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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. Sadarbības nolīgums starp ES un Aeronavigācijas drošības aģentūru Āfrikā un 

Madagaskarā *** 

Ieteikums: Jerzy Buzek (A8-0213/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: piekrišana PS + 633, 23, 12 

 

 

2. ES un ASV Nolīguma par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību pagarināšana *** 

Ieteikums: Rolandas Paksas (A8-0212/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: piekrišana PS + 597, 48, 26 

 

 

3. Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmums * 

Ziņojums: Zigmantas Balčytis (A8-0217/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 599, 37, 39 

 

 

4. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana saskaņā ar Francijas 

pieteikumu EGF/2017/009 FR/Air France 

Ziņojums: Alain Lamassoure (A8-0210/2018) (vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums un 3/5 
nodoto balsu) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 549, 88, 39 

 

 

5. Pilsētu loma Savienības iestāžu sistēmā 

Ziņojums: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 499, 70, 102 
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6. Trīsdimensiju drukāšana: intelektuālā īpašuma tiesības un civiltiesiskā atbildība 

Ziņojums: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 631, 27, 19 

 

Dažādi 

Kļūdu labojums: visas valodu versijas. 
 

 

7. Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programma ***I 

Ziņojums: Françoise Grossetête (A8-0037/2018) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Priekšlikums noraidīt Komisijas priekšlikumu 

priekšlikums noraidīt 

Komisijas 

priekšlikumu 

2= 

11= 

EFDD 

GUE/NGL 

PS - 149, 491, 36 

Provizoriska vienošanās 

provizoriska 

vienošanās 

3 komiteja PS + 478, 179, 23 

kopīgs paziņojums 4 komiteja  +  

Komisijas paziņojums 5 komiteja  +  

Tiesību akta projekts 

viss teksts 3AD komiteja  ↓  

atbildīgās komitejas 

grozījumi — balsošana 

kopumā 

1AD komiteja  ↓  

6. pants, aiz § 4 6 Verts/ALE  ↓  

1AD komiteja  ↓  

3AD komiteja  ↓  

12. pants, aiz § 1 7 Verts/ALE  ↓  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

3AD komiteja  ↓  

13. pants, § 1 1AD/8 komiteja 

Verts/ALE 

 ↓  

3AD komiteja  ↓  

16. pants, § 1 9 Verts/ALE  ↓  

3AD komiteja  ↓  

1AD komiteja  ↓  

16. pants, aiz § 1 10 Verts/ALE  ↓  

balsojums: Komisijas priekšlikums PS ↓  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

PPE: grozījumi Nr. 2, 11 

EFDD: grozījums Nr. 2 
 

 

8. Lauku saimniecību integrēta statistika ***I 

Ziņojums: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Provizoriska vienošanās 

provizoriska 

vienošanās 

57 komiteja PS + 562, 49, 74 

 

 

9. Eiropas Savienībā īstenotu energoinfrastruktūras investīciju projektu paziņošana 

***I 

Ziņojums: Barbara Kappel (A8-0211/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: Komisijas 

priekšlikums 

PS + 417, 230, 33 
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10. Pasākumi, lai stiprinātu administratīvo sadarbību pievienotās vērtības nodokļa 

jomā * 

Ziņojums: Roberts Zīle (A8-0215/2018) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

atbildīgās komitejas 

grozījumi — balsošana 

kopumā 

1-9 

13-41 

komiteja  +  

7. pants, § 4 42 ECR  +  

10 komiteja  ↓  

11 komiteja  ↓  

12 komiteja  ↓  

balsojums: Komisijas priekšlikums PS + 568, 56, 56 

 

 

11. Pirmiedzīvotāju tiesību pārkāpumi pasaulē 

Ziņojums: Francisco Assis (A8-0194/2018) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

alternatīvs rezolūcijas 

priekšlikums 

1 ENF  -  

§ 48 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB - 249, 263, 166 

3 +  

§ 52 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

3 +  

§ 57 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 -  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

2 +  

§ 66 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 80 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

3/EB + 373, 97, 209 

I apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats./EB - 164, 313, 200 

J apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

S apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 -  

2 +  

balsojums: AFET komitejas rezolūcija (viss 

teksts) 

