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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. ES un Libānas Nolīgums par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību:  Libānas 

dalība partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) *** 

Ieteikums: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: piekrišana PS + 628, 27, 22 

 

 

 

2. ES un Maurīcijas Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē:  zvejas 

iespējas un finansiālais ieguldījums *** 

Ieteikums: Norica Nicolai (A8-0053/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: piekrišana PS + 618, 49, 15 

 

 

 

3. ES un Norvēģijas nolīgums par lauksaimniecības produktu tirdzniecības papildu 

preferencēm *** 

Ieteikums: Tiziana Beghin (A8-0126/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: piekrišana PS + 652, 10, 22 

 

 

 

4. Eiropas stratēģija proteīnaugu popularizēšanai 

Ziņojums: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 542, 33, 109 

 

 

5. Zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos 

siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistījumu iekļaušana klimata un enerģētikas 

politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam ***I 

Ziņojums: Norbert Lins (A8-0262/2017) 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Provizoriska vienošanās 

provizoriska 

vienošanās 

66 komiteja PS + 574, 79, 32 

 

 

6. Saistoši ikgadēji siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumi nolūkā izpildīt 

Parīzes nolīgumā paredzētās saistības ***I 

Ziņojums: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Provizoriska vienošanās 

provizoriska 

vienošanās 

67 komiteja PS + 343, 172, 170 

 

 

7. Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statuss un finansēšana ***I 

Ziņojums: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Provizoriska vienošanās 

provizoriska 

vienošanās 

17 komiteja PS + 561, 89, 36 

Leģislatīvā akta projekts 

viss teksts 17AD komiteja  ↓  

atbildīgās komitejas 

grozījumi – balsošana 

kopumā 

1-6                

9-16 

komiteja  ↓  

1. panta 1. daļas 

1. punkts 

Regulas (ES, Euratom) 

Nr. 1141/2014 

3. panta 1. punkta 

b) apakšpunkta 1. daļa 

19 EFDD PS ↓  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

1. panta 1. daļas 

2. punkts 

Regulas (ES, Euratom) 

Nr. 1141/2014 

17.  panta 4. punkts 

23S EFDD PS ↓  

1. panta 1.  daļas 

4. punkts 

Regulas (ES, Euratom) 

Nr. 1141/2014 

19. panta 1. punkta 

1. daļas 1. ievilkums 

20 EFDD PS ↓  

7 =  

17AD 

= 

komiteja PS ↓  

1. panta 1. daļas 

4. punkts 

Regulas (ES, Euratom) 

Nr. 1141/2014 

19. panta 1. punkta 

1. daļas 2. ievilkums 

21 EFDD PS ↓  

8 komiteja PS ↓  

17AD komiteja  ↓  

1. panta 1. daļas 

4. punkts 

Regulas (EU, 

Euratom) 

Nr. 1141/2014 

19. panta 1. punkts 

§ sākotnējais 

teksts 

PS ↓  

2. pants, § 1 22 EFDD PS ↓  

17AD komiteja  ↓  

aiz 1. apsv. 18 EFDD PS ↓  

4. apsv. 24 EFDD PS ↓  

§ sākotnējais 

teksts 

PS ↓  

balsojums: Komisijas priekšlikums PS ↓  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFDD: groz. Nr. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

GUE/NGL: groz. Nr. 7, 8, 23, 4. apsv., 1. panta 1. daļas 4. punkts 
 

Dažādi 

Kļūdas labojums groz. Nr. 3: DE, EN, IT, MT, PT, SK, SL. 
 

 

8. Ēku energoefektivitāte ***I 
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Ziņojums: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Priekšlikums noraidīt Komisijas priekšlikumu 

priekšlikums noraidīt 

Komisijas 

priekšlikumu 

87 EFDD PS - 42, 604, 35 

Provizoriska vienošanās 

provizoriska 

vienošanās 

88 komiteja PS + 546, 35, 96 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFDD: groz. Nr. 87 
 

 

9. Septītās vides rīcības programmas īstenošana 

Ziņojums: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 7 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 363, 299, 16 

§ 12 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 421, 255, 4 

§ 13 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

aiz § 17 3 PPE  -  

§ 20 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 23 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 27 4 PPE EB - 294, 376, 9 

aiz § 32 5 PPE  -  

§ 38 2 ECR  -  

§ sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 377, 303, 2 

aiz § 38 6 PPE  +  

§ 40 1 S&D  +  

§ 44 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 367, 303, 15 

§ 46 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 367, 316, 2 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 583, 35, 68 

 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

PPE: §§ 13, 20, 38 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

PPE: 

§ 7 

1. daļa: “pauž nožēlu, ka netiks sasniegts apakšmērķis līdz 2020. gadam nodrošināt 

virszemes ūdeņu labu kvalitāti,” 

2. daļa: “jo to apgrūtina piesārņojums, ūdensteču pārveidošana un pārmērīgais ūdens 

patēriņš, jo liels daudzums ūdens tiek novirzīts hidroelektroenerģijas ražošanai;” 

 
 

§ 12 

1. daļa: viss teksts, izņemot “gadījumos, kad trūkst pietiekamu zinātnisko datu,” un “un 

ievērot piesardzības principu” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 23 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “visos” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 44 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “, nosakot apgabalus, kuros ir aizliegts izmantot ūdeni 

hidroenerģijas ražošanai, un nodrošināt ekoloģiskās plūsmas uzturēšanu upēs” 
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2. daļa: šie vārdi 

 
§ 46 

1. daļa: “aicina dalībvalstis un Komisiju palielināt vides problēmu risinājumu īstenošanu, jo 

