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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. Krievija: Alekseja Navaļņija un citu protestētāju apcietināšana 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-0250/2017, 
B8-0251/2017 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0245/2017 

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

aiz § 1 4 GUE/NGL PS - 177, 290, 149 

aiz § 10 1 Verts/ALE  A  

aiz § 13 3 ECR EB - 249, 304, 71 

aiz G apsv. 2 ECR  -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 494, 39, 91 

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0245/2017  ECR  ↓  

B8-0246/2017  S&D  ↓  

B8-0248/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0249/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0250/2017  ALDE  ↓  

B8-0251/2017  PPE  ↓  

atlikt     284, 296, 22 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL: groz. Nr. 4 

PPE: galīgais balsojums (RC-B8-0245/2017) 
 

Dažādi 

Arī Ian Duncan ir parakstījis grozījumu Nr. 1. 
 

 

2. Baltkrievija 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0259/2017, B8-0261/2017, 
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B8-0263/2017 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0253/2017 

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

§ 16 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 500, 82, 48 

O apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0253/2017  ECR  ↓  

B8-0256/2017  S&D  ↓  

B8-0258/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0259/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0261/2017  ALDE  ↓  

B8-0263/2017  PPE  ↓  

 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

GUE/NGL: O apsv., § 16 (2. daļa) 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

GUE/NGL 

§ 16 

1. daļa: „aicina Komisiju izvērtēt, vai pašlaik būvētajā Ostrovecas kodolspēkstacijā tiek 

nodrošināti augstākie kodoldrošības standarti” 

2. daļa: „un vai ES garantija EIB netiek izmantota šā kodolobjekta būvniecībai Baltkrievijā, 

kā arī izvērtēt, vai šāda garantija atbilst ES sankcijām, kas noteiktas pret Krievijas 

Federāciju” 
 

 

3. Bangladeša, tostarp bērnu laulības 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-0260/2017, 
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B8-0262/2017, B8-0264/2017 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0252/2017 

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

§ 9 1 GUE/NGL PS + 372, 212, 45 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 ↓  

2 ↓  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 557, 23, 45 

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0252/2017  EFDD  ↓  

B8-0254/2017  S&D  ↓  

B8-0255/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0257/2017  ECR  ↓  

B8-0260/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0262/2017  ALDE  ↓  

B8-0264/2017  PPE  ↓  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

PPE: groz. Nr. 1., galīgais balsojums (RC-B8-0252/2017) 

GUE/NGL: groz. Nr. 1. 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ECR 

§ 9 

1. daļa: viss teksts izņemot vārdus „informācija par seksuālo un reproduktīvo veselību, 

palīdzība un” 

2. daļa: šie vārdi 
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4. Viesabonēšanas vairumtirgi ***I 

Ziņojums: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Provizoriska vienošanās 

provizoriska 

vienošanās 

21 komiteja PS + 549, 27, 50 

Leģislatīvā akta projekts* 

viss teksts 21 komiteja  ↓  

atbildīgās komitejas 

grozījumi — balsošana 

kopumā 

1-20 komiteja  ↓  

balsojums: Komisijas priekšlikums PS ↓  

 

* Politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, var ierosināt, lai 

balsošanai tiktu izvirzīts leģislatīvā akta projekta grozījums. Ja šāds priekšlikums ir izteikts, 

Parlaments par to balso (Reglamenta 59. panta 3. un 4. punkts). 
 

 

5. Trešās valstis, kuru pilsoņi ir atbrīvoti no vīzas prasības: Ukraina ***I 

Ziņojums: Mariya Gabriel (A8-0274/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Priekšlikums noraidīt Komisijas priekšlikumu 

priekšlikums noraidīt 

Komisijas 

priekšlikumu 

2 EFDD PS - 85, 520, 23 

Provizoriska vienošanās 

provizoriska 

vienošanās 

1 komiteja PS + 521, 75, 36 

Leģislatīvā akta projekts* 

viss teksts 1 komiteja  ↓  

balsojums: Komisijas priekšlikums PS ↓  
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Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFDD: groz. Nr. 2. 
 

* Politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, var ierosināt, lai 

balsošanai tiktu izvirzīts leģislatīvā akta projekta grozījums. Ja šāds priekšlikums ir izteikts, 

Parlaments par to balso (Reglamenta 59. panta 3. un 4. punkts). 
 

