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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 

AIZKL aizklāta balsošana 
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Baltijas laša krājums un zvejniecības, kas šo krājumu izmanto ***I 

Ziņojums: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0239/2012) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 599, 23, 14 

 

 

Pilnvaru deleģēšana konkrētu pasākumu pieņemšanai saistībā ar kopējās tirdzniecības 

politiku ***I 

Ziņojums: Jörg Leichtfried (A7-0096/2012) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 607, 17, 15 

 

 

Zvejas resursu saglabāšana, izmantojot tehniskos līdzekļus jūras organismu mazuļu 

aizsardzībai ***I 

Ziņojums: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Autors PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

regulas priekšlikums 

viss teksts 

1. bloks — 

kompromisa grozījums 

32 komiteja PS + 561, 63, 17 

2. bloks — atbildīgās 

komitejas iesniegtie 

grozījumi 

1-31 komiteja  ↓  

balsojums: grozītais priekšlikums PS + 564, 61, 9 

balsojums: normatīvā rezolūcija PS balsošana 

atlikta 
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Haizivju spuru atdalīšana uz kuģiem ***I 

Ziņojums: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2012) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Autors PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

atbildīgās komitejas 

iesniegtie grozījumi — 

balsošana kopumā 

1-7 

10-13 

komiteja EB + 448, 163, 24 

3. pants, 1.a § 

(Regula (EK) 

Nr. 1185/2003) 

14 ALDE, 

Verts/ALE, 

S&D, ECR, 

EFD 

PS + 509, 120, 8 

9 komiteja PS ↓  

4. pants (Regula (EK) 

Nr. 1185/2003) 

18 vairāk nekā 

40 deputāti 

PS - 66, 563, 10 

2.(3.) pants 

(Regula (EK) 

Nr. 1185/2003) 

8 komiteja PS ↓  

aiz 7. apsv. 15 vairāk nekā 

40 deputāti 

PS ↓  

16 vairāk nekā 

40 deputāti 

PS ↓  

17 vairāk nekā 

40 deputāti 

PS ↓  

balsojums: grozītais priekšlikums EB + 553, 64, 16 

balsojums: normatīvā rezolūcija PS + 566, 47, 16 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ALDE: grozījumi Nr. 14 un 18 

EFD: grozījums Nr. 8, 9 un 14 

PPE: grozījumi Nr. 8, 15–18 

Verts/ALE: grozījums Nr. 14 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

S&D, ALDE, Verts/ALE: grozījums Nr. 8 
 

Dažādi: 

Grozījumus Nr. 15, 16, 17 un 18 ir iesniegusi Maria do Céu Patrão Neves un citi. 
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Konvencija par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem  

Rezolūcijas priekšlikums: B7-0497/2012 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Autors PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B7-0497/2012  

(JURI komiteja) 

1. §, c) apakšpunkts § sākotnējais 

teksts 

PS + 573, 52, 14 

G apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

H apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

I apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

J apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ECR: 1. §, c) apakšpunkts 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ECR: G, H, I un J apsvērumi 
 

 

Gaidāmā Starptautiskās telekomunikāciju savienības rīkotā Pasaules starptautiskā 

telekomunikāciju konference (WCIT 2012) un iespējamā Starptautisko 

telekomunikāciju noteikumu darbības jomas paplašināšana 

Rezolūciju priekšlikumi: B7-0498/2012, B7-0499/2012, B7-0506/2012 

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-B7-0498/2012 (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE) 

9. § 1 PPE  +  

aiz 9. § 2 ECR  -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B7-0498/2012  PPE, S&D  ↓  

B7-0499/2012  ALDE, 

Verts/ALE 

 ↓  

B7-0506/2012  GUE/NGL  ↓  

 

 

Dohas konference par klimata pārmaiņām (18. pušu konference) 

Rezolūcijas priekšlikums: B7-0496/2012 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Autors PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B7-0496/2012  

(ENVI, PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL) 

7. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

8. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Autors PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

9. § § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

11. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

12. § 1 PPE  -  

20. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

21. § § sākotnējais 

teksts 

PS + 331, 306, 9 

22. § § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

28. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 585, 54, 3 

2/PS + 508, 110, 15 

29. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 578, 54, 7 

36. § § sākotnējais 

teksts 

PS + 542, 83, 9 

37. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB - 165, 474, 4 

aiz 37. § 3 GUE/NGL bd   

1 +  

2 -  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Autors PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

43. § § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 335, 297, 5 

44. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

51. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

63. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

66. § § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

aiz 73. § 4 GUE/NGL  -  

§ 77 5 GUE/NGL  -  

§ sākotnējais 

teksts 

vs +  

aiz 79. § 2 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

ALDE u. c. 