PS + 534, 71, 73 

 

 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

Vairāk nekā 

76 deputāti: 

I apsvērums 

 

 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

Vairāk nekā 76 deputāti 

J apsvērums 

1. daļa: “tā kā pirmiedzīvotāju sievietes saskaras ar šķēršļiem attiecībā uz seksuālo un 

reproduktīvo veselību” 

2. daļa: “un tiesībām,” 
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3. daļa: “ieskaitot seksuālās un reproduktīvās veselības ieteikumu, aprīkojuma un materiālu 

nepieejamību,” 

4. daļa: “un tiesību aktiem, ar kuriem tiek aizliegts veikt abortus pat izvarošanas gadījumā,” 

5. daļa: “kas rada augstu māšu mirstības, pusaudžu grūtniecības un seksuāli transmisīvo 

slimību līmeni;” 

 
S apsvērums 

1. daļa: “tā kā arvien lielākas tirgus liberalizācijas un regulējošo noteikumu atcelšanas 

rezultātā tiešo ārvalstu ieguldījumi tika veikti pirmiedzīvotāju teritorijās bez viņu 

iepriekšējas piekrišanas vai patiesa apspriešanas procesa, pārkāpjot pirmiedzīvotāju 

sieviešu cilvēktiesības;” 

2. daļa: “tā kā attīstība nav izmērāma ar izaugsmes rādītājiem, bet galvenokārt ir jāņem vērā 

nabadzības un nevienlīdzības mazināšanās;” 

 
§ 48 

1. daļa: “prasa ES pildīt tās ekstrateritoriālos pienākumus, kas saistīti ar cilvēktiesībām,” 

2. daļa: “un apņemas lūgt Komisijai izstrādāt tiesību aktu priekšlikumus, kā arī sadarboties 

ar Eiropadomi tiesību aktu sagatavošanā, lai novērstu un sankcionētu 

ekstrateritoriālus pirmiedzīvotāju un vietējo kopienu tiesību pārkāpumus;” 

3. daļa: “prasa ES izstrādāt skaidrus rīcības kodeksa noteikumus un tiesisko regulējumu tās 

jurisdikcijā ietilpstošo uzņēmumu un investoru ekstrateritoriālās darbības veikšanai, 

lai nodrošinātu, ka tie ievēro pirmiedzīvotāju un vietējo kopienu tiesības un ka no 

tiem var prasīt pienācīgu atbildību un piemērot sankcijas gadījumos, kad to darbības 

rezultātā tiek pārkāptas minētās tiesības; mudina Komisiju apsvērt efektīvus 

mehānismus par pienākumu uzņēmumiem veikt uzticamības pārbaudes, lai 

nodrošinātu, ka to importētās preces nav saistītas ar zemes piesavināšanos un 

smagiem pirmiedzīvotāju tiesību pārkāpumiem; mudina EĀDD izstrādāt operatīvus 

instrumentus, lai sniegtu norādījumus ES delegāciju personālam;” 

 
§ 52 

1. daļa: “uzsver, ka klimata pārmaiņas tieši ietekmē pirmiedzīvotājas sievietes, liekot 

atteikties no tradicionālajām paražām vai piekrist pārcelties, kas savukārt pakļauj 

viņas vardarbības, ļaunprātīgas izturēšanās un izmantošanas riskam; aicina visas 

valstis, tostarp ES un dalībvalstis, iesaistīt pirmiedzīvotājus, un īpaši pirmiedzīvotāju 

sievietes un lauku kopienas, savās klimata pārmaiņu stratēģijās un efektīvu stratēģiju 

izstrādē par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu, ņemot vērā 

dzimumu aspektus; prasa pievērst nopietnu uzmanību klimata izraisītai 

pārvietošanai;” 

2. daļa: “pauž gatavību iesaistīties diskusijās par noteikumu izstrādi klimatiskās migrācijas 

jomā; aicina izveidot ekspertu grupu, kas šo jautājumu izskatītu starptautiskā līmenī, 

un mudina klimatisko migrāciju iekļaut starptautiskajā darba kārtībā;” 