 

6. Eiropas Solidaritātes korpuss 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0238/2017 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0238/2017 

(CULT komiteja) 

§ 3 9 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

§ 6 10 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

aiz § 6 1 GUE/NGL  -  

§ 7 11 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

aiz § 14, 4. virsraksts 12 Verts/ALE, 

S&D 

EB + 336, 247, 39 

§ 15 13 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

§ 17 14 Verts/ALE, 

S&D 

 -  

§ 19 15 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

§ 20 16 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

aiz § 20 17 Verts/ALE, 

S&D 

EB + 291, 273, 58 

18 Verts/ALE, 

S&D 

 -  

19 Verts/ALE, 

S&D 

 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 21 2 GUE/NGL  -  

§ 22 20 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

aiz 5. atsauces 4 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

5 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

8. atsauce 3 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

aiz 9. atsauces 6 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

7 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

E apsv. 8 Verts/ALE, 

S&D 

 +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

 

 

 

7. ES un ASV privātuma vairoga nodrošinātās aizsardzības pietiekamība 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0235/2017, B8-0244/2017 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0235/2017 

(LIBE komiteja) 

§ 3 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 358, 245, 19 

§ 6 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB - 306, 312, 7 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 8 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 419, 200, 6 

3 +  

§ 9 1 Verts/ALE EB - 295, 313, 15 

§ 10 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 363, 245, 17 

§ 11 § sākotnējais 

teksts 

PS + 345, 240, 37 

§ 12 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 363, 243, 19 

§ 14 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 16 § sākotnējais 

teksts 

PS + 356, 216, 54 

§ 17 § sākotnējais 

teksts 

PS + 356, 200, 66 

aiz § 17 7 ALDE EB + 342, 277, 7 

§ 18 § sākotnējais 

teksts 

PS + 345, 204, 77 

§ 19 § sākotnējais 

teksts 

PS + 351, 215, 60 

§ 20 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 355, 255, 6 

aiz § 20 2 Verts/ALE  +  

§ 21 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

aiz § 21 8 ALDE  +  

9 ALDE  +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 22 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 356, 239, 20 

§ 23 10 ALDE  +  

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

aiz § 23 3 Verts/ALE  ↓  

4 Verts/ALE  +  

§ 25 § sākotnējais 

teksts 

PS + 364, 239, 12 

aiz § 25 5 Verts/ALE PS - 266, 340, 11 

§ 26 6 Verts/ALE PS - 157, 317, 143 

§ 30 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 350, 249, 5 

3 +  

§ 31 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 32 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 33 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 306, 240, 40 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0244/2017 

(PPE, ECR) 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS ↓  
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Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

PPE: B8-0235/2017 

 B8-0244/2017 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

PPE: § 10, 12, 14, 21, 22, 31, 32 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

Verts/ALE 

§ 6 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu „ar gandarījumu” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 23 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „ņem vērā, ka saskaņā ar ASV valdības informāciju un 

garantijām ombuda birojs ir neatkarīgs no ASV izlūkdienestiem, brīvs no jebkādas 

neatbilstošas ietekmes, kas varētu ietekmēt tā darbību, un turklāt darbojas kopā ar 

citām neatkarīgām pārraudzības struktūrām, kam ir efektīvas uzraudzības pilnvaras 

pār ASV izlūkdienestiem;” 

2. daļa: šie vārdi 

 

PPE 

§ 3 

1. daļa: „ņem vērā, ka līdz 2017. gada 23. martam ES un ASV privātuma vairogā bija 

iesaistījušās 1 893 ASV organizācijas;” 

2. daļa: „pauž nožēlu, ka Privātuma vairogs ir balstīts uz brīvprātīgu pašsertifikāciju un tādēļ 

attiecas tikai uz ASV organizācijām, kas tajā brīvprātīgi iesaistījušās, un tas nozīmē, 

ka daudzi uzņēmumi sistēmā nav iesaistīti;” 

 
§ 8 

1. daļa: „atkārtoti aicina Komisiju” 

2. daļa: „censties precizēt ASV sniegto rakstisko garantiju juridisko statusu un” 

3. daļa: „nodrošināt, lai visas saistības vai regulējums, kas paredzēti saskaņā ar privātuma 

vairogu, tiktu saglabāti pēc tam, kad pilnvaras Amerikas Savienotajās Valstīs 

pārņems jaunā administrācija;” 

 
§ 20 

1. daļa: „bažīgi vērtē nesenos atklājumus par ASV elektronisko sakaru pakalpojumu 

sniedzēja pēc Nacionālās drošības aģentūras (NSA) un FIB pieprasījuma veiktajām 

novērošanas darbībām attiecībā uz visām tā serveros ienākošajām e-pasta vēstulēm 

pat vēl 2015. gadā, t. i., vienu gadu pēc Prezidenta politikas direktīvas Nr. 28 

pieņemšanas un laikā, kad notika sarunas par ES un ASV privātuma vairogu;” 

