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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. Pasākumu racionalizēšana ar mērķi veicināt TEN-T ieviešanu 
***II

Ieteikums otrajam lasījumam: Dominique Riquet (A9-0223/2021)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Apstiprināts bez balsošanas

2. Tehnoloģiju izmantošana, lai apstrādātu persondatus un citus 
datus nolūkā apkarot seksuālu vardarbību pret bērniem 
tiešsaistē (pagaidu atkāpšanās no Direktīvas 2002/58/EK) ***I

Ziņojums: Birgit Sippel (A9-0258/2020)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – 
piezīmes

Provizoriska vienošanās

provizoriska 
vienošanās

39 komiteja PS + 537, 133, 24

3. Profesionālo kvalifikāciju atzīšana kuģošanā pa iekšzemes 
ūdensceļiem ***I

Ziņojums: Andris Ameriks (A9-0210/2021)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

viens balsojums PS + 646, 24, 25

4. 2021. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 3 projekts - 
2020. finanšu gada pārpalikums

Ziņojums: Pierre Larrouturou (A9-0218/2021)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

viens balsojums PS + 641, 36, 18
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5. Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra ***

Ieteikums: Lukas Mandl (A9-0227/2021)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

piekrišanas procedūra PS + 546, 69, 79

6. Interbus nolīgums: Protokols par regulārajiem un speciālajiem 
regulārajiem starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem ar 
autobusiem ***

Ieteikums: Maria Grapini (A9-0176/2021)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

piekrišanas procedūra PS + 613, 29, 53

7. Iekšējās drošības fonda izveide ***II

Ieteikums otrajam lasījumam: Monika Hohlmeier (A9-0221/2021) (Padomes 
nostājas grozīšanai vai noraidīšanai vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – 
piezīmes

Priekšlikums noraidīt Padomes nostāju

noraidīšana 1=
2=

The Left,
Verts/ALE

PS - 132, 558, 4

8. Eiropas Jūrlietu, zivsaimniecības un akvakultūras fonds ***II

Ieteikums otrajam lasījumam: Gabriel Mato (A9-0222/2021) (Padomes nostājas 
grozīšanai vai noraidīšanai vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – 
piezīmes

Priekšlikums noraidīt Padomes nostāju

noraidīšana 1 Verts/ALE PS - 143, 516, 35
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9. Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds 2021.-
2027. gadam ***II

Ieteikums otrajam lasījumam: Tanja Fajon (A9-0224/2021)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Apstiprināts bez balsošanas

10. Dzelzceļu drošība un signalizācija - ERTMS izvēršanas 
pašreizējā stāvokļa novērtēšana

Ziņojums: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0181/2021)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

viens balsojums PS + 667, 11, 14

11. Covid-19 sekas tirdzniecības jomā un aspekti, kas saistīti ar 
tirdzniecību

Ziņojums: Kathleen Van Brempt (A9-0190/2021)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

viens balsojums PS + 509, 63, 120

12. Kopējā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēma - 
īstenošanas pilnvaru piešķiršana Komisijai, lai noteiktu 
konkrētos minētās direktīvas noteikumos izmantoto terminu 
nozīmi *

Ziņojums: Irene Tinagli (A9-0201/2021)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Komisijas priekšlikums PS + 561, 43, 88
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13. Grozījumu izdarīšana Parlamenta Reglamentā

Ziņojums: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021) (Grozījumu pieņemšanai vajadzīgs 
Parlamenta deputātu vairākums.)

Priekšmets Groz
. Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – 
piezīmes

atbildīgās komitejas 
grozījumi — 

balsošana kopumā

komiteja PS + 669, 14, 12

197. pants 3 komiteja PS + 480, 180, 35

bd

1/PS + 677, 14, 3

2/PS + 401, 103, 187

213. pants, § 1 4 komiteja

3/PS + 360, 129, 202

213. pants, aiz § 1 19 ID PS - 159, 527, 7

213. pants, aiz 
3. daļas

5 komiteja PS - 340, 168, 184

223. pants, § 3 14 komiteja PS + 538, 142, 15

lēmuma priekšlikums PS + 353, 125, 211

Pieprasījumi balsot atsevišķi
ID: groz. Nr. 3, 14
PPE: groz. Nr. 4, 5

Pieprasījumi balsot pa daļām
PPE
groz. Nr. 4
1. daļa: “Komitejas priekšsēdētājs un priekšsēdētāja pirmais vietnieks nav 

viena dzimuma.” un “Dzimumu līdzsvars attiecas arī uz pārējiem 
prezidija locekļiem.”

