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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. Pašreizējais stāvoklis sarunās ar Apvienoto Karalisti 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0676/2017, B8-0677/2017 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0676/2017 

(EFDD) 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS - 59, 591, 26 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0677/2017 

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

§ 1 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 537, 78, 66 

aiz § 1 17 GUE/NGL PS - 108, 458, 123 

§ 2 1 ALDE, PPE, 

S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

bd   

1/PS + 641, 34, 14 

2 +  

aiz § 2 18 GUE/NGL  -  

§ 3 8 EFDD PS - 62, 597, 31 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3/PS + 571, 62, 56 

4/PS + 572, 68, 49 

§ 5 10 EFDD PS - 135, 538, 16 

aiz § 5 9 EFDD PS - 66, 612, 10 

§ 7 § sākotnējais 

teksts 

PS + 558, 76, 54 

§ 8, 1. ievilkums 12 EFDD PS - 55, 595, 36 

§ 8, 2. ievilkums § sākotnējais bd   
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

teksts 
1 +  

2/PS + 547, 84, 55 

§ 8, 3. ievilkums 13 EFDD PS - 75, 584, 28 

§ 8, 4. ievilkums 14 EFDD PS - 57, 594, 34 

§ 8, 5. ievilkums § sākotnējais 

teksts 

PS + 562, 79, 46 

§ 8, 8. ievilkums 16 EFDD PS - 105, 553, 29 

§ 8, 8. ievilkums 15 EFDD PS - 70, 592, 25 

11 EFDD PS - 69, 594, 24 

§ 10 3 EFDD PS - 65, 500, 121 

§ sākotnējais 

teksts 

PS + 543, 76, 66 

§ 12 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 562, 70, 54 

§ 13 § sākotnējais 

teksts 

PS + 565, 65, 58 

§ 14 § sākotnējais 

teksts 

PS + 559, 70, 57 

aiz 1. atsauces 4 EFDD PS - 87, 592, 11 

C apsv. 5 EFDD PS - 59, 604, 24 

D apsv. § sākotnējais 

teksts 

PS + 573, 54, 61 

G apsv. 6 EFDD PS - 134, 529, 23 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 620, 65, 4 

I apsv. 7 EFDD PS - 101, 551, 34 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

M apsv. § sākotnējais 

teksts 

PS + 575, 58, 54 

aiz O apsv. 2 ALDE, PPE, 

S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

 +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 556, 62, 68 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFDD: grozījumi Nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, § 3 (3. un 4. daļa), 7, 8, 

2. iev. (2. daļa), 10, 12 (2. daļa), 13, 14, D apsv., G apsv. (2. daļa), M apsv., galīgais 

balsojums (B8-0677/2017), galīgais balsojums (B8-0676/2017) 

GUE/NGL: grozījums Nr. 17 

ENF: § 8, 5. ievilkums 

ECR: grozījums Nr. 1 (1. daļa) 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ENF: § 10 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

EFDD: 

§ 1 

1. daļa: “atzinīgi vērtē kopīgo progresa ziņojumu, ar kuru iepazīstināja ES un Apvienotās 

Karalistes sarunu vedēji un kurā secināts, ka sarunās par izstāšanās līgumu ir panākts 

pietiekams progress,” 

2. daļa: “un apsveic Savienības sarunu vedēju par sarunu norisi;” 

 
§ 8, 2. ievilkums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “neļaujot īstenot individuālu pieeju katram sektoram;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 12 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un tajā ir paredzēta ES acquis, tostarp pilsoņu tiesību 

pagarināšana, tādējādi nosakot, ka spēkā esošie Savienības regulatīvie, budžeta, 

uzraudzības, tiesu un izpildes instrumenti un struktūras turpinās attiekties uz 

Apvienoto Karalisti;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
G apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “izmantojot tiesiskā regulējuma saskaņošanu,” 

2. daļa: šie vārdi 

 

ECR: 

Grozījums Nr. 1 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “taču” un “un ka sarunas otrajā posmā var būt 

veiksmīgas tikai tad, ja Apvienotās Karalistes valdība pilnībā ievēro arī saistības, ko 

tā uzņēmās kopīgajā ziņojumā, un ja šīs saistības tiek pilnībā pārnestas uz izstāšanās 

līguma projektu;” 

2. daļa: šie vārdi 
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EFDD, ENF: 

§ 3 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “kā arī norāda, ka, tiklīdz tiks pabeigts šis galīgais 

variants, ir jāizstrādā noteikts skaidrs un nepārprotams izstāšanās līguma juridiskais 

teksts;”, “pierādīšanas pienākuma slogu uzliekot Apvienotās Karalistes iestādēm, ja 

tās apšauba deklarētās informācijas patiesumu,” un “Eiropas Savienības Tiesas 

lēmumu saistošo raksturu attiecībā uz  pilsoņu tiesību noteikumu interpretāciju, kā 

arī” 

2. daļa: “vārdus “kā arī norāda, ka, tiklīdz tiks pabeigts šis galīgais variants, ir jāizstrādā 

noteikts skaidrs un nepārprotams izstāšanās līguma juridiskais teksts;” 

3. daļa: “pierādīšanas pienākuma slogu uzliekot Apvienotās Karalistes iestādēm, ja tās 

apšauba deklarētās informācijas patiesumu,” 

4. daļa: “Eiropas Savienības Tiesas lēmumu saistošo raksturu attiecībā uz  pilsoņu tiesību 

noteikumu interpretāciju, kā arī”  
 

 

2. Iebildumu izteikšana pret īstenošanas aktu: Fosforskābes, fosfātu, difosfātu, 

trifosfātu un polifosfātu (E 338-452) lietošana uz vertikāli novietotiem iesmiem 

saldētā gaļā 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0666/2017 (Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšanai vajadzīgs kvalificēts 
vairākums) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0666/2017 

(ENVI komiteja) 

aiz § 4 4 Verts/ALE EB + 365, 298, 8 

aiz D apsv. 1 Verts/ALE EB + 373, 294, 1 

aiz L apsv. 2 Verts/ALE  +  

3 Verts/ALE  +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS - 373, 272, 30 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ENF, Verts/ALE, S&D, ECR: galīgais balsojums 
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3. Ieteikuma projekts pēc izmeklēšanas attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas 

Ieteikuma projekts: B8-0660/2017 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Ieteikuma projekts B8-0660/2017 

(Izmeklēšanas komiteja, kuras uzdevums ir pārbaudīt apgalvojumus par iespējamiem pārkāpumiem 

un administratīvām kļūmēm Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas) 

aiz § 1 38 GUE/NGL PS - 129, 340, 214 

39 GUE/NGL PS - 73, 523, 83 

40 GUE/NGL PS - 333, 335, 11 

41 GUE/NGL EB - 299, 357, 19 

§ 3 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

aiz § 3 23 PPE  +  

24 PPE  +  

25 PPE  +  

aiz § 4 26 PPE  +  

§ 6 § sākotnējais 

teksts 

PS + 500, 160, 24 

§ 7 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB - 235, 276, 158 

aiz § 8 42 GUE/NGL EB - 316, 324, 39 

43 GUE/NGL PS + 587, 74, 24 

44 GUE/NGL PS + 520, 151, 12 

§ 12 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 419, 238, 22 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 13 27 PPE EB + 476, 141, 51 

§ sākotnējais 

teksts 

ats. ↓  

aiz § 13 9 EFDD PS - 155, 515, 10 

§ 15 28 PPE PS + 474, 177, 33 

§ sākotnējais 

teksts 

ats. ↓  

§ 19 § sākotnējais 

teksts 

PS + 355, 316, 13 

§ 21 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 674, 8, 4 

2/PS + 583, 67, 22 

aiz § 22 10 EFDD PS + 373, 281, 32 

§ 24 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB - 223, 304, 139 

aiz § 24 45 GUE/NGL  -  

46 GUE/NGL PS + 416, 260, 6 

aiz § 25 14 S&D bd   

1/PS + 411, 248, 22 

2/PS + 346, 309, 25 

3/PS - 327, 327, 24 

§ 26 29 PPE EB + 374, 277, 21 

§ sākotnējais 

teksts 

ats. ↓  

aiz § 26 58 GUE/NGL  -  

aiz § 27 47 GUE/NGL  -  

aiz § 33 48 GUE/NGL  -  

§ 34 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 35 § sākotnējais 

teksts 

PS - 332, 334, 16 

§ 38 30 PPE EB - 244, 392, 38 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

