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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. Eiropas Komisijas locekļa iecelšana 

(Aizklātā balsošana (Reglamenta 180. a panta 1. punkts)) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: iecelšana  + 517, 77, 89 

 

 

2. Pamatnolīgums starp ES un Kosovu par vispārīgiem principiem Kosovas dalībai 

Savienības programmās *** 

Ieteikums: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: piekrišana PS + 535, 99, 62 

 

 

3. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Spānijas pieteikums 

EGF/2017/001 ES/Castilla y León ieguves rūpniecība 

Ziņojums: Monika Vana (A8-0248/2017) (vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums un 3/5 nodoto 
balsu) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 602, 86, 9 

 

 

4. Eiropas standarti XXI gadsimtam 

Ziņojums: Marlene Mizzi (A8-0213/2017) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 629, 34, 33 

 

5. Virzība uz Eiropas satvaru attiecībā uz segtajām obligācijām 

Ziņojums: Bernd Lucke (A8-0235/2017) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 543, 99, 56 
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6. Zvejas tūrisma loma zivsaimniecības nozares dažādošanā 

Ziņojums: Renata Briano (A8-0221/2017) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 599, 33, 67 

 

 

7. Noilguma termiņi attiecībā uz satiksmes negadījumiem 

Ziņojums: Pavel Svoboda (A8-0206/2017) (vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 558, 69, 73 

 

 

8. Kopīgu civilprocesa standartu minimums 

Ziņojums: Emil Radev (A8-0210/2017) (vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 545, 79, 71 

 

 

9. Makrofinansiālā palīdzība Moldovas Republikai ***I 

Ziņojums: Sorin Moisă (A8-0185/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Priekšlikums noraidīt Komisijas priekšlikumu 

priekšlikums noraidīt 

Komisijas 

priekšlikumu 

8 EFDD PS - 96, 583, 20 

Provizoriska vienošanās * 

provizoriska 

vienošanās 

6 komiteja PS + 575, 76, 46 

kopīga deklarācija 7 komiteja  +  
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Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFDD: groz. Nr. 8 
 

 

10. Ienākuma nodokļa informācijas atklāšana, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles 

***I 

Ziņojums: Hugues Bayet un Evelyn Regner (A8-0227/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

priekšlikums noraidīt 

Komisijas 

priekšlikumu 

68 EFDD PS - 43, 625, 30 

atbildīgās komitejas 

grozījumi — balsošana 

kopumā 

1-7 

9-15 

17 

19 

21-25 

27 

29-31 

33-44 

47-48 

50-58 

komiteja  +  

atbildīgās komitejas 

grozījumi — atsevišķa 

balsošana 

8 komiteja bd   

1 +  

2/EB - 326, 367, 3 

20 komiteja bd   

1 +  

2/EB + 389, 300, 6 

48.b pants, § 1, aiz 

1. daļas 

60 EFDD PS - 313, 381, 2 

75 GUE/NGL  -  

26 komiteja  +  

48.b pants, § 3, 1. daļa 61rev EFDD PS - 313, 382, 1 

76 GUE/NGL  -  

28 komiteja  +  

48.b pants, § 5, 62 EFDD PS - 313, 380, 3 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

a) apakšpunkts 
77 GUE/NGL  -  

32 komiteja  +  

48.b pants, § 2 63 EFDD  -  

64 EFDD  -  

65 EFDD PS + 374, 320, 2 

48.b pants, § 3, aiz 

3. daļas 

83 S&D EB + 353, 331, 14 

45 komiteja  ↓  

48.b pants, § 3, aiz 

3. daļas 

84 S&D PS - 284, 392, 21 

85 S&D PS - 330, 356, 10 

69rev PPE bd   

1/EB + 372, 211, 113 

2 +  

46 komiteja bd   

1 ↓  

2 ↓  

48.b pants, § 3, aiz 

3. daļas 

86 S&D PS - 332, 353, 11 

70rev PPE EB + 346, 211, 133 

49 komiteja  ↓  

48.b pants, § 3, aiz 

3. daļas 

81 GUE/NGL  -  

1. apsv. 71 GUE/NGL  -  

6. apsv. 16 komiteja  +  

72 GUE/NGL  ↓  

9. apsv. 18 komiteja  +  

73 GUE/NGL  ↓  

59 EFDD PS ↓  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

aiz 9. apsv. 82 S&D EB + 355, 334, 7 

balsojums: Komisijas priekšlikums PS + 534, 98, 62 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFDD: groz. Nr. 59, 60, 61, 62, 65, 68 

S&D: groz. Nr. 84, 85, 86 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

PPE 

Groz. Nr. 8 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “Īstenojot BEPS iniciatīvu, tomēr netika sasniegts tas, ko 

G20 finanšu ministri 2013. gada septembrī apņēmās Sanktpēterburgā, kad viņi 

paziņoja, ka „peļņa ir jāapliek ar nodokli tur, kur ir notikusi ekonomiskā darbība, no 

kuras ir gūta peļņa, un kur ir radīta vērtība”19a. BEPS procesa nespēja sasniegt tā 

sākotnējos mērķus apliecina to, cik svarīgi ir pastiprināt pārskatu sniegšanu par katru 

valsti atsevišķi attiecībā uz visiem starptautiskajiem uzņēmumiem.” 

