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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. Indonēzija, jo īpaši Hosea Yeimo, Ismael Alua un Džakartas gubernatora lietas 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0072/2017, B8-0073/2017, B8-0077/2017, B8-0079/2017, B8-0080/2017, 
B8-0083/2017, B8-0088/2017 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0072/2017 

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

aiz § 8 1 GUE/NGL PS - 199, 334, 130 

§ 15 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 16 2 GUE/NGL PS + 489, 126, 50 

§ sākotnējais 

teksts 

ats. ↓  

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0072/2017  S&D  ↓  

B8-0073/2017  ECR  ↓  

B8-0077/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0079/2017  EFDD  ↓  

B8-0080/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0083/2017  ALDE  ↓  

B8-0088/2017  PPE  ↓  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL: grozījumi Nr. 1, 2 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ECR: § 15, 16 
 

Dažādi 

Elisabetta Gardini (PPE grupa) ir atsaukusi savu parakstu no rezolūcijas priekšlikuma B8-0088/2017. 

2. Centrālāfrikas Republika 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0074/2017, B8-0076/2017, B8-0081/2017, B8-0085/2017, B8-0087/2017, 
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B8-0090/2017, B8-0092/2017 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0074/2017 

(PPE, S&D, ECR, EFDD) 

aiz § 8 3 GUE/NGL  -  

aiz D apsv. 1 GUE/NGL PS - 125, 299, 238 

2 GUE/NGL  -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0074/2017  S&D  ↓  

B8-0076/2017  ECR  ↓  

B8-0081/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0085/2017  EFDD  ↓  

B8-0087/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0090/2017  ALDE  ↓  

B8-0092/2017  PPE  ↓  

 

 

 

3. Stāvoklis Burundi 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0075/2017, B8-0078/2017, B8-0082/2017, B8-0084/2017, B8-0086/2017, 
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B8-0089/2017, B8-0091/2017 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0075/2017 

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

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0075/2017  S&D  ↓  

B8-0078/2017  ECR  ↓  

B8-0082/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0084/2017  EFDD  ↓  

B8-0086/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0089/2017  ALDE  ↓  

B8-0091/2017  PPE  ↓  

 

 

Dažādi 

Elisabetta Gardini (PPE grupa) ir atsaukusi savu parakstu no kopīgā rezolūcijas priekšlikuma B8-

0091/2017. 
 

4. ES un Kosovas Stabilizācijas un asociācijas nolīguma piemērošanas procedūras 

***I 

Ziņojums: Adam Szejnfeld (A8-0361/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 519, 83, 69 

 

 

5. Tekstilizstrādājumu imports no dažām trešām valstīm, uz kurām neattiecas īpaši 

noteikumi par importu Savienībā***I 

Ziņojums: Hannu Takkula (A8-0311/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 549, 87, 33 
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6. Nolīguma, ar kuru turpina Starptautiskā Zinātnes un tehnoloģijas centra darbību, 

noslēgšana 

Ieteikums: Elmar Brok (A8-0363/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: piekrišana PS + 601, 51, 19 

 

 

 

7. Komiteju locekļu iecelšana 

Priekšsēdētāju konferences priekšlikums 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

apstiprināts bez balsošanas 

 

 

8. Iebildumu izteikšana pret deleģētu aktu: Augsta riska trešās valstis, kurās ir 

stratēģiskas nepilnības 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0001/2017 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0001/2017 

(ECON, LIBE komitejas) 

7. atsauce § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 381, 264, 25 

I apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

aiz J apsv. 1 PPE EB - 272, 379, 21 

K apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 382, 265, 20 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 393, 67, 210 
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Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

Verts/ALE: galīgais balsojums 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

PPE: 7. atsauce, I apsvērums 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

PPE: 

K apsvērums 

1. daļa: „tā kā Parlaments piekrīt Komisijas 2016. gada 26. oktobra vēstulē paustajam 

viedoklim par to, ka izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācija ne vienmēr ir savstarpēji saistītas,” 

2. daļa: „bet absolūti nepiekrīt iespējai pilnīgi nodalīt nodokļu jurisdikcijas, kas 

nesadarbojas, un nepilnības cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un cīņā 

pret teroristu finansēšanu, jo īpaši attiecībā uz prasībām ziņot par aizdomīgiem 

darījumiem;” 
 

 