 +  

82. § § sākotnējais 

teksts 

PS + 517, 113, 9 

83. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 485, 109, 45 
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Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFD: 21., 28., 36., 82. § un galīgais balsojums 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

GUE/NGL: 66. § 

PPE: 21. un 43. § 

Verts/ALE: 9. § 

EFD: 22. un 77. § 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

PPE: 

37. § 

1. daļa: „aicina rūpnieciski attīstītās valstis .. ilgtspējīgas un efektīvas tehnoloģijas” 

2. daļa: „bez obligātās prasības iegādāties patentus;” 
 

44. § 

1. daļa: „atgādina, ka biomasas .. dabas vērtību saglabāšanas centieniem;” 

2. daļa: „šajā sakarā mudina Komisiju .. bioenerģijas ilgtspējības kritērijos;” 
 

83. § 

1. daļa: „atzīmē, ka globālā sasilšana .. pasaules līmeņa vienošanās,” 

2. daļa: „lai izvairītos no katastrofālām .. ietekmētu visu cilvēci;” 
 

ALDE: 

28. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „starptautisko finanšu .. pārvadājumu nodokļi);” 

2. daļa: šie vārdi 
 

grozījums Nr. 3 

1. daļa: „uzskata, ka šajos pasākumos .. ekoloģiskā līdzsvara jautājumus,”  

2. daļa: „un ar šiem pasākumiem jāizrāda .. siltumnīcefekta gāzu emisiju pieaugumā;” 
 

Verts/ALE: 

8. § 

1. daļa: viss teksts izņemot vārdus „kopā aptver aptuveni 15 % pasaules emisiju —” un 

„tāpēc ES ir jāpastiprina .. dalībnieku iesaistīšanos;” 

2. daļa: šie vārdi 
 

11. § 

1. daļa: „atgādina Durbanas dokumentu .. noteikts Dohas konferencē,” 

2. daļa: „un atbalsta astoņu .. beigsies 2020. gada 31.decembrī;” 
 

EFD: 

20. § 

1. daļa: „uzsver nepieciešamību pēc uzticama zinātniska pamata,” 

2. daļa: „kā to paredz IPCC, kas .. būs gatavi 2014. gadā;” 
 

29. § 

1. daļa: „aicina Komisiju .. jauns un papildinošs,” 

2. daļa: „un turpmāk veicināt .. avotu izmantošanu;” 
 

51. § 

1. daļa: „atkārto savu prasību .. ietekmi uz klimatu;” 

2. daļa: „pauž savu nelokāmo .. tirdzniecības sistēmā (ETS);” 
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63. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „uzsver, ka finanšu .. sarunām Dohā;” un „ES centieni 

pārveidot .. samazināšanās, un ka” 

2. daļa: „uzsver, ka finanšu .. sarunām Dohā;” 

3. daļa: „ES centieni pārveidot .. samazināšanās, un ka” 

 

GUE/NGL, EFD: 

7. § 

1. daļa:  „uzsver, ka ES jārāda .. gan finansēšanas ziņā;” 

2. daļa:  „tādēļ uzskata, ka visām .. personas uzņemtos saistības;” 

3. daļa:  „uzskata, ka jaunais .. kārtību un procedūras;” 

 

Dažādi 

Arī Karl-Heinz Florenz (PPE grupa) un Dan Jørgensen (S&D grupa) ir parakstījuši grozījumu Nr. 2. 
 