3/EB - 307, 360, 14 

§ 39 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

aiz § 39 49 GUE/NGL  -  

50 GUE/NGL  -  

aiz § 41 11 EFDD PS + 337, 325, 20 

§ 45 51 GUE/NGL  -  

§ sākotnējais 

teksts 

ats./EB - 300, 344, 28 

aiz § 49 6 Verts/ALE PS - 291, 374, 12 

52 GUE/NGL EB + 335, 327, 16 

§ 51 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB - 328, 349, 5 

§ 52 § sākotnējais 

teksts 

PS + 361, 299, 19 

§ 55 § sākotnējais 

teksts 

PS - 173, 360, 148 

aiz § 55 15 ENF  -  

§ 58 31 PPE PS + 500, 176, 9 

§ sākotnējais 

teksts 

ats. ↓  

§ 63 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 397, 265, 12 

aiz § 66 7 Verts/ALE PS + 425, 233, 21 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 69 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 346, 152, 178 

§ 70 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 72 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 73 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB - 161, 355, 149 

§ 74 § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

§ 78 32 PPE  +  

§ sākotnējais 

teksts 

ats. ↓  

§ 79 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 589, 87, 3 

2/PS - 243, 260, 176 

§ 80 § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

§ 85 § sākotnējais 

teksts 

PS - 318, 350, 10 

§ 87 8 Verts/ALE PS - 183, 336, 162 

aiz § 88 53 GUE/NGL  -  

§ 89 § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

§ 90 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 361, 290, 25 

§ 92 § sākotnējais 

teksts 

PS + 375, 292, 15 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 97 16 ENF  -  

§ 98 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 625, 35, 21 

2/PS - 167, 504, 12 

§ 102 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 579, 94, 9 

2/PS + 632, 45, 3 

§ 108 § sākotnējais 

teksts 

PS + 631, 48, 6 

aiz § 110 17 ENF  -  

§ 114 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 115 § sākotnējais 

teksts 

PS - 173, 341, 172 

§ 120 § sākotnējais 

teksts 

PS + 577, 44, 60 

§ 122 § sākotnējais 

teksts 

PS - 320, 333, 27 

§ 127 33 PPE  +  

§ sākotnējais 

teksts 

ats. ↓  

aiz § 128 18 ENF PS - 68, 577, 33 

§ 130 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

§ 131 § sākotnējais 

teksts 

PS + 587, 91, 3 

aiz § 131 12 EFDD PS + 360, 293, 27 

§ 133 19 ENF PS - 72, 572, 38 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

aiz § 137 20 ENF  -  

§ 139 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 359, 252, 19 

aiz § 142 54 GUE/NGL  -  

§ 143 § sākotnējais 

teksts 

PS + 336, 329, 12 

aiz § 143 55 GUE/NGL EB - 315, 351, 1 

§ 144 § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

§ 145 § sākotnējais 

teksts 

PS - 308, 366, 10 

§ 146 § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

§ 150 § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

aiz § 150 34 PPE  +  

§ 153 § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

aiz § 153 13 S&D EB + 350, 301, 26 

§ 154 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 159 1S EFDD PS - 36, 573, 73 

§ 160 35 PPE EB - 302, 348, 23 

aiz § 160 36 PPE PS + 499, 134, 44 

aiz § 170 56 GUE/NGL  -  

§ 176 2 EFDD PS - 13, 656, 8 

§ 180 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

2 +  

§ 186 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 356, 309, 9 

aiz § 186 57 GUE/NGL EB - 276, 355, 44 

§ 187 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB - 141, 365, 144 

§ 188 § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

aiz § 189 22 ENF PS - 88, 567, 20 

§ 194 § sākotnējais 

teksts 

PS - 305, 359, 9 

§ 198 3S EFDD PS - 46, 621, 6 

§ 199 4S EFDD PS - 192, 465, 16 

§ 200 § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

§ 201 § sākotnējais 

teksts 

PS + 376, 288, 12 

aiz § 201 37 PPE  +  

§ 202 § sākotnējais 

teksts 

PS + 582, 97, 2 

§ 209 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 359, 311, 2 

§ 210 5S EFDD PS - 169, 493, 12 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

balsojums: ieteikums (viss teksts) PS + 492, 50, 136 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFDD: grozījumi Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 
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S&D: galīgais balsojums 

Verts/ALE: grozījumi Nr. 6, 7, 8, 14, 28, § 19, 21, 35, 55, 79, 85, 92, 98, 102, 108, 115, 122, 

143, 145, 194, 201 

GUE/NGL: grozījumi Nr. 38, 39, 40, 43, 44, § 6 

PPE: grozījumi Nr. 14, 31, 36, § 52 

ENF: grozījumi Nr. 7, 10, 11, 18, 19, 22, 46, §§ 120, 131, 143, 202 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ALDE: § 7, 13, 24, 26, 34, 35, 38, 39, 45, 51, 52, 55, 58, 69, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 89, 98, 

115, 122, 127, 143, 144, 145, 146, 153, 187, 188, 194, 200 

GUE/NGL: § 6, 114 

PPE: § 7, 13, 15, 19, 24, 26, 35, 38, 45, 51, 52, 55, 63, 74, 78, 80, 85, 89, 90, 92, 115, 122, 

127, 130, 139, 143, 144, 145, 146, 150, 153, 186, 187, 188, 194, 199, 200, 201 

ECR: § 6, 70 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

GUE/NGL 

§ 3 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “kas var būt legāla, bet ir pretrunā likuma garam;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 154 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “turpmākajiem brīvās tirdzniecības, partnerības un 

sadarbības” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 180 

1. daļa: “pauž bažas par to, ka trauksmes cēlēju saukšana pie atbildības slepenības 

saglabāšanas nolūkā var atturēt no ļaunprātīgu darbību atklāšanas; uzsver, ka 

aizsardzība būtu jāizstrādā tā, lai aizsargātu tos, kas rīkojas sabiedrības interesēs, un 

novērstu trauksmes cēlēju apklusināšanu,” 

2. daļa: “vienlaikus ņemot vērā uzņēmumu likumīgās tiesības;” 

 

PPE: 

§ 12 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “norāda, ka Komisija korupcijas apkarošanas uzraudzību 

turpinās Eiropas pusgada procesā; uzskata, ka šajā procesā korupcijas apkarošanu 

varētu aizēnot citi ekonomikas un finanšu jautājumi;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 21 

1. daļa: “aicina Komisiju publicēt ikgadēju publisku pārskatu par ES līdzekļu izmantošanu, 

kā arī Eiropas Investīciju bankas (EIB) un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības 

bankas (ERAB) naudas pārvedumiem uz ārzonu struktūrām, tostarp bloķēto projektu 

skaitu un raksturu, paskaidrojuma piezīmes ar pamatojumu projektu bloķēšanai un 

turpmākos pasākumus,” 

2. daļa: “kas veikti, lai nodrošinātu, ka ES līdzekļi nekādā gadījumā tieši vai netieši 

neveicina izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un krāpšanu nodokļu jomā;” 

 
§ 38 

1. daļa: “mudina Komisiju un dalībvalstis virzīties uz daudz vērienīgākām reformām 

nodokļu jomā,” 

2. daļa: “lai novērstu nodokļu konkurenci starp dalībvalstīm;” 
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3. daļa: “mudina Komisiju un dalībvalstis ievērot Starptautiskās uzņēmumu nodokļu 

reformas neatkarīgās komisijas (ICRIT) ieteikumus un vienoties par minimālo 

faktisko uzņēmumu nodokļa likmi, kā arī par politiku nodokļu atvieglojumus 

piešķirt ierobežoti un tikai par vietējām izmaksām, lai atbalstītu jaunas produktīvas 

investīcijas; turklāt iesaka visām dalībvalstīm izbeigt īpašu nodokļu režīmu ārvalstu 

un/vai lieliem uzņēmumiem un privātpersonām un publicēt nolīgumus, kas jau ir 

spēkā;” 

