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PIELIKUMS 
 

BALSOŠANAS REZULTĀTI 

Saīsinājumu un simbolu saraksts 

+ pieņemts 

- noraidīts 

↓ zaudējis spēku 

R 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. Politiskā krīze Moldovā pēc Kišiņevas mēra vēlēšanu rezultātu anulēšanas 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018, 
B8-0332/2018 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0322/2018 

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

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 343, 35, 160 

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0322/2018  PPE  ↓  

B8-0326/2018  ECR  ↓  

B8-0328/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0329/2018  S&D  ↓  

B8-0330/2018  ALDE  ↓  

B8-0332/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

PPE: galīgais balsojums (RC-B8-0322/2018) 
 

 

2. Somālija 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018, 
B8-0334/2018 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0323/2018  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Laura 

Ferrara, Fabio Massimo Castaldo) 

§ 10 § sākotnējais 

teksts 

 + grozīts mutiski 

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0323/2018  ECR  ↓  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

B8-0324/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0325/2018  S&D  ↓  

B8-0327/2018  ALDE  ↓  

B8-0331/2018  PPE  ↓  

B8-0334/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Dažādi 

Michaela Šojdrová ierosināja šādu mutisku grozījumu 10. punktam: 

“10.  atzinīgi vērtē UNSOM darbu visos aspektos un īpaši tās cilvēktiesību uzraudzību Somālijā, 

kā arī ANO Drošības padomes lēmumu pagarināt tās pilnvaras līdz 2019. gada 31. martam; 

atzinīgi vērtē Āfrikas Savienības centienus panākt Somālijā zināmu stabilitāti un organizēt pārejas 

politisko procesu; prasa uzlabot ES īstenoto uzraudzību un spēju veidošanu, lai nodrošinātu 

saukšanu pie atbildības par Āfrikas Savienības miera uzturēšanas spēku veiktajiem pārkāpumiem, 

jo īpaši ņemot vērā to, ka ES nodrošina lielāko daļu tā finansējuma; aicina Āfrikas Savienības 

miera uzturēšanas spēkus pilnībā īstenot to pilnvaras aizsargāt civiliedzīvotājus;” 
 

 

3. Burundi 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018, 
B8-0339/2018 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0333/2018  

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

§ 12 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

M apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

N apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0333/2018  ECR  ↓  

B8-0335/2018  S&D  ↓  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

B8-0336/2018  EFDD  ↓  

B8-0337/2018  ALDE  ↓  

B8-0338/2018  PPE  ↓  

B8-0339/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

GUE/NGL: § 12, M, N apsv. 
 

 

4. Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū ***I 

Ziņojums: Axel Voss (A8-0245/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: lēmums 

sākt iestāžu sarunas 

PS - 278, 318, 31 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta: Verts/ALE 

  
 

Saskaņā ar Reglamenta 69.c pantu balsojumu pieprasīja Verts/ALE, EFDD un GUE/NGL grupa un 

šādi deputāti: 

Telička, Fjellner, van Baalen, Torvalds, Selimovic, Nagtegaal, Huitema, Auštrevičius, Wikström, von 

Thun und Hohenstein, Toom, Gerbrandy, in‘t Veld, Schaake, van Miltenburg, Jakovčić, Kallas, Radoš, 

Federley, Charanzova, Hirsch, Mlinar, Adaktusson, Hökmark, van Bossuyt, Kariņš, Corazza Bildt, 

Childers, Loones, Demesmaeker, Stevens, Škripek, Žitňanská, Sulík, Dalton, Fotyga, Payne, Kohn, 

Stihler, Jaakonsaari, Sehnalová, Gebhardt, Köster, Westphal, Guteland, Ulvskog, Hedh, Wölken, 

Schuster, Kammerevert, Preuß, Krehl, Geringer de Oedenberg, Gierek, Zemke, Weidenholzer, 

Liberadzki, Van Brempt, Regner, Graswander-Hainz, Freund, Kadenbach, Ujhelyi, Poche, Beňová, 

Poc, Jan Keller, Delvaux, Gomes, von Weizsäcker, Werner, Noichl, Detjen, Preuss, Atkinson, Zijlsta, 

de Graaff, Elissen, Żółtek, Pretzell, Carver, Batten, Coburn, Reid. 
 

