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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. Pieprasījums atcelt Marine Le Pen imunitāti 

Ziņojums: Sajjad Karim (A8-0223/2017) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums  +  

 

 

2. Azerbaidžānas žurnālista Afgan Mukhtarli lieta 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-0418/2017, 
B8-0420/2017 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0414/2017  

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

§ 8  sākotnējais teksts   + grozīts mutiski 

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0414/2017  ECR  ↓  

B8-0415/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0416/2017  S&D  ↓  

B8-0417/2017  ALDE  ↓  

B8-0418/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0420/2017  PPE  ↓  

 

Dažādi 

Heidi Hautala bija ierosinājusi šādu mutisku grozījumu 8. punktam: 

 

“8. prasa nekavējoties veikt pilnīgu, pārredzamu, uzticamu un objektīvu izmeklēšanu par 

Azerbaidžānas blogera un aktīvista Mehman Galandarov nāvi 2017. gada 28. aprīlī, viņam atrodoties 

ieslodzījumā;” 

3. Pakistāna, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis un nāvessoda piemērošana 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-0427/2017, 

B8-0429/2017 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0419/2017 

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

§ 3 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 9 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

aiz § 8 2 ECR EB + 222, 213, 178 

aiz H apsv. 1 ECR EB + 224, 210, 182 

K apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

L apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0419/2017  ECR  ↓  

B8-0421/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0422/2017  S&D  ↓  

B8-0423/2017  ALDE  ↓  

B8-0427/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0429/2017  PPE  ↓  

 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

GUE/NGL: K, L apsvērums, § 8, 9 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

GUE/NGL 

§ 3 
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1. daļa: „pauž nožēlu par soli atpakaļ Pakistānā attiecībā uz cilvēktiesībām un tiesiskumu, 

īpaši to, ka pieaug nonāvēšanas bez tiesas, un iebiedēšanu un spēka izmantošanu pret 

žurnālistiem, cilvēktiesību aizstāvjiem, NVO un valdības kritizētājiem; atgādina par 

Pakistānas valdības pienākumu nodrošināt pamattiesību ievērošanu;” 

2. daļa: „atzinīgi vērtē to, ka Pakistāna ir pieņēmusi Cilvēktiesību rīcības plānu, un aicina 

pārvērst to manāmos rezultātos;” 

3. daļa: „šajā sakarā brīdina, ka ES izrādīs ļoti dziļas bažas, ja aktīvisti arī turpmāk cietīs no 

šādas prakses un nebūs vērojams progress;” 
 

 

4. Cilvēktiesību stāvoklis Indonēzijā 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-0430/2017, 
B8-0431/2017 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0424/2017  

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

§ 13 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0424/2017  ECR  ↓  

B8-0425/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0426/2017  S&D  ↓  

B8-0428/2017  ALDE  ↓  

B8-0430/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0431/2017  PPE  ↓  

 

 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ECR 

§ 13 

1. daļa: „atzinīgi vērtē to, ka apturēta nāvessoda izpildei tām personām, kurām piespriests 

augstākais soda mērs par narkotiku tirdzniecību, kamēr norit viņu lietu pārskatīšana; 

mudina Indonēzijas valdību turpināt apturēt visu šo nāvessodu izpildi un tiesāt šīs 

personas atkārtoti saskaņā ar starptautiskiem standartiem;” 

2. daļa: „atkārtoti aicina nekavējoties atjaunot moratoriju nāvessoda izpildei ar mērķi 

nāvessodu atcelt pavisam;” 
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5. Eiropas Stratēģisko investīciju fonda darbības īstenošana 

Ziņojums: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann (A8-0200/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 1 2 ENF PS - 88, 521, 8 

aiz § 1 3 EFDD PS - 90, 460, 66 

aiz § 4 4 EFDD PS - 90, 450, 80 

aiz § 17 5 EFDD PS - 112, 479, 28 

§ 22 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

aiz § 22 6 EFDD PS - 129, 447, 45 

aiz § 48 7 EFDD PS - 125, 443, 46 

§ 50 1 Verts/ALE  -  

aiz § 57 8 EFDD PS - 111, 467, 42 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 477, 105, 35 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFDD: grozījumi Nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8 

ENF: grozījums Nr. 2 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ALDE: § 22 
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6. Eiropas sadarbīgās ekonomikas programma 

