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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. Personu ar albīnismu stāvoklis Āfrikā, it īpaši Malāvijā 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-0904/2016, 

B8-0908/2016, B8-0911/2016 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0897/2016 

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

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 603, 5, 46 

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0897/2016  ECR  ↓  

B8-0898/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0899/2016  EFDD  ↓  

B8-0901/2016  PPE  ↓  

B8-0904/2016  S&D  ↓  

B8-0908/2016  ALDE  ↓  

B8-0911/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

PPE: galīgais balsojums 
 

Dažādi 

Rezolūcijas priekšlikumu B8-0908/2016 ir parakstījusi arī Dita Charanzová (ALDE grupa). 
 

 

2. Bahreina 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-0906/2016, 
B8-0907/2016, B8-0909/2016 

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-B8-0900/2016  

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

§ 2 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 10 § sākotnējais 

teksts 

PS + 606, 47, 6 

§ 13 3 GUE/NGL  -  

§ 14 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 427, 212, 23 

3 +  

aiz §15 4 GUE/NGL PS + 328, 299, 34 

A apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

aiz E apsv. 1 GUE/NGL EB + 351, 303, 7 

aiz H apsv. 2 GUE/NGL  -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0900/2016  ECR  ↓  

B8-0902/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0903/2016  EFDD  ↓  

B8-0905/2016  PPE  ↓  

B8-0906/2016  S&D  ↓  

B8-0907/2016  ALDE  ↓  

B8-0909/2016  GUE/NGL  ↓  
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Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL: § 10, grozījums Nr. 4 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

GUE/NGL: § 2 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

GUE/NGL: 

A apsvērums 

1. daļa: „tā kā Bahreina ir Eiropas Savienības svarīgs partneris Persijas līcī, tostarp politisko 

un ekonomisko attiecību, enerģētikas un drošības jomās;” 

2. daļa: „tā kā abu pušu interesēs ir turpināt padziļināt sadarbību, lai labāk reaģētu uz 

nākotnes uzdevumiem;” 

 
GUE/NGL, PPE: 

§ 14 

1. daļa: „norāda uz Bahreinas valdības pašreizējiem centieniem veikt kriminālkodeksa un 

tiesisko procedūru reformas un mudina turpināt šo procesu;” 

2. daļa: „mudina Bahreinas valdību ievērot starptautiskos standartus attiecībā uz tiesībām uz 

taisnīgu tiesu;” 

3. daļa „uzsver to, ka ir svarīgi sniegt Bahreinai atbalstu, jo īpaši attiecībā uz tās tiesu 

sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem; prasa 

stiprināt cilvēktiesību dialogu starp ES un Bahreinu;” 

 
Dažādi 

Rezolūcijas priekšlikumu B8-0907/2016 ir parakstījusi arī Dita Charanzová (ALDE grupa). 
 

 

3. Mjanma, it īpaši rohingu stāvoklis 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-0915/2016, 

B8-0916/2016, B8-0917/2016 

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-B8-0910/2016  

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

aiz § 4 1 S&D, 

GUE/NGL 

PS + 571, 33, 59 

aiz § 17 3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

EB + 322, 311, 25 

aiz 8. atsauces 2 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

EB + 315, 308, 31 

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0910/2016  ECR  ↓  

B8-0912/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0913/2016  EFDD  ↓  

B8-0914/2016  PPE  ↓  

B8-0915/2016  S&D  ↓  

B8-0916/2016  ALDE  ↓  

B8-0917/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

S&D: grozījums Nr. 1 
 

Dažādi 

Rezolūcijas priekšlikumu B8-0916/2016 ir parakstījusi arī Dita Charanzová (ALDE grupa). 

Kopīgo rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0910/2016 ir parakstījis arī Ana Gomes (S&D grupa). 
 