 
§ 69 

1. daļa: “pauž lielas bažas par to, ka nodokļu nolēmumi, ko dalībvalstis piešķir 

daudznacionāliem uzņēmumiem, pēdējos gados ir palielinājušies,” 

2. daļa: “neraugoties uz sociālo trauksmi, ko radīja LuxLeaks skandāls;” 

 
§ 73 

1. daļa: “uzsver, ka obligātajai automātiskajai informācijas apmaiņai saistībā ar potenciāli 

agresīvas nodokļu plānošanas pasākumiem pārrobežu dimensijā (DAC6) vajadzētu 

būt pieejamai ne tikai nodokļu iestādēm,” 

2. daļa: “bet arī plašākai sabiedrībai;” 

 
§ 79 

1. daļa: “aicina Komisiju sākt pienākumu neizpildes procedūras pret dalībvalstīm, kuras 

neievēro Savienības tiesību aktus, par ko liecina Panamas dokumenti un citas 

dokumentu noplūdes;” 

2. daļa: “aicina Komisiju ziņot par to, vai ir nepieciešams Nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas novēršanas direktīvu aizstāt ar regulu, izveidojot vienotu tiesisko telpu 

un novēršot jebkādu izpildes trūkumu dalībvalstīs;” 

 
§ 98 

1. daļa: “mudina konfiscēt aktīvus, kas iegūti noziedzīgu darbību rezultātā; šajā sakarā aicina 

ātri pieņemt regulu par līdzekļu iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju 

atzīšanu, lai atvieglotu noziedzīgi iegūtu aktīvu pārrobežu atgūšanu; uzsver, ka 

Komisijas ierosinātais juridiskais instruments nodrošinās labāku sadarbību un 

vieglāku šādu rīkojumu atzīšanu, vienlaikus ievērojot subsidiaritātes principu;” 

2. daļa: “aicina Komisiju iesniegt likumdošanas priekšlikumu, ar ko ieviestu ierobežojumus 

skaidras naudas maksājumiem, lai sekmētu cīņu pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

legalizēšanu, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un organizēto noziedzību;” 

 
§ 102 

1. daļa: “uzskata, ka Eiropas finanšu ziņu vākšanas vienību statusa un darbības saskaņošana 

pastiprinātu informācijas apmaiņu;” 

2. daļa: “aicina Komisiju finanšu ziņu vākšanas vienību (FIU) platformas struktūrā sākt 

īstenot projektu ar mērķi identificēt FIU pašlaik pieejamos informācijas avotus; 

aicina Komisiju sniegt norādījumus par to, kā panākt Eiropas FIU funkciju un 

pilnvaru ciešāku konverģenci, un šajā nolūkā noteikt vispārējā tvēruma un satura 

minimumu attiecībā uz finanšu, administratīvo un izpildes nodrošināšanas 

informāciju, kas FIU būtu jāiegūst un ar ko tām vajadzētu savstarpēji apmainīties; 

uzskata, ka šādos norādījumos būtu arī jāizklāsta vienota izpratne par FIU 

stratēģiskās analīzes funkcijām;” 

 
§ 130 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “gan ES dalībvalstīm, gan citām valstīm —” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 209 
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1. daļa: “prasa ievērojami pastiprināt FIU.net sadarbību Eiropola sistēmā” 

2. daļa: “un ierosina sasaistīt šīs darbības ar ierosināto TPCCC cerībā izveidot “nodokļu 

Eiropolu”, kas spētu gan koordinēt dalībvalstu nodokļu politikas pasākumus, gan 

stiprināt dalībvalstu iestādes, izmeklējot un atklājot nelikumīgas starptautiskās 

nodokļu shēmas;” 

 
§ 210 

1. daļa: “aicina dalībvalstis attiecībā uz Līgumu reformu atbalstīt nosacījumu, ka lēmumi 

nodokļu politikas jomā Padomē ir jāpieņem ar kvalificētu balsu vairākumu,” 

2. daļa: “īstenojot parasto likumdošanas procedūru;” 

 

S&D, PPE: 

Grozījums Nr. 14 

1. daļa: “norāda, ka saskaņā ar jaunākajiem Ekonomiskās sadarbības un attīstības 

organizācijas (ESAO) datiem par ārvalstu tiešajām investīcijām Luksemburgā un 

Nīderlandē kopā ir vairāk ārvalstu investīciju nekā ASV un vairums no tām ir īpašam 

nolūkam dibinātas sabiedrības, kurām nav būtiskas saimnieciskas darbības, un Īrijā 

ir vairāk ārvalstu investīciju nekā Vācijā vai Francijā; norāda, ka saskaņā ar Valsts 

statistikas biroja informāciju ārvalstu investīcijas Maltā ir 1 474 % no tās 

ekonomikas apjoma;” 

2. daļa: “norāda, ka saskaņā ar Amsterdamas universitātes veikto pētījumu 23 % no visām 

uzņēmumu investīcijām nodokļu oāzēs nonāca caur Nīderlandi; uzskata, ka šie dati 

skaidri liecina par to, ka dažas dalībvalstis veicina pārmērīgu peļņas novirzīšanu uz 

citu dalībvalstu rēķina;” 

3. daļa: “tāpēc aicina Komisiju uzskatīt, ka Luksemburga, Nīderlande, Īrija un Malta ir ES 

nodokļu oāzes;” 
 

Dažādi 

Grozījums Nr. 21 bija atsaukts. 
 

  



P8_PV(2017)12-13(VOT)_LV.docx 16 PE 615.935 

 

4. Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu 

Ziņojums: Michael Gahler (A8-0351/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 3 12 Verts/ALE  -  

§ 4 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 519, 113, 32 

2 +  

§ 6 13 Verts/ALE  -  

§ 8 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 11 14 Verts/ALE  -  

§ 13 5 GUE/NGL PS - 162, 433, 71 

15 Verts/ALE PS - 66, 543, 60 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 386, 252, 27 

§ 16 6S GUE/NGL PS - 220, 412, 26 

16 Verts/ALE PS - 125, 469, 65 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 355, 233, 78 

§ 18 17 Verts/ALE PS - 80, 497, 77 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 19 18 Verts/ALE  -  

§ 20 7S GUE/NGL PS - 174, 455, 37 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 21 19 Verts/ALE PS - 161, 406, 102 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 22 20 Verts/ALE PS - 92, 478, 98 

§ 27 21 Verts/ALE PS - 209, 401, 58 

§ 31 3 PPE  +  

aiz § 31 8 GUE/NGL PS - 107, 544, 14 

§ 32 22 Verts/ALE PS - 96, 439, 126 

§ 33 4 PPE  +  

§ 34 23 Verts/ALE PS - 86, 532, 45 

aiz § 36, 

apakšvirsraksts 

“Aizsardzības 

ģenerāldirektorāts” 

§ sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 37 § sākotnējais 

teksts 

PS + 370, 259, 34 

§ 38 § sākotnējais 

teksts 

PS + 370, 263, 33 

§ 39 § sākotnējais 

teksts 

PS + 350, 275, 37 

aiz § 39 9 GUE/NGL PS - 210, 383, 61 

§ 43 24 Verts/ALE  -  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

aiz § 46 10 GUE/NGL PS - 116, 538, 10 

§ 50 25 Verts/ALE  -  

§ 70 26 Verts/ALE PS - 129, 510, 26 

11 GUE/NGL PS - 157, 489, 18 

19. atsauce § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

aiz 25. atsauces 1 PPE  +  

2 PPE  +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 368, 237, 61 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

Verts/ALE: grozījumi Nr. 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, § 37, 38, 39 

GUE/NGL: grozījumi Nr. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

EFDD: § 4 (1. daļa), 13 (2. daļa), 16 (2. daļa), 37, 38, 39 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ENF: 19. atsauce, § 8, 16, 37, 38, 39, aiz § 36, apakšvirsraksts “Aizsardzības 

ģenerāldirektorāts” 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ENF: 