 

Paplašināšanās — politikas pamatnostādnes, kritēriji un ES stratēģiskās intereses 

Ziņojums: Maria Eleni Koppa (A7-0274/2012) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Autors PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

24. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 586, 31, 16 

26. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 532, 100, 8 

27. § § sākotnējais 

teksts 

PS + 592, 32, 5 

28. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 379, 212, 37 

38. § § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 571, 34, 35 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL: 27. § un galīgais balsojums 
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Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ALDE: 38. § 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

Verts/ALE, ALDE: 

28. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot zemsvītras piezīmi 

2. daļa: zemsvītras piezīme 
 

ECR: 

24. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu kopienas 

tiesības un” 

2. daļa: šie vārdi 
 

GUE/NGL: 

26. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „kopējās intereses, tās” 

2. daļa: šie vārdi 
 

 

Stāvoklis Gazā 

Rezolūciju priekšlikumi: B7-0522/2012, B7-0523/2012, B7-0524/2012, B7-0525/2012, B7-0526/2012, 

B7-0527/2012, B7-0528/2012 

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-B7-0522/2012 (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR) 

1. §  sākotnējais 

teksts 

 + grozīts mutiski 

aiz 2. § 1 PPE  +  

5. § § sākotnējais 

teksts 

PS + 447, 113, 65 

7. § § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

4.a atsauce    + mutisks grozījums 

A apsv.  sākotnējais 

teksts 

 + grozīts mutiski 

Aa apsv.    + mutisks grozījums 

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B7-0522/2012  PPE  ↓  

B7-0523/2012  EFD  ↓  

B7-0524/2012  S&D  ↓  

B7-0525/2012  GUE/NGL  ↓  

B7-0526/2012  Verts/ALE  ↓  

B7-0527/2012  ECR  ↓  

B7-0528/2012  ALDE  ↓  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ECR: 5. § 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ECR: 7. § 
 

Dažādi 

Arī Marielle de Sarnez (ALDE grupa), Sajjad Karim (ECR grupa) un Hans-Gert Pöttering (PPE 

grupa) ir parakstījuši kopīgo rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0522/2012. 
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Véronique De Keyser ierosināja šādus mutiskos grozījumus: 

– 1. punkts: 

„1. pauž nopietnas bažas par stāvokli Gazā un Izraēlā un dziļu nožēlu par civiliedzīvotāju, tostarp 

sieviešu un bērnu, bojāeju; atbalsta Kairā noslēgto pamieru un aicina to pilnībā ieviest; uzsver, ka ir 

nekavējoties jāpārtrauc visi uzbrukumi, jo tie rada neattaisnojamas ciešanas nevainīgiem 

civiliedzīvotājiem, un aicina steidzami apturēt un pārtraukt sadursmes; uzslavē Ēģiptes un citu 

starptautisko dalībnieku centienus panākt ilgtspējīgu karadarbības pārtraukumu un atzinīgi vērtē to, ka 

uz šo reģionu dodas ANO ģenerālsekretārs;” 

 

– 4.a atsauce (jauna): 

„ņemot vērā 2012. gada 21. novembrī noslēgto vienošanos par pamieru;” 

 

– A apsvērums: 

„A. tā kā nesenās vardarbības eskalācijas dēļ ir zaudētas dzīvības un abu iesaistīto pušu 

civiliedzīvotājiem ir radītas nepieņemamas ciešanas;” 

 

– Aa apsvērums (jauns): 

„Aa. tā kā 2012. gada 21. novembrī Ēģiptes ārlietu ministrs Mohamed Kamel Amr un ASV valsts 

sekretāre Hillary Clinton preses konferencē Kairā paziņoja par pamiera noslēgšanu; tā kā saskaņā ar šo 

pamieru Izraēla apturēs visu sauszemes, jūras un gaisa karadarbību Gazas joslai, tostarp iebrukumus 

un mērķēšanu uz civiliedzīvotājiem, bet visas palestīniešu organizācijas pārtrauks no Gazas joslas pret 

Izraēlu vērstu karadarbību, tostarp raķešu uzbrukumus, kā arī uzbrukumus gar robežu;” 

 

 

Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana  

Ziņojums: Arnaud Danjean (A7-0357/2012) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Autors PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

1. § 8 Verts/ALE  -  

2. § 9 Verts/ALE  -  

3. § 10 Verts/ALE  -  

21. § § sākotnējais 

teksts 

PS + 507, 102, 6 

22. § 5 PPE  +  

11 Verts/ALE  -  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Autors PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