9. Loģistika Eiropas Savienībā un multimodālie pārvadājumi jaunajos TEN-T 

koridoros 

Ziņojums: Inés Ayala Sender (A8-0384/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 13 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 413, 228, 30 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 520, 68, 79 

 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

Vairāk nekā 76 

deputāti: 

§ 13 
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10. Eiropas sociālo tiesību pīlārs 

Ziņojums: Maria João Rodrigues (A8-0391/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

alternatīvs rezolūcijas 

priekšlikums 

1 ENF PS - 68, 590, 8 

aiz § 1 5 vairāk nekā 

76 deputāti 

EB - 303, 362, 3 

§ 2 9 vairāk nekā 

76 deputāti 

PS - 197, 438, 34 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 4 10 vairāk nekā 

76 deputāti 

PS - 187, 454, 32 

§ 5, ievaddaļa 11rev vairāk nekā 

76 deputāti 

PS - 190, 438, 44 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 519, 135, 18 

2/PS + 326, 300, 44 

§ 5, a)–c) apakšpunkti § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 530, 124, 15 

2/PS + 317, 297, 52 

3/PS + 435, 164, 71 

§ 6 12 vairāk nekā 

76 deputāti 

PS - 320, 333, 17 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 584, 79, 10 

2/PS - 295, 336, 37 

3/PS - 291, 361, 14 

4/PS - 293, 343, 31 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 14 13 vairāk nekā 

76 deputāti 

EB - 318, 326, 26 

§ 15 2 vairāk nekā 

76 deputāti 

PS + 335, 275, 60 

§ 25 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 510, 131, 25 

2/PS + 435, 209, 23 

§ 26 14 vairāk nekā 

76 deputāti 

PS - 211, 416, 42 

aiz § 30 4 vairāk nekā 

76 deputāti 

PS + 317, 315, 33 

§ 39 15 vairāk nekā 

76 deputāti 

EB + 353, 260, 55 

§ 40 16 vairāk nekā 

76 deputāti 

PS - 212, 394, 53 

§ 41 17 vairāk nekā 

76 deputāti 

 -  

§ 43 18 vairāk nekā 

76 deputāti 

PS - 205, 429, 32 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 518, 123, 24 

2/PS + 361, 289, 9 

17. atsauce § sākotnējais 

teksts 

ats./EB - 317, 339, 7 

C apsv. 6 vairāk nekā 

76 deputāti 

PS - 214, 399, 48 

J apsv. 7 vairāk nekā 

76 deputāti 

 -  

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB - 303, 331, 12 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

3/EB + 321, 315, 10 

aiz J apsv. 3 vairāk nekā 

76 deputāti 

 A  

K apsv. 8 vairāk nekā 

76 deputāti 

bd   

1/PS - 265, 354, 31 

2/PS + 317, 298, 30 

3/PS - 288, 335, 21 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 396, 180, 68 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ENF: grozījums Nr. 1 

Verts/ALE: grozījums Nr. 2 

Vairāk nekā 

76 deputāti: 

grozījumi Nr. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, §§ 5, 6, 25, 43 

 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

Vairāk nekā 

76 deputāti: 

17. atsauce 

 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

Vairāk nekā 76 deputāti: 

§ 2 

1. daļa: viss teksts izņemot vārdus „uzskata, ka konkrētie ierobežojumi, ko rada dalība 

eurozonā, prasa veidot konkrētus papildu sociālos mērķus un standartus un 

apsvērt attiecīga finanšu atbalsta ieviešanu eurozonas līmenī, saglabājot zonas 

atvērtību dalībvalstu, kas nav eurozonas dalībnieces, brīvprātīgai dalībai;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 5, ievaddaļa 

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

2. daļa: šis vārds 

 
§ 5, a)–c) apakšpunkti 

1. daļa: viss teksts izņemot vārdu „pienācīgus” (a) apakšpunkts) un „ierobežojumi 

attiecībā uz darbu pēc pieprasījuma — nulles stundu līgumi būtu jāaizliedz, 

ņemot vērā ārkārtīgi lielo nedrošību, ko tie rada;” 

2. daļa: „pienācīgus” (a) apakšpunkts) 

3. daļa: „ierobežojumi attiecībā uz darbu pēc pieprasījuma — nulles stundu līgumi būtu 

jāaizliedz, ņemot vērā ārkārtīgi lielo nedrošību, ko tie rada;” 
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§ 6 

