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PIELIKUMS 
 

BALSOŠANAS REZULTĀTI 

Saīsinājumu un simbolu saraksts 

+ pieņemts 

- noraidīts 

↓ zaudējis spēku 

R 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. ES un Kosovas stabilizācijas un asociācijas nolīgums *** 

Ieteikums: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015) 

Priekšmets PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

balsojums: piekrišana PS + 468, 102, 81 

 

 

 

2. Izmeklēšanas komitejas autobūves nozares emisiju mērījumu jautājumos 

locekļu iecelšana 

Priekšsēdētāju konferences priekšlikums 

Priekšmets PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

apstiprināts bez balsošanas 

 

 

3. Asociācijas nolīgumi / padziļināti un visaptveroši brīvās tirdzniecības 

nolīgumi ar Gruziju, Moldovu un Ukrainu 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016, 

B8-0080/2016 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0068/2016  

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

§ 1 6 GUE/NGL  -  

§ 3 7 GUE/NGL  -  

aiz § 8 8 GUE/NGL  -  

9 GUE/NGL  -  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 15 5 GUE/NGL PS - 240, 349, 73 

§ 17 10S GUE/NGL  -  

§ 26 § sākotnējais 

teksts 

 + grozīts mutiski 

aiz § 29 11 GUE/NGL EB - 102, 488, 71 

§ 31 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3/EB - 300, 349, 14 

aiz § 38 12 GUE/NGL  -  

13 GUE/NGL  -  

14 GUE/NGL PS - 223, 283, 161 

§ 39 15S GUE/NGL  -  

aiz § 43 16 GUE/NGL  -  

§ 44 17 GUE/NGL PS - 139, 510, 14 

§ sākotnējais 

teksts 

PS + 468, 166, 27 

grozīts mutiski 



P8_PV(2016)01-21(VOT)_LV.doc 4 PE 576.419 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

aiz B apsv. 1 GUE/NGL  +  

C apsv. 2 GUE/NGL PS - 126, 505, 35 

aiz C apsv. 3 GUE/NGL  -  

aiz E apsv. 4 GUE/NGL  -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0068/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0069/2016  PPE  ↓  

B8-0077/2016  ALDE  ↓  

B8-0078/2016  ECR  ↓  

B8-0079/2016  S&D  ↓  

B8-0080/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL: grozījumi Nr. 2, 5, 14, 17 

ALDE: § 44 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

S&D, ALDE: 

§ 31 

1. daļa: „atzinīgi vērtē to, ka 2016. gada 1. janvārī stājās spēkā ES un Ukrainas DCFTA;  

tomēr nosoda to, ka Krievijas Federācija ir vienpusēji apturējusi sava brīvās 

tirdzniecības nolīguma ar Ukrainu darbību, ieviesusi stingrus tirdzniecības 

ierobežojumus Ukrainas eksportam uz Krieviju un liek šķēršļus preču 

tranzītpārvadājumiem uz trešām valstīm, pārkāpjot Pasaules Tirdzniecības 

organizācijas un citus divpusējus tirdzniecības nolīgumus;” 

2. daļa: „mudina ES kā trešai pusei atbalstīt Ukrainu tās pašreizējos un turpmākajos strīdos 

ar Krieviju, kas norisinās vai norisināsies PTO ietvaros;”, izņemot vārdus „kā trešai 

pusei” 

3. daļa: „kā trešai pusei” 
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Dažādi 

Michael Gahler ierosināja šādu mutisku grozījumu 26. punktā: 

„26. atzinīgi vērtē jaunās valdības izveidošanu pēc ilgstošām neveiksmēm un nesekmīgiem 

mēģinājumiem izveidot valdību 4. un 13. janvārī; mudina politiskos spēkus Moldovā bez turpmākas 

kavēšanās veicināt reformu procesu visu Moldāvijas iedzīvotāju labā, cita starpā lai ievērotu Pasaules 