§ 18 

1. daļa: “aicina PV/AP un Komisiju īstenot Parlamenta aicinājumus izstrādāt ES Balto 

grāmatu par drošību un aizsardzību saistībā ar nākamās daudzgadu finanšu shēmas 

(DFS) sagatavošanu, kā prasīts Parlamenta 2016. gada 22. novembra, 2016. gada 

23. novembra un 2017. gada 16. marta rezolūcijās;” 

2. daļa: “uzskata, ka EDU veidošana, tās stratēģiskās virzības sasaistīšana ar ES 

ieguldījumiem spēju attīstībā un Eiropas institucionālā satvara izstrāde aizsardzībai 

ir elementi, kuriem vajadzētu būt iestāžu nolīguma pamatā; uzsver, ka, visām 

ieinteresētajām personām visaptveroši un uzticami strādājot, ir iespējams palielināt 

aizsardzības izdevumu darbības jomu un efektivitāti;” 

3. daļa: “aicina šajā procesā ievērojamu lomu paredzēt neitrālām valstīm, piemēram, 

Austrijai un Zviedrijai, vienlaikus neapdraudot atsevišķu dalībvalstu neitralitāti;” 

 
§ 20 

1. daļa: viss teksts, izņemot e) apakšpunktu 

2. daļa: e) apakšpunkts 

 
§ 21 

1. daļa: “atzinīgi vērtē Komisijas nodomu nākamajā DFS ierosināt atsevišķu programmu 

pētniecībai aizsardzības jomā, paredzot tai īpašu budžetu un noteikumus;” 
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2. daļa: “uzsver, ka dalībvalstīm vajadzētu nodrošināt papildu resursus minētajai 

programmai, neiejaucoties jau izveidoto tādu pamatprogrammu darbībā, saskaņā ar 

kurām finansē pētniecību, tehnoloģisko attīstību un inovācijas, kā prasīts Parlamenta 

2017. gada 5. jūlija rezolūcijā;” 

3. daļa: “atkārto savus iepriekšējos aicinājumus Komisijai nodrošināt Savienības dalību 

aizsardzības pētniecības un izstrādes programmās, ko īsteno dalībvalstis, vai 

attiecīgā gadījumā kopīgi ar nozari, kā minēts LESD 185. un 187. pantā;” 

 

EFDD: 

§ 13 

1. daļa: “atzinīgi vērtē redzamo progresu, kas panākts, veidojot spēcīgāku Eiropas 

aizsardzības nostāju kopš ES globālās ārpolitikas un drošības politikas stratēģijas 

(EUGS) pieņemšanas 2016. gada jūnijā; īpaši atzinīgi vērtē Eiropas Aizsardzības 

fonda (EAF) darbības uzsākšanu, ierosinājumu paplašināt sagatavošanas darbību par 

pētniecību aizsardzības jomā un tiesību akta priekšlikumu par Eiropas aizsardzības 

rūpniecības attīstības programmu (EDIDP);” 

2. daļa: “aicina dalībvalstis palielināt turpmākās finansiālās iemaksas ES budžetā, lai segtu 

visas papildu izmaksas, kas ES radušās saistībā ar EAF;” 

 
§ 16 

1. daļa: “uzsver, ka Komisija un arvien vairāk dalībvalstu ir apņēmušās izveidot Eiropas 

aizsardzības savienību (EDU) un Eiropas pilsoņi to ļoti atbalsta; uzsver, ka tas atbilst 

ES pilsoņu un Parlamenta prasībai, kas pausta daudzos iepriekšējās rezolūcijās 

iekļautos aicinājumos; uzsver lielāko efektivitāti, dublēšanās novēršanu un izmaksu 

mazināšanos, ko izraisīs lielāka Eiropas aizsardzības integrācija; tomēr uzsver, ka 

reālas Eiropas aizsardzības savienības darbības uzsākšanai ir nepieciešama turpmāka 

politiskā griba un apņēmība;” 

2. daļa: “mudina dalībvalstis apņemties īstenot vienotu un autonomu Eiropas aizsardzību un 

censties nodrošināt, lai desmit gadu laikā to aizsardzības budžets būtu vismaz 2 % 

apmērā no valsts IKP;” 

 

ENF, EFDD: 

§ 4 

1. daļa: “uzsver, ka austrumos joprojām turpinās Krievijas karš pret Ukrainu, Minskas 

vienošanās, bez kurām konflikta risinājums nav iespējams, nav īstenotas un ir 

notikusi Krimas nelikumīga aneksija un militarizācija, ka arī turpinās piekļuves 

bloķēšanas un ierobežošanas sistēmu ieviešana; pauž dziļas bažas par to, ka 

Krievijas pārmērīgās mācības un militārās darbības bez starptautisko novērotāju 

klātbūtnes, hibrīdtaktika, tostarp kiberterorisms, viltus ziņas un dezinformēšanas 

kampaņas, ekonomiskā un enerģētiskā šantāža, destabilizē Austrumu partnerības 

valstis un Rietumbalkānus, kā arī vēršas pret Rietumu demokrātiskajām sabiedrībām 

un rada tajās arvien lielāku saspīlējumu;” 

2. daļa: “pauž bažas par to, ka drošības vide ap ES turpmākajos gados joprojām būs ļoti 

nestabila; atkārtoti norāda uz Rietumbalkānu stratēģisko nozīmību ES drošības un 

stabilitātes ziņā un to, ka ES politiskās saistības ir jākoncentrē un jāpaplašina šī 

reģiona virzienā, tostarp paplašinot mūsu kopējās drošības un aizsardzības politikas 

(KDAP) misiju mandātu; pauž stingru pārliecību, ka, lai pārvarētu ES 

neaizsargātību, ir nepieciešama lielāka integrācija, kā arī koordinācija;” 
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5. Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu 

Ziņojums: David McAllister (A8-0350/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 1 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 7 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 12 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 13 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 17 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 19 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 482, 115, 50 

§ 20 6 ECR  -  

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 544, 80, 22 

2/PS + 477, 122, 31 

§ 21 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

3 +  

4 +  

5 +  

§ 22 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 23 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 24 5 S&D  +  

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 ↓  

2 ↓  

§ 25 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 28 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 38 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 39 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 514, 122, 17 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 42 1 Verts/ALE  -  

§ 44 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 519, 90, 43 

§ 45 2 Verts/ALE PS - 88, 521, 35 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 394, 176, 72 

§ 46 3 Verts/ALE  -  

§ 47 4 Verts/ALE PS - 130, 482, 33 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 421, 195, 21 

3/PS + 370, 239, 19 

4 +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 408, 132, 102 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

Verts/ALE: grozījumi Nr. 2, 4 

ENF: § 20 

EFDD: § 20 (2. daļa), 39 (2. daļa), 44 (2. daļa) 

EFDD, ENF: § 19 (2. daļa), 45 (2. daļa), 47 (2. un 3. daļa) 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ENF: § 17 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ALDE: 

§ 13 

1. daļa: “aicina visas iesaistītās puses gan Lībijā, gan ārpus tās, atbalstīt Lībijas politisko 

vienošanos, kas parakstīta 2015. gada 17. decembrī, un no tās izrietošo prezidentālo 

padomi, kas ir vienīgā iestāde, ko atzinusi starptautiskā sabiedrība un ANO;” 
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2. daļa: “uzsver, ka krīzes atrisināšana Lībijā ir priekšnoteikums stabilitātei Vidusjūras 

reģionā; uzsver dienvidu kaimiņvalstu nozīmi, kā arī nepieciešamību izveidot 

Eiropas un Vidusjūras reģiona miera, labklājības, stabilitātes un integrācijas telpu; 

uzsver atbalstu divu valstu risinājumam Izraēlas un palestīniešu konfliktā, 

neatkarīgai, demokrātiskai, dzīvotspējīgai un vienotai palestīniešu valstij mierā un 

drošībā pastāvot līdzās drošai Izraēlas valstij; uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt ES 

politikas saskaņotību situācijās, kad notiek teritorijas okupācija vai aneksija;” 

 

EFDD: 