2. daļa: “Komitejas priekšsēdētājs un priekšsēdētāja pirmais vietnieks nav 
viena dzimuma.”

3. daļa: “Dzimumu līdzsvars attiecas arī uz pārējiem prezidija locekļiem.”
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14. 2020. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas 
finansiālajām darbībām

Ziņojums: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – 
piezīmes

bd

1/PS + 535, 83, 77

2/PS + 604, 44, 47

3/PS + 536, 148, 11

§ 6 § sākotnējais 
teksts

4/PS + 681, 4, 10

bd

1/PS + 552, 113, 30

2/PS + 676, 14, 5

§ 8 § sākotnējais 
teksts

3/PS + 548, 120, 27

§ 9 3 ID PS - 154, 535, 4

bd

1/PS + 659, 26, 10

2/PS + 658, 26, 11

§ 17 § sākotnējais 
teksts

3/PS + 561, 118, 16

§ 27 4 ID PS - 163, 516, 14

§ 66 § sākotnējais 
teksts

PS + 593, 59, 43

§ 68 § sākotnējais 
teksts

PS + 582, 60, 53

aiz § 76 5 ID PS - 113, 529, 51

bd

1/PS + 491, 176, 28

§ 85 1 Renew

2/PS + 387, 179, 129
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – 
piezīmes

bd

1/PS + 545, 53, 97

§ 86 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 544, 51, 100

§ 96 6 ID PS - 135, 544, 13

C apsv. 2 ID PS - 143, 531, 18

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 582, 62, 48

Pieprasījumi balsot atsevišķi
ID: § 66, 68

Pieprasījumi balsot pa daļām
S&D
groz. Nr. 1
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “atgādina — Eiropas Ombuds ir nonācis 

pie atziņas, ka Eiropas Banku iestādes lēmums neaizliegt tās 
izpilddirektoram kļūt par finanšu nozares lobija izpilddirektoru bija 
administratīva kļūme un ka šīs darbavietas maiņas aizliegums būtu 
bijis nepieciešams un samērīgs pasākums;”

2. daļa: šie vārdi

§ 86
1. daļa: “pauž bažas par to, ka astoņi EIB priekšsēdētāja vietnieki papildus 

saviem sektorālajiem pienākumiem uzrauga arī savas piederības 
valsts iesniegtos projektu priekšlikumus, kā arī veic citus valsts 
līmeņa pienākumus;”

2. daļa: “pauž nožēlu par to, ka EIB nav ņēmusi vērā Parlamenta prasību 
Vadības komitejas rīcības kodeksā iekļaut noteikumu, ar ko izslēdz 
iespēju tās locekļiem pārraudzīt aizdevumu piešķiršanu vai 
projektu īstenošanu savā piederības valstī;”
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ID
§ 8
1. daļa: “atzīmē, ka saskaņā ar Komisijas 2030. gada klimata mērķrādītāja 

plānu Eiropas Savienībai laikposmā no 2021. gada līdz 2030. 
gadam katru gadu būs jāinvestē par 350 miljardiem EUR vairāk 
nekā tā investēja laikposmā no 2011. gada līdz 2020. gadam; 
uzsver — lai pārvarētu šo investīciju trūkumu klimata jomā, EIB ir 
jāuzņemas vēl lielāka loma;”

2. daļa: “aicina EIB Valdi izmantot iespēju, ko sniedz EIB labvēlīgie 
aizdošanas nosacījumi, un palielināt obligāciju emisiju un pagarināt 
dzēšanas termiņu, vienlaikus saglabājot tās stipro kapitāla 
pozīciju;” izņemot vārdus “izmantot iespēju, ko sniedz EIB 
labvēlīgie aizdošanas nosacījumi, un palielināt obligāciju emisiju un 
pagarināt dzēšanas termiņu, vienlaikus”

3. daļa: šie vārdi

§ 17
1. daļa: “prasa EIB sniegt ieguldījumu sistēmisku trūkumu novēršanā, kuri 

atsevišķiem reģioniem un valstīm neļauj pilnībā izmantot EIB 
piedāvātās finansiālās iespējas,”

2. daļa: “šajā nolūkā cita starpā pastiprinot centienus paplašināt 
aizdošanas darbības, sniedzot tehnisko palīdzību un konsultatīvo 
atbalstu, it īpaši reģionos, kas piesaista maz investīciju un kas 
valsts finansiālās kapacitātes vai valsts ierobežotās rīcības brīvības 
dēļ pandēmijas krīzes laikā neguva būtisku labumu no atkāpes no 
valsts atbalsta noteikumiem;” izņemot vārdus “pastiprinot 
centienus paplašināt aizdošanas darbības”

