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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. Deleģēto aktu pieņemšanas laikposms***I 

Ziņojums: Gesine Meissner (A8-0332/2017) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 615, 36, 18 

 

 

2. Priekšlikums iecelt Revīzijas palātas locekli — Karel Pinxten 

Ziņojums: Indrek Tarand (A8-0336/2017) (aizklāta balsošana (Reglamenta 180.a panta 1. punkts)) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: Karel 

Pinxten kandidatūra 

 - 284, 310, 81 

 

 

3. Priekšlikums iecelt Revīzijas palātas locekli — Pietro Russo 

Ziņojums: Indrek Tarand (A8-0337/2017) (aizklāta balsošana (Reglamenta 180.a panta 1. punkts)) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: Pietro 

Russo kandidatūra 

 + 506, 81, 66 

 

 

4. Priekšlikums iecelt Revīzijas palātas locekli — Hannu Takkula 

Ziņojums: Indrek Tarand (A8-0338/2017) (aizklāta balsošana (Reglamenta 180.a panta 1. punkts)) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: Hannu 

Takkula kandidatūra 

 + 472, 161, 43 

 

 

5. Priekšlikums iecelt Revīzijas palātas locekli — Baudilio Tomé Muguruza 

Ziņojums: Indrek Tarand (A8-0342/2017) (aizklāta balsošana (Reglamenta 180.a panta 1. punkts)) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: Baudilo  + 497, 102, 81 
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Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Tomé Muguruza 

kandidatūra 

 

 

6. Priekšlikums iecelt Revīzijas palātas locekli — Bettina Jakobsen 

Ziņojums: Indrek Tarand (A8-0341/2017) (aizklāta balsošana (Reglamenta 180.a panta 1. punkts)) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: Bettina 

Jakobsen kandidatūra 

 + 558, 36, 52 

 

 

7. Priekšlikums iecelt Revīzijas palātas locekli — João Alexandre Tavares Gonçalves 

de Figueiredo 

Ziņojums: Indrek Tarand (A8-0343/2017) (aizklāta balsošana (Reglamenta 180.a panta 1. punkts)) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: João 

Alexandre Tavares 

Gonçalves de 

Figueiredo kandidatūra 

 + 572, 57, 52 

 

 

8. Priekšlikums iecelt Revīzijas palātas locekli — Iliana Ivanova 

Ziņojums: Indrek Tarand (A8-0344/2017) (aizklāta balsošana (Reglamenta 180.a panta 1. punkts)) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: Ilana 

Ivanova kandidatūra 

 + 568, 61, 37 

 

 

9. Aizsardzība pret importu par dempinga cenām un subsidētu importu no valstīm, 

kas nav ES dalībvalstis***I 

Ziņojums: Salvatore Cicu (A8-0236/2017) 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Provizoriska vienošanās 

Provizoriska 

vienošanās 

22 komiteja PS + 554, 48, 80 

Komisijas paziņojums 23 komiteja  +  

 

 

10. Tiesiskums Maltā 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0596/2017, B8-0597/2017 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0596/2017 

(S&D) 

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  -  

Rezolūcijas priekšlikums B8-0597/2017 

(PPE, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE) 

§ 2 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

aiz § 4 2 GUE/NGL PS - 296, 354, 29 

§ 5 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 6 1 S&D  -  

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

aiz § 10 8 Verts/ALE PS + 506, 147, 29 

aiz § 11 9 Verts/ALE PS - 199, 449, 26 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 12 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

aiz § 13 3 GUE/NGL  -  

4 GUE/NGL  -  

10. atsauce § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

Mutisks grozījums 

B apsv. 

 sākotnējais 

teksts 

 -  

aiz P apsv. 5 Verts/ALE PS + 498, 133, 53 

aiz U apsv. 6 Verts/ALE PS - 291, 373, 18 

7 Verts/ALE PS - 190, 446, 47 

X apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

Z apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 638, 22, 19 

2/PS + 381, 266, 28 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 466, 49, 167 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

Verts/ALE: Z apsv., groz. Nr. 5, 6, 7, 8, 9, galīgais balsojums (B8-0597/2017) 

