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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. Transportlīdzekļu reģistrācijas datu (TRD) automatizēta apmaiņa ar 

Latviju * 

Ziņojums: Claude Moraes (A8-0370/2015) 

Priekšmets PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

viens balsojums PS + 590, 35, 74 

 

 

2. Nevainīguma prezumpcija un tiesības klātienē piedalīties lietas izskatīšanā 

tiesā kriminālprocesā ***I 

Ziņojums: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

viss teksts — 1. bloks 52 komiteja  +  

2. bloks 1-51 komiteja  ↓  

balsojums: Komisijas priekšlikums  +  

balsojums: normatīvā rezolūcija PS + 577, 48, 86 

 

 

3. Individuālie aizsardzības līdzekļi ***I 

Ziņojums: Vicky Ford (A8-0148/2015) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

viss teksts — 1. bloks 158 komiteja  +  

2. bloks 1-157 komiteja  ↓  

balsojums: Komisijas priekšlikums  +  

balsojums: normatīvā rezolūcija PS + 606, 53, 50 

 

 

 



P8_PV(2016)01-20(VOT)_LV.doc 3 PE 576.419 

4. Gāzveida kurināmā iekārtas ***I 

Ziņojums: Catherine Stihler (A8-0147/2015) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

viss teksts — 1. bloks 203 komiteja  +  

2. bloks 1-202 komiteja  ↓  

balsojums: Komisijas priekšlikums  +  

balsojums: normatīvā rezolūcija PS + 629, 63, 16 

 

 

5. Trošu ceļu iekārtas ***I 

Ziņojums: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

viss teksts — 1. bloks 148 komiteja  +  

2. bloks 1-147 komiteja  ↓  

balsojums: Komisijas priekšlikums  +  

balsojums: normatīvā rezolūcija PS + 639, 69, 2 

 

6. Iebildumu izteikšana pret deleģēto aktu par vispārējo tarifa preferenču 

sistēmas piemērošanu 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0044/2016 (rezolūcijas priekšlikuma pieņemšanai vajadzīgs kvalificēts 
vairākums) 

Priekšmets PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0044/2016 (GUE/NGL) 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS - 125, 530, 53 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL: galīgais balsojums 
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7. Iebildumu izteikšana pret deleģēto aktu par īpašām sastāva un informācijas 

prasībām apstrādātu graudaugu pārtikai un bērnu pārtikai 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0067/2016 (rezolūcijas priekšlikuma pieņemšanai vajadzīgs kvalificēts 
vairākums) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0067/2016 (ENVI komiteja) 

aiz 4. panta 2 Verts/ALE PS + 352, 276, 73 

§ 3 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB - 212, 456, 31 

§ 4 § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

§ 8 3 S&D  +  

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 ↓  

2 ↓  

C apsvērums 1 Verts/ALE PS + 355, 308, 44 

E apsvērums § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

F apsvērums § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

G apsvērums § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

J apsvērums § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 393, 305, 12 
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Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

Verts/ALE: grozījums Nr. 1 un 2, galīgais balsojums 
 

 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ENF: § 3, 4 

S&D: § 3, 4 un G, J apsvērums 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

S&D: 

§ 8 

1. daļa: „aicina Komisiju aizkavēt šī deleģētā akta pieņemšanu, līdz būs publicēts tās 

sagatavotais ziņojums par mazu bērnu mātes piena aizstājējiem un līdz EFSA būs 

publicējusi savu pārskatu ar pierādījumiem par cukura un pārstrādātas pārtikas 

produktu priekšlaicīgas lietošanas saistību ar optimāliem zīdaiņu un mazu bērnu 

barošanas ieteikumiem,” 

2. daļa: „jo īpaši attiecībā uz zīdīšanas nozīmes mazināšanu un bērnu aptaukošanās 

pieaugumu;” 

 
E apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „iesaka pirmos 6 dzīves mēnešus zīdaiņus barot tikai ar 

mātes pienu un” 

2. daļa: šie vārdi 

 
F apsvērums 

1. daļa: „tā kā visas dalībvalstis ir atbalstījušas Starptautisko kodeksu par mātes piena 

aizstājēju tirdzniecību, kas pieņemts 34. Pasaules veselības asamblejā 1981. gadā 

(turpmāk tekstā –– starptautiskais kodekss), un attiecīgās 16 vēlāk pieņemtās PVA 

rezolūcijas,” 

2. daļa: „kas izstrādātas, lai nodrošinātu, ka visi vecāki un aprūpētāji saņemtu objektīvu un 

patiesi neatkarīgu informāciju, lai tiktu likvidēti šķēršļi barošanai ar krūti un lai 

nodrošinātu, ka mātes piena aizstājēju izmantošana, ja tā nepieciešama, būtu droša;” 
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8. Kolumbijas miera process 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, 

B8-0061/2016, B8-0062/2016 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0041/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, 

Verts/ALE, EFDD) 

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0041/2016  PPE  ↓  

B8-0042/2016  ECR  ↓  

B8-0053/2016  ALDE  ↓  

B8-0054/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0055/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0061/2016  S&D  ↓  

B8-0062/2016  EFDD  ↓  

 

Dažādi 

Kopīgo rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0041/2016 ir parakstījis arī Igor Šoltes (Verts/ALE grupa).  

 
 