3. daļa: šie vārdi

Verts/ALE, ID
§ 6
1. daļa: “atzīmē, ka EIB ir iestāde, kurai raksturīgs augsta aizņemto līdzekļu 

attiecība pret pašu kapitālu;”
2. daļa: “aicina EIB akcionārus pārdomāt to, kāda būtu optimāla pašu 

kapitāla struktūra, un vienoties par kapitāla palielināšanu gan 
naudā, gan pieprasāma kapitāla veidā; uzsver, ka kapitāla 
palielināšanai būtu jānotiek vienlaikus ar pārredzamības, 
demokrātiskās pārskatatbildības, pārvaldības struktūras 
efektivitātes un vidiskās ilgtspējas uzlabošanu;” izņemot vārdus 
“un vienoties par kapitāla palielināšanu gan naudā, gan 
pieprasāma kapitāla veidā; uzsver, ka kapitāla palielināšanai būtu 
jānotiek vienlaikus ar” un “pārredzamības, demokrātiskās 
pārskatatbildības, pārvaldības struktūras efektivitātes un vidiskās 
ilgtspējas uzlabošanu;”

3. daļa: “un vienoties par kapitāla palielināšanu gan naudā, gan 
pieprasāma kapitāla veidā; uzsver, ka kapitāla palielināšanai būtu 
jānotiek vienlaikus ar”

4. daļa “pārredzamības, demokrātiskās pārskatatbildības, pārvaldības 
struktūras efektivitātes un vidiskās ilgtspējas uzlabošanu;”
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15. 2019. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas 
finansiālās darbības kontroli

Ziņojums: Bas Eickhout (A9-0215/2021)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – 
piezīmes

§ 7 1 PPE PS - 252, 408, 35

§ 11 2 PPE PS - 171, 450, 74

aiz § 23 3 PPE PS - 319, 347, 29

4S PPE PS - 281, 377, 37§ 25

9 ID PS - 146, 387, 157

§ 30 5 PPE PS - 258, 418, 19

§ 36 10 ID PS - 84, 605, 4

§ 38 11 ID PS - 187, 343, 158

§ 41 6 PPE PS - 197, 493, 4

§ 61 7 PPE PS - 259, 394, 42

§ 62 8 PPE PS - 255, 410, 30

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 542, 82, 68

16. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 
3. punktu: ģenētiski modificētas soju pupas DAS-81419-2

Rezolūcijas priekšlikums: B9-0372/2021

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Rezolūcijas priekšlikums B9-0372/2021 
(ENVI komiteja)

rezolūcijas 
priekšlikums (viss 

teksts)

PS + 470, 199, 23
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17. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 
3. punktu: ģenētiski modificētas soju pupas DAS-81419-2 × 
DAS-44406–6

Rezolūcijas priekšlikums: B9-0373/2021

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Rezolūcijas priekšlikums B9-0373/2021 
(ENVI komiteja)

rezolūcijas 
priekšlikums (viss 

teksts)

PS + 470, 199, 23

18. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 
3. punktu: ģenētiski modificētu kukurūza 1507 × MIR162 × 
MON810 × NK603 un ģenētiski modificēta kukurūza, kurā 
kombinēti divi vai trīs no vienkāršiem transformācijas 
notikumiem 1507, MIR162, MON810 un NK603

Rezolūcijas priekšlikums: B9-0374/2021

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Rezolūcijas priekšlikums B9-0374/2021
(ENVI komiteja)

rezolūcijas 
priekšlikums (viss 

teksts)

PS + 470, 200, 22
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19. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 
3. punktu: ģenētiski modificēta kukurūza Bt 11 (SYN-BTØ11-1)

Rezolūcijas priekšlikums: B9-0375/2021

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Rezolūcijas priekšlikums B9-0375/2021 
(ENVI komiteja)

rezolūcijas 
priekšlikums (viss 

teksts)

PS + 470, 200, 22

20. 2019. gada ziņojums par ES finanšu interešu aizsardzību un 
krāpšanas apkarošanu

Ziņojums: Caterina Chinnici (A9-0209/2021)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – 
piezīmes