23. § 12 Verts/ALE  -  

38. § 13 Verts/ALE  -  

40. § 14 Verts/ALE  -  

41. § 15 Verts/ALE  -  

42. § 16S Verts/ALE  -  

aiz 45. § 6 PPE  +  

aiz 46. § 7 PPE  +  

47. § 17 Verts/ALE  -  

50. § 18 Verts/ALE  -  

51. § § sākotnējais 

teksts 

PS + 507, 32, 71 

62. § § sākotnējais 

teksts 

PS + 509, 94, 6 

81. § 19S Verts/ALE  -  

84. § 20 Verts/ALE  -  

87. § 21 Verts/ALE  -  

93. § 22 Verts/ALE  -  

101. § § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

102. § 1 ALDE  -  

23 Verts/ALE  -  

§ sākotnējais 

teksts 

PS + 425, 117, 63 

108. § 2 ALDE  -  

aiz 8. atsauces 3 PPE  +  

G apsv. 4 PPE  +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 442, 92, 75 
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Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFD, GUE/NGL: galīgais balsojums 

ECR: 21., 51., 62., 102. § 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

S&D: 101., 102. § 
 

 

ES savstarpējās aizsardzības un solidaritātes noteikumi — politiskie un darbības aspekti 

Ziņojums: Ioan Mircea Paşcu (A7-0356/2012) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Autors PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

4. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

14. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

15. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

18. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

F apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 438, 53, 104 
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Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL: galīgais balsojums 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

Verts/ALE: 

4. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „norāda uz NATO .. savstarpējo papildināmību;” 

2. daļa: šie vārdi 
 

14. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „papildinošās”, „un NATO” un „un „Viedā 

aizsardzība”,” 

2. daļa: „papildinošās”, 

3. daļa: „un „Viedā aizsardzība”,” 

4. daļa: „un NATO” 
 

15. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „sadarbības nostiprināšanas nolūkā gan NATO, gan” 

2. daļa: šie vārdi 
 

18. § 

1. daļa: „uzskata, ka gadījumos, kad .. pārvaldības struktūras,” 

2. daļa: „un ka īpaši būtu jāparedz .. ES operāciju centru;” 
 

F apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „un ES stratēģisko autonomiju;” 

2. daļa: šie vārdi 
 

 

 

 

Kiberdrošība un kiberaizsardzība 

Ziņojums: Tunne Kelam (A7-0335/2012) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 454, 39, 96 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL: galīgais balsojums 
 

 

Kopējās drošības un aizsardzības politikas loma saistībā ar klimata krīzēm un dabas 

katastrofām 

Ziņojums: Indrek Tarand (A7-0349/2012) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

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

Nr. 

Autors PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

20. §  § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB - 267, 305, 5 

24. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB - 266, 308, 4 

35. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 474, 80, 18 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL: galīgais balsojums 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

PPE: 

20. § 

1. daļa: „uzskata, ka ES ir .. konfliktus par ūdens apgādi;” 

2. daļa: „tādēļ aicina Eiropas .. katastrofa kļūst par realitāti;” 
 

24. § 

1. daļa: „aicina PV/AP un Komisiju .. un finanšu instrumentos;” 

2. daļa: „uzskata, ka šo aspektu .. un dzimumu līdztiesību;” 
 

35. § 

1. daļa: „visnotaļ atzinīgi vērtē .. problēmu savstarpējo saistību;” 

2. daļa: „tomēr uzskata, ka .. vajadzības un ietekmi;” 
 

 

Sarunas par ES un Kazahstānas ciešākas partnerības un sadarbības nolīgumu 

Ziņojums: Liisa Jaakonsaari (A7-0355/2012) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

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

Nr. 