Bankas un Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) prasības; aicina izvairīties no turpmākas politiskās krīzes 

izraisītām  smagām ģeopolitiskām sekām; atgādina Moldovas partijām par nepieciešamību palielināt 

politisko stabilitāti, lai garantētu reformu ilgtspējīgus panākumus un pauž cerību, ka jaunā valdība 

spēs nodrošināt būtiskus rezultātus;” 

 

Knut Fleckenstein ierosināja šādu mutisku grozījumu 44. punktā: 

„44. ņem vērā Nīderlandē gaidāmo konsultatīvo referendumu par ES un Ukrainas asociācijas 

nolīgumu un DCFTA; tic, ka Nīderlandes iedzīvotāji vērtēs nolīgumu pēc tā būtības, atzīstot tā 

konkrēto ietekmi uz ES un jo īpaši Nīderlandi;” 

 

Javier Nart (ALDE grupa) bija atsaucis savu parakstu zem kopīgā rezolūcijas priekšlikuma 

RC-B8-0068/2016. 
 

 

4. Savstarpējās aizsardzības klauzula (LES 42. panta 7. punkts) 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016, B8-0058/2016, 
B8-0059/2016, B8-0060/2016 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0043/2016  

(PPE, S&D, ALDE) 

§ 3 1 GUE/NGL PS - 110, 527, 25 

§ 6 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 7 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 492, 169, 0 

§ 8 § sākotnējais 

teksts 

PS + 480, 162, 23 

§ 11 § sākotnējais 

teksts 

PS + 385, 260, 17 

§ 12 § sākotnējais 

teksts 

PS + 396, 234, 36 

§ 17 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 18 § sākotnējais 

teksts 

PS + 371, 250, 44 

H apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 448, 181, 36 

2/PS + 380, 243, 41 

3/PS + 381, 247, 39 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

I apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 406, 212, 51 

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0043/2016  PPE  ↓  

B8-0045/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0051/2016  S&D  ↓  

B8-0057/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0058/2016  ALDE  ↓  

B8-0059/2016  ECR  ↓  

B8-0060/2016  EFDD  ↓  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

S&D: § 11, 18 

ECR: § 3, 8, 11, 12, 18 un galīgais balsojums 

GUE/NGL: grozījums Nr. 1 un galīgais balsojums 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ECR: § 6, 7, 17 un I apsvērums 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ECR: 

H apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „aktīvākām drošības un aizsardzības politikas jomā un 

jāveicina visu Līgumos iekļauto noteikumu par drošības un aizsardzības politiku 

īstenošana, tostarp to noteikumu īstenošana, kuros noteikta” un „tā kā ES iestādēm ir 

jāatbalsta visas dalībvalstis to centienos pilnībā īstenot minētos noteikumus;” 

2. daļa: „aktīvākām drošības un aizsardzības politikas jomā un jāveicina visu Līgumos 

iekļauto noteikumu par drošības un aizsardzības politiku īstenošana, tostarp to 

noteikumu īstenošana, kuros noteikta” 

3. daļa: „tā kā ES iestādēm ir jāatbalsta visas dalībvalstis to centienos pilnībā īstenot minētos 

noteikumus;” 
 

Dažādi 

Rezolūcijas priekšlikumu B8-0045/2016 ir parakstījuši arī Ulrike Lunacek un Klaus Buchner 

(Verts/ALE grupa). 
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5. ES prioritātes ANO Cilvēktiesību padomes 2016. gada sesijās 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, 
B8-0065/2016, B8-0066/2016 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0050/2016  