2. daļa: šie vārdi 

 
Groz. Nr. 20 

 

1. daļa: “Gadījumi, kad uzņēmumi un filiāles pārkāpj pārskata par ienākuma nodokļa 

informāciju sniegšanas prasības, par ko dalībvalstīm saskaņā ar Direktīvu 

2013/34/ES tiek noteikts sods, ir jāreģistrē publiskā reģistrā, ko pārvalda Komisija. “ 

2. daļa: “Daži no soda veidiem cita starpā varētu būt administratīvie naudassodi vai 

aizliegums piedalīties publiskā iepirkuma konkursos un saņemt Savienības 

struktūrfondu finansējumu.” 

 

S&D 

Groz. Nr. 46 

1. daļa: “Dalībvalstis šādu neiekļaušanu reglamentē tādējādi, ka pirms tās ir nepieciešama 

dalībvalsts kompetentās iestādes atļauja. Uzņēmums katru gadu pieprasa jaunu 

atļauju kompetentajai iestādei, kas pieņems lēmumus, pamatojoties uz jaunu 

situācijas novērtējumu.” 

2. daļa: “Ja neiekļautā informācija vairs neatbilst 3.a daļā noteiktajām prasībām, to 

nekavējoties dara publiski pieejamu.” 

 
Groz. Nr. 69 

1. daļa: “Dalībvalstis šādu neiekļaušanu reglamentē tā, ka neiekļaušanas nolūkā ir jāsaņem 

attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes atļauja. Uzņēmums katru gadu ar lūgumu 

izsniegt jaunu atļauju vēršas pie kompetentās iestādes, kura pieņems lēmumu, 

pamatojoties uz jaunu situācijas novērtējumu.” 

2. daļa: “Gadījumā, ja neiekļautā informācija vairs neatbilst 3.a daļā noteiktajām prasībām, 

to nekavējoties dara publiski pieejamu. Sākot ar dienu, kad neiekļaušanas periods 

vairs nav spēkā, uzņēmums ar atpakaļejošu datumu pilnībā atklāj arī informāciju, 

kas ir jāizsaka kā aritmētiskais vidējais lielums un kas ir jādara zināma saskaņā ar šo 

pantu par iepriekšējiem gadiem, kuru laikā minētā informācija nav sniegta.” 
 

Dažādi 

Grozījumi Nr. 66, 67, 74, 78, 79 un 80 bija atsaukti. 
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11. Pagaidu autonomo tirdzniecības pasākumu ieviešana attiecībā uz Ukrainu 

Ziņojums: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Priekšlikums noraidīt 

priekšlikums noraidīt 24 ENF PS - 79, 585, 23 

Provizoriska vienošanās * 

provizoriska 

vienošanās 

22 komiteja PS + 566, 96, 28 

Komisijas paziņojums 23 komiteja  +  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ENF: groz. Nr. 24 
 

 

12. Projekts 2017. finanšu gada vispārējā budžeta grozījumam Nr. 2, ar kuru budžetā 

iekļauj 2016. finanšu gada pārpalikumu 

Ziņojums: Jens Geier (A8-0229/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 8 1 S&D EB + 553, 107, 31 

§ 9 § sākotnējais 

teksts 

PS + 648, 13, 33 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 556, 79, 61 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ECR: § 9 
 

  



P8_PV(2017)07-04(VOT)_LV.docx 8 PE 608.223 

 

13. Ilgāks produktu derīguma laiks: priekšrocības patērētājiem un uzņēmumiem 

Ziņojums: Pascal Durand (A8-0214/2017) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 662, 32, 2 

 

 

14. Cilvēktiesību pārkāpumu novēršana saistībā ar kara noziegumiem un 

noziegumiem pret cilvēci, tostarp genocīdu 

Ziņojums: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 541, 32, 119 

 

 

15. Privātie drošības uzņēmumi 

Ziņojums: Hilde Vautmans (A8-0191/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 4 § sākotnējais 

teksts 

 + grozīts mutiski 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 530, 147, 19 

 

Dažādi 

Ziņojuma sagatavotāja bija ierosinājusi šādu mutisku grozījumu 4. punktā: 