GUE/NGL: groz. Nr. 2 

PPE: galīgais balsojums (B8-0597/2017) 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ECR: § 12, 10. atsauce, X apsv. 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

S&D 

§ 5 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “pēdējo gadu” 

2. daļa: šie vārdi 

 

Verts/ALE 

Z apsvērums 
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1. daļa: “tā kā Eiropola Finanšu izlūkošanas grupas ziņojumā “From suspicion to action – 

converting financial intelligence into greater operational impact” (“No aizdomām 

līdz rīcībai — finanšu izlūkošanas pārveidošana par pasākumu ar lielāku darbības 

ietekmi”) ir uzsvērts, ka konkrētas personas, tostarp noziedzīgas organizācijas, ir 

ļaunprātīgi izmantojušas Maltas interneta uzņēmumus, lai legalizētu noziedzīgi 

iegūtus līdzekļus;” 

2. daļa: “tā kā tas nebūtu jāinterpretē kā nozares raksturojums kopumā,” 

 

ECR 

§ 6 

1. daļa: “aicina Komisiju veidot dialogu par tiesiskumu Maltā un nodrošināt Eiropas vērtību 

ievērošanu; aicina Komisiju vispusīgi informēt Parlamentu par tās novērtējumu; 

atkārtoti norāda, ka ir nepieciešams regulārs uzraudzības un dialoga process, 

iesaistot visas dalībvalstis un līdzdarbojoties Padomei, Komisijai un Parlamentam, 

lai aizsargātu ES pamatvērtības — demokrātiju, pamattiesības un tiesiskumu” 

2. daļa: “— kā tas tika ierosināts Parlamenta 2016. gada 25. oktobra rezolūcijā par ES 

mehānisma demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām izveidi (DTP pakts)” 

 

GUE/NGL 

§ 2 

1. daļa: “prasa veikt neatkarīgu starptautisku izmeklēšanu Daphne Caruana Galizia 

slepkavības lietā;” 

2. daļa: “šajā saistībā atzīst Maltas iestāžu centienus panākt starptautisku tiesībaizsardzības 

iestāžu, tostarp ASV Federālā izmeklēšanas biroja un Nīderlandes tiesu medicīnas 

ekspertu, iesaistīšanos; prasa Eiropola pilnīgu iesaistīšanos izmeklēšanā uz visu tās 

laiku;” 
 

Dažādi 

Rezolūcijas priekšlikumu B8-0597/2017 bija parakstījuši arī Molly Scott Cato un Ernest Urtasun 

(groupe Verts/ALE). 
 

 

11. Daudzpusējas sarunas pirms PTO 11. Ministru konferences 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0593/2017 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0593/2017 

(INTA komiteja) 

§ 2 1 GUE/NGL PS - 110, 553, 14 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 7 2S GUE/NGL PS - 107, 545, 26 

§ sākotnējais bd   
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

teksts 
1 +  

2 +  

§ 11 3 GUE/NGL PS - 127, 532, 24 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 510, 53, 112 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

PPE: galīgais balsojums 

GUE/NGL: groz. Nr. 1,2, 3 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

Verts/ALE 

§ 2 

1. daļa: “uzsver nepieciešamību balstīties uz 9. un 10. Ministru konferencē saskaņotajiem 

rezultātiem, lai 11. Ministru konferencē, kas notiks Buenosairesā 2017. gada 

decembrī, tiktu panākts un garantēts būtisks progress nolūkā saglabāt un stiprināt 

daudzpusēju tirdzniecības struktūru;” 

2. daļa: “uzsver, ka, neraugoties uz iepriekš minēto, pusēm būtu jāīsteno jauni politikas 

mērķi tādās jomās kā digitālā tirdzniecība un investīciju atvieglošana;” 

 
§ 7 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “pakalpojumu iekšzemes regulējumu, e-komerciju,” 

2. daļa: šie vārdi 
 

 

12. Austrumu partnerība: 2017. gada novembra samits 

Ziņojums: Laima Liucija Andrikienė un Knut Fleckenstein (A8-0308/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 1, h) apakšpunkts § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 1, p) apakšpunkts § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 529, 111, 32 