§ 20 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “uzstāj, ka ES būtu jāapsver turpmāku un pakāpenisku 

sankciju noteikšana tādā gadījumā, ja Krievija turpinās pārkāpt starptautiskos tiesību 

aktus;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 38 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “aicina dalībvalstis praksē īstenot Parlamenta ieteikumus 

piemērot principu „pienākums aizsargāt”;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 39 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “uzlabot ES un tās partnervalstu spējas stāties pretī viltus 

ziņām un dezinformācijai, sagatavot skaidrus kritērijus viltus ziņu atpazīšanas 

sekmēšanai, piešķirt vairāk resursu un pārveidot Austrumu Stratēģiskās 

komunikācijas operatīvo grupu par pilnvērtīgu EĀDD nodaļu; šajā sakarībā prasa 

attīstīt kopīgas, visaptverošas riska un neaizsargātības analīzes spējas un metodes un 

veicināt ES izturētspējas un stratēģiskās komunikācijas spējas;” un “un ka šādi 

plašsaziņas līdzekļi ir jāstiprina kā uzticamas informācijas avots, jo īpaši ES un tās 

kaimiņvalstīs, un uzsver, ka jāturpina stiprināt visas ES TV kanāli un radiostacijas;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 44 

1. daļa: “uzsver, ka neatkarīgajiem plašsaziņas līdzekļiem ir svarīga nozīme kultūras 

daudzveidības un starpkultūru spēju veicināšanā” 

2. daļa: “un ka šādi plašsaziņas līdzekļi ir jāstiprina kā uzticamas informācijas avots, jo īpaši 

ES un tās kaimiņvalstīs, un ir jāturpina stiprināt ES spējas apkarot viltus ziņas un 

nepatiesas informācijas sniegšanu; šajā sakarībā uzsver vajadzību ES līmenī panākt 

lielāku izturētspēju pret šādas informācijas izplatīšanu internetā; aicina Komisiju 

labāk saskaņot šos jautājumus ar EĀDD;” 

 

ENF: 

§ 1 

1. daļa: “pauž pārliecību, ka neviena no dalībvalstīm viena pati nevar risināt mūsdienu 

problēmas; uzsver, ka kopīga ES rīcība ir efektīvākais veids, kā aizsargāt Eiropas 

intereses, stiprināt Eiropas vērtības, iesaistīties plašākā mērogā kā vienotai un 

ietekmīgai pasaules līmeņa dalībniecei un aizsargāt savus iedzīvotājus un 

dalībvalstis no aizvien pieaugošajiem apdraudējumiem to drošībai, tostarp globālajā 

digitālajā jomā;” 
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2. daļa: “pauž bažas par ES drošības struktūru, kas joprojām ir nestabila un sadrumstalota, 

ņemot vērā, ka katru dienu nepārtraukti rodas jauni uzdevumi, un kurā tā saucamais 

hibrīdmiers ir kļuvis par neapmierinošu realitāti; mudina dalībvalstis rīkoties un 

piepildīt to Eiropas iedzīvotāju vēlmes, kuri ir atkārtoti uzsvēruši, ka ES ārpolitika 

un drošības politika, kuras pamatā ir pamatvērtības un cilvēktiesības, ir viens no 

svarīgākajiem un nepieciešamākajiem ES politikas virzieniem; uzskata, ka ir 

pēdējais laiks dalībvalstīm īstenot kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) 

mehānismus, instrumentus un politiku, lai nodrošinātu ES spēju reaģēt uz ārējiem 

konfliktiem un krīzēm, stiprinātu partneru spējas un aizsargātu Eiropas Savienību;” 

 
§ 7 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “Krievijas starptautisko tiesību pārkāpumi” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 12 

1. daļa: “atzinīgi vērtē ES 2017. gada aprīlī pieņemto stratēģiju par Sīriju, kurā iekļautas 

sankcijas personām par viņu lomu ķīmisko ieroču izstrādē un izmantošanā; mudina 

paplašināt sankcijas, iekļaujot tos, kuri ir atbildīgi par cilvēktiesību pārkāpumiem; 

uzsver, ka visi, kas ir atbildīgi par starptautisko tiesību pārkāpumiem, jāsauc pie 

atbildības; atkārtoti aicina ES un tās dalībvalstis kopā ar partneriem izskatīt iespēju 

izveidot Sīrijas kara noziegumu tribunālu, līdz veiksmīgi izdodas attiecīgo lietu 

nodot Starptautiskajai Krimināltiesai; ” 

2. daļa: “uzsver, ka ES skaidri jāpauž pilnīga apņemšanās palīdzēt atjaunot Sīrijas valsti pēc 

konflikta;” 

 
§ 21 

1. daļa: “nosoda to, ka Krievija vairākkārt pārkāpusi starptautiskās tiesības, un tās izvērsto 

hibrīdkaru;” 

2. daļa: “tomēr atzīst iespēju veidot pamatotu un saskaņotu, selektīvu sadarbību un dialogu 

ar Krieviju kopēju interešu jomās, lai nodrošinātu pārskatatbildību un starptautisko 

tiesību ievērošanu;”, izņemot vārdu “tomēr” 

3. daļa: vārds “tomēr” 

4. daļa: “uzsver nepieciešamību saglabāt un veicināt turpmākas sadarbības iespēju, ar nolūku 

atrisināt globālās krīzes gadījumos,” 

5. daļa: “kad pastāv tiešas vai netiešas ES intereses vai iespēja sekmēt ES vērtības;” 
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§ 22 

1. daļa: “uzskata, ka attiecību normalizācija ir nepieciešama gan ES, gan Krievijai un ka 

jebkurā ES un Krievijas stratēģijā ir jāuzsver stiprākas saistības un atbalsts ES 

austrumu partneriem; uzsver, ka ES vajadzētu paturēt iespējamību padziļināt 

divpusējās politiskās un ekonomiskās attiecības ar Krieviju,” 

2. daļa: “ja Krievija ievēro starptautiskās tiesības un parakstītos nolīgumus, un aptur tās 

arvien uzstājīgāko attieksmi pret kaimiņiem un Eiropu;” 

 
§ 23 

1. daļa: “atkārto, ka valstu suverenitāte, neatkarība un domstarpību miermīlīga atrisināšana ir 

Eiropas drošības režīma galvenie principi, kuri attiecas uz visām valstīm;” 

2. daļa: “tādēļ atklāti nosoda Krievijas agresiju Ukrainā, tostarp nelikumīgo Krimas aneksiju 

un Krievijas sponsorēto konfliktu Ukrainas austrumdaļā; aicina ES, tās dalībvalstis 

un starptautisko sabiedrību pieprasīt, lai Krievija aptur savu agresiju un atbrīvo visus 

politiskos ieslodzītos; aicina starptautisko sabiedrību aktīvāk un efektīvāk risināt 

konfliktu un atbalstīt visus centienus, lai sasniegtu noturīgu un miermīlīgu 

risinājumu, kurā ievērota Ukrainas vienotība, suverenitāte un teritoriālā integritāte, 

īpaši ar Ukrainas iestāžu piekrišanu izvietojot visā tās teritorijā miera veidošanas un 

miera uzturēšanas misiju;” 

 
§ 24 

1. daļa: “uzsver, ka nepieciešama stratēģiska pārorientēšanās uz Rietumbalkāniem, atzīstot, 

ka ES jāīsteno savas ieceres attiecībā uz šo reģionu, jo tas sniegtu jaunu impulsu 

ticamai ES paplašināšanās politikai, kuras pamatā ir Kopenhāgenas kritēriji, un 

stiprinātu tiesiskumu un valsts iestāžu izturētspēju;” 

2. daļa: “uzskata, ka Rietumbalkānu stabilitātei arī turpmāk jābūt būtiskai prioritātei; aicina 

pielikt vairāk pūļu, lai uzlabotu sociālekonomiskos un politiskos apstākļus reģionā; 

pauž pārliecību, ka Eiropas integrācija un reģionālais izlīgums ir labākais veids, kā 

novērst draudus, ko izraisa destabilizējoša ārvalstu iejaukšanās un ietekme, plašu 

salafistu un vahabītu tīklu finansēšana un ārvalstu kaujinieku vervēšana, organizētā 

noziedzība, būtiskas valstu domstarpības, dezinformācija un hibrīddraudi; uzsver, ka 

nepieciešams arī turpmāk sekmēt ļoti efektīvas politiskās sabiedrības šajā reģionā;” 