“4. uzsver, ka nekādas darbības nedrīkstētu nodot ārpakalpojumos tādiem PAU, kas nozīmētu 

spēka lietošanu un/vai aktīvu piedalīšanos karadarbībā, izņemot pašaizsardzību, un nekādos 

apstākļos nedrīkstētu atļaut PAU piedalīties nopratināšanās vai vadīt tās; uzsver, ka ES drošības un 

aizsardzības jomā galvenā uzmanība būtu jāveltī tam, lai stiprinātu valsts bruņotos spēkus, 

attiecībā uz kuriem PAU var būt tikai papildinājums bez jebkādām pilnvarām pieņemt stratēģiskus 

lēmumus; uzsver, ka jebkādai privātu apsardzes uzņēmumu līdzdalībai militārās operācijās ir jābūt 

pamatotai, ar precīzi definētiem mērķiem, kurus var pārbaudīt, izmantojot konkrētus rādītājus, 

detalizēti izklāstītu budžetu un konkrētu sākuma un beigu datumu un jādarbojas saskaņā ar stingru 

ētikas kodeksu; norāda, ka bruņoto spēku un drošības spēku darbam ārzemēs ir fundamentāla 

vērtība miera uzturēšanā un konfliktu novēršanā, kā arī sociālajā atjaunošanā un tai sekojošajā 

nacionālās samierināšanas procesā;” 
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16. Darba apstākļi un nestabila nodarbinātība 

Ziņojums: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017) 

a Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

alternatīvs rezolūcijas 

priekšlikums 

2 ENF PS - 65, 622, 4 

§ 5 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB - 335, 344, 11 

§ 6 1 vairāk nekā 

76 deputāti 

 -  

§ sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 375, 298, 21 

§ 9 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 408, 277, 5 

§ 10 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB - 306, 375, 8 

§ 24 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 351, 316, 24 

§ 27 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB - 276, 405, 7 

§ 31 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 518, 153, 23 

2/PS + 446, 213, 28 

§ 34 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 547, 78, 65 

2/PS + 386, 273, 32 

§ 45 § sākotnējais bd   
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a Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

teksts 
1/PS + 652, 19, 19 

2/PS + 474, 165, 52 

§ 46 § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

§ 58 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) 

(EMPL komiteja) 

PS + 504, 111, 59 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ENF: groz. Nr. 2 

S&D: § 31, 34, 45 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

Deputāti: § 5, 6, 10, 46, 58 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

Deputāti 

§ 9 

1. daļa: viss teksts, izņemot “elastīguma un drošības līdzsvarošana” un “zems 

administratīvais slogs darba devējiem” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 24 

1. daļa: viss teksts, izņemot “un ka tās nekādā gadījumā nedrīkst ļaunprātīgi izmantot, 

padarot par migrācijas kontroles mehānismiem” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 27 

1. daļa: viss teksts, izņemot “Komisiju un” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 31 

1. daļa: “aicina Komisiju turpināt Darba ņēmēju norīkošanas direktīvas mērķtiecīgo 

pārskatīšanu un pārskatīt Pagaidu darba ņēmēju direktīvu, lai visiem darba ņēmējiem 

nodrošinātu pamata sociālās tiesības,” 

2. daļa: “tostarp tiesības uz vienlīdzīgu samaksu par vienlīdzīgu darbu vienā un tajā pašā 

darbavietā” 

 
§ 34 

1. daļa: “norāda, ka, ņemot vērā to darba ņēmēju, jo īpaši jauniešu, skaitu, kuri tagad atstāj 

savu izcelsmes valsti un darba meklējumos dodas uz citām dalībvalstīm, ir steidzami 

jāizstrādā atbilstīgi pasākumi, lai garantētu, ka ir nodrošināta visu darba ņēmēju 

sociālo un darba tiesību aizsardzība; šajā sakarībā aicina Komisiju un dalībvalstis 

turpināt uzlabot ES darbaspēka mobilitāti, vienlaikus ievērojot vienlīdzīgas 

attieksmes principu, saglabājot algas un sociālos standartus, kā arī nodrošinot sociālo 

tiesību pilnīgu pārnesamību;” 
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2. daļa: “aicina visas dalībvalstis izstrādāt sociālo un nodarbinātības politiku, ar ko 

nodrošina vienlīdzīgas tiesības un vienlīdzīgu samaksu vienā un tajā pašā 

darbavietā;” 

 
§ 45 

1. daļa: “aicina Komisiju un dalībvalstis apkarot nedeklarētu darbu, fiktīvu pašnodarbinātību 

un visu veidu nelegālas nodarbinātības praksi, kas apdraud darba ņēmēju tiesības un 

sociālā nodrošinājuma sistēmas;” 

2. daļa: “atkārtoti pauž viedokli, ka būtu jāapsver iespēja visās turpmākajās nodarbinātības 

politikas nostādnēs aizliegt nulles stundu līgumus;” 

 