§ 1, q) apakšpunkts § sākotnējais 

teksts 

ats. +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 1, s) apakšpunkts § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3/PS + 519, 141, 20 

§ 1, y) apakšpunkts § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 1, ac) apakšpunkts § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 519, 143, 9 

§ 1, ad) apakšpunkts § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 1, ae) apakšpunkts § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 1, af) apakšpunkts § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

K apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 529, 111, 35 

L apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

Balsojums: ieteikums (viss teksts) PS + 519, 114, 47 
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Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ENF: § 1 p) apakšpunkts, § 1 q) apakšpunkts, § 1 ad) apakšpunkts, K apsv. 
 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFDD: § 1 p) apakšpunkts (2.daļa), §1 ac) apakšpunkts (2. daļa), §1 s) apakšpunkts 

(3. daļa), K apsv. (2. daļa) 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ENF 

§ 1, h) apakšpunkts 

1. daļa: “apņemties kopīgi strādāt pie mobilitātes palielināšanas starp ES un tās 

partnervalstīm;” 

2. daļa: “atbalstīt Moldovu, Gruziju un Ukrainu vīzu režīma liberalizācijas nolīguma 

īstenošanā un nodrošināt to, ka nākotnē netiek izmantoti vīzu režīma atcelšanas 

apturēšanas mehānismi, šajā nolūkā īpaši veicinot policijas un muitas iestāžu ciešu 

sadarbību, lai cīnītos pret drošības apdraudējumiem, noziedzību un atļautā 

uzturēšanās termiņa pārsniegšanu; sākt dialogu par vīzu jautājumiem ar Armēniju, 

mudināt Azerbaidžānu panākt progresu vīzu režīma atvieglošanas un 

atpakaļuzņemšanas nolīgumu īstenošanā, lai nākotnē sāktu dialogu par vīzu 

jautājumiem, un pabeigt sarunas par vīzu režīma atvieglošanas un 

atpakaļuzņemšanas nolīgumiem ar Baltkrieviju tās pilsoņu labā, ja šīs valstis būs 

panākušas būtisku progresu pamatvērtību jomā un ievēros vīzu režīma liberalizācijas 

rīcības plānos paredzētos konkrētos nosacījumus;” 

 
§ 1, y) apakšpunkts 

1. daļa: “uzsvērt, ka Austrumu partnerības mērķis ir radīt nepieciešamos apstākļus ciešai 

politiskai asociācijai” 

2. daļa: “un ekonomiskai integrācijai, tostarp dalībai ES programmās; atkārtoti uzsvērt, ka 

AN ar Gruziju, Moldovu un Ukrainu šo valstu attiecībās ar ES nav galīgais mērķis; 

vēlreiz izteikt atzinību par minēto valstu centieniem integrēties Eiropā; norādīt, ka 

saskaņā ar LES 49. pantu un 2017. gada 25. marta Romas deklarāciju jebkura 

Eiropas valsts var iesniegt pieteikumu, lai kļūtu par ES dalībvalsti, ar nosacījumu, ka 

tā atbilst Kopenhāgenas kritērijiem, ievēro demokrātijas principus, pamatbrīvības, 

cilvēktiesības un minoritāšu tiesības un uztur tiesiskumu; šajā sakarā mudina 

dalībvalstis vienoties par vērienīgu 2017. gada samita deklarāciju, kurā būtu noteikti 

attiecīgi ilgtermiņa mērķi;” 

 
§ 1, ae) apakšpunkts 

1. daļa: “atzinīgi vērtēt Komisijas priekšlikumus sniegt sadarbības partneriem 

makrofinansiālu palīdzību, vienlaikus uzstājot, ka šiem priekšlikumiem ir jāpievieno 

stingri un efektīvi nosacījumi, it īpaši tiesiskuma (tostarp neatkarīgas tiesu sistēmas 

un daudzpartiju parlamentāras sistēmas) uzturēšanas, labas pārvaldības (tostarp 

efektīvas cīņas pret korupciju) nodrošināšanas un cilvēktiesību aizstāvēšanas un 

mediju brīvības ziņā; ik pēc sešiem mēnešiem iesniegt Parlamentam un Padomei 

detalizētu rakstisku ziņojumu par progresu, ko minētajās trīs jomās panākuši 

partneri, kuri jau saņem šādu palīdzību;”, izņemot vārdus “atzinīgi vērtēt Komisijas 

priekšlikumus sniegt sadarbības partneriem makrofinansiālu palīdzību, vienlaikus” 