 

5. Eiropas pilsoņu iniciatīva***I 

Ziņojums: György Schöpflin (A8-0226/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: lēmums 

sākt iestāžu sarunas 

PS + 475, 154, 6 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta: GUE/NGL, ENF, EFDD 
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Dažādi 

Saskaņā ar Reglamenta 69.c pantu balsojumu pieprasīja Verts/ALE, GUE/NGL, ENF un EFDD 

grupa un šādi deputāti: 

Papadakis, Dalli, Mizzi, Cozzolino, Kyrkos, Cabezón Ruiz, Rozière, Androulakis. 
 

 

6. Īstenošanas lēmums par to, lai Horvātija sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu * 

Ziņojums: Jaromír Štětina (A8-0225/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 547, 73, 17 

 

 

7. ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēma (ETIAS) ***I 

Ziņojums: Kinga Gál (A8-0322/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Provizoriska vienošanās 

provizoriska 

vienošanās 

363 komiteja PS + 494, 115, 30 

kopīgs paziņojums 364 komiteja  +  

 

 

8. ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēma (ETIAS): Eiropola uzdevumi ***I 

Ziņojums: Kinga Gál (A8-0323/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Provizoriska vienošanās 

provizoriska 

vienošanās 

3 komiteja PS + 489, 117, 28 

 

 

9. Finanšu noteikumi, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam ***I 

Ziņojums: Ingeborg Gräßle un Richard Ashworth (A8-0211/2017) 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Provizoriska vienošanās 

provizoriska 

vienošanās 

653 komiteja PS + 485, 41, 109 

Komisijas paziņojumi 654 komiteja  +  

kopīgs paziņojums 655 komiteja  +  

 

 

10. Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības 

un tiesiskuma telpā ***I 

Ziņojums: Monica Macovei (A8-0404/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Provizoriska vienošanās 

provizoriska 

vienošanās 

108 komiteja PS + 541, 71, 20 

 

 

11. 2019. gada budžets — pilnvarojums trialogam 

Ziņojums: Daniele Viotti (A8-0247/2018) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Votes par AN/VE - 

observations 

§ 1 34 GUE/NGL  -  

aiz § 1 35 GUE/NGL PS - 89, 506, 41 

§  PS + 369, 251, 14 

mutisks grozījums 

§ 2 6 ENF  -  

§ 3 14 EFDD  -  

§ 4 15 EFDD  -  

aiz § 4 1 PPE bd   

1/PS + 458, 108, 67 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Votes par AN/VE - 

observations 

2/PS + 309, 181, 136 

3 S&D EB + 489, 122, 13 

§ 6 7 ENF  -  

16 EFDD  -  

§ sākotnējais 

teksts 

ats. +  

aiz § 6 36 GUE/NGL  -  

§ 7 8S ENF  -  

33 GUE/NGL  -  

aiz § 9 37 GUE/NGL  -  

aiz § 10 17 EFDD PS - 268, 330, 28 

§ 16 5 S&D  +  

aiz § 21 38 GUE/NGL PS - 87, 474, 72 

§ 25 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

aiz § 28 18 EFDD PS - 118, 485, 24 

aiz § 30 19 EFDD PS - 169, 411, 43 

39 GUE/NGL EB - 244, 383, 4 

aiz § 31 2 PPE PS + 454, 135, 33 

aiz § 32 40 GUE/NGL PS - 72, 521, 30 

41 GUE/NGL PS - 72, 520, 26 

42 GUE/NGL PS - 53, 542, 30 

43 GUE/NGL PS - 72, 525, 26 

aiz § 36 24 GUE/NGL  -  

25 GUE/NGL  -  

26 GUE/NGL PS - 154, 437, 40 

aiz § 38 27 GUE/NGL PS - 99, 467, 58 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Votes par AN/VE - 

observations 

28 GUE/NGL  -  

29 GUE/NGL  -  

30 GUE/NGL  -  

31 GUE/NGL PS - 144, 456, 27 

§ 50 4 S&D  +  

§ 52 9 ENF  -  

§ 56 20 EFDD PS - 145, 372, 104 

10 ENF PS - 125, 446, 42 

§ 57 11 ENF PS - 81, 514, 23 

21 EFDD  -  

aiz § 58 32 GUE/NGL PS - 242, 292, 89 

§ 60 12 ENF PS - 114, 495, 10 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

aiz § 60 22 EFDD EB - 254, 368, 8 

23 EFDD PS - 207, 376, 44 

§ 62 13S ENF  -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 399, 146, 87 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

