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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. Pieprasījums atcelt Georgios Kyrtsos imunitāti 

Ziņojums: Laura Ferrara (A8-0291/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: lēmuma 

priekšlikums 

 +  

 

 

2. Trešās valstis, kuru valstspiederīgajiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir 

jābūt vīzām, un trešās valstis, uz kuru valstspiederīgajiem šī prasība neattiecas 

***I 

Ziņojums: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 611, 20, 11 

 

 

3. ES un Marokas Nolīgums par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību: noteikumi 

Marokas dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā 

(PRIMA) *** 

Ieteikums: Aldo Patriciello (A8-0281/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: piekrišana PS + 566, 64, 17 

 

 

 

4. ES un Kanādas gaisa transporta nolīgums *** 

Ieteikums: Francisco Assis (A8-0254/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: piekrišana PS + 583, 42, 23 

 

 

 

5. Itālijas pašvaldības Kampione d’Italia un Lugano ezera Itālijas ūdeņu iekļaušana 

Savienības muitas teritorijā * 

Ziņojums: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018) 
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Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 569, 12, 71 

 

 

6. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: Nīderlandes pieteikums 

EGF/2018/001 NL/ Finanšu pakalpojumu darbības 

Ziņojums: Ivana Maletić (A8-0294/2018) (vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums un 3/5 nodoto 
balsu) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 573, 68, 10 

 

 

7. Audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšana 

Ziņojums: Sabine Verheyen un Petra Kammerevert (A8-0192/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

priekšlikums noraidīt Komisijas priekšlikumu 

priekšlikums noraidīt 

Komisijas 

priekšlikumu 

84 EFDD PS - 138, 478, 37 

provizoriska vienošanās 

provizoriska 

vienošanās 

83 komiteja PS + 452, 132, 65 

leģislatīvā akta projekts 

viss teksts 83AD komiteja  ↓  

atbildīgās komitejas 

grozījumi — balsošana 

kopumā 

1-42 

44-66 

70-82 

komiteja  ↓  

1. pants 1. daļa, 

1. punkts, 

b) apakšpunkts 

Direktīva 2010/13/ES, 

1. pants, § 1, 

aa) apakšpunkts 

85S EFDD PS ↓  

83AD komiteja  ↓  

43 komiteja  ↓  

1. panta 8. daļa 83AD komiteja bd   
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Direktīva 2010/13/ES, 

6. pants 
1 ↓  

2/PS ↓  

1. pants, 9. daļa, 

Direktīva 2010/13/ES, 

aiz 6. panta 

83AD komiteja bd   

1 ↓  

2 ↓  

1. pants, 10. daļa 

Direktīva 2010/13/ES, 

7. pants 

83AD komiteja bd   

1 ↓  

2 ↓  

1. pants, 11. daļa 

Direktīva 2010/13/ES, 

9. pants 

83AD komiteja bd   

1 ↓  

2 ↓  

1. pants, 1. daļa, 

11. punkts, pirms 

a) apakšpunkta 

Direktīva 2010/13/ES 

9. pants, § 1, aiz 

d) apakšpunkta 

87 EFDD  ↓  

1. pants, 1. daļa, aiz 

12. punkta  

Direktīva 2010/13/ES, 

10. pants, aiz § 2 

88 EFDD  ↓  

1. pants, 1. daļa, aiz 

12. punkta  

Direktīva 2010/13/ES, 

10. pants, § 2 

83AD komiteja bd   

1 ↓  

2 ↓  

1. pants, 1. daļa, 

15. punkts 

Direktīva 2010/13/ES, 

13. pants 

86S EFDD PS ↓  

83AD komiteja bd   

1/PS ↓  

2 ↓  

67 komiteja  ↓  

68 komiteja  ↓  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

69 komiteja  ↓  

1. pants, 1. daļa, 

19. punkts 

Direktīva 2010/13/ES, 

aiz IX nodaļas, 

28.b pants 

83AD komiteja bd   

1 ↓  

2 ↓  

18. apsv. 83AD komiteja PS ↓  

19. apsv. 83AD komiteja ats. ↓  

20. apsv. 83AD komiteja ats. ↓  

21. apsv. 83AD komiteja ats. ↓  

22. apsv. 83AD komiteja ats. ↓  

28. apsv. 83AD komiteja ats. ↓  

29. apsv. 83AD komiteja ats. ↓  

30. apsv. 83AD komiteja ats. ↓  

34. apsv. 83AD komiteja ats. ↓  

35. apsv. 83AD komiteja PS ↓  

36. apsv. 83AD komiteja bd   

1/PS ↓  

2 ↓  

balsojums: Komisijas priekšlikums PS ↓  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ENF: groz. Nr. 83AD: 18., 35. apsv., 36. apsv. (1. daļa); groz. Nr. 83AD: 1. pants, 9. daļa 

[6. pants] (2. daļa); groz. Nr. 83AD: 1. pants, 18. daļa [13. pants] (1. daļa); 

