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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
1/20 zems obligātais minimums (1/20 deputātu)
1/10 vidējs obligātais minimums (1/10 deputātu)
1/5 augsts obligātais minimums (1/5 deputātu)
AIZKL aizklāta balsošana
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1. Burundi, jo īpaši vārda brīvība

Rezolūciju priekšlikumi: B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020, B9-0061/2020, 
B9-0066/2020

Temats Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0054/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ 18 § sākotnējais 
teksts

ats. +

rezolūcija (viss teksts) +

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi

B9-0054/2020 Verts/ALE ↓

B9-0055/2020 ECR ↓

B9-0057/2020 S&D ↓

B9-0058/2020 GUE/NGL ↓

B9-0061/2020 PPE ↓

B9-0066/2020 Renew ↓

Pieprasījumi balsot atsevišķi
GUE/NGL: § 18

Dažādi:
Malik Azmani (grupa “Renew”) ir atsaucis savu parakstu no kopīgā rezolūcijas priekšlikuma RC-
B9-0054/2020.
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2. Nigērija, it īpaši nesenie teroristu uzbrukumi

Rezolūciju priekšlikumi: B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020, B9-0063/2020, 
B9-0064/2020, B9-0065/2020

Temats Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0056/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

aiz § 18 1 GUE/NGL -

aiz § 21 2 GUE/NGL -

bd

1 +

F apsv. § sākotnējais 
teksts

2/PS + 608, 41, 23

I apsv. § sākotnējais 
teksts

PS + 629, 39, 6

rezolūcija (viss teksts) +

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi

B9-0056/2020 ECR ↓

B9-0059/2020 Verts/ALE ↓

B9-0060/2020 ID ↓

B9-0062/2020 S&D ↓

B9-0063/2020 GUE/NGL ↓

B9-0064/2020 PPE ↓

B9-0065/2020 Renew ↓

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ID: F apsvērums (2. daļa), I
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Pieprasījumi balsot pa daļām
ID:
F apsvērums
1. daļa: “tā kā Nigērijas iedzīvotāju skaits, kas ir vislielākais Āfrikā, sadalās gandrīz vienādi 

starp musulmaņiem un kristiešiem;”
2. daļa: “tā kā valstī dzīvo reģiona lielākā kristiešu kopiena un Nigērijas ziemeļos dzīvo 

gandrīz 30 miljoni kristiešu; tā kā līdz ar radikālā islāma izplatīšanos ir krasi 
pastiprinājusies vēsturiskā sāncensība starp galvenokārt musulmaņiem ziemeļos un 
kristiešiem dienvidos;”

Dažādi
Samira Rafaela (grupa “Renew”) ir atsaukusi savu parakstu no kopīgā rezolūcijas priekšlikuma 
RC-B9-0056/2020.

3. Stāvoklis Venecuēlā pēc nelikumīgajām jaunās Nacionālās asamblejas 
prezidentūras un Prezidija vēlēšanām (parlamentārais apvērsums)

Rezolūciju priekšlikumi: B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020, B9-0052/2020, 
B9-0053/2020

Temats Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0048/2020
(PPE, S&D, Renew, ECR)

bd

1 +

§ 7 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 424, 189, 61

bd

1/PS + 447, 172, 52

§ 8 § sākotnējais 
teksts

2 +
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Temats Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

rezolūcija (viss teksts) PS + 471, 101, 103

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi

B9-0048/2020 PPE ↓

B9-0049/2020 ECR ↓

B9-0050/2020 S&D ↓

B9-0051/2020 GUE/NGL ↓

B9-0052/2020 Verts/ALE ↓

B9-0053/2020 Renew ↓

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
Verts/ALE: § 7 (2. daļa)
ID: § 8 (1. daļa)
PPE, Renew: galīgais balsojums (RC-B9-0048/2020)

Pieprasījumi balsot pa daļām
Verts/ALE:
§ 7
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un attiecinot šīs sankcijas arī uz viņu ģimenes 

locekļiem;”
2. daļa: šie vārdi

ID:
§ 8
1. daļa: “aicina tās dalībvalstis, kuras to vēl nav izdarījušas, atzīt prezidenta Juan Guaidó 

likumīgās pilnvaras”
2. daļa: “un atzinīgi vērtē to, ka Augstais pārstāvis ir apstiprinājis, ka viņš ir vienīgā ES 

atzītā demokrātiskā autoritāte; tādēļ prasa atzīt Juan Guaidó ieceltos politiskos 
pārstāvjus;”
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4. Notiekošās uzklausīšanas saskaņā ar LES 7. panta 1. punktu attiecībā uz Poliju un 
Ungāriju