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

§ 18 2 PPE EB - 307, 320, 28 

§ 29 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 530, 131, 5 

§ 31 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 523, 131, 12 

3/PS + 527, 96, 37 

§ 32 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 352, 274, 38 

§ 34 § sākotnējais 

teksts 

PS + 515, 135, 16 

§ 38 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 548, 21, 98 

2/PS + 485, 100, 75 

§ 45 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 552, 46, 65 

2/PS + 476, 119, 58 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 46 § sākotnējais 

teksts 

PS + 473, 127, 62 

§ 86 § sākotnējais 

teksts 

PS + 614, 30, 22 

§ 89 § sākotnējais 

teksts 

PS + 360, 274, 33 

H apsv. 1 Verts/ALE  -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 335, 230, 102 

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0050/2016  PPE  ↓  

B8-0052/2016  ALDE  ↓  

B8-0056/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0063/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0064/2016  EFDD  ↓  

B8-0065/2016  ECR  ↓  

B8-0066/2016  S&D  ↓  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

Verts/ALE: § 86 

S&D: § 38, 45, 46 un galīgais balsojums 

ECR: § 34 

PPE: § 89 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ECR: 

§ 29 

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

2. daļa: šie vārdi 
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§ 31 

1. daļa: „atgādina, ka visām valstīm ir pienākums ievērot un aizsargāt visu to jurisdikcijā 

nonākušo personu cilvēktiesības neatkarīgi no viņu pilsonības vai izcelsmes un 

neatkarīgi no viņu imigrācijas statusa; atgādina, ka visaptveroša migrācijas stratēģija 

ir cieši saistīta ar attīstības un humanitārās politikas virzieniem, tostarp ar 

humanitāro koridoru izveidi un humanitāro vīzu ieviešanu; atkāroti aicina, lai visi 

sadarbības un atpakaļuzņemšanas nolīgumi ar trešām valstīm migrācijas jomā 

atbilstu starptautiskajiem tiesību aktiem; atgādina, ka migrantu atgriešanai vajadzētu 

notikt vienīgi pilnībā ievērojot viņu tiesības un pamatojoties uz apzināti pieņemtiem 

lēmumiem, kā arī tikai tad, kad viņu valstī tiek garantēta viņu tiesību aizsardzība; 

aicina valdības izbeigt migrantu patvaļīgus arestus un patvaļīgas aizturēšanas; pauž 

bažas par migrantu un bēgļu diskrimināciju un viņu tiesību pārkāpumiem;”, izņemot 

vārdus „tostarp ar humanitāro koridoru izveidi un humanitāro vīzu ieviešanu;” 

2. daļa: „tostarp ar humanitāro koridoru izveidi un humanitāro vīzu ieviešanu;” 

3. daļa: „šajā sakarībā aicina ANO dalībvalstis, tostarp ES dalībvalstis, ievērot tiesības 

meklēt un izmantot patvērumu;” 

 
§ 32 

1. daļa: „atzinīgi vērtē Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata 

pārmaiņām (UNFCCC) ietvaros noslēgto Parīzes nolīgumu, kas attiecas uz 

pielāgošanos, ietekmes mazināšanu, tehnoloģiju attīstību un nodošanu un spēju 

veidošanu; aicina visas parakstītājvalstis pildīt savas apņemšanās;” 

2. daļa: „pauž nožēlu, ka UNFCCC nav nekādas atsauces uz Vispārējo cilvēktiesību 

deklarāciju, un aicina visus UNFCCC politikas virzienus un darbības balstīt uz 

cilvēktiesībām;” 

 
PPE: 

§ 38 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „seksuālās un reproduktīvās veselības” un „seksuālās un 

reproduktīvās veselības” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 45 

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

2. daļa: šie vārdi 
 

Dažādi 

Davor Ivo Stier (PPE grupa) bija atsaucis savu parakstu zem kopīgā rezolūcijas priekšlikuma RC-B8-

0050/2016. 
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6. Lūgumrakstu komitejas darbība 2014. gadā 

Ziņojums: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 1 11 PPE bd   

1/EB + 550, 75, 22 

2 -  

§ 5 4 Verts/ALE EB - 249, 388, 19 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1/EB + 509, 109, 22 