 
§ 25 

1. daļa: “atkārto, ka ES durvis būs atvērtas dalībai, tiklīdz visi šie kritēriji būs izpildīti;” 

2. daļa: “atzinīgi vērtē Berlīnes procesa un Triestes samita laikā īstenotos centienus sniegt 

papildu stimulus Rietumbalkānu valstu virzībai uz dalību ES; atkārtoti norāda, ka 

īpaša uzmanība un atbalsts jāveltī nozīmīgu institucionālu un politisku reformu 

īstenošanai Rietumbalkānos” 

3. daļa: “un aicina Komisiju pārdomāt iespēju piešķirt papildus finanšu līdzekļus 

Pirmspievienošanās palīdzības instrumentam (IPA), kas ir viens no svarīgākajiem 

instrumentiem, lai palīdzētu īstenot šīs reformas;” 

 
§ 28 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu “finansiālam,” 

2. daļa: šie vārds 

 

EFDD, ENF: 

§ 19 

1. daļa: “stingri uzskata, ka ir vajadzīga jauna pieeja ES attiecībām ar tās austrumu 

kaimiņiem; uzskata, ka atbalstam tām valstīm, kas vēlas panākt ciešākas saites ar 

ES, ir jābūt svarīgai ES ārpolitikas prioritātei;” 
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2. daļa: “uzskata, ka sankciju pret indivīdiem un struktūrām Krievijā pagarināšana ir 

neizbēgams iznākums tam, ka nav īstenota Minskas vienošanās, un turpina uzskatīt, 

ka Minskas vienošanās pilnīga īstenošana, ko veic visas puses, ir pamats, lai rastu 

ilgtspējīgu politisko risinājumu konfliktam Ukrainas austrumos;” 

 
§ 45 

1. daļa: “uzskata, ka Eiropai ir jāturpina stiprināt sadarbība kopējās aizsardzības jomā, lai 

aizstāvētu tās kopējās vērtības un principus un stratēģisko autonomiju; uzsver, cik 

svarīga ir saikne starp ārējo un iekšējo drošību, labāku resursu izmantošanu un riska 

kontroli Eiropas perifērijā; atgādina, ka saikne starp attīstību un drošību ir svarīgs 

princips, uz kura balstās Savienības pieeja rīcībai ārēju krīžu un konfliktu situācijās; 

aicina dalībvalstis efektīvi izmantot visu Lisabonas līguma potenciālu saistībā ar 

kopējo drošības un aizsardzības politiku (KDAP), un šajā sakarā atzinīgi vērtē 

īstenošanas plānu drošības un aizsardzības jomā; mudina pārskatīt ES pieeju 

civilajām KDAP misijām, lai nodrošinātu to pienācīgu plānošanu, īstenošanu un 

atbalstu; uzskata, ka būtu pilnībā jāizmanto Eiropas Aizsardzības aģentūras (EAA) 

spējas, pastāvīgā strukturētā sadarbība (PESCO) un ES kaujas vienības;” 

2. daļa: “mudina dalībvalstis šajā sakarībā sniegt papildu finansējumu;” 

 
§ 47 

1. daļa: “aicina Komisiju savā priekšlikumā nākamajai daudzgadu finanšu shēmai (DFS) 

pilnībā apsvērt arvien pieaugošās problēmas saistībā ar drošību; uzskata, ka KĀDP 

budžeta apmēram un elastīgumam ir jāatbilst ES pilsoņu vēlmēm attiecībā uz ES 

uzdevumu garantēt drošību; uzstāj, ka attiecībā uz ES politiku un instrumentiem 

drošības jomā ir vajadzīgs pasaules mēroga redzējums, cita starpā nodrošinot 

sekmīgu sadarbību ar ierosināto Eiropas Aizsardzības fondu;” 

2. daļa: “aicina dalībvalstis censties sasniegt mērķi atvēlēt aizsardzības izdevumiem 2 % no 

IKP un 20 % no sava aizsardzības budžeta tērēt ekipējumam, ko par vajadzīgu 

atzinusi Eiropas Aizsardzības aģentūra;” 

3. daļa: “turklāt norāda, ka jebkādi jauni politikas virzieni ir jāatbalsta ar jauniem 

finansējuma avotiem;” 

4. daļa: “norāda, ka dažādām dalībvalstīm ir grūtības uzturēt ļoti plašu un pilnībā operatīvu 

aizsardzības spēju loku, galvenokārt finansiālu ierobežojumu dēļ; tādēļ aicina panākt 

lielāku sadarbību un saskaņotību attiecībā uz to, kuras spējas saglabāt, lai 

dalībvalstis varētu specializēties noteiktās spējās un efektīvāk izlietot savus resursus; 

uzskata, ka savietojamība ir izšķirošs elements, lai dalībvalstu spēki būtu saderīgāki 

un integrētāki; atgādina, ka KĀDP apropriāciju īpatsvars bija 3,6 % no 4. izdevumu 

kategorijas saistībām 2016. gadā un 0,2 % no kopējā ES budžeta; pauž nožēlu par to, 

ka KĀDP nodaļas līdzekļu nepilnīgs izmantojums un sistemātiski pārvietojumi no 

tās norāda uz pastāvīgu mērķtiecības trūkumu attiecībā uz to, lai ES rīkotos kā 

pasaules līmeņa dalībniece;” 
 

 

6. 2016. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas 

Savienības politika šajā jomā 

Ziņojums: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 8 § sākotnējais bd   
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

teksts 
1 +  

2 +  

§ 9 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 562, 51, 20 

3 +  

4 +  

5 +  

§ 12 § sākotnējais 

teksts 

PS + 568, 25, 43 

§ 16 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

aiz § 16 1 Verts/ALE, 

S&D, 

GUE/NGL 

PS + 445, 134, 47 

2 Verts/ALE, 

S&D, 

GUE/NGL 

PS + 390, 198, 36 

§ 24 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 609, 7, 16 

2 +  

3 +  

4 +  

§ 32 § sākotnējais 

teksts 

PS + 624, 6, 1 

§ 33 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

2 +  

§ 37 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

6 +  

§ 42 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 51 § sākotnējais 

teksts 

PS + 507, 99, 22 

§ 56 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 63 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 69 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

5. atsauce § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

10. atsauce § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

23. atsauce § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

26. atsauce § sākotnējais 

teksts 

ats. +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

34. atsauce § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

H apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 443, 95, 84 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

Verts/ALE, GUE/NGL: Grozījumi Nr. 1, 2 

ENF: § 12, 32, 51 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ENF: § 63, 69 un 5., 10., 23., 26., 34. atsauce. 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

PPE: 

§ 16 

1. daļa: “nosoda seksuālās vardarbības, tostarp masveida izvarošanas, seksuālās verdzības, 

piespiedu prostitūcijas, dažāda veida dzimumnosacītas vajāšanas, cilvēku 

tirdzniecības, sekstūrisma un visu pārējo seksuālās vardarbības veidu, izmantošanu 

pret sievietēm un meitenēm kā kara ieroci; vērš uzmanību uz to, ka dzimumnosacīti 

noziegumi un seksuālās vardarbības noziegumi Romas statūtos ir klasificēti kā kara 

noziegumi, noziegumi pret cilvēci vai noziegumi, kas tiek veikti saistībā ar genocīdu 

vai spīdzināšanu; uzsver to, cik svarīgi ir aizsargāt sieviešu tiesības,” 

2. daļa: “tostarp to seksuālās un reproduktīvās tiesības,” 

3. daļa: “izmantojot tiesību aktus, izglītību, kā arī atbalstot pilsoniskās sabiedrības 

organizācijas; atzinīgi vērtē to, ka ir pieņemts ES Dzimumu līdztiesības rīcības plāns 