2. daļa: “atzinīgi vērtēt Komisijas priekšlikumus sniegt sadarbības partneriem 

makrofinansiālu palīdzību, vienlaikus” 

3. daļa: “aicināt Komisiju izstrādāt jaunas makrofinansiālās palīdzības programmas, kas būtu 

paredzētas partnervalstīm, kuras sekmīgi pabeigušas iepriekšējās programmas, 

sistemātiski paredzēt iepriekš minēto nosacījumu izvirzīšanu turpmākos šādas 

palīdzības sniegšanas priekšlikumos un nodrošināt to striktu piemērošanu, it īpaši 

Moldovas gadījumā;” 

 
§ 1, af) apakšpunkts 
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1. daļa: “prasīt Komisijai, Eiropas Investīciju bankai un citām daudzpusējām finanšu 

institūcijām strādāt pie tā, lai veiksmīgi īstenotu Investīciju plānu Eiropai un ieviestu 

īpašu atbalsta mehānismu tām Austrumu partnerības valstīm, kas apņēmušās īstenot 

AN; pieprasīt, lai, balstoties uz labāko praksi vairāku līdzekļu devēju instrumentu 

jomā, tiktu izveidots Ukrainai, Gruzijai un Moldovai paredzēts trasta fonds, un 

vienlaikus uzsver, ka šim trasta fondam būtu jākoncentrējas uz privātām un 

publiskām investīcijām, it īpaši sociālajā un ekonomiskajā infrastruktūrā, un uz 

investīcijām, kuru mērķis ir veicināt investīciju absorbcijas spēju, kā arī uz 

starptautisko finanšu institūciju un starptautisko līdzekļu devēju sniegtā atbalsta 

koordinēšanu uz vietas; apsvērt iespēju sarīkot Ukrainai veltītu līdzekļu devēju 

konferenci, lai palīdzētu apmierināt šīs valsts humanitārās vajadzības, ko radījis 

konflikts valsts austrumos un Krimas aneksija;” 

2. daļa: “nodrošināt, ka tiek rūpīgi pārbaudīts visu minēto līdzekļu izlietojums, lai nepieļautu 

nekādu nepareizu izmantošanu;” 

 
L apsvērums 

1. daļa: “tā kā Austrumu partnerības politika balstās uz ikvienas partnervalsts suverēnajām 

tiesībām brīvi izvēlēties savu nosprausto mērķu vērienīguma līmeni, ko tā vēlas 

sasniegt attiecībās ar ES;” 

2. daļa: “tā kā partneriem, kas cenšas veidot ciešākas attiecības ar ES, vajadzētu būt 

iespējai rēķināties ar lielāku atbalstu un palīdzību kopīgi noteikto mērķu 

īstenošanā ar nosacījumu, ka tie izpilda pašreizējās saistības reformu jomā, — 

saskaņā ar principu “vairāk par vairāk”,” 
 

EFDD 

§ 1, p) apakšpunkts 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “— kuras militārā klātbūtne reģionā, neraugoties uz 

izdarīto spiedienu, pēdējos gados ir palielinājusies — saglabāšanā, it īpaši, 

izmantojot pastiprinātus konkrētiem mērķiem paredzētus ierobežojošus pasākumus,” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 1, ac) apakšpunkts 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un atbalstīt tās darbības, piešķirot papildu finansējumu”  

2. daļa: šie vārdi 

 
K apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “, tostarp daži no tiem tādi, kurus pretrunā savām 

starptautiskajām saistībām ievērot starptautisko tiesisko kārtību uzsākusi un 

joprojām aktīvi uztur Krievijas Federācija” un “tā kā Krievijas agresija pret Ukrainu, 

it īpaši nelikumīgā Krimas pussalas aneksija un divu Gruzijas reģionu okupācija, kā 

arī Krievijas hibrīddraudi, tostarp destabilizēšanas darbības un propaganda, apdraud 