Rezolūcijas priekšlikums: B9-0032/2020

Temats Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

Rezolūcijas priekšlikums B9-0032/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 2 § sākotnējais 
teksts

PS + 433, 189, 50

2 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

PS + 438, 175, 61

bd

1/PS ↓

2/PS ↓

3/PS ↓

§ 3

§ sākotnējais 
teksts

4/PS ↓

aiz § 5 3 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

PS + 448, 182, 32

aiz 12. norādes 1 S&D +

rezolūcija (viss teksts) PS + 446, 178, 41

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
S&D: galīgais balsojums
Verts/ALE: grozījumi Nr. 2, 3 § 3 galīgais balsojums
PPE: grozījums Nr. 2 § 2, 3 (1., 3., 4. daļa); galīgais balsojums
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Pieprasījumi balsot pa daļām
PPE:
§ 3
1. daļa: “pauž nožēlu par to, ka ar uzklausīšanām vēl nav nodrošināts, ka abas minētās 

dalībvalstis panāk būtisku progresu LES 2. pantā minēto vērtību nopietna 
pārkāpuma drošas varbūtības novēršanā; ar bažām atzīmē, ka saskaņā ar Komisijas 
un starptautisko organizāciju, piemēram, ANO, EDSO un Eiropas Padomes, 
ziņojumiem un paziņojumiem stāvoklis Polijā un Ungārijā kopš LES 7. panta 1. 
punkta procedūras sākšanas ir pasliktinājies; norāda, ka tas, ka Padome LES 7. pantu 
neizmanto iedarbīgi, apdraud kopīgo Eiropas vērtību integritāti, savstarpējo 
uzticēšanos un Savienības uzticamību kopumā;”

2. daļa: “atkārto savu nostāju attiecībā uz Komisijas lēmumu sākt LES 7. panta 1. punkta 
procedūru sakarā ar stāvokli Polijā un attiecībā uz savu priekšlikumu, kurā Padome 
tiek aicināta saskaņā ar LES 7. panta 1. punktu konstatēt, ka ir droša varbūtība, ka 
Ungārija varētu nopietni pārkāpt vērtības, uz kuru pamata ir dibināta Savienība,”

3. daļa: “tāpēc aicina Padomi nodrošināt, ka sanāksmēs saskaņā ar LES 7. panta 1. punktu 
tiek izskatīta arī jaunākā notikumu attīstība un novērtēti riski, ka tiks pārkāpta tiesu 
sistēmas neatkarība, vārda brīvība, tostarp mediju brīvība, akadēmiskā brīvība, 
biedrošanās brīvība, kā arī tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi;”

4. daļa: “aicina Komisiju pilnībā izmantot pieejamos instrumentus, lai novērstu drošu 
varbūtību, ka Polija un Ungārija varētu nopietni pārkāpt vērtības, uz kuru pamata ir 
dibināta Savienība, it īpaši paātrinātās pārkāpuma procedūras un pagaidu pasākumu 
piemērošanu Tiesā;”

Dažādi:
Grozījumu Nr. 1 ir parakstījis arī Robert Biedroń (S&D grupa).

5. Konvencijas par bioloģisko daudzveidību (CBD) Pušu konferences 15. sesija (COP 
15) Kuņminā 2020. gadā

Rezolūcijas priekšlikums: B9-0035/2020

Temats Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

Rezolūcijas priekšlikums B9-0035/2020
(ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL komitejas)

pirms § 1 8 GUE/NGL EB - 141, 480, 52

bd

1/EB + 391, 275, 6

§ 4 § sākotnējais 
teksts

2 +
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Temats Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

aiz § 5 16 Verts/ALE -

§ 8 17 Verts/ALE EB + 352, 300, 19

§ 10 18 Verts/ALE PS + 357, 290, 31

21 Verts/ALE, 
GUE/NGL

PS + 394, 238, 47aiz § 11

22 Verts/ALE, 
GUE/NGL

PS + 279, 230, 167

aiz § 12 9 GUE/NGL -

aiz § 14 10 GUE/NGL PS - 171, 425, 80

aiz § 16 23 Verts/ALE, 
GUE/NGL

PS + 624, 13, 43

11 GUE/NGL -aiz § 22

12 GUE/NGL -

aiz § 23 24 Verts/ALE, 
GUE/NGL

PS + 508, 53, 112

§ 24 2 PPE -

aiz § 26 19 Verts/ALE PS - 291, 314, 72

bd

1 +

2/EB + 345, 303, 14

§ 35 § sākotnējais 
teksts

3/EB + 566, 99, 6

bd

1 +

§ 40 § sākotnējais 
teksts

2 +

§ 43 3 PPE EB - 318, 338, 11

aiz § 43 1 S&D -

bd§ 48 § sākotnējais 
teksts

1 +
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Temats Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