2/EB - 313, 326, 19 

§ 6 5 Verts/ALE  -  

§ sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 8 6 Verts/ALE EB + 565, 85, 4 

§ 9 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 10 7 Verts/ALE  +  

§ 12 § sākotnējais 

teksts 

PS + 378, 275, 8 

§ 21 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 527, 115, 14 

2/PS + 529, 112, 8 

§ 23 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 532, 113, 7 

2/PS - 315, 326, 12 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 24 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 579, 56, 16 

2/PS + 343, 287, 9 

§ 29 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

§ 31 8 Verts/ALE  +  

§ 34 9 Verts/ALE EB - 301, 331, 9 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB - 273, 353, 8 

§ 35 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 44 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

E apsv. 1 Verts/ALE EB + 324, 284, 20 

aiz K apsv. 2 Verts/ALE  -  

O apsv. 10 PPE  -  

Q apsv. 3 Verts/ALE  -  

§ sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 428, 173, 30 

X apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

AG apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

2 -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 481, 67, 44 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL: § 12, 23, 24 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ALDE: § 44 

GUE/NGL: § 5, 6 un Q apsv. 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ECR: 

§ 21 

1. daļa: „pauž nožēlu par to, ka Pamattiesību harta nav pieņemta visās dalībvalstīs un ka 

daudzi cilvēki tās īstenošanā ir atklājuši neskaidrības un tās piemērošana zināmā 

mērā ir viņiem likusi vilties; papildus tam nožēlo, ka ES vēl nav pievienojusies 

Eiropas Cilvēktiesību konvencijai, kā tas paredzēts LES 6. panta 2. punktā, un ka 

Eiropas iedzīvotājiem nav pieejama pietiekami plaša informācija par šajā sakarībā 

spēkā esošajām procedūrām;” 

2. daļa: „pauž nožēlu par to, cik stingri Komisija interpretē Pamattiesību hartas 51. pantu, 

kurā noteikts, ka hartas noteikumi attiecas uz Savienības iestādēm, struktūrām, 

birojiem un aģentūrām, pienācīgi ievērojot subsidiaritātes principu, un uz 

dalībvalstīm tikai tad, ja tās īsteno Savienības tiesību aktus; atgādina, ka Komisija 

bieži vien, kad Lūgumrakstu komiteja tai ir pieprasījusi rīkoties pamattiesību jomā, 

ir norādījusi uz savu nespēju attiecīgi rīkoties, pamatojoties uz Pamattiesību hartas 

51. pantu; uzsver to, ka iedzīvotāju vēlmes bieži vien pārsniedz to, ko pieļauj hartas 

stingrie juridiskie noteikumi; prasa, lai Komisija darītu vairāk, lai apmierinātu 

iedzīvotāju vēlmes un nāktu klajā ar jaunu 51. panta interpretācijas metodi;” 

 
ALDE: 

§ 23 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „un noraidošo attieksmi” un „un nepārredzamajām 

sarunām,” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 24 

1. daļa: „norāda uz Lūgumrakstu komitejas sagatavoto atzinumu par Komisijas ieteikumiem 

attiecībā uz TTIP sarunām, kurā, kā norādīts daudzos saņemtos lūgumrakstos,” 

2. daļa: „tiek noraidīts šķīrējtiesas instruments, kas pazīstams kā ieguldītāju un valsts strīdu 

izšķiršanas instruments (ISDS), un pauž nožēlu, ka ir noraidīta EPI pret TTIP;” 

 
§ 29 

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

2. daļa: šis vārds 

 
AG apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „ar konkrētiem priekšlikumiem” 

2. daļa: šie vārdi 
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GUE/NGL: 