Eiropas drošību kopumā;” 

2. daļa: šie vārdi 

 

EFDD, ENF 

§ 1, s) apakšpunkts 

1. daļa: “prasīt nodrošināt pastāvīgu atbalstu ES un EDSO misiju darbam Gruzijā, Moldovā 

un Ukrainas austrumos, jo tās ir ļoti svarīgas operācijas, ar kuru palīdzību tiek 

nodrošināts miers un drošība pirmām kārtām vietējiem iedzīvotājiem;” 

2. daļa: “nodrošināt šo misiju pilnvarojumu efektīvu īstenošanu un mudināt Krieviju garantēt 

tām netraucētu piekļuvi;” 
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3. daļa: “apsvērt iespēju atbalstīt bruņotas EDSO policijas misijas izvietošanu Ukrainas 

austrumos; kopā ar partnervalstīm apsvērt iespēju pastiprināt ES lomu minēto 

konfliktu risināšanā, tostarp sākot vērienīgas pilntiesīgas Kopējās drošības un 

aizsardzības politikas (KDAP) misijas, kuru uzdevums būtu palielināt drošību un 

stabilitāti;” 
 

 

13. Rīcības plāns dabai, cilvēkam un ekonomikai 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0589/2017 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0589/2017 

(ENVI komiteja) 

§ 16 § sākotnējais 

teksts 

vs/VE + 410, 255, 6 

§ 28 § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

§ 29 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 + 433, 213, 3 

2/EB + 372, 267, 21 

§ 32 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3/EB - 271, 388, 4 

§ 35 § sākotnējais 

teksts 

vs/VE + 420, 222, 25 

aiz § 35 1 PPE  -  

§ 36 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3/EB + 398, 237, 37 

4 +  

5 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 52 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB - 286, 361, 23 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 612, 33, 35 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ECR: galīgais balsojums 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

PPE: § 16 

ECR, Verts/ALE: § 28, 35 

S&D: § 28 

GUE/NGL: § 28, 32, 35, 36 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ECR 

§ 52 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un ekonomiskā izaugsme kopumā” 

2. daļa: šie vārdi 

 

Verts/ALE 

§ 29 

1. daļa: “atzinīgi vērtē darbības, kas vērstas uz ekosistēmu pakalpojumu integrēšanu lēmumu 

pieņemšanā;” 

2. daļa: “tomēr pauž nožēlu, ka rīcības plānā trūkst konkrētas iniciatīvas par bioloģiskās 

daudzveidības neto zudumu nepieļaušanu;” 

 

Verts/ALE, S&D 

§ 32 

1. daļa: “vēlreiz norāda, ka viena no sešām galvenajām lauku attīstības prioritātēm ES ir ar 

lauksaimniecību un mežsaimniecību saistīto ekosistēmu atjaunošana, saglabāšana un 

uzlabošana, ietverot Natura 2000 teritorijas;” 

2. daļa: “atgādina par daudzajiem centieniem, ko veikušas lauksaimniecībā iesaistītās 

personas, jo īpaši saistībā ar zaļināšanas pasākumu īstenošanu, ko ieviesa pēc KLP 

pārskatīšanas 2013. gadā;” 

3. daļa: “uzsver, ka saskaņā ar Komisijas sākotnējiem novērojumiem vēl ir pāragri novērtēt 

šo pasākumu ietekmi sugu un dzīvotņu atjaunošanas un bioloģiskās daudzveidības 

uzlabošanas ziņā; aicina Komisiju turpināt pētījumus, lai pēc iespējas drīz sniegtu 

informāciju par zaļināšanas pasākumu ietekmi;” 

 

ECR, Verts/ALE 

§ 36 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “(jo īpaši vilku)”, “ekosistēmu un neapdzīvotu lauku 

teritoriju ilgtspējīgu attīstību” un “, kā arī citām sociālekonomiskām darbībām” 