PPE: groz. Nr. 1 

EFDD: groz. Nr. 17, 18, 19, 20, 23 

GUE/NGL: groz. Nr. 2, 26, 27, 31, 32, 35, 38, 40, 41, 42, 43 

ENF: groz. Nr. 10, 11, 12 

S&D: mutiski grozījumi 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

GUE/NGL: § 6, 25 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

GUE/NGL 

§ 60 
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1. daļa: “norāda uz decentralizētajām aģentūrām paredzēto piešķīrumu vispārējo 

palielinājumu 2019. gada budžeta projektā, proti, +10,8 % (neņemot vērā piešķirtos 

ieņēmumus) un +259 štata vietām; atzinīgi vērtē to, ka lielākajai daļai aģentūru pašu 

budžets palielinās, bet ES iemaksa samazinās; šajā sakarībā norāda, ka Parlaments 

patlaban izskata iespējas vēl vairāk paplašināt decentralizēto aģentūru finansēšanu 

no maksām; ar gandarījumu norāda, ka aģentūrām ar jauniem uzdevumiem (ESMA, 

eu-LISA un Frontex) ir piešķirts ievērojams apropriāciju un štatu sarakstā iekļauto 

darbinieku skaita palielinājums; prasa papildu finansiālo atbalstu aģentūrām, kas 

risina migrācijas un drošības problēmas; uzskata, ka Eiropols un Eurojust būtu 

jāstiprina vēl vairāk” 

2. daļa: “un ka EASO būtu jāsaņem atbilstošs finansējums saistībā ar tā pārveidi par Eiropas 

Patvēruma aģentūru” 

 

ALDE 

Groz. Nr. 1 

1. daļa: “atzinīgi vērtē “DiscoverEU” darbības sākšanu, proti, 15 000 Interrail biļešu 

izdalīšanu 18 gadus veciem Eiropas iedzīvotājiem 2018. gadā, kā arī Komisijas 

priekšlikumu par EUR 700 miljonu piešķiršanu DFS 2021.–2027. gadam, kas labi 

saskan ar ES iecerēm veicināt mācību mobilitāti, aktīvu pilsoniskumu, sociālo 

iekļaušanu un solidaritāti visu jauniešu vidū;” 

2. daļa: “pauž nožēlu par to, ka Komisija nav ierosinājusi apropriācijas 2019. un 2020. 

gadam; ir apņēmības pilns turpināt šo sagatavošanas darbību 2019. un 2020. gadā;” 
 

Dažādi 

Referents ierosināja mutisku grozījumu, ar kuru aiz 1. punkta tiktu iekļauts jauns punkts: 

“1.a  uzsver, ka ES jābūt pirmajās rindās ANO ilgstpējīgas attīstības mērķu īstenošanā, plaši 

integrējot tos visās ES politikas jomās;” 

 

Referents ierosināja šādu mutisku grozījumu grozījumam Nr. 2: 

“40.a atzinīgi vērtē Eiropadomes 2018. gada 28. jūnija pieprasījumu vēl vairāk nostiprināt 

Frontex, palielinot tā resursus un paplašinot mandātu; prasa sniegt papildu informāciju par to, cik 

darbinieku nosūtīs dalībvalstis un cik darbinieku būs tieši nepieciešami pašai aģentūrai; aicina 

Komisiju attiecīgi koriģēt budžeta projektu rudens grozījumu vēstulē; atzinīgi vērtē arī papildu 

EUR 45,6 miljonu piešķiršanu Grieķijas un Spānijas atbalstam to teritorijā ierodošos migrantu 

plūsmas pārvaldīšanai; uzsver, ka efektīvai robežkontrolei jāiet roku rokā ar ierodošos migrantu 

pienācīgu aprūpi;” 
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12. ANO Ģenerālās asamblejas 73. sesija 

