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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. Projekts protokolam par Eiropas Savienības Pamattiesību hartas piemērošanu 

Čehijas Republikai (piekrišana) *** 

Ieteikums: Andrew Duff (A7-0282/2012) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 631, 25, 23 

 

 

 

2. Projekts protokolam par Eiropas Savienības Pamattiesību hartas piemērošanu 

Čehijas Republikai (apspriešanās) * 

Ziņojums: Andrew Duff (A7-0174/2013) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Autors PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

1. § 1 ALDE, PPE, 

S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

bd   

1 +  

2/PS + 569, 86, 29 

balsojums: rezolūcija PS + 574, 82, 24 

 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ECR: 

groz. Nr. 1 

1. daļa: viss teksts, izņemot priedēkli „ne-” vārdā „neizskatīt” 

2. daļa: priedēklis „ne-” vārdā „neizskatīt” 
 

 

3. Aizsardzības pasākumu savstarpēja atzīšana civillietās ***I 

Ziņojums: Antonio López-Istúriz White un Antonyia Parvanova (A7-0126/2013) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 602, 23, 63 
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4. ES un Kanādas nolīgums par muitas sadarbību ar piegādes ķēdes drošību saistītās 

lietās ***I 

Ieteikums: Peter Šťastný (A7-0152/2013) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 661, 6, 21 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

PPE: galīgais balsojums 
 

 

5. Eiropas Banku iestāde un kredītiestāžu uzraudzība ***I 

Ziņojums: Sven Giegold (A7-0393/2012) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Autors PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viss teksts 

1. bloks –  

atbildīgās komitejas 

grozījumi 

2 komiteja  +  

2. bloks –  

atbildīgās komitejas 

grozījumi 

1 komiteja  ↓  

balsojums: grozītais priekšlikums  +  

balsojums: normatīvā rezolūcija PS balsošana 

atlikta 

Reglamenta 

57. panta 2. punkts 

 

 

6. Īpašu uzdevumu piešķiršana Eiropas Centrālajai bankai saistībā ar kredītiestāžu 

uzraudzības politiku * 

Ziņojums: Marianne Thyssen (A7-0392/2012) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

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

Nr. 

Autors PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viss teksts 

1. bloks – atbildīgās 

komitejas grozījumi 

2 komiteja  +  

2. bloks –  

atbildīgās komitejas 

grozījumi 

1 komiteja  ↓  

balsojums: grozītais priekšlikums  +  

balsojums: normatīvā rezolūcija PS balsošana 

atlikta 

 

Reglamenta 

57. panta 2. punkts 

 

 

7. Pirotehniskie izstrādājumi ***I 

Ziņojums: Zuzana Roithová (A7-0375/2012) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Autors PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viss teksts 

1. bloks 

52 komiteja, PPE  +  

2. bloks – atbildīgās 

komitejas grozījumi 

1-51 komiteja  ↓  

balsojums: grozītais priekšlikums  +  

balsojums: normatīvā rezolūcija PS + 667, 15, 7 

 

 

8. Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas īstenošana 

Ziņojums: Piotr Borys (A7-0055/2013) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Autors PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

5. § § 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/PS + 605, 80, 10 

29. § § sākotnējais 

teksts 

PS + 657, 19, 6 

30. § § sākotnējais 

teksts 

PS + 598, 73, 13 

42. § § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

44. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

45. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

47. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

54. § § sākotnējais 

teksts 

PS + 660, 23, 12 

69. § § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 593, 69, 14 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFD: 29., 30. un 54. §, kā arī galīgais balsojums 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ALDE: 42., 69. § 
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Pieprasījumi balsot pa daļām 

EFD: 

28. § 

1. daļa: „atzinīgi vērtē Komisijas un .. AVMPD 14. panta interpretāciju;” 

2. daļa: „aicina saglabāt plašu interpretāciju .. sastādīt šādu pasākumu sarakstus;” 
 

ALDE: 

5. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „lai ES mērogā reglamentētu valstu tiesību aktu 

koordināciju attiecībā uz visiem audiovizuālajiem medijiem, kā arī” 

2. daļa: šie vārdi 
 

44. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „lai nodrošinātu to īstenošanu, kopā ar turpmākām 

juridiski saistošām prasībām, kas var būt vajadzīgas,” 

2. daļa: šie vārdi 
 

45. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „regulējuma vai” 

2. daļa: šie vārdi 
 

47. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „kā AVMPD pamatprasības, kas piemērojamas .. ārpus 

tās darbības jomas, un” 

2. daļa: šie vārdi 
 