§ 2 3 S&D PS + 653, 4, 38

bd

1/PS + 659, 23, 13

§ 39 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 463, 171, 61

bd

1/PS + 664, 23, 8

§ 40 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 464, 170, 61

bd

1/PS + 648, 26, 21

§ 51 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 391, 192, 112

4 S&D PS + 327, 312, 56

bd

1/PS ↓

§ 64

§ sākotnējais 
teksts

2/PS ↓
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – 
piezīmes

§ 65 § sākotnējais 
teksts

PS + 427, 146, 120

bd

1/PS + 576, 31, 88

§ 70 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 401, 201, 93

§ 81 2 PPE PS + 646, 29, 20

I apsv. 1 PPE PS + 564, 17, 114

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 534, 34, 124

Pieprasījumi balsot atsevišķi
S&D: § 65

Pieprasījumi balsot pa daļām
S&D
§ 64
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “atgādina, ka attiecībā uz Beļģijas, 

Bulgārijas un Portugāles izvirzītajiem kandidātiem Padome 
neievēroja atlases komitejas noteikto prioritāro secību;”

2. daļa: šie vārdi

§ 70
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “piemēram, Bulgārijā, Horvātijā, Čehijā, 

Ungārijā, Maltā un Slovākijā”
2. daļa: šie vārdi

PPE
§ 39
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu “pilnīga”
2. daļa: šis vārds

§ 40
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu “pilnīga”
2. daļa: šis vārds
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§ 51
1. daļa: “atzinīgi vērtē Komisijas jaunās stratēģijas krāpšanas apkarošanai 

pieņemšanu 2019. gada 29. aprīlī; atzinīgi vērtē pilnīgas 
neiecietības politiku attiecībā uz krāpšanu; atzinīgi vērtē to, ka 
Komisijai atkal ir uzticēta korporatīvā pārraudzība krāpšanas 
jautājumos, paredzot OLAF nozīmīgāku padomdevēja un uzrauga 
lomu;”

2. daļa: “stratēģija paredz saistošu rīcības plānu tikai Komisijas dienestiem 
un izpildaģentūrām, neraugoties uz to, ka par lielāko daļu 
jautājumu atbild dalībvalstis; prasa pieņemt vienotu pieeju, kam 
būtu jāaptver arī dalībvalstis;”

21. Atkrastes vējparku un citu atjaunojamo energoresursu 
sistēmu ietekme uz zvejniecības nozari

Ziņojums: Peter van Dalen (A9-0184/2021)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

rezolūcijas 
priekšlikums (viss 

teksts)

PS + 512, 21, 159

22. Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments ***II

Ieteikums otrajam lasījumam: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, 
Dominique Riquet (A9-0219/2021) (Padomes nostājas grozīšanai vai noraidīšanai 
vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – 
piezīmes

Priekšlikums noraidīt Padomes nostāju

noraidīšana 1 Verts/ALE PS - 114, 518, 58

23. Pasākumi, kuri nepieciešami, lai izpildītu Eiropas Kopienas 
dibināšanas līgumam pievienoto Protokolu par EOTK 
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izbeigšanās finansiālajām sekām un par Ogļu un tērauda 
pētniecības fondu ***

Ieteikums: Johan Van Overtveldt (A9-0229/2021)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

piekrišanas 
procedūra

PS + 627, 40, 29

24. Likvidējamās EOTK aktīvu un Ogļu un tērauda izpētes fonda 
aktīvu pārvaldīšana *

Ziņojums: Johan Van Overtveldt (A9-0228/2021)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

viens balsojums PS + 600, 42, 54

25. Vīzu informācijas sistēma (VIS): vīzu apstrāde ***II

Ieteikums otrajam lasījumam: Paulo Rangel (A9-0207/2021) (Padomes nostājas 
grozīšanai vai noraidīšanai vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – 
piezīmes

Priekšlikums noraidīt Padomes nostāju

noraidīšana 1 The Left PS - 114, 578, 4

26. Vīzu informācijas sistēma (VIS): nosacījumi par piekļuvi citām 
ES informācijas sistēmām VIS vajadzībām ***II

Ieteikums otrajam lasījumam: Paulo Rangel (A9-0208/2021) (Padomes nostājas 
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grozīšanai vai noraidīšanai vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – 
piezīmes

Priekšlikums noraidīt Padomes nostāju

noraidīšana 1 The Left PS - 113, 577, 6

27. Finansiāla atbalsta instruments robežu pārvaldībai un vīzām, 
kurš ir daļa no Integrētas robežu pārvaldības fonda (2021-
2027) ***II

Ieteikums otrajam lasījumam: Tanja Fajon (A9-0220/2021) (Padomes nostājas 
grozīšanai vai noraidīšanai vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – 
piezīmes

Priekšlikums noraidīt Padomes nostāju

noraidīšana 1 The Left PS - 84, 496, 111

28. Pilsoņdialogi un pilsoņu līdzdalība ES lēmumu pieņemšanas 
procesā

Ziņojums: Helmut Scholz (A9-0213/2021)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – 
piezīmes

