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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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1. Egejas jūras nelielajām salām labvēlīgi pasākumi lauksaimniecības jomā ***I 

Ziņojums: Georgios Papastamkos (A7−0319/2011) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Autors PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

regulas priekšlikums 

viss teksts 

1. bloks:  

kompromisa grozījums 

48 PPE  +  

2. bloks: atbildīgās 

komitejas grozījumi 

1−14 

16−47 

komiteja  ↓  

2. bloks: atbildīgās 

komitejas iesniegtie 

grozījumi – atsevišķa 

balsošana 

15 komiteja bd   

1 ↓  

2 ↓  

balsojums: grozītais priekšlikums  +  

normatīvās rezolūcijas projekts 

aiz 1. § 49 PPE  +  

balsojums: normatīvā rezolūcija PS + 600, 38, 50 

 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

GUE/NGL: 

grozījums Nr. 15 

1. daļa „No Komisijas būtu jāprasa .. izvietojuma un vides” 

2. daļa „un no nelegālās migrācijas palielināšanās.” 
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2. Īpaši pasākumi lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības 

reģioniem ***I 

Ziņojums: Gabriel Mato Adrover (A7−0321/2011) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Autors PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

regulas priekšlikums 

viss teksts 

1. bloks: 

kompromisa grozījums 

115 PPE  +  

2. bloks: atbildīgās 

komitejas grozījumi 

1−114 komiteja  ↓  

balsojums: grozītais priekšlikums  +  

normatīvās rezolūcijas projekts 

aiz 1. § 116 PPE  +  

balsojums: normatīvā rezolūcija PS + 579, 82, 35 

 

 

3. Finansējuma pieejamības uzlabošana maziem un vidējiem uzņēmumiem 

Ziņojums: Philippe De Backer (A7−0001/2013) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Autors PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

34. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 538, 20, 22 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFD, PPE: galīgais balsojums 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

PPE: 

34. § 

1. daļa viss teksts, izņemot vārdus „lai finansētu jauninājumu ieviešanu” 

2. daļa šie vārdi 
 