2 +

§ 53 4 PPE EB - 297, 328, 42

bd

1 +

§ 56 § sākotnējais 
teksts

2 +

aiz 15. norādes 14 Verts/ALE +

bd

1/PS - 108, 473, 93

5 GUE/NGL

2/PS + 318, 315, 44

bd

1/PS - 101, 483, 88

aiz D apsv.

13 GUE/NGL

2/PS - 274, 325, 74

aiz E apsv. 6 GUE/NGL +

aiz I apsv. 20 Verts/ALE, 
GUE/NGL

EB - 249, 271, 152

7 GUE/NGL +aiz J apsv.

15 Verts/ALE +

rezolūcija (viss teksts) +

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
Verts/ALE: grozījumi Nr. 18, 19, 21, 22, 23, 24
GUE/NGL: grozījumi Nr. 5, 10, 13

Pieprasījumi balsot pa daļām
PPE:
§ 4
1. daļa: “uzskata, ka mēs saskaramies ar ārkārtēju situāciju vides jomā, kas prasa 

ievērojamus pasākumus gan Eiropā, gan pasaulē;”
2. daļa: “aicina Komisiju dabas aizsardzību un atjaunošanu noteikt par vienu no galvenajām 

prioritātēm Eiropas Zaļajā kursā līdztekus klimata pārmaiņām;”

§ 40
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “ES un”
2. daļa: šie vārdi
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§ 56
1. daļa: “norāda, ka dabas saglabāšanas regulējums, ja tā īstenošana ir vāja, potenciāli rada 

naidīgu vidi aktīvistiem un dabas aizsardzības aktīvistiem un tieši vai netieši rada 
draudus viņu dzīvībai;”

2. daļa: “uzsver, ka ES būtu aktīvi jānosoda vides aktīvistu un dabas aizsardzības aktīvistu 
slepkavības;”

S&D:
grozījums Nr. 5
1. daļa: “tā kā visas gēnu inženierijas vai dzīvu organismu pārveides formas — gan 

transģenētiskā, gan mutagēnā inženierija — apdraud bioloģisko daudzveidību;”
2. daļa: “tā kā tādu plaša spektra sistēmisku herbicīdu kā glifosāts plaša izmantošana ir tieši 

atbildīga par masveidīgu bioloģiskās daudzveidības zudumu;”

grozījums Nr. 13
1. daļa: “iestājas par visu veidu ģenētiski izveidotu organismu, arī ar transģenētisko vai 

mutagēno inženieriju iegūtu ģenētisku modifikāciju, pilnīgu aizliegumu;”
2. daļa: “aicina ieviest globālu aizliegumu izmantot glifosātu un citus līdzīgus plaša spektra 

sistēmiskus herbicīdus;”

Renew:
§ 48
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “vecās meža audzes un”
2. daļa: šie vārdi

PPE, Renew:
§ 35
1. daļa: “uzsver, ka ir jāparedz pienācīgs un pietiekams finansējums bioloģiskajai 

daudzveidībai; prasa nākamajā DFS iekļaut bioloģiskās daudzveidības uzlabošanas 
un ietekmes uz klimatu pārbaudes pasākumus un visās politikas jomās pastiprināt 
bioloģiskās daudzveidības komponenta integrāciju, lai panāktu ievērojamu un 
pozitīvu progresu ceļā uz Redzējuma 2050. gadam sasniegšanu;”

2. daļa: “aicina Komisiju un Padomi noteikt skaidru izdevumu mērķi attiecībā uz bioloģiskās 
daudzveidības integrēšanu vismaz 10 % apmērā no DFS, papildinot klimata aspektu 
integrēšanai atvēlētos izdevumus;”