Ziņojums: Eugen Freund (A8-0230/2018) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 1, c) apakšpunkts § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 1, g) apakšpunkts 1 EFDD PS - 98, 518, 7 

§ 1, h) apakšpunkts 2 EFDD PS - 57, 537, 17 

§ 1, i) apakšpunkts 3S EFDD PS - 72, 489, 56 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 434, 158, 25 

§ 1, j) apakšpunkts 4S EFDD PS - 133, 470, 14 

§ 1, n) apakšpunkts 5S EFDD PS - 67, 531, 18 

§ 1, q) apakšpunkts § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 1, s) apakšpunkts § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 1, x) apakšpunkts § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/VE - 286, 289, 32 

2/VE + 289, 287, 32 

3/PS - 267, 304, 36 

§ 1, z) apakšpunkts 6S EFDD PS - 44, 546, 16 

§ 1, aa) apakšpunkts § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

2 +  

§ 1, as) apakšpunkts 7 EFDD PS - 118, 469, 17 

§ 1, aao) apakšpunkts § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 355, 248, 5 

§ 1, aap) apakšpunkts § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 432, 127, 46 

2/AN + 371, 174, 48 

3/PS + 552, 31, 14 

4/PS + 416, 132, 52 

5/PS + 368, 204, 33 

§ 1, abm) apakšpunkts 8 EFDD PS - 142, 460, 9 

§ sākotnējais 

teksts 

PS - 269, 324, 17 

balsojums: ieteikums (viss teksts) PS + 390, 103, 110 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFDD: groz. Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. punkta i) apakšpunkts (2. daļa) 

PPE: 1. punkta x) apakšpunkts (3. daļa), 1. punkta abm) apakšpunkts 

S&D: 1. punkta aap) apakšpunkts 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

EFDD: 1. punkta s) apakšpunkts 

PPE: 1. punkta abm) apakšpunkts 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

EFDD 

1. punkts, c) apakšpunkts 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “kā arī ANO doktrīnu “pienākums aizsargāt” (R2P)” 

2. daļa: šie vārdi 

 
1. punkts, i) apakšpunkts 

1. daļa: “divkāršot centienus reformēt ANO DP, īpaši ievērojami ierobežojot vai 

reglamentējot veto tiesību izmantošanu gadījumos, kad ir pierādījumi par kara 

noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci, jo veto tiesību izmantošana līdz šim 

bijusi šķērslis lēmumu pieņemšanai, un izmainot padomes locekļu sastāvu tā, lai 

labāk atspoguļotu mūsdienu pasauli,” 

2. daļa: “cita starpā piešķirot pastāvīgu vietu Eiropas Savienībai” 



P8_PV(2018)07-05(VOT)_LV.docx 12 PE 624.848 

 
 

1. punkts, q) apakšpunkts 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “uzsvērt, ka gadījumos, kad valsts nespēj vai nevēlas 

veikt savu pienākumu aizsargāt, šis pienākums ir jāpilda starptautiskajai sabiedrībai, 

tostarp visiem ANO DP pastāvīgajiem locekļiem, kā arī citām lielākajām 

jaunietekmes ekonomikām un jaunattīstības valstīm, bet tie, kas pārkāpj 

starptautiskās tiesības, ir jāsauc pie atbildības;” un “aicināt ES iedrošināt 

jaunietekmes un jaunattīstības valstis pievienoties starptautiskajai sabiedrībai 

gadījumos, kad tā veic darbības, lai izpildītu savu pienākumu aizsargāt (R2P);” 

2. daļa: šie vārdi 

 
1. punkts, aa) apakšpunkts 

1. daļa: “turpināt pieprasīt pilnībā ievērot valstu, tai skaitā Gruzijas, Ukrainas un Moldovas, 

suverenitāti, starptautiski atzītās robežas un teritoriālo integritāti, ņemot vērā 

starptautisko tiesību pārkāpumus šajās teritorijās; atbalstīt un atdzīvināt 

diplomātiskos centienus šo pašreizējo un iesaldēto konfliktu miermīlīgai un 

ilgtspējīgai atrisināšanai;” 

