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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 (...,...,...) elektroniskā 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. Laika nišu piešķiršana Kopienas lidostās: kopīgi noteikumi ***I

Regulas priekšlikums (COM(2020)0111 – C9-0082/2020 – 2020/0042(COD))

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

1. pants, 1. punkts, 
Regulas (EEK) Nr. 

95/93 10.a pants

1 PPE, S&D, 
Renew, ID, 
Verts/ALE, 

ECR, 
GUE/NGL

PS + 689, 1, 2

Komisijas priekšlikums PS + 686, 0, 2

2. Īpaši pasākumi, kas nepieciešami, lai piesaistītu investīcijas dalībvalstu veselības 
aprūpes sistēmās un citos to ekonomikas sektoros, reaģējot uz Covid-19 
uzliesmojumu (Investīciju iniciatīva reaģēšanai uz koronavīrusu) ***I

Regulas priekšlikums (COM(2020)0113 – C9-0083/2020 – 2020/0043(COD))

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

1. pants, 1. punkts, 
Regulas (ES) Nr. 

1301/2013 3. pants, § 
1, 3. daļa

2 ID PS - 82, 597, 11

3. pants, pirms 1. 
punkta, Regulas (ES) 

Nr. 508/2014 25. 
pants, § 3, 33. pants

3 + 4 ID PS - 75, 594, 21

6. apsvērums 1 ID PS - 97, 590, 1

Komisijas priekšlikums PS + 683, 1, 4
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3. Priekšlikums par to, lai dalībvalstīm un valstīm, kuras risina sarunas par 
pievienošanos Savienībai, sniegtu finansiālu palīdzību, ja tās nopietni skārusi liela 
mēroga sabiedrības veselības ārkārtas situācija ***I

Regulas priekšlikums (COM(2020)0114 – C9-0084/2020 – 2020/0044(COD))

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

Aiz 3. apsvēruma 1 ID PS - 106, 578, 4

Komisijas priekšlikums PS + 671, 3, 14