Ziņojums: Nicola Danti (A8-0195/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Alternatīvs rezolūcijas 

priekšlikums 

7 ENF PS - 61, 553, 1 

aiz § 37 1 EMPL 

komiteja 

 +  

aiz § 38 2 EMPL 

komiteja 

EB - 306, 308, 2 

3 EMPL 

komiteja 

EB + 320, 295, 3 

4 EMPL 

komiteja 

 -  

§ 56 5 ITRE 

komiteja 

 -  

aiz § 56 6 ITRE 

komiteja 

 -  

balsojums: IMCO komitejas rezolūcija (viss 

teksts) 

PS + 510, 60, 48 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ENF: grozījums Nr. 7 
 

 

7. Tiešsaistes plaformas un digitālais vienotais tirgus 

Ziņojums: Henna Virkkunen, Philippe Juvin (A8-0204/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Alternatīvs rezolūcijas 

priekšlikums 

1 ECR  -  

§ 27 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 29 § sākotnējais bd   
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

teksts 
1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 30 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 33 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 35 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 36 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 37 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 38 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 39 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 58 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 59 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

§ 60 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 61 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 67 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 68 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 75 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

H apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

balsojums: ITRE, IMCO komiteja, 

rezolūcija (viss teksts) 

PS + 393, 146, 74 

 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

Deputāti: H apsvērums, § 30, 35, 36, 60, 67 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

Deputāti 

§ 27 
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1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „turklāt aicina dalībvalstis vajadzības gadījumā izstrādāt 

jaunus aizsardzības mehānismus, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību tiešsaistes 

platformu darbiniekiem,” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 29 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „norāda, ka pašreizējais ES starpnieku ierobežotās 

atbildības režīms ir viens no dažu ieinteresēto personu izvirzītajiem jautājumiem 

pašlaik notiekošajās debatēs par tiešsaistes platformām”, „tādēļ uzskata, ka būtu 

sīkāk jāprecizē atbildības režīms, jo tas ir būtisks pīlārs ES digitālajai ekonomikai;” 

un „un atgādina, ka platformas, kuru loma nav neitrāla saskaņā ar Direktīvas par 

elektronisko tirdzniecību definīciju, nevar pretendēt uz atbrīvojumu no atbildības;” 

2. daļa: „norāda, ka pašreizējais ES starpnieku ierobežotās atbildības režīms ir viens no dažu 

ieinteresēto personu izvirzītajiem jautājumiem pašlaik notiekošajās debatēs par 

tiešsaistes platformām;” 

3. daļa: „tādēļ uzskata, ka būtu sīkāk jāprecizē atbildības režīms, jo tas ir būtisks pīlārs ES 

digitālajai ekonomikai;” 

4. daļa: „un atgādina, ka platformas, kuru loma nav neitrāla saskaņā ar Direktīvas par 

elektronisko tirdzniecību definīciju, nevar pretendēt uz atbrīvojumu no atbildības;” 

 
§ 33 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „atzinīgi vērtē notiekošo darbu pie Audiovizuālo mediju 

pakalpojumu direktīvas (AVMPD) un Komisijas nodomu ierosināt pasākumus 

saistībā ar video koplietošanas platformām attiecībā uz nepilngadīgo aizsardzību un 

satura, kas saistīts ar naida runu, izņemšanu;” un „ norāda, ka netika pieminēts 

saturs, kas saistīts ar kūdīšanu uz terorismu;” 

2. daļa: „atzinīgi vērtē notiekošo darbu pie Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas 

(AVMPD) un Komisijas nodomu ierosināt pasākumus saistībā ar video koplietošanas 

platformām attiecībā uz nepilngadīgo aizsardzību un satura, kas saistīts ar naida 

runu, izņemšanu;” 

3. daļa: „norāda, ka netika pieminēts saturs, kas saistīts ar kūdīšanu uz terorismu;” 

 
§ 36 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „un izskatīt iespēju pieņemt tiesību aktus” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 37 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „regulatīvus pasākumus un papildinot tos ar” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 38 

1. daļa: „atzinīgi vērtē šai nozarei paredzēto Rīcības kodeksu par nelikumīgas naida runas 

apkarošanu, par ko vienojās 2016. gadā un ko atbalstīja Komisija,” 