2. daļa: “mudināt starptautisko sabiedrību pilnībā īstenot Krimas nelikumīgās aneksijas 

neatzīšanas politiku;” 

 

PPE 

1. punkts, x) apakšpunkts 

1. daļa: “rīkoties saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas spriedumu Rietumsahāras jautājumā” 

2. daļa: “un atbalstīt ANO centienus panākt godīgu un noturīgu Rietumsahāras konflikta 

risinājumu, ievērojot sahravi tautas pašnoteikšanās tiesības un attiecīgās ANO 

rezolūcijas” 

3. daļa: “panākt, lai ANO misijai referendumam Rietumsahārā (MINURSO) tiktu piešķirtas 

tādas pašas pilnvaras cilvēktiesību jomā kā citām ANO miera uzturēšanas misijām;” 

 
1. punkts, aao) apakšpunkts 

1. daļa: “pastiprināt centienus Starptautiskās alianses pret tādu preču tirdzniecību, kuras var 

izmantot spīdzināšanai, ietvaros, kuras izveidošanu ierosināja ES kopā ar 

reģionālajiem partneriem;” 

2. daļa: “izveidot starptautisku fondu, lai palīdzētu valstīm izstrādāt un īstenot tiesību aktus, 

ar kuriem tiek aizliegta tādu preču tirdzniecība, kuras var izmantot spīdzināšanai un 

nāvessoda izpildei; atbalstīt tāda starptautiska instrumenta izveidi, ar ko tiktu 

aizliegta šādu preču tirdzniecība, izmantojot pieredzi, kas šajā jautājumā ir iegūta, 

īstenojot ES (Padomes) Regulu (EK) Nr. 1236/2005;” 

 
1. punkts, aap) apakšpunkts 

1. daļa: “ nodrošināt, ka sievietēm ir piekļuve ģimenes plānošanai un visiem valsts 

nodrošinātiem un vispārējiem seksuālās un reproduktīvās veselības pakalpojumiem 

un tiesībām, tostarp mūsdienīgai kontracepcijai” 

2. daļa: “un droša un likumīga aborta iespējai” 

3. daļa: “uzsver to, ka universālā piekļuve veselībai, īpaši seksuālās un reproduktīvās 

veselības aprūpei un ar to saistītās tiesības, ir cilvēka pamattiesības,”, izņemot 

vārdus “īpaši seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpei un ar to saistītās 

tiesības,” 

4. daļa: “īpaši seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpei un ar to saistītās tiesības,” 

5. daļa: “tādējādi vēršoties pret Global Gag Rule, ko 2017. gada sākumā atjaunoja Amerikas 

Savienoto Valstu valdība” 
 

 



P8_PV(2018)07-05(VOT)_LV.docx 13 PE 624.848 

13. Migrācijas krīze un humanitārā situācija Venecuēlā un pie tās robežām 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, 
B8-0320/2018, B8-0321/2018 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0315/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD) 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 455, 100, 29 

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0315/2018  PPE  ↓  

B8-0316/2018  S&D  ↓  

B8-0317/2018  ECR  ↓  

B8-0318/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0319/2018  ALDE  ↓  

B8-0320/2018  EFDD  ↓  

B8-0321/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL, PPE: galīgais balsojums (RC-B8-0315/2018) 
 

 

14. Dalībvalstīm paredzētas pamatnostādnes par to, lai nepieļautu kriminālatbildības 

noteikšanu par humānās palīdzības sniegšanu 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0314/2018 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0314/2018 

(LIBE komiteja) 

§ 2 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 3 5 ENF PS - 73, 488, 14 

§ 4 10 PPE EB + 255, 121, 199 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ sākotnējais 

teksts 

ats. ↓  

aiz § 4 9 PPE  -  

§ 5 6 ENF  -  

§ 6 7 ENF  -  

§ 7 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

4.–10. atsauce § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

C apsv. 1 ENF  -  

D apsv. 2 ENF  -  

E apsv. 3 ENF  -  

aiz E apsv. 4 ENF  -  

aiz F apsv. 8 PPE EB - 262, 289, 19 

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ENF: groz. Nr. 5 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ENF: § 2, 4, 7,  4.–10. atsauce 
 