3. daļa: “turklāt uzsver arī nepieciešamību izveidot pārredzamāku, visaptverošāku un 
stingrāku metodoloģiju bioloģiskās daudzveidības un klimata izdevumu izsekošanai; 
atkārtoti aicina vismaz divkāršot pašreizējo programmas “LIFE” finansējumu; 
turklāt aicina pārtraukt kaitīgās subsīdijas un nodrošināt visu ES fondu un 
programmu saskaņotību, lai nekādi ES budžeta izdevumi neveicinātu bioloģiskās 
daudzveidības samazināšanos;”

Dažādi
Alexandr Vondra un ECR  grupa atsauca savu parakstu zem kopīgā rezolūcijas priekšlikuma B9-
0035/2020.
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6. Eiropas Ombuda darbība 2018. gadā

Ziņojums Peter Jahr (A9-0032/2019)

Temats Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

aiz § 4 12 ECR +

§ 12 § sākotnējais 
teksts

PS + 504, 156, 9

1 Verts/ALE PS + 333, 312, 22§ 19

§ sākotnējais 
teksts

ats. ↓

2 Verts/ALE PS + 373, 284, 14

bd

1/PS + 455, 192, 21

aiz § 19

3 Verts/ALE

2/PS + 327, 300, 41

bd

1 +

§ 20 § sākotnējais 
teksts

2 +

bd

1 +

2 +

§ 21 § sākotnējais 
teksts

3 +

§ 23 7 PPE +

bd

1 +

§ 25 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 464, 155, 30

§ 27 8 PPE +

bd

1 +

§ 31 § sākotnējais 
teksts

2 -
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Temats Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

§ 41 § sākotnējais 
teksts

ats. +

bd

1 +

§ 43 § sākotnējais 
teksts

2 -

§ 46 9 PPE -

bd

1 +

§ 47 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 415, 204, 22

M apsv. 4 PPE -

P apsv. 5 PPE EB + 389, 245, 8

bd

1 +

R apsv. § sākotnējais 
teksts

2 +

aiz R apsv. 11 ECR +

S apsvērums 6 PPE +

rezolūcija (viss teksts) PS + 563, 3, 63

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
Verts/ALE: grozījumi Nr. 1, 2, 3; § 12, 25 (2. daļa), 47 (2. daļa)

Pieprasījumi balsot atsevišķi
GUE/GNL: § 19
PPE: § 12, 41

Pieprasījumi balsot pa daļām
GUE/NGL:
§ 31
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “morāles un” un “un rīcības brīvības robežu”
2. daļa: šie vārdi
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R apsvērums
1. daļa: “tā kā lielāka atklātība un pārredzamība par nostājām, kuras valstu valdības pauž 

Padomē, uzlabos uzticību Eiropas Savienībai”
2. daļa: “un samazinās eiroskepticismu un populismu;”

S&D:
grozījums Nr. 3
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “grozīt attiecīgos noteikumus, lai” un “ka praksē tiek 

īstenoti”
2. daļa: šie vārdi

Verts/ALE:
§ 20
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “kas jau ir izbeigtas;”
2. daļa: šie vārdi

§ 21
1. daļa: “uzsver, cik svarīgi ir pasākumi, kas ir veikti, lai vairotu to lēmumu pārskatatbildību, 

kuri ir pieņemti pārkāpuma procedūru ietvaros;”
2. daļa: “atgādina, ka Komisija 2014  gadā Eiropas tīmekļa vietnē izveidoja centralizētu 

platformu ar visaptverošu informāciju par pārkāpumiem;”
3. daļa: “uzsver, ka Komisija savos gada ziņojumos par ES tiesību aktu piemērošanas 

pārraudzību Eiropas Parlamentam un sabiedrībai sniedz informāciju par EU Pilot 
mehānisma darbību un pārkāpumu lietām;”

PPE:
§ 25
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “kā arī trešajām pusēm,”
2. daļa: šie vārdi

§ 47
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “acīmredzamas partijiskās piesaistes”
2. daļa: šie vārdi

PPE, Renew:
§ 43
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un trešajām pusēm”
2. daļa: šie vārdi

Dažādi
Grozījums Nr. 10 bija atsaukts.
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7. Ekonomiskās un monetārās savienības iestādes un struktūras: iespējamā interešu 
konflikta novēršana pēc nodarbinātības publiskajā sektorā

Rezolūcijas priekšlikums: B9-0047/2020

Temats PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

Rezolūcijas priekšlikums B9-0047/2020 
(ECON komiteja)

rezolūcija (viss teksts) +