2. daļa: „un aicina Komisiju izstrādāt piemērotus un samērīgus līdzekļus tiešsaistes 

platformām nelegālu preču un satura konstatēšanai un novēršanai;” 

 
§ 39 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „attiecībā uz datu īpašumtiesībām” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 58 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „novērtēt nepieciešamību pēc kritērijiem un 

robežvērtībām attiecībā uz nosacījumiem, saskaņā ar kuriem tiešsaistes platformām 

var piemērot papildu tirgus uzraudzību, un” 
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2. daļa: šie vārdi 

 
§ 59 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „uzsver, ka autori un radītāji ir jāaizsargā arī digitālajā 

laikmetā, un atgādina par radošās nozares svarīgumu ES nodarbinātībai un 

ekonomikai;”, „piemēram, interneta pakalpojumu sniedzēji,” un „aktīvus” un „lai 

nodrošinātu izsekojamību” 

2. daļa: „ uzsver, ka autori un radītāji ir jāaizsargā arī digitālajā laikmetā, un atgādina par 

radošās nozares svarīgumu ES nodarbinātībai un ekonomikai;” 

3. daļa: „piemēram, interneta pakalpojumu sniedzēji,” 

4. daļa: „aktīvus” 

5. daļa: „lai nodrošinātu izsekojamību” 

 
§ 61 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „ne tikai uzņēmumiem, bet tie var arī apdraudēt 

patērētāju veselību un drošību, tādēļ patērētāji ir jāinformē par viltotu preču 

nelikumīgas tirdzniecības patieso ietekmi un apjomiem” un „pārskatīšana” 

2. daļa: „ne tikai uzņēmumiem, bet tie var arī apdraudēt patērētāju veselību un drošību, tādēļ 

patērētāji ir jāinformē par viltotu preču nelikumīgas tirdzniecības patieso ietekmi un 

apjomiem” 

3. daļa: „pārskatīšana” 

 
§ 68 

1. daļa: „atzinīgi vērtē Komisijas rīcību saistībā ar konkurences tiesību labāku piemērošanu 

digitālajā vidē un uzsver, ka, ņemot vērā digitālās nozares straujo attīstību, ir 

savlaicīgi jāpieņem lēmumi lietās, kas skar konkurenci;” 

2. daļa: „tomēr norāda, ka dažos aspektos ES konkurences tiesību akti ir jāpielāgo digitālajai 

pasaulei, lai nodrošinātu atbilstību paredzētajam mērķim;” 

 
§ 75 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „kļūt par pasaules līderiem un” 

2. daļa: šie vārdi 
 

8. Humanitārā situācija Jemenā 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, 
B8-0412/2017, B8-0413/2017 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0407/2017  

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

§ 11 1 GUE/NGL PS - 191, 258, 154 

aiz § 11 5 Verts/ALE PS - 194, 231, 171 

6 Verts/ALE PS - 163, 258, 181 

aiz A apsv. 2 Verts/ALE PS - 162, 238, 202 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

aiz I apsv. 3 Verts/ALE PS - 160, 253, 192 

4 Verts/ALE PS - 171, 239, 189 

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0407/2017  ECR  ↓  

B8-0408/2017  EFDD  ↓  

B8-0409/2017  ALDE  ↓  

B8-0410/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0411/2017  S&D  ↓  

B8-0412/2017  PPE  ↓  

B8-0413/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

Verts/ALE: grozījumi Nr. 2, 3, 4, 5, 6 

GUE/NGL: grozījums Nr. 1 
 

Dažādi 

Kopīgo rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0407/2017 ir parakstījis arī Branislav Škripek (ECR grupa). 
 

 

9. Eiropas politisko partiju un fondu statuss un finansēšana 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0405/2017, B8-0406/2017 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0405/2017 

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

§ 2 3 GUE/NGL  -  

6 EFDD PS - 38, 470, 68 

aiz § 2 7 EFDD PS - 120, 432, 16 

aiz B apsv. 1 GUE/NGL  +  

2 GUE/NGL  -  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

4 EFDD PS - 104, 450, 23 

5 EFDD PS - 136, 424, 13 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 409, 134, 25 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0406/2017 (EFDD) 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS ↓  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFDD: grozījumi Nr. 4, 5, 6, 7, galīgais balsojums B8-0405/2017 

 galīgais balsojums B8-0406/2017 

 