 

15. ES un ASV privātuma vairoga nodrošinātās aizsardzības pietiekamība 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0305/2018 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0305/2018 

(LIBE komiteja) 

§ 1 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 327, 219, 12 

§ 7 1 PPE  -  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 12 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 327, 221, 4 

§ 19 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 329, 216, 9 

§ 22 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 321, 219, 11 

3 +  

§ 23 2 PPE EB - 237, 302, 17 

§ 24 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 343, 205, 6 

§ 26 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 308, 233, 18 

§ 27 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 28 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 31 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 335, 209, 9 

§ 34 3 PPE  -  

§ 35 4 PPE  -  

O apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 320, 219, 12 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 303, 223, 29 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

PPE: galīgais balsojums 
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Pieprasījumi balsot atsevišķi 

PPE: § 1, 19, 24, 27, 28, H apsv. 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

PPE 

§ 12 

1. daļa: “ņemot vērā nesenos atklājumus par to, ka uzņēmumi, kas sertificēti privātuma 

vairoga sistēmas ietvaros, piemēram, Facebook un Cambridge Analytica, ir 

ļaunprātīgi izmantojuši personas datus, aicina ASV iestādes, kas ir atbildīgas par 

privātuma vairoga izpildes īstenošanu, nekavējoties rīkoties saistībā ar šādiem 

atklājumiem, pilnībā ievērojot sniegtos apliecinājumus un uzņemtās saistības 

pašreizējās privātuma vairoga sistēmas uzturēšanai un vajadzības gadījumā izslēgt 

šādus uzņēmumus no privātuma vairoga saraksta; aicina arī kompetentās ES datu 

aizsardzības iestādes izmeklēt šādus atklājumus un vajadzības gadījumā atlikt vai 

aizliegt datu nosūtīšanu privātuma vairoga ietvaros;” 

2. daļa: “uzskata, ka šie atklājumi skaidri parāda, ka privātuma vairoga mehānisms 

nenodrošina tiesību uz datu aizsardzību pienācīgu aizsardzību;” 

 
§ 22 

1. daļa: “pauž nožēlu, ka ASV neizmantoja iespēju, ko sniedza nesenā FISA 702. iedaļas 

atkārtotā apstiprināšana, lai iekļautu aizsardzības pasākumus, kas nodrošināti PPD-

28;” 

2. daļa: “aicina iesniegt pierādījumus un uzņemties juridiskas saistības, nodrošinot, ka datu 

vākšana saskaņā ar FISA 702. iedaļu nav nediferencēta un ka piekļuve nenotiek 

vispārinātā veidā (masveida vākšana) pretstatā ES Pamattiesību hartai;” 

3. daļa: “ņem vērā Komisijas sniegto paskaidrojumu tās dienestu darba dokumentā, ka 

uzraudzība saskaņā ar FISA 702. iedaļu vienmēr ir balstīta uz selektoriem un tādēļ tā 

nepieļauj masveida vākšanu; tādēļ pievienojas 29. panta darba grupas prasībai pēc 

atjaunināta PCLOB ziņojuma attiecībā uz “mērķu” definīciju, “selektoru uzdevumu 

noteikšanu” un konkrētu selektoru piemērošanas procesu programmas UPSTREAM 

kontekstā, lai precizētu un izvērtētu, vai šajā kontekstā notiek masveida piekļuve 

personas datiem; pauž nožēlu, ka ES iedzīvotāji ir izslēgti no papildu aizsardzības, 

ko nodrošina FISA 702. iedaļas atkārtotā apstiprināšana; pauž nožēlu, ka FISA 702. 

iedaļas atkārtotā apstiprināšana ietver vairākus grozījumus, kas ir pilnībā procesuāli 

un nerisina visproblemātiskākos jautājumus, uz ko norādīja arī 29. panta darba 

grupa; aicina Komisiju nopietni uztvert gaidāmo 29. panta darba grupas analīzi par 

FISA 702. iedaļu un attiecīgi rīkoties;” 

 
§ 26 

1. daļa: “pauž bažas par Izpildrīkojuma Nr. 13768 par “Sabiedrības drošības uzlabošanu 