Autors PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

2. §, aiz 

a) apakšpunkta 

12 GUE/NGL  -  

2. §, aiz i) apakšpunkta 13 GUE/NGL  -  

14 GUE/NGL  -  

2. §, k) apakšpunkts 15 GUE/NGL  -  

2. §, aiz 

k) apakšpunkta 

20 Verts/ALE  -  

21 Verts/ALE  -  

2. §, aiz 

m) apakšpunkta 

§   + mutisks grozījums 

2. §, aiz 

n) apakšpunkta 

16 GUE/NGL  -  

2. §, p) apakšpunkts 2 S&D  +  

2. §, t) apakšpunkts 17 GUE/NGL  -  

2. §, u) apakšpunkts 18 GUE/NGL  -  

2. §, aiz 

am) apakšpunkta 

24 Verts/ALE  -  

2. §, as) apakšpunkts § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

2. §, aiz 

as) apakšpunkta 

19 GUE/NGL  +  

2. §, aiz 

av) apakšpunkta 

3 S&D  A  

25 PPE  +  

aiz 11. atsauces 4 GUE/NGL EB - 80, 445, 8 

D apsv. 5 GUE/NGL  -  

E apsv. 6 GUE/NGL  -  

1 S&D  +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Autors PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

aiz H apsv. 7 GUE/NGL  -  

I apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

J apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

L apsv. 8 GUE/NGL bd   

1/EB + 278, 241, 17 

2 -  

aiz L apsv. 9 GUE/NGL  -  

Aiz M apsv. 10 GUE/NGL  -  

11 GUE/NGL  -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

GUE/NGL: I un J apsv. 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

PPE: 

2. §, as) apakšpunkts 

1. daļa: „ņemot vērā nesenās .. ar korporatīvo sociālo atbildību” 

2. daļa: „un korupcijā iesaistīto .. atklātiem konkursiem;” 
 

S&D: 

grozījums Nr. 8 

1. daļa: „tā kā Starptautiskā pilsoniskās .. traģisko notikumu aculieciniekiem;” 

2. daļa: „tā kā 37 naftas uzņēmumu .. panākšanai no apsūdzētajiem;” 
 

Dažādi: 

Grozījumi Nr. 22 un 23 bija atcelti. 

S&D grupa atsauca savu grozījumu Nr. 3. 

Liisa Jaakonsaari iesniedza mutisku grozījumu 2. § aiz m) apakšpunkta : 

„ma)  paust dziļas bažas attiecībā uz tiesvedību, ko 2012. gada 20. novembrī ierosinājis Kazahstānas 

ģenerālprokurors, pieprasot aizliegt nereģistrēto opozīcijas partiju ALGA, Khalyk Maidany apvienību 

un vairākus opozīcijas medijus kā ekstrēmiskus; uzsvērt, ka leģitīmu cīņu pret terorismu un 

ekstrēmismu nevajadzētu izmantot kā ieganstu, lai aizliegtu opozīcijas darbības un ierobežotu vārda 

brīvību;” 
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Mazapjoma un nerūpnieciskā zveja un kopējās zivsaimniecības politikas reforma 

Ziņojums: João Ferreira (A7-0291/2012) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Autors PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

3. §  § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

31. §, 1. ievilkums § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

31. §, 3. ievilkums § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 458, 62, 8 

31. §, 4. ievilkums § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/EB + 403, 114, 12 

2 +  

33. §  § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

38. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3/PS + 277, 241, 14 

40. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 304, 214, 12 

E apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 304, 219, 12 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Autors PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

J apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS - 142, 378, 15 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 474, 45, 13 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFD: galīgais balsojums 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

GUE/NGL: 3. § 

Verts/ALE: 31. §, 4. ievilkums 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ALDE: 

31. §, 1. ievilkums 

1. daļa: „drošības, sadzīves apstākļu .. saglabāšanas uzlabošana un” 

2. daļa: „kuģu ilgtspējas palielināšana .. nepalielinot to zvejas jaudu;” 
 

31. §, 4. ievilkums 

1. daļa: „specializētu zvejas ostu, kā arī” un „būvniecība;” 

2. daļa: „īpašu zvejas produktu izkraušanas, uzglabāšanas un pārdošanas iekārtu” 
 

40. § 

1. daļa: „atzīst, ka īslaicīgi zvejas .. pēc saudzēšanas posma;” 

2. daļa: „atbalsta uzskatu, ka ir .. zvejniekiem dīkstāves posmā;” 
 

GUE/NGL: 

J apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot „vienīgo” 

2. daļa: šis vārds 
 

Verts/ALE: 

