

Dažādi 

Vytautas Landsbergis nāca klajā ar mutisku grozījumu, ierosinot grozījumu Nr. 1 izteikt šādā 

redakcijā:  

„1. §, b) nodrošināt, ka sarunas par ES un Azerbaidžānas un ES un Armēnijas asociācijas 

nolīgumiem atbilstoši Parlamenta 2010. gada 20. maija rezolūcijā par nepieciešamību pēc ES 

stratēģijas attiecībā uz Dienvidkaukāzu izteiktajām prasībām un visiem EDSO Minskas grupas 2009. 

gada 19. jūlija Akvilas paziņojumā iekļautajiem pamatprincipiem, tiek saistītas ar ticamu apņemšanos 

panākt būtisku progresu ceļā uz Kalnu Karabahas konflikta atrisinājumu, tostarp, piemēram, ar 

uzticības veidošanas pasākumiem, tādiem kā vispārēja demilitarizācija, snaiperu atsaukšana no 

kontaktlīnijas, vispirms — Armēnijas bruņoto spēku atsaukšana no okupētajām teritorijām, kas ieskauj 

Kalnu Karabahu, un to atdošana atpakaļ Azerbaidžānas kontrolē, un mehānisms aktīvai incidentu 

novēršanai un pamiera pārkāpšanas gadījumu izmeklēšanai visā kontaktlīnijas garumā, visu valsts 

iekšienē pārvietoto personu un bēgļu tiesības atgriezties savās dzimtajās dzīvesvietās un īpašumos un 

starptautiskās drošības garantijas, kur ietilptu patiesas daudznacionālas miera uzturēšanas operācija, 

lai, savstarpēji vienojoties, radītu piemērotus nosacījumus turpmākai juridiski saistošai brīvai gribas 

paušanai attiecībā uz Kalnu Karabahas galīgo statusu;” 

 

 

8. Sarunas par ES un Armēnijas asociācijas nolīgumu 

Ziņojums: Tomasz Piotr Poręba (A7-0079/2012) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

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

Nr. 

Autors PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

1. §, b) apakšpunkts 1 PPE, S&D, 

Verts/ALE, 

ECR 

 +  

§ 1, v) apakšpunkts 2S PPE, S&D, 

Verts/ALE, 

ECR 

 +  

1. §, y) apakšpunkts 3 PPE, S&D, 

Verts/ALE, 

ECR 

 +  

1. §, aiz 

y) apakšpunkta 

4 PPE, S&D, 

Verts/ALE, 

ECR 

 +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 508, 29, 27 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFD: galīgais balsojums 
 