2016.–2020. gadam, kurā iekļauts visaptverošs pasākumu saraksts, ar ko paredzēts 

uzlabot situāciju un panākt sievietēm vienlīdzīgas tiesības un iespējas; uzsver, ka ir 

svarīgi nodrošināt tā efektīvu īstenošanu; atzinīgi vērtē arī to, ka ir pieņemta 

Stratēģiskā iesaiste dzimumu līdztiesības jomā 2016.–2019. gadam, ar ko tiek 

veicināta dzimumu līdztiesība un sieviešu tiesības visā pasaulē; uzsver, ka ir ļoti 

svarīgi, lai visas dalībvalstis ratificētu un efektīvi īstenotu Stambulas konvenciju; 

norāda, ka izglītība ir labākais instruments, lai apkarotu diskrimināciju un 

vardarbību pret sievietēm un bērniem,  prasa Komisijai, EĀDD un AP/PV efektīvāk 

pildīt savus pienākumus un saistības sieviešu tiesību jomā saskaņā ar CEDAW un 

mudina trešās valstis darīt to pašu; uzskata, ka ES būtu jāturpina integrēt sieviešu 

atbalsta jautājumu kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) darbībās, 

konfliktu novēršanā un pēckonfliktu atjaunošanā; atgādina par ANO Drošības 

padomes Rezolūcijas Nr. 1325 par sievietēm, mieru un drošību nozīmību; uzsver 

sieviešu sistemātiskas, līdztiesīgas, pilnvērtīgas un aktīvas līdzdalības nozīmi 

konfliktu novēršanā un atrisināšanā, cilvēktiesību un demokrātisku reformu 

veicināšanā, kā arī miera uzturēšanas operācijās, humānās palīdzības sniegšanā, 

pēckonfliktu atjaunošanā un pārejā uz demokrātiju, kas ļauj rast ilgstošus un stabilus 

politiskos risinājumus; atgādina, ka 2016. gada Saharova balva tika piešķirta Nadia 

Murad un Lamiya Aji Bashar — sievietēm, kuras izdzīvoja pēc „Islāma 

valsts”/Da'esh veiktas seksuālas paverdzināšanas;” 
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ENF: 

§ 8 

1. daļa: “pauž visdziļākās bažas par to, ka arvien pieaug pret reliģiskajām minoritātēm vērsto 

uzbrukumu skaits, kurus bieži vien veic nevalstiskas struktūras, piemēram, 

organizācija „Islāma valsts”/Da'esh; pauž nožēlu par to, ka daudzās valstīs pastāv un 

tiek piemēroti tiesību akti pret konvertēšanos un pret zaimošanu, kuri strikti ierobežo 

reliģijas vai ticības brīvību un vārda brīvību reliģiskajām minoritātēm un ateistiem, 

un pat pilnībā liedz tiem šīs brīvības; prasa īstenot pasākumus, lai aizsargātu 

reliģiskās minoritātes, neticīgos un ateistus, kuri ir cietuši no tiesību aktu par 

zaimošanu piemērošanas, un aicina ES un tās dalībvalstis iesaistīties politiskās 

diskusijās, lai panāktu šādu tiesību aktu atcelšanu; aicina ES un tās dalībvalstis 

pastiprināt centienus, lai, sadarbojoties ar trešām valstīm, veicinātu tiesību uz domas, 

apziņas, reliģijas un ticības brīvību ievērošanu un sekmētu dialogu starp kultūrām un 

reliģijām; prasa konkrēti rīkoties, lai efektīvi īstenotu ES pamatnostādnes par 

reliģijas vai ticības brīvības veicināšanu un aizsardzību, tostarp nodrošinot 

sistemātisku un konsekventu ES personāla apmācību galvenajā mītnē un 

delegācijās;” 

2. daļa: “pilnībā atbalsta tādu ES praksi, kurā tā uzņemas vadību tematisko rezolūciju par 

reliģijas un ticības brīvību izstrādē ANO Cilvēktiesību padomē (UNHRC) un ANO 

Ģenerālajā asamblejā (UNGA); pilnībā atbalsta darbu, ko veic ES īpašais sūtnis 

reliģijas vai ticības brīvības veicināšanai ārpus ES Ján Figel;” 

 
§ 9 

1. daļa: “atgādina, ka vārda brīvība tiešsaistē un bezsaistē ir būtisks jebkuras demokrātiskas 

sabiedrības elements, jo tā veicina plurālisma kultūru, kas ļauj pilsoniskajai 

sabiedrībai un iedzīvotājiem prasīt atbildību no savas valsts valdības un lēmumu 

pieņēmējiem un tā atbalsta tiesiskuma ievērošanu; uzsver, ka vārda brīvības 

tiešsaistē vai bezsaistē ierobežošana, piemēram, satura dzēšana, ir piemērojama 

vienīgi izņēmuma apstākļos, saskaņā ar tiesību aktiem, un pamatojoties uz likumīga 

mērķa īstenošanu; tāpēc uzsver, ka ES būtu jāpastiprina centieni, lai, izmantojot 

ārpolitiku un tās instrumentus, veicinātu vārda brīvību; atkārtoti aicina ES un tās 

dalībvalstis uzlabot uzraudzību attiecībā uz jebkādiem vārda brīvības un plašsaziņas 

līdzekļu brīvības ierobežojumiem trešās valstīs, lai nekavējoties sistemātiski 

nosodītu šādus ierobežojumus un izmantotu visus pieejamos diplomātiskos līdzekļus 

un instrumentus šādu ierobežojumu atcelšanai;” 

2. daļa: “uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt, lai ES pamatnostādnes par vārda brīvību tiešsaistē 

un bezsaistē tiktu efektīvi īstenotas, un regulāri uzraudzīt to ietekmi;” 

3. daļa: “izsaka nosodījumu par to, ka 2016. gadā nogalināti un ieslodzīti daudzi žurnālisti 

un blogeri, un prasa, lai ES nodrošinātu viņiem efektīvu aizsardzību;” 

4. daļa: “atzinīgi vērtē jauno Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu (EIDHR), 

kuru ieviesa 2016. gadā, un tā īpašo uzsvaru uz ES delegāciju un plašsaziņas 

līdzekļu pārstāvju trešās valstīs apmācību par pamatnostādņu piemērošanu;” 

5. daļa: “uzsver to, cik svarīgi ir atklāt un nosodīt naida runas un kūdīšanu uz vardarbību gan 

internetā, gan citur, jo tās apdraud tiesiskumu un cilvēktiesībās nostiprinātās 

vērtības;” 

 
§ 24 

1. daļa: “atkārtoti uzsver, ka cilvēku tirdzniecība ir ekspluatācijas nolūkā izdarīta personu 

vervēšana, pārvadāšana, nodošana, izmitināšana vai saņemšana, izmantojot draudus 

vai spēku, vai citā veidā piespiežot, aizvedot ar viltu, krāpjot, maldinot, ļaunprātīgi 

izmantojot varu vai personas neaizsargātību, vai dodot vai saņemot maksu vai 

citādus labumus, lai panāktu tās personas piekrišanu, kura kontrolē citu personu;” 
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2. daļa: “aicina ES un tās dalībvalstis pieņemt pasākumus, lai novērstu pieprasījumu, kas 

sekmē personu, jo īpaši sieviešu un bērnu, visu veidu ekspluatāciju un kurš noved 

pie cilvēku tirdzniecības, un šiem pasākumiem jābūt pamatotiem cilvēktiesībās, 

galveno uzmanību pievēršot upuriem;” 

3. daļa: “atgādina, ka visām dalībvalstīm ir jāīsteno ES Stratēģija cilvēku tirdzniecības 

izskaušanai un attiecīgā Direktīva 2011/36/ES;” 

4. daļa: “pauž dziļas bažas par migrantu un bēgļu ārkārtējo neaizsargātību pret ekspluatāciju, 

kontrabandu un cilvēku tirdzniecību; uzsver, ka ir skaidri jānosaka atšķirība starp 

cilvēku tirdzniecības un migrantu kontrabandas koncepcijām;” 