Amerikas Savienoto Valstu teritorijā” sekām attiecībā uz tiesiskās aizsardzības 

līdzekļiem un administratīviem aizsardzības līdzekļiem, kas pieejami personām 

ASV, jo Privātās dzīves aizsardzības likuma nodrošinātā aizsardzība vairs neattiecas 

uz personām, kas nav ASV iedzīvotāji; ņem vērā Komisijas nostāju, ka atbilstības 

novērtējums nebalstās uz Privātās dzīves aizsardzības likuma nodrošināto 

aizsardzību un tādēļ šis izpildrīkojums neskar privātuma vairogu;” 

2. daļa: “uzskata, ka Izpildrīkojums Nr. 13768 tomēr norāda uz ASV izpildvaras nolūku 

atcelt datu aizsardzības garantijas, kas iepriekš tika piešķirtas ES iedzīvotājiem, un 

neievērot saistības pret ES, kas tika pieņemtas B. Obama prezidentūras laikā;” 

 

§ 31 

1. daļa: “aicina Komisiju veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka 

privātuma vairogs pilnībā atbilst Regulai (ES) 2016/679, ko piemēro no 2018. gada 

25. maija, un ES Hartai,” 
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2. daļa: “lai atbilstība neradītu nepilnības vai konkurences priekšrocības ASV 

uzņēmumiem;” 
 

 

16. Ārvalstu konta nodokļa atbilstības akta (FATCA) negatīvā ietekme uz ES 

pilsoņiem 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0306/2018 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0306/2018 

(PETI komiteja) 

§ 4 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 294, 231, 6 

§ 5 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 276, 232, 15 

§ 8 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 305, 222, 7 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 470, 43, 26 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

S&D: galīgais balsojums 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

PPE: § 4 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

PPE 

§ 5 

1. daļa: “uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt pienācīgu to personas datu aizsardzības līmeni, kas 

ASV tiek nodoti saskaņā ar FATCA, pilnībā ievērojot valstu un Eiropas datu 

aizsardzības tiesību aktus; aicina dalībvalstis pārskatīt savus attiecīgos SVN un 

vajadzības gadījumā tos grozīt, lai tos pielāgotu Vispārīgajā datu aizsardzības regulā 

paredzētajām tiesībām un principiem; mudina Komisiju un Eiropas Datu 

aizsardzības kolēģiju nekavējoties izmeklēt ikvienu pārkāpumu, ko attiecībā uz ES 

datu aizsardzības noteikumiem pieļāvušas dalībvalstis, kuru tiesību akti ļauj nodot 

personas datus ASV Iekšzemes ieņēmumu dienestam FATCA vajadzībām,” 

2. daļa: “un sākt pārkāpuma procedūru pret dalībvalstīm, kas neatbilstīgi īsteno ES datu 

aizsardzības noteikumus” 

 
§ 8 
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1. daļa: “pauž nožēlu par to, ka dalībvalstu parakstītajos starpvaldību nolīgumos jau no paša 

sākuma trūkst savstarpīguma, jo īpaši attiecībā uz savstarpēji apmainītās 

informācijas apjomu, jo dalībvalstīm ir jānosūta plašāka informācija nekā tas jādara 

ASV;” 

2. daļa: “aicina visas dalībvalstis kolektīvi apturēt savu SVN piemērošanu (vai apmainīties 

tikai ar informāciju par bankas kontiem, ko ES ir atvēruši ASV dzīvojošie ASV 

pilsoņiem), līdz laikam, kad ASV piekritīs ievērot daudzpusēju pieeju attiecībā uz 

automātisku informācijas apmaiņu (AIA), vai nu atceļot FATCA un pievienojoties 

Kopējam ziņošanas standartam, vai arī pārskatot FATCA un veicot to kopīgi ar visām 

ES dalībvalstīm un piemērojot identiskus savstarpējas apmaiņas pienākumus abos 

Atlantijas okeāna krastos;” 
 

 

17. Sociālu un uz solidaritāti balstītu uzņēmumu statūti 

Ziņojums: Jiří Maštálka A8-0231/2018 (vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 398, 78, 44 

 