1. daļa: viss teksts izņemot vārdus „ar mērķi pakāpeniski sasniegt vismaz 60 % no 

attiecīgās valsts medianālās algas, ja iespējams, un to neparedzēt zemāku par 

attiecīgajā reģionā noteikto iztikas minimuma līmeni;”, „izstrādāt reģionālā 

iztikas minimuma aprēķina izmēģinājuma versiju, kas” un „palīdzētu noteikt 

minimālo algu, kalpotu kā atsauces instruments sociālajiem partneriem un” 

2. daļa: „ar mērķi pakāpeniski sasniegt vismaz 60 % no attiecīgās valsts medianālās 

algas, ja iespējams, un to neparedzēt zemāku par attiecīgajā reģionā noteikto 

iztikas minimuma līmeni;” 

3. daļa: „izstrādāt reģionālā iztikas minimuma aprēķina izmēģinājuma versiju, kas” 

4. daļa: „palīdzētu noteikt minimālo algu, kalpotu kā atsauces instruments sociālajiem 

partneriem un” 

 
§ 25 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „tiesību aktu” (b apakšpunkts) 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 43 

1. daļa: viss teksts izņemot vārdus „un novērstu nopietnus makroekonomiskos 

satricinājumus” 

2. daļa: šie vārdi 

 
J apsvērums 

1. daļa: viss teksts izņemot vārdus „jo īpaši tādēļ, ka dalība eurozonā mazina iespējas 

izmantot makroekonomikas politikas instrumentus valsts līmenī un rada 

spiedienu ātrākā tempā veikt iekšējos pielāgojumus;”, „un/vai finanšu 

instrumentu” un „eurozonas līmenī;” 

2. daļa: „jo īpaši tādēļ, ka dalība eurozonā mazina iespējas izmantot makroekonomikas 

politikas instrumentus valsts līmenī un rada spiedienu ātrākā tempā veikt 

iekšējos pielāgojumus;” 

3. daļa: „un/vai finanšu instrumentu” un „eurozonas līmenī;” 

 
grozījums Nr. 8 

1. daļa: viss teksts izņemot vārdus „tā kā tomēr pastāvīgas darbvietas joprojām 

visvairāk sekmē nodarbinātības palielināšanos, to skaitam pēdējos divarpus 

gados pieaugot ātrāk nekā pagaidu nodarbinātībai;” un „tā kā ekonomiskās 

izaugsmes veicināšanai ir jāattīsta elastīgi nodarbinātības veidi, 

uzņēmējdarbības stratēģijas un produktivitāti pielāgojot globalizētajiem tirgiem 

un ekonomikai;” 

2. daļa: „tā kā tomēr pastāvīgas darbvietas joprojām visvairāk sekmē nodarbinātības 

palielināšanos, to skaitam pēdējos divarpus gados pieaugot ātrāk nekā pagaidu 

nodarbinātībai;” 

3. daļa: „tā kā ekonomiskās izaugsmes veicināšanai ir jāattīsta elastīgi nodarbinātības 

veidi, uzņēmējdarbības stratēģijas un produktivitāti pielāgojot globalizētajiem 

tirgiem un ekonomikai;” 
 

Dažādi 

Ole Christensen un Jeppe Kofod atsauca savus parakstus no grozījuma Nr. 3. 

Dubravka Šuica atsauca savu parakstu no grozījumiem Nr. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18. 
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11. ES Muitas kodeksa īstenošanu saistīto problēmu risināšana  

Rezolūciju priekšlikumi 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0024/2017 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0024/2017 

(IMCO komiteja) 

§ 4 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB - 105, 377, 12 

§ 6 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

S&D: 

§ 4 

1. daļa: viss teksts izņemot vārdus „PTO tirdzniecības atvieglošanas nolīgumu, ar ko 

iecerēts” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 6 

1. daļa: „prasa Komisijai izmantot pašlaik notiekošo īstenošanas pasākumu izstrādes 

procesu, lai risinātu ar iepriekšminēto mērķu sasniegšanu saistītus jautājumus un 

nevilcinoties novērstu jebkādus juridiskos trūkumus, tā nodrošinot muitas savienības 

piedāvāto iespēju maksimālu izmantošanu” 

2. daļa: „un patiesi veicinot starptautisko tirdzniecību;” 

 