 

4. ANO Ģenerālās asamblejas 71. sesija 

Ziņojums: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 1, d) apakšpunkts § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

2 +  

§ 1, e) apakšpunkts § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 1, f) apakšpunkts § sākotnējais 

teksts 

PS + 506, 98, 57 

§ 1, aiz f) apakšpunkta 2 Verts/ALE  -  

§ 1, k) apakšpunkts § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 1, aiz t) apakšpunkta 1 Verts/ALE PS + 507, 79, 75 

§ 1, w) apakšpunkts § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 1, ad) apakšpunkts § sākotnējais 

teksts 

PS + 641, 10, 9 

§ 1, am) apakšpunkts § sākotnējais 

teksts 

PS + 372, 274, 14 

§ 1, aiz 

an) apakšpunkta 

8 S&D EB + 451, 151, 51 

§ 1, ap) apakšpunkts 4 GUE/NGL  -  

§ sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 1, aq) apakšpunkts § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 1, aiz 

ar) apakšpunkta 

5 GUE/NGL  -  

§ 1, as) apakšpunkts § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

2 +  

3 +  

4 +  

§ 1, av) apakšpunkts 3 Verts/ALE PS - 76, 541, 44 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 1, aw) apakšpunkts § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 1, aiz 

aw) apakšpunkta 

6 GUE/NGL  -  

B apsv. 7 GUE/NGL  -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 468, 116, 78 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ECR: § 1, ad) apakšpunkts, § 1, am) apakšpunkts 

Verts/ALE: grozījumi Nr. 1, 3 

EFDD: § 1, f) apakšpunkts 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ECR: § 1, w) apakšpunkts, § 1, ap) apakšpunkts, § 1, aq) apakšpunkts 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ECR: 

§ 1, d) apakšpunkts 

1. daļa: „panākt, ka ANO Ģenerālā asambleja sadarbībā ar ES un ASV nodrošina visus 

instrumentus, kas vajadzīgi, lai divu valstu risinājums — kura pamatā ir 1967. gada 

robežas, Jeruzaleme kā abu valstu galvaspilsēta, drošas un atzītas robežas Izraēlas 

valstij un mierā un drošībā līdzās pastāvoša neatkarīga, demokrātiska, blakusesoša 

un dzīvotspējīga Palestīnas valsts — būtu ilgtspējīgs un efektīvs; rīkoties saskaņā ar 

2016. gada 18. janvārī pieņemtajiem Padomes secinājumiem par Tuvo Austrumu 

miera procesu,” 

2. daļa: „kurā pausts viedoklis, ka nepārtrauktā apmetņu paplašināšana rada pastāvīgu šķērsli 

mieram;” 
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§ 1, e) apakšpunkts 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „aicināt veikt objektīvu un neatkarīgu izmeklēšanu par 

iespējamiem starptautisko cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību 

pārkāpumiem, tostarp par nesenajiem uzbrukumiem humānās palīdzības 

infrastruktūrai un personālam;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 1, k) apakšpunkts 

1. daļa: „palielināt dalībvalstu atbalstu ANO miera uzturēšanas un miera veidošanas 

operācijām, kurās ir paredzēts cilvēktiesību elements un skaidri noteikta atkāpšanās 

stratēģija, īpaši sniedzot ieguldījumu darbiniekos un aprīkojumā, kā arī stiprināt ES 

veicināšanas lomu šajā ziņā;” 

2. daļa: „tālāk izstrādāt procedūras ES kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) 

izmantošanai, atbalstot ANO operācijas,” 

3. daļa „tostarp iesaistot ES kaujas vienības vai atbalstot to spēju veidošanu un īstenojot 

drošības jomas reformu iniciatīvas,” 

4. daļa: „vienlaikus pietiekamu uzmanību pievēršot tādiem jautājumiem kā cilvēktiesības, 

ilgtspējīga attīstība un masveida migrācijas pamatcēloņi;” 

 
§ 1, as) apakšpunkts 

1. daļa: „strādāt pie tā, lai pastiprinātu starptautisko sadarbību fiskālajā jomā,” 

2. daļa: „atbalstot to, ka ANO paspārnē tiek izveidota starptautiska struktūra nodokļu jomā;” 

3. daļa „apkarot nodokļu nemaksāšanu un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju,” 

4. daļa: „izmantojot globālu automātisku informācijas apmaiņu par nodokļiem un izveidojot 

kopēju nodokļu oāžu melno sarakstu;” 