2. daļa: “(jo īpaši vilku)” 

3. daļa: “ekosistēmu un neapdzīvotu lauku teritoriju ilgtspējīgu attīstību” 

4. daļa: “, kā arī citām sociālekonomiskām darbībām” 

5. daļa: “tādā veidā, kas neapdraudētu lauku apvidu ilgtspējīgu attīstību” 
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14. Stāvoklis tiesiskuma un demokrātijas jomā Polijā 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0594/2017, B8-0595/2017 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0594/2017 

(ECR grupa) 

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  -  

Rezolūcijas priekšlikums B8-0595/2017 

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

§ 1 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 568, 30, 78 

§ 2 8S ENF  -  

§ 6 9 ENF PS - 127, 525, 26 

§ 7 10S ENF  -  

§ 8 11S ENF PS - 119, 527, 27 

§ 9 12S ENF PS - 115, 527, 27 

§ 10 § sākotnējais 

teksts 

PS + 501, 143, 26 

aiz § 10 2 GUE/NGL PS - 67, 580, 21 

§ 11 13S ENF  -  

aiz § 11 6 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

bd   

1/PS + 323, 262, 85 

2/PS + 383, 200, 85 

7 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

PS + 406, 207, 58 

3 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

PS - 283, 298, 83 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 12 14 ENF  -  

§ sākotnējais 

teksts 

PS + 536, 116, 15 

§ 13 § sākotnējais 

teksts 

PS + 538, 102, 30 

§ 14 15 ENF PS - 132, 517, 27 

§ sākotnējais 

teksts 

PS + 448, 190, 29 

aiz § 14 16 ENF  -  

§ 15 § sākotnējais 

teksts 

PS + 508, 149, 15 

aiz § 15 1 PPE, S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

aiz 31. atsauces 4 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

PS + 387, 203, 77 

D apsv. § sākotnējais 

teksts 

PS + 532, 58, 76 

H apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 491, 124, 54 

aiz J apsv. 5 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

PS + 389, 220, 54 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 438, 152, 71 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ECR: groz. Nr. 3, 4, 5, 6 , 7, § 14, galīgais balsojums (B8-0595/2017) 

EFDD: § 1 (2. daļa), 10, 12, 13, 14, 15, D apsvērums, H apsvērums (2. daļa), groz. Nr. 11, 

12 

GUE/NGL: groz. Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7 

ENF: groz. Nr. 9, 15, galīgais balsojums (B8-0595/2017) 

PPE: § 14 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi  
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ECR, PPE: § 14 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

EFDD 

§ 1 

1. daļa: “uzsver, ka ir būtiski svarīgi nostiprināt kopīgās Eiropas vērtības, kas uzskaitītas 

LES 2. pantā un Polijas konstitūcijā,” 

2. daļa: “un garantēt pamattiesības, kā tās ir noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību 

hartā” 

 
H apsvērums 

1. daļa: “tā kā Polijas valdības atteikšanās izpildīt ES Tiesas lēmumu par Belovežas meža 

izstrādi” 

2. daļa: “un atteikšanās pildīt Eiropas Cilvēktiesību tiesas pagaidu lēmumus par izraidīšanu 

uz Baltkrieviju ir simboliski apliecinājumi tam, ka Polija neievēro ES līgumus” 

 

ALDE 

6. grozījums 

1. daļa: “aicina Polijas valdību ieņemt stingru nostāju attiecībā uz sieviešu un meiteņu 

tiesībām, nodrošinot bezmaksas un pieejamus kontracepcijas līdzekļus bez jebkādas 

diskriminācijas un padarot kontracepcijas līdzekļus arkārtas gadījumiem pieejamus 

bez receptes;” 

2. daļa: “šajā sakarībā prasa atcelt tiesību aktu, kas ierobežo sieviešu un meiteņu piekļuvi 

kontracepcijas tabletēm ārkārtas gadījumiem;” 
 

Dažādi 

Grozījumus Nr. 1, 4, 5, 6 un 7 bija parakstījusi arī Julie Ward (S&D grupa). 

 