3. §, 4. ievilkums 

1. daļa: „nozares atjaunināšanās veicināšana .. un ilgtspējas problēmām,” 

2. daļa: „kā arī izmantojot starta .. mazapjoma zvejas uzņēmumos;” 
 

33. § 

1. daļa: „uzsver, ka ir jāveicina .. pievienotās vērtības paaugstināšana;” 

2. daļa: „pauž bažas par pašreizējo .. lai sasniegtu šos mērķus;” 
 

40. § 

1. daļa: „atzīst, ka īslaicīgi zvejas .. pēc saudzēšanas posma; ” 

2. daļa: „atbalsta uzskatu, ka ir .. zvejniekiem dīkstāves posmā;” 
 

E apsvērums 

1. daļa: „tā kā piekrastes .. un ir jāpadara drošāki” 

2. daļa: „un mūsdienīgāki vai .. drošības standartiem;” 
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Verts/ALE, ALDE: 

38. § 

1. daļa: „atbalsta īpašu un īslaicīgu .. izmantot ārkārtas situācijās,” 

2. daļa: „piemēram, dabas katastrofās .. ūdens piesārņojums utt.),” 

3. daļa: „gadījumos, ja zvejas .. cenas pieauguma gadījumā;” 
 

 

Kopējās zivsaimniecības politikas ārējā dimensija 

Ziņojums: Isabella Lövin (A7-0290/2012) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Autors PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

alternatīvs rezolūcijas 

priekšlikums 

9 PPE  -  

1. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 297, 185, 8 

2. § § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

6. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

9. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 284, 180, 28 

19. § § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

23. § § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 290, 190, 5 

24. § § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

27. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Autors PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

28. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

32. § § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

37. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

50. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

53. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 285, 192, 5 

55. § § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

58. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

66. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  



P7_PV(2012)11-22(VOT)_LV.doc 23 PE 500.825 

   
 

 

 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Autors PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

73. § § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

77. § § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

92. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

78. § § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

80. § § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

94. § § sākotnējais 

teksts 

PS - 210, 262, 15 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) – PECH 

komiteja 

PS + 450, 11, 19 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFD, Verts/ALE: galīgais balsojums 

GUE/NGL: 94. § 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

Verts/ALE: 78., 80. § 

GUE/NGL: 2., 19. § 

PPE: 23., 24., 32., 55., 73., 77. § 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

GUE/NGL: 

92. § 

1. daļa: „atzinīgi vērtē Komisijas .. zivsaimniecības prakse,” 

2. daļa: „vienlaikus nodrošinot to atbilstību PTO noteikumiem;” 
 

PPE: 

1. § 

1. daļa: „atzinīgi vērtē Komisijas .. un tālākajos reģionos;” 

2. daļa: „tomēr uzskata, ka dokumenta .. produktus ES tirgum;” 
 

6. § 

1. daļa: „uzskata, ka gan ES ūdeņos .. gan daudzpusējā līmenī;” 

2. daļa: „turklāt pauž viedokli, ka .. cenu svārstībām;” 
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9. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „aicina Komisiju .. ierobežojumus ES flotēs;”  

2. daļa: šie vārdi 
 

27. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „vairākus noteikumus .. tostarp: noteikumu par”, 

„ievērošanu,” un „lai gan tā  .. jāatzīst nolīgumos,” 

2. daļa: šie vārdi 
 

28. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „ne tikai” un „bet arī 69. un 70. pantu .. 

sociālekonomiskajām vajadzībām;” 

2. daļa: šie vārdi 
 

37. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „vai vienām un tām pašām vietējā tirgus nišām” 

2. daļa: šie vārdi 
 

50. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „atbalsta zinātniskās .. par nolīgumiem un,” 

2. daļa: šie vārdi 
 

53. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „katru dienu” 

2. daļa: šie vārdi 
 

58. § 

1. daļa: „uzskata, ka būtu .. valstīs, ar kurām” un „patlaban nav noslēgti asociācijas 

nolīgumi,” 

2. daļa: „zvejas iespēju pārpalikuma neesamības dēļ” un „un lai tādējādi sekmētu 

finansējuma koordinācijai;” 
 

66. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „kas uztur krājumus .. ieguves apjomu līmeņa” 

2. daļa: šie vārdi 
 

Dažādi: 

Grozījumi Nr. 1–8 bija atcelti. 
 