 
§ 1, aw) apakšpunkts 

1. daļa: „veicināt Ģenerālās asamblejas darba atdzīvināšanu un visu ANO iestāžu darbības 

labāku koordinēšanu un saskaņošanu, kurai jāpalielina sistēmas efektivitāte, 

lietderība, leģitimitāte, pārredzamība, pārskatatbildība, spējas un pārstāvētība; 

atbalstīt un veidot lielāku pārredzamību nākamā ANO ģenerālsekretāra izraudzīšanās 

procesā, kandidātiem uzstājoties Ģenerālās asamblejas sēdē; labākā kandidāta 

izraudzīšanās un iecelšanas procesā sekmēt vienlīdzīgas un taisnīgas iespējas, kuru 

pamatā ir līdzsvarots kandidātu sadalījums dzimumu un ģeogrāfiskā ziņā,” 

2. daļa: „un atbalstīt sievietes izraudzīšanos ANO ģenerālsekretāra amatam, ja kandidātiem 

ir līdzvērtīgi izcilas kvalifikācijas;” 

 
ECR, S&D: 

§ 1, av) apakšpunkts 

1. daļa: „atbalstīt visaptverošu Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes reformu, 

kuras pamatā ir plaša vienprātība, lai labāk atspoguļotu jauno pasaules situāciju un 

nodrošinātu, ka padome spēj efektīvi novērst apdraudējumu starptautiskajam mieram 

un drošībai;” 

2. daļa: „īstenot centienus, kas vērsti uz ES ilgtermiņa mērķa sasniegšanu — nodrošināt ES 

pastāvīgu vietu reformētajā ANO Drošības padomē;” 

3. daļa „mudināt ANO Drošības padomes dalībniekus atturēties no veto tiesību 

izmantošanas gadījumos par noziegumiem pret cilvēci;” 
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5. ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (CRPD) īstenošana 

Ziņojums: Helga Stevens (A8-0203/2016)  

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 1 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 15 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 16 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 25 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 28 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 31 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 58 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 75 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 -  



P8_PV(2016)07-07(VOT)_LV.doc 10 PE 586.883 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 97 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 98 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 99 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 110 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB - 311, 320, 30 

§ 116 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 377, 238, 44 

2/PS - 312, 336, 12 

§ 118 § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

§ 127 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB - 314, 315, 23 

§ 147 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 149 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 165 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 343, 313, 4 

Z apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 624, 10, 28 

2/PS + 363, 264, 34 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

AA apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 423, 185, 54 

2/PS - 306, 307, 49 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 571, 30, 60 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ECR: AA apsvērums, § 116 (2. daļa) 

GUE/NGL: § 116, Z apsvērums 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

PPE: § 28, 116, 118 un AA apsvērums 

ECR: § 28, 97, 98, 99, 118, 147 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

PPE: 

§ 58 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „tostarp bezvalstniekiem, bezpajumtniekiem, bēgļiem, 

patvēruma meklētājiem un minoritātēm;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 127 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „iesaka maksājumus apturēt, atsaukt un atgūt no 

dalībvalstīm, ja tiek pārkāpts pienākums ievērot pamattiesības;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
ECR: 

§ 31 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „pamattiesībām, vienlīdzīgu piekļuvi pakalpojumiem un 

darba tirgum, kā arī paredzot tādas pašas tiesības un pienākumus sociālā 

nodrošinājuma jomā kā pārējiem attiecīgās dalībvalsts valstspiederīgajiem” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 116 

1. daļa: „aicina dalībvalstis steidzami īstenot pasākumus, ar ko novērstu un koriģētu taupības 

pasākumu nelabvēlīgo ietekmi uz personu ar invaliditāti sociālo aizsardzību;” 

2. daļa: „šajā saistībā aicina Komisiju apsvērt iespēju noteikt obligātās sociālās aizsardzības 

līmeni ES, ar ko paredzētu personām ar invaliditāti tiesības uz atbilstīgu dzīves 

līmeni un sociālo aizsardzību;” 

 
Z apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „dalībvalstu īstenoto taupības pasākumu dēļ” 

2. daļa: šie vārdi 

 
GUE/NGL: 

§ 15 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „jo īpaši stratēģijā “Eiropa 2020” un Eiropas pusgadā;” 