2. daļa: „prasa, lai Komisija panāktu pilnīgu situācijas skaidrojumu no ASV iestādēm un 

sniegtās atbildes darītu pieejamas Padomei, Parlamentam un valstu datu aizsardzības 

iestādēm; minēto uzskata par iemeslu, lai nopietni apšaubītu ODNI sniegtās 

garantijas; apzinās, ka ES un ASV privātuma vairoga pamatā ir PPD-28, kas ir 

prezidenta pieņemts dokuments un kuru jebkurš nākamais prezidents var arī atcelt, 

turklāt rīkojoties bez Kongresa piekrišanas;” 
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§ 23 

1. daļa: „atgādina par 2016. gada 26. maija rezolūciju, kurā teikts, ka ASV Valsts 

departamenta izveidotais ombuda mehānisms nav pietiekami neatkarīgs un ka tam 

nav piešķirtas pietiekami efektīvas pilnvaras, lai tas veiktu savus pienākumus un 

nodrošinātu ES iedzīvotāju efektīvu tiesisko aizsardzību; ņem vērā, ka saskaņā ar 

ASV valdības informāciju un garantijām ombuda birojs ir neatkarīgs no ASV 

izlūkdienestiem, brīvs no jebkādas neatbilstošas ietekmes, kas varētu ietekmēt tā 

darbību, un turklāt darbojas kopā ar citām neatkarīgām pārraudzības struktūrām, 

kam ir efektīvas uzraudzības pilnvaras pār ASV izlūkdienestiem;” 

2. daļa: „pauž vispārējas bažas, ka persona, attiecībā uz kuru pieļauts pārkāpums, var 

pieprasīt vienīgi informāciju un to, lai dati tiktu dzēsti un/vai nepieļauta to turpmāka 

apstrāde, taču tai nav tiesību uz kompensāciju;” 

 
§ 30 

1. daļa: „aicina Komisiju pirmās kopīgās ikgadējās pārskatīšanas laikā veikt rūpīgu un 

vispusīgu izpēti” 

2. daļa: „gan par visiem šajā rezolūcijā un Parlamenta 2016. gada 26. maija rezolūcijā par 

transatlantiskajām datu plūsmām minētajiem trūkumiem un nepilnībām, gan arī 

trūkumiem, ko noteikusi 29. panta darba grupa, EDAU un ieinteresētās puses, un 

parādīt, kā šīs nepilnības novērstas nolūkā nodrošināt atbilstību ES Hartai un 

Savienības tiesību aktiem,” 

3. daļa: „kā arī rūpīgi izvērtēt, vai ASV administrācijas paskaidrojumos un garantijās minētie 

mehānismi un drošības pasākumi ir efektīvi un iespējami” 

 
§ 33 

1. daļa: „prasa, lai Savienības DPA uzrauga ES un ASV privātuma vairoga darbību un īsteno 

savas pilnvaras,” 

2. daļa: „tostarp iespēju apturēt vai pilnībā aizliegt personas datu pārsūtīšanu ES un ASV 

privātuma vairoga organizācijai, ja tās uzskata, ka netiek nodrošinātas Savienības 

datu subjektu pamattiesības uz privātumu un personas datu aizsardzību” 

 

Verts/ALE, PPE 

§ 23 

1. daļa: „atgādina par 2016. gada 26. maija rezolūciju, kurā teikts, ka ASV Valsts 

departamenta izveidotais ombuda mehānisms nav pietiekami neatkarīgs un ka tam 

nav piešķirtas pietiekami efektīvas pilnvaras, lai tas veiktu savus pienākumus un 

nodrošinātu ES iedzīvotāju efektīvu tiesisko aizsardzību;” 

2. daļa: „ņem vērā, ka saskaņā ar ASV valdības informāciju un garantijām ombuda birojs ir 

neatkarīgs no ASV izlūkdienestiem, brīvs no jebkādas neatbilstošas ietekmes, kas 

varētu ietekmēt tā darbību, un turklāt darbojas kopā ar citām neatkarīgām 

pārraudzības struktūrām, kam ir efektīvas uzraudzības pilnvaras pār ASV 

izlūkdienestiem;” 

3. daļa: „pauž vispārējas bažas, ka persona, attiecībā uz kuru pieļauts pārkāpums, var 

pieprasīt vienīgi informāciju un to, lai dati tiktu dzēsti un/vai nepieļauta to turpmāka 

apstrāde, taču tai nav tiesību uz kompensāciju;” 

 