EFDD: groz. Nr. 84, 85, 86 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ENF: groz. Nr. 83AD: 19., 20., 21., 22., 28., 29., 30., 34. apsv. 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ENF: 

grozījums Nr. 83AD: 36. apsv. 
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1. daļa: „Lai Eiropas darbiem nodrošinātu adekvātu ieguldījumu apjomu, dalībvalstīm būtu 

jāvar uzlikt finansiālus pienākumus mediju pakalpojumu sniedzējiem, kas veic 

uzņēmējdarbību to teritorijā. Šie pienākumi var izpausties kā tiešas iemaksas Eiropas 

darbu veidošanā un to tiesību iegūšanā. Dalībvalstis varētu arī uzlikt nodevas, kas 

iemaksājamas fondā, pamatojoties uz ieņēmumiem, kas gūti ar audiovizuālo mediju 

pakalpojumiem, kurus sniedz to teritorijā un kuri ir vērsti uz tās auditoriju. Ar šo 

direktīvu tiek precizēts, ka, ņemot vērā tiešo saikni starp finansiāliem pienākumiem 

un dalībvalstu atšķirīgo kultūras politiku, dalībvalstij ir arī atļauts šādus finansiālus 

pienākumus uzlikt mediju pakalpojumu sniedzējiem, kuri veic uzņēmējdarbību citā 

dalībvalstī un kuru darbība tiek vērsta uz tās teritoriju.” 

2. daļa: „Šajā gadījumā finansiāli pienākumi attiektos tikai uz ieņēmumiem, kas gūti no 

auditorijas mērķa dalībvalstī. Mediju pakalpojumu sniedzējiem, kuriem ir jāveic 

finansiālas iemaksas filmu finansēšanas shēmās mērķauditorijas dalībvalstī, būtu 

nediskriminējošā veidā jāspēj gūt labumu no palīdzības, kas mediju pakalpojumu 

sniedzējiem ir pieejama no attiecīgajām filmu finansēšanas shēmām, pat ja tie 

minētajā dalībvalstī neveic uzņēmējdarbību.” 

 
grozījums Nr. 83AD: 1. pants, 9. daļa [6. pants] 

1. daļa: viss teksts, izņemot 6. panta 1. daļas b) apakšpunktu 

2. daļa: 6. panta 1. daļas b) apakšpunkts 

 
grozījums Nr. 83AD: 1. pants, 10. daļa [6.a pants] 

1. daļa: 6.a pants, § 1, 2 

2. daļa: 6.a pants, § 3, 4 

 
grozījums Nr. 83AD: 1. pants, 11. daļa, [7. pants] 

1. daļa: viss teksts, izņemot 7. panta § 2, 3, 4 

2. daļa: 7. panta § 2, 3, 4 

 
grozījums Nr. 83AD: 1. pants, 13. daļa, [6. pants] 

1. daļa: viss teksts, izņemot 9. panta § 1, g) apakšpunktu un § 4 

2. daļa: 9. panta § 1 g) apakšpunkts un § 4 

 
grozījums Nr. 83AD: 1. pants, 14. daļa, b) apakšpunkts [10. pants, § 4] 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „Dalībvalstis var aizliegt sponsora logotipa parādīšanu 

bērnu raidījumos,” 

2. daļa: šie vārdi 

 
grozījums Nr. 83AD: 1. pants, 18. daļa, [13. pants] 

1. daļa: 13. pants, § 1, 2 

2. daļa: 13. pants, § 3–7 

 
grozījums Nr. 83AD: 1. panta 23. daļa [IX.a nodaļa] 

1. daļa: viss teksts, izņemot 28.a panta § 1 un 2, § 3 h) apakšpunkts un § pēc j) apakšpunkta 

2. daļa: 28.a panta § 1 un 2; 28.a panta § 3 h) apakšpunkts; § aiz j) apakšpunkta 
 

 

8. Budžeta grozījuma Nr. 5/2018 projekts: rezerves likvidēšana Turcijas atbalstam no 

Pirmspievienošanās atbalsta instrumenta (IPA II), Eiropas kaimiņattiecību 

instrumenta (EKI) un humānās palīdzības citām steidzamām darbībām 

palielinājums un izmaiņas Inovācijas un tīklu izpildaģentūras (INEA) štatu 

sarakstā WIFI4EU iniciatīvas kontekstā 
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Ziņojums: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 1 1S GUE/NGL PS - 46, 558, 47 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 578, 41, 31 

2 +  

aiz § 2 2 GUE/NGL PS - 301, 328, 27 

§ 4 3rev GUE/NGL PS - 281, 337, 39 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 544, 28, 74 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

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

ENF: §1 (1. daļa) 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ENF: 

§ 1 

1. daļa: „pieņem zināšanai Komisijas iesniegto budžeta grozījumu Nr. 5/2018 projektu, kura 

mērķis ir likvidēt ar Turciju saistīto rezervi — gan saistību, gan maksājumu 

apropriācijās, — no IPA II,” 

2. daļa: „stiprināt EKI saistību apropriācijas un humāno palīdzību maksājumu apropriācijas, 

kā arī palielināt INEA štatu sarakstu WIFI4EU iniciatīvas kontekstā;” 

 