 
§ 33 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un dalībvalstis, kuras vēl nav sniegušas finansiālu 

ieguldījumu IIIM,” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 37 

1. daļa: “pauž dziļas bažas par lielo skaitu migrantu, bēgļu un patvēruma meklētāju, tostarp 

par aizvien pieaugošo skaitu sieviešu, kuri ir kļuvuši par konfliktu, vardarbības, 

vajāšanas, neatbilstīgas pārvaldības, nabadzības, nelikumīgas migrācijas, cilvēku 

tirdzniecības un kontrabandas tīklu upuriem;”, izņemot vārdus “migrantu, bēgļu un 

patvēruma meklētāju, tostarp par aizvien pieaugošo skaitu sieviešu, kuri ir kļuvuši 

par” un “nelikumīgas migrācijas,” 

2. daļa: “migrantu, bēgļu un patvēruma meklētāju, tostarp par aizvien pieaugošo skaitu 

sieviešu, kuri ir kļuvuši par” un “nelikumīgas migrācijas,” 

3. daļa: “uzsver, ka steidzami jāveic pilnvērtīgi pasākumi, lai novērstu migrācijas plūsmu 

galvenos cēloņus, un šo pasākumu pamatā jābūt cilvēktiesību un cilvēka cieņas 

ievērošanai un tādēļ jāpievēršas bēgļu krīzes ārējai dimensijai, tostarp cenšoties rast 

ilgtspējīgus risinājumus konfliktiem mūsu kaimiņvalstīs, veidojot sadarbību un 

partnerības ar attiecīgajām trešām valstīm, atbilstīgi starptautiskajām tiesībām un 

nodrošinot cilvēktiesību ievērošanu šajās valstīs; pauž dziļas bažas par vardarbību 

pret bērniem migrantiem, tostarp par pazudušiem un bez pavadoņa esošiem bērniem 

migrantiem, un prasa nodrošināt pārmitināšanas, ģimenes atkalapvienošanās shēmas 

un humanitāros koridorus;   pauž dziļas bažas par to, ka aizvien pieaug iekšzemē 

pārvietotu personu skaits un par to, kas viņiem jāpārcieš, un prasa nodrošināt viņiem 

iespēju droši atgriezties, pārmitināšanu vai vietēju integrāciju; aicina ES un tās 

dalībvalstis sniegt humanitāro palīdzību izglītības, mājokļu un veselības jomā, kā arī 

citās humanitārās jomās, tādējādi palīdzot bēgļiem pēc iespējas tuvāk viņu dzimtenei 

un pienācīgi īstenojot atgriešanas politiku; uzsver, ka nepieciešama visaptveroša 

cilvēktiesībās balstīta pieeja migrācijai, un aicina ES stiprināt sadarbību ar ANO, 

reģionālajām organizācijām, valdībām un nevalstiskām organizācijām; aicina 

dalībvalstis pilnībā īstenot Eiropas kopējās patvēruma sistēmas tiesību aktu kopumu 

un kopējos tiesību aktus migrācijas jomā, īpaši tādēļ, lai aizsargātu neaizsargātus 

patvēruma meklētājus,” 

4. daļa: “uzsver, ka drošu valstu un drošu izcelsmes valstu jēdzieni nedrīkst traucēt 

patvēruma pieprasījumu individuālai izskatīšanai;” 

5. daļa: “brīdina neizmantot ES ārpolitiku migrācijas pārvaldības nolūkā;” 

6. daļa: “aicina ES un dalībvalstis nodrošināt pilnīgu pārredzamību attiecībā uz trešām 

valstīm sadarbībai migrācijas jomā piešķirto līdzekļu izlietojumu un nodrošināt, ka 

šāda sadarbība nesniegtu labumu struktūrām, kas iesaistītas cilvēktiesību 

pārkāpumos, bet gan veicinātu cilvēktiesību situācijas uzlabošanos šajās valstīs;” 

 
§ 56 
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1. daļa: “uzsver, ka paplašināšanās politika ir viens no spēcīgākajiem instrumentiem, ar kā 

palīdzību nostiprināt demokrātijas principu un cilvēktiesību ievērošanu, ņemot vērā 

pašreizējos politiskos notikumus kandidātvalstīs un potenciālajās kandidātvalstīs;” 

2. daļa: “aicina Komisiju pielikt vairāk pūļu, lai stiprinātu demokrātiskās politikas kultūru, 

tiesiskuma ievērošanu, plašsaziņas līdzekļu neatkarību, kā arī tiesu neatkarību un 

cīņu pret korupciju attiecīgajās valstīs; pauž pārliecību, ka Eiropas pārskatītās 

kaimiņattiecību politikas pamatā arī turpmāk vajadzētu būt cilvēktiesību un 

demokrātijas principu aizsardzībai, aktīvai veicināšanai un izpildes panākšanai; 

atkārtoti norāda, ka cilvēktiesību un demokrātijas aizsardzība, aktīvs atbalsts tām un 

izpildes panākšana ir gan partnervalstu, gan ES interesēs; uzsver arī to, ka ES ir 

jāpilda savas saistības pret partneriem, jo īpaši kaimiņreģionos, atbalstīt 

ekonomiskās, sociālās un politiskās reformas, aizsargāt cilvēktiesības un palīdzēt 

iedibināt tiesiskumu, jo tie ir labākie līdzekļi starptautiskās kārtības stiprināšanai un 

stabilitātes nodrošināšanai savos kaimiņreģionos; atgādina, ka „Savienība 

Vidusjūrai” var ietekmēt politisko dialogu šajā jomā un tai tas būtu jādara, kā arī var 

uzstāt uz lielas uzmanības pievēršanu cilvēktiesību un demokrātijas jautājumiem 

šajā reģionā; atgādina, ka visām valstīm, kuras vēlas pievienoties ES, ir pilnībā 

jāgarantē cilvēktiesību ievērošana un stingri jāievēro Kopenhāgenas kritēriji, un to 

neievērošana var novest pie sarunu iesaldēšanas;” 

 
H apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “piemēram, etnisko, reliģisko un lingvistisko minoritāšu, 

personu ar invaliditāti, LGBTI kopienas, sieviešu, bērnu, patvēruma meklētāju un 

migrantu” 

2. daļa: šie vārdi 

 

PPE, ENF: 

§ 42 

1. daļa: “uzskata, ka ES būtu jāturpina īstenot centienus, lai veicinātu LGBTI cilvēktiesību 

ievērošanu atbilstīgi ES pamatnostādnēm šajā jomā; prasa pilnībā īstenot šīs 

pamatnostādnes, tostarp nodrošinot apmācību ES personālam trešās valstīs; pauž 

nožēlu, ka 72 valstīs homoseksualitāte joprojām tiek uzskatīta par 

kriminālnoziegumu un 13 no tām tiek piemērots nāvessods, un uzskata, ka jebkāda 

nežēlīga rīcība un vardarbība pret personām viņu seksuālās orientācijas dēļ, 

piemēram, piespiedu izraidīšana, naida noziegumi un naida kurināšana gan 

tiešsaistē, gan bezsaistē un „korektīva” izvarošana nedrīkst palikt nesodīti;” 

2. daļa: “ņem vērā dažu valstu tiesību normas attiecībā uz viendzimuma laulībām un 

reģistrētām partnerattiecībām un mudina tās vēl vairāk atzīt;”  

3. daļa: “nosoda tiesību uz ķermeņa neaizskaramību pārkāpumus pret sievietēm, kā arī pret 

minoritāšu grupām; aicina valstis aizliegt šādas prakses, vērsties pret vainīgajiem un 

atbalstīt upurus;” 
 

Dažādi 

Grozījumus Nr. 1 un 2 ir parakstījusi arī Inés Ayala Sender (S&D grupa). 
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7. Honkonga 20 gadus pēc tās nodošanas Ķīnai 

Ziņojums: Alyn Smith (A8-0382/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

aiz § 1 (r) 2 GUE/NGL PS + 344, 251, 9 

aiz § 1 (s) 3 GUE/NGL PS + 338, 247, 12 

D apsv. 1 Verts/ALE  -  

balsojums: ieteikums (viss teksts) PS + 490, 82, 17 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL: grozījumi Nr. 2, 3 

 

 
 