§ 9 

1. daļa: „pārredzamības labad un nolūkā nodrošināt dažādo ES iestāžu uzticamu sadarbību 

prasa Komisijai atvieglot piekļuvi dokumentiem, kas satur visu attiecīgo informāciju 

par ES izmēģinājuma procedūrām, jo īpaši saistībā ar iesniegtajiem lūgumrakstiem, 

tostarp jautājumu un atbilžu apmaiņai Komisijas un attiecīgo dalībvalstu starpā,” 

2. daļa: „vismaz tad, kad procedūras ir pabeigtas;” 

 
§ 35 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „un ar Juridisko komiteju, izskatot EPI „Viens no 

mums”;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
X apsv. 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „tā kā lēmums par pieņemamību būtu jāpieņem, 

balstoties uz šādiem juridiskajiem un tehniskajiem kritērijiem, nevis pamatojoties uz 

politiskiem lēmumiem;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
Verts/ALE 

§ 34 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „norīkojot iekšējos referentus” 

2. daļa: šie vārdi 

 
S&D: 

grozījums Nr. 11 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „lielo nozīmi, kāda ir tās 2014. gadā Parlamenta 

ģenerālsekretāra veiktās administratīvās reformas ievērošanai, saskaņā ar kuru” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 5 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „turklāt uzskata, ka Parlamentam ir īpašs pienākums 

nodrošināt, lai nepamatoti ilgi netiktu novilcināta nepieņemamo vai nepamatoto 

lūgumrakstu atzīšana par nepamatotiem vai to izskatīšanas izbeigšana; šajā sakarībā” 

2. daļa: šie vārdi 
 

7. Indijā aizturētie ES pilsoņi, jo īpaši Itālijas, Igaunijas un Apvienotās 

Karalistes pilsoņi 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0081/2016, B8-0084/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, 
B8-0096/2016, B8-0099/2016 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0081/2016  Verts/ALE  -  

B8-0084/2016  ENF  -  

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0085/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD) 

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0085/2016  EFDD  ↓  

B8-0090/2016  PPE  ↓  

B8-0093/2016  ALDE  ↓  

B8-0096/2016  ECR  ↓  

B8-0099/2016  S&D  ↓  

 

Dažādi 

 
Kopīgo rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0085/2016 ir parakstījis arī Victor Negrescu (S&D grupa). 
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8. Etiopija 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0082/2016,  B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, 

B8-0100/2016, B8-0121/2016 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0082/2016  

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

§ 16 1 GUE/NGL EB - 32, 41, 1 

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0082/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0086/2016  EFDD  ↓  

B8-0087/2016  ECR  ↓  

B8-0091/2016  PPE  ↓  

B8-0095/2016  ALDE  ↓  

B8-0100/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0121/2016  S&D  ↓  

 

Dažādi 

Kopīgo rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0082/2016 ir parakstījis arī Victor Negrescu (S&D grupa). 
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9. Ziemeļkoreja 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, 

B8-0097/2016, B8-0098/2016 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0083/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

§ 4 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 65, 2, 10 

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0083/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0088/2016  EFDD  ↓  

B8-0089/2016  ECR  ↓  

B8-0092/2016  PPE  ↓  

B8-0094/2016  ALDE  ↓  

B8-0097/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0098/2016  S&D  ↓  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

PPE: galīgais balsojums 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

GUE/NGL: 

§ 4 

1. daļa: „pauž pārliecību, ka ir pienācis laiks starptautiskajai sabiedrībai veikt konkrētus 

pasākumus, lai izbeigtu pārkāpēju nesodāmību; prasa, lai tie, kas visvairāk atbildīgi 

par KTDR veiktajiem noziegumiem pret cilvēci, tiktu saukti pie atbildības, viņu 

lietas tiktu izskatītas Starptautiskajā Krimināltiesā” 

2. daļa: „un viņiem tiktu piemērotas mērķtiecīgas sankcijas;” 
 

Dažādi 

Kopīgo rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0083/2016 ir parakstījuši arī Victor Negrescu (S&D grupa) 

un Barbara Spinelli (GUE/NGL grupa). 

 