2. daļa: šie vārdi 
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§ 16 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „Eiropas pusgada ietvaros, izvērtējot sociālo situāciju 

dalībvalstīs (pamatojoties uz valstu ziņojumiem un konkrētām valstīm adresētajiem 

ieteikumiem),” un „arī” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 149 

1. daļa: „iesaka ES delegācijām un aģentūrām uzskatāmi parādīt, ka tās pietiekami labi 

izprot ES stratēģijas invaliditātes jomā un darbojas iekļaujošā un piekļūstamā veidā; 

ierosina Eiropas Ārējās darbības dienesta struktūrā izveidot par CRPD atbildīgu 

kontaktpunktu; prasa invaliditātes aspektu steidzami iekļaut visos mācību kursos, 

kas par cilvēktiesībām tiek rīkoti” 

2. daļa: „kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) misiju ietvaros;” 

 
ALDE: 

§ 1 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „un labums, kas tām pienākas,” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 25 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „pārskatīt Rokasgrāmatu par sociālajiem apsvērumiem 

publiskajos iepirkumos, lai uzsvērtu sociālos pienākumus, kā arī” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 110 

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

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 165 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „un ka tas būtu jāpapildina ar tiesisko regulējumu, kas 

skaidri nosaka minēto satvaru lomu un darbības jomu;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
AA apsvērums 

1. daļa: „tā kā Komisija ir atsaukusi savu priekšlikumu Maternitātes atvaļinājuma direktīvai” 

2. daļa: „un līdz ar to pagaidām ES darba un privātās dzīves līdzsvarošanas politikā 

pietiekama vērība nav pievērsta mātes un tēva, kā arī bērnu un vecāku līdztiesībai;” 

 
PPE, GUE/NGL: 

§ 75 

1. daļa: „aicina Eiropas Savienību ciešāk uzraudzīt pasažieru tiesību jomā pieņemto tiesību 

aktu īstenošanu un saskaņot dalībvalstu izpildes struktūru darbu un aicina 

dalībvalstis veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai īstenotu ES tiesību aktus, kuru 

mērķis ir uzlabot transporta (tostarp autobusu un taksometru, pilsētas sabiedriskā 

transporta, dzelzceļa, gaisa un ūdensceļu transporta, kā arī staciju, lidostu un ostu) 

pieejamību ceļošanas un tūrisma nolūkā vietējā, reģionālā un valsts līmenī, un lai 

novērstu šķēršļus, kas kavē izveidot bezšķēršļu Eiropu, piemēram, nostiprinot 

attiecīgo izpildiestāžu pilnvaras saskaņā ar tiesību aktiem par pasažieru tiesībām, lai 

visi pasažieri ar invaliditāti visā Eiropas Savienībā efektīvi un līdztiesīgi izmantotu 

savas tiesības, kas ietvertu arī tādus jautājumus kā pieejamība, standartizācija, 

saskaņošana, tehniskās prasības,” 

2. daļa: „uzņēmējdarbības stimuli,” 

3. daļa „arodbiedrību politika un koplīgumi;” 
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6. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — atļautās 

veselīguma norādes uz pārtikas produktiem 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0842/2016 (rezolūcijas priekšlikuma pieņemšanai nepieciešams 

kvalificēts vairākums) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0842/2016 

(ENVI komiteja) 

aiz § 3 4 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

PS - 237, 361, 43 

§ 4 20 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

§ sākotnējais 

teksts 

ats. ↓  

aiz 2. atsauces 21 ENF  -  

A apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 334, 291, 8 

aiz A apsv. 5 ECR EB + 406, 222, 3 

6 ECR EB + 294, 284, 54 

B apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 319, 309, 8 

aiz B apsv. 1 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

PS - 257, 331, 50 

C apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

aiz C apsv. 2 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

EB + 399, 187, 20 

11 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

12 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

13 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

D apsv. 22 ENF  -  

aiz D apsv. 7 ECR  -  

E apsv. 8 ECR  -  

F apsv. 9 ECR  -  

aiz F apsv. 10 ECR  -  

aiz G apsv. 3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

14 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

15 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

16 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

17 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

J apsv. 18 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

§ sākotnējais 

teksts 

ats. ↓  

aiz J apsv. 19 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

Verts/ALE: grozījumi Nr. 1, 4 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ECR: § 4 un A, B, C, J apsvērums 

 