 

Eiropas Parlamenta 2014. gada vēlēšanas 

Rezolūciju priekšlikumi: B7-0520/2012 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Autors PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B7-0520/2012  

(AFCO komiteja) 

1. § 1 
PPE 

 
 +  

5 Verts/ALE  +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Autors PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

6 Verts/ALE EB - 178, 283, 7 

§ sākotnējais 

teksts 

PS ↓  

aiz 1. § 7 Verts/ALE EB - 211, 250, 8 

10 GUE/NGL PS - 79, 359, 23 

8 Verts/ALE  -  

3 PPE, S&D, 

ALDE 

 +  

2. § 9 Verts/ALE  -  

2 ALDE EB + 235, 213, 19 

aiz 2. § 4 PPE, S&D  +  

3. § § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 316, 90, 20 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ECR: 1. § 

ALDE: galīgais balsojums 

GUE/NGL: grozījums Nr. 10 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

GUE/NGL: 1., 3. § 
 

 

Cilvēktiesību stāvoklis Irānā, jo īpaši masveida nāvessoda izpilde un blogera Sattar 

Beheshti nesenā nāve  

Rezolūciju priekšlikumi: B7-0500/2012, B7-0501/2012, B7-0502/2012, B7-0505/2012, B7-0508/2012, 

B7-0510/2012, B7-0515/2012 

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-B7-0500/2012 (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD, GUE/NGL) 

13. § § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

14. §  § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 35, 9, 1 

L apsv. § sākotnējais 

teksts 

 + grozīts mutiski 

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B7-0500/2012  Verts/ALE  ↓  

B7-0501/2012  EFD  ↓  

B7-0502/2012  S&D  ↓  

B7-0505/2012  ECR  ↓  

B7-0508/2012  PPE  ↓  

B7-0510/2012  GUE/NGL  ↓  

B7-0515/2012  ALDE  ↓  

 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ECR: 13. § 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ECR: 

14. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „Komisijai un” 

2. daļa: šie vārdi 
 

Dažādi 

Véronique de Keyser iesniedza šādu L apsvēruma mutisko grozījumu: 

„L. tā kā A. Saharova prēmija par domas brīvību 2012. gadā tika piešķirta diviem Irānas aktīvistiem 

— juristei Nasrin Sotoudeh un kinorežisoram Jafar Panahi; tā kā Nasrin Sotoudeh izcieš cietumsodu 

par savu darbu, kurā uzsvērti cilvēktiesību pārkāpumi Irānā, un ievēro badastreiku, kopš viņai tikta 

atteikta iespēja tikties ar ģimenes locekļiem; tā kā Jafar Panahi ir pārsūdzējis sešu gadu cietumsodu, 

viņam noteikto 20 gadu aizliegumu veidot filmas un ceļošanas aizliegumu.” 
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Stāvoklis Mjanmā (Birmā), jo īpaši vardarbības turpināšanās Rakhainas štatā 

Rezolūciju priekšlikumi: B7-0503/2012, B7-0509/2012, B7-0511/2012, B7-0512/2012, B7-0513/2012, 

B7-0514/2012 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Autors PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

RC-B7-0503/2012 (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL) 

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B7-0503/2012  S&D  ↓  

B7-0509/2012  PPE  ↓  

B7-0511/2012  GUE/NGL  ↓  

B7-0512/2012  ECR  ↓  

B7-0513/2012  Verts/ALE  ↓  

B7-0514/2012  ALDE  ↓  

 

 

Migrantu stāvoklis Lībijā 

Rezolūciju priekšlikumi: B7-0504/2012, B7-0507/2012, B7-0516/2012, B7-0517/2012, B7-0518/2012, 

B7-0519/2012 

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-B7-0504/2012 (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR) 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 43, 0, 2 

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B7-0504/2012  S&D  ↓  

B7-0507/2012  ECR  ↓  

B7-0516/2012  PPE  ↓  

B7-0517/2012  GUE/NGL  ↓  

B7-0518/2012  Verts/ALE  ↓  

B7-0519/2012  ALDE  ↓  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

PPE: galīgais balsojums 
 
 