īpaši gadījumos, kad tehniski risinājumi ir pieejami, bet vēl nav pilnībā ieviesti,” 

2. daļa: “piemēram, saistībā ar amonjaka samazināšanu lauksaimniecībā;” 
 

 

10. Dzimumu līdztiesība plašsaziņas līdzekļu nozarē Eiropas Savienībā 

Ziņojums: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 6 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 13 1 vairāk nekā 

76 deputāti 

bd   

1 +  

2/EB + 355, 322, 1 

§ 22 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 23 3 vairāk nekā 

76 deputāti 

 +  

§ 26 4 vairāk nekā 

76 deputāti 

 +  

§27 2 vairāk nekā 

76 deputāti 

EB - 318, 352, 6 

aiz § 32 5 vairāk nekā 

76 deputāti 

EB - 301, 346, 30 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 523, 97, 56 

 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

Vairāk nekā 

76 deputāti: 

§ 22 

 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

Vairāk nekā 76 deputāti: 

groz. Nr. 1 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “nodrošināšanas saistības” un “ar saistošu pasākumu 

palīdzību” 
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2. daļa: šie vārdi 

 
§ 6 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “, tostarp kvotas,” 

2. daļa: šie vārdi 
 

11. Sieviešu un meiteņu ietekmes palielināšana ar digitālās nozares starpniecību 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0183/2018 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0183/2018 

(FEMM komiteja) 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

 +  

 

12. Attīstības sadarbības instrumenta, humānās palīdzības instrumenta un Eiropas 

Attīstības fonda īstenošana 

Ziņojums: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 32 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 523, 73, 78 

 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

PPE: § 32 

13. Jaunattīstības valstu parāda atmaksājamības uzlabošana 

Ziņojums: Charles Goerens (A8-0129/2018) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 24 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 340, 282, 46 

§ 27 § sākotnējais bd   
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

teksts 
1/PS + 638, 16, 21 

2/PS + 362, 300, 11 

§ 29 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 32 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 328, 324, 16 

§ 36 1 vairāk nekā 

76 deputāti 

EB + 416, 227, 29 

Y apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 384, 253, 27 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ALDE: § 27 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

Vairāk nekā 

76 deputāti: 

Y apsvērums 

 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

Vairāk nekā 76 deputāti: 

§ 24 

1. daļa: “aicina dalībvalstis un citas attiecīgās kreditorvalstis sniegt lielāku finansējumu IAM 

investīcijām un turēt savu sen doto solījumu sniegt 0,7 % no to NKI kā oficiālo 

attīstības palīdzību; aicina tās šo finansējumu sniegt dotāciju, nevis aizdevumu, 

veidā, ja novērtējuma ziņojumi liecina, ka valsts finanšu pasliktināšanās ilgtermiņā 

apdraud IAM sasniegšanu;” 

2. daļa: “turklāt mudina kreditorvalstis izveidot novatoriskus un dažādotus jaunus 

finansējuma avotus, lai sasniegtu IAM, piemēram, ārvalstu valūtas darījumu nodokli 

un finanšu darījuma nodokli, kas var sekmēt katras valsts parāda atmaksājamību, jo 

īpaši finanšu krīzes laikos;” 

 
§ 27 

1. daļa: “atbalsta ANO Tirdzniecības un attīstības konferences noteiktos atbildīgas 

kredītpolitikas principus, kuros jo īpaši uzsvērta aizdevēju un aizņēmēju 

līdzatbildība (UNCTED principi par atbildīgu valsts aizdevumu izsniegšanu un 

aizņēmumu ņemšanu), kā arī nepieciešamība īstenot parlamentāro kontroli, kas ir 

valsts finansēšanas operāciju neatņemams elements, un prasa Eiropas Savienībai 

atbalstīt šo principu ieviešanu;” 
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2. daļa: “uzskata, ka UNCTED principiem par atbildīgu valsts aizdevumu izsniegšanu un 

aizņēmumu ņemšanu vajadzētu kļūt par juridiski saistošiem un izpildāmiem 

instrumentiem;” 

 
§ 29 

1. daļa: “uzsver nepieciešamību vienoties par starptautiski saistošiem noteikumiem, lai 

risinātu problēmas saistībā ar netaisniem un nelikumīgiem parādiem; tādēļ uzskata, 

ka parāda pārstrukturēšanas pamatā vajadzētu būt neatkarīgai parāda revīzijai, kas 

būtu veids, kā atšķirt nelikumīgus un netaisnus aizdevumus no cita veida 

aizdevumiem;” 

2. daļa: “uzsver, ka nelikumīgi un netaisni aizdevumi būtu jāatceļ;” 

 
§ 32 

1. daļa: “uzsver, ka parāda krīze ir jāatrisina taisnīgi, ātri un ilgtspējīgi, izveidojot 

starptautisku parāda pārstrukturēšanas mehānismu, kas balstīts uz UNCTAD ceļvedi 

par valsts parāda pārstrukturēšanu” 

2. daļa: “un tā dēvēto Stiglitz komisijas ideju par starptautiskas parāda restrukturizācijas 

tiesas (IDRC) izveidi;” 
 

 

14. Ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas stiprināšana Eiropas Savienībā 

Ziņojums: Marc Joulaud (A8-0138/2018) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

alternatīvs rezolūcijas 

priekšlikums 

1 ENF PS - 81, 566, 13 

balsojums: REGI komitejas rezolūcija (viss teksts) PS + 506, 71, 45 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ENF: groz. Nr. 1 

 