3. daļa: “aicina stiprināt starptautisko sadarbību, lai nodrošinātu klimatnoturību;” 

 
§ 57 

1. daļa: “uzsver, ka bilaterālie ieguldījumu nolīgumi var negatīvi ietekmēt pirmiedzīvotāju 

tiesības un ierobežot viņu dalību lēmumu pieņemšanā;” 

2. daļa: “atgādina valdību tiesības sabiedrības interesēs izstrādāt noteikumus; tāpat atgādina, 

ka starptautiskajiem ieguldījumu nolīgumiem ir jāatbilst starptautiskajām 

cilvēktiesībām, tostarp noteikumiem par pirmiedzīvotājiem, un aicina panākt šajā 

jomā lielāku pārredzamību, īpaši, izveidojot atbilstošas apspriežu procedūras un 

mehānismus sadarbībā ar pirmiedzīvotājiem; aicina izveidot tādas finanšu iestādes, 

kas finansē ieguldījumus, ar kuriem tiek nostiprinātas cilvēktiesību garantijas, lai 

nepieļautu, ka zemes un resursu izmantošana jaunattīstības valstīs sekmētu jebkādus 

cilvēktiesību pārkāpumus vai aizskārumus, īpaši saistībā ar pirmiedzīvotājiem;” 
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§ 66 

1. daļa: “aicina visas valstis nodrošināt pirmiedzīvotāju sieviešu un meiteņu piekļuvi 

kvalitatīviem veselības aprūpes pakalpojumiem un tiesībām, īpaši seksuālās un 

reproduktīvās veselības pakalpojumiem un ar to saistītajām tiesībām;” 

2. daļa: “aicina Komisiju un EĀDD ar ES attīstības sadarbības programmām sekmēt viņu 

piekļuvi seksuālās un reproduktīvās veselības pakalpojumiem;” 

 
§ 80 

1. daļa: “atgādina Līguma par Eiropas Savienības darbību 208. panta noteikumus un 

principu par politikas saskaņotību attīstības jomā;” 

2. daļa: “ar bažām norāda — ir pierādījies, ka ES enerģētikas, lauksaimniecības, 

tirdzniecības un investīciju politikas nostādnes sekmē zemes piesavināšanos trešās 

valstīs, liela mēroga zemes iegādēm nelabvēlīgi ietekmējot pirmiedzīvotāju piekļuvi 

zemei;” 

3. daļa: “pauž nožēlu, ka Atjaunojamo energoresursu direktīvas pašreizējā pārskatīšanā līdz 

šim nav bijis iespējams ieviest sociālos un ilgtspējīguma kritērijus, kuros ņem vērā 

zemes piesavināšanās risku; atgādina, ka direktīvai ir jāatbilst starptautiskajiem 

zemes lietošanas tiesību standartiem;” 
 

 

12. Klimata diplomātija 

Ziņojums: Arne Lietz, Jo Leinen (A8-0221/2018) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 11 1 vairāk nekā 

76 deputāti 

PS + 326, 319, 23 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS ↓  

2/PS ↓  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 488, 113, 72 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

PPE: groz. Nr. 1, § 11 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

Vairāk nekā 76 deputāti 

§ 11 

1. daļa: “atzīst, ka klimata pārmaiņas saasina apstākļus, kas izraisa migrāciju īpaši jutīgās 

teritorijās, un atgādina, ka nākotnē migrācija palielināsies, ja klimata pārmaiņu 

negatīvās sekas netiks pienācīgi pārvaldītas;” 
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2. daļa: “tādēļ uzskata, ka ir svarīgi strādāt, lai noteiktu jēdziena “klimata bēglis” 

apstiprinātu universālu definīciju ANO ietvaros nolūkā izveidot starptautisku tiesību 

sistēmu attiecībā uz personām, kuras ir pārvietotas klimata pārmaiņu ietekmes 

rezultātā, un pieņemt kopīgu pieeju klimata bēgļu aizsardzībai; aicina ES aktīvi 

piedalīties debatēs par jēdzienu “klimata bēglis”, tostarp par tā iespējamās juridiskās 

definīcijas iekļaušanu starptautiskajās tiesībās;” 

 