§ 3 § sākotnējais 
teksts

PS + 366, 317, 9

bd

1/PS + 661, 6, 25

§ 4 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 394, 277, 21

1 deputāti PS - 297, 376, 17

bd

§ 5

§ sākotnējais 
teksts

1/PS + 574, 78, 38
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – 
piezīmes

2/PS + 357, 321, 14

2 deputāti PS + 453, 214, 25§ 13

§ sākotnējais 
teksts

PS ↓

§ 19 3 deputāti PS - 318, 357, 17

bd

1/PS + 536, 144, 12

§ 26 § sākotnējais 
teksts

2/PS - 336, 339, 17

bd

1/PS + 667, 19, 6

§ 33 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 370, 288, 34

bd

1/PS + 602, 80, 10

§ 34 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 368, 291, 33

bd

1/PS + 577, 103, 12

§ 35 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 368, 310, 14

§ 38 4 deputāti PS + 471, 208, 12

bd

1/PS + 666, 7, 18

§ 49 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 374, 294, 23

§ 51 § sākotnējais 
teksts

PS + 362, 312, 17

bd

1/PS + 593, 32, 66

§ 54 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 357, 321, 13
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – 
piezīmes

§ 55 § sākotnējais 
teksts

PS + 368, 285, 38

§ 58 § sākotnējais 
teksts

PS + 357, 314, 20

§ 59 § sākotnējais 
teksts

PS + 357, 310, 24

§ 62 § sākotnējais 
teksts

PS + 364, 290, 37

§ 63 5 deputāti PS - 192, 423, 76

bd

1/PS + 665, 18, 8

B apsv. § sākotnējais 
teksts

2/PS + 459, 177, 55

J apsv. § sākotnējais 
teksts

PS + 448, 186, 57

bd

1/PS + 571, 107, 13

R apsv. § sākotnējais 
teksts

2/PS + 427, 244, 20

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 537, 125, 33

Pieprasījumi balsot atsevišķi
deputāti: § 3, 13, 51, 55, 58, 59, 62; J apsv.

Pieprasījumi balsot pa daļām
deputāti 
B apsv.
1. daļa: “tā kā saskaņā ar datiem, ko sniedza 2020. gada jūnija 

Eirobarometra aptauja “Pilsoņu iesaiste”, 55 % respondentu 
uzskatīja, ka balsošana Eiropas vēlēšanās ir visefektīvākais veids, 
kā nodrošināt, ka lēmumu pieņēmēji ES līmenī uzklausa viņu 
viedokli; tā kā, lai gan mērķis ir pastāvīgi uzlabot demokrātijas 
darbību Eiropas Savienībā, vairākas Eirobarometra aptaujas rāda, 
ka iedzīvotāji nav apmierināti ar to, kā darbojas demokrātija; tā kā 
šāda izpratne pastāv ne tikai ES līmenī, bet arī valstu līmenī;”

2. daļa: “tā kā ievērojama daļa ES pilsoņu nejūtas uzklausīti un uzskata, ka 
ES ir no viņiem attālināta struktūra;”
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R apsv.
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “tā kā pārredzamības trūkums rada 

šķēršļus publiskām debatēm par jebkādiem tiesību aktiem;”
2. daļa: šie vārdi

§ 4
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un jāizstrādā jauni instrumenti”
2. daļa: šie vārdi

§ 5
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “mudina Komisiju apņemties iesniegt 

tiesību akta priekšlikumu pēc tam, kad Parlaments būs pieņēmis 
šādu INL; šajā sakarībā ierosina grozīt pašreizējo pamatnolīgumu 
starp Parlamentu un Komisiju;”

2. daļa: šie vārdi

§ 26
1. daļa: “ierosina izveidot Eiropas pilsoniskuma izglītības tīklu, lai 

nodrošinātu platformu paraugprakses un zināšanu apmaiņai par 
metodēm, kā uzlabot pilsoniskuma izglītības Eiropas dimensiju; 
uzsver, ka ir vajadzīgi jauni pilsoniskuma izglītības modeļi un 
instrumenti,”

2. daļa: “kā, piemēram, Eiropas Pilsoniskās izglītības aģentūras izveide;”

§ 33
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “pilnībā” un “tādēļ uzsver, cik svarīgi ir 

pastāvīgi līdzdalības mehānismi, lai vēl vairāk atvieglotu un 
veicinātu pilsoņu līdzdalību ES lēmumu pieņemšanā ārpus 
balsošanas un citiem pastāvošajiem kanāliem un instrumentiem; 
atbalsta izpratnes veicināšanas darbības par šiem mehānismiem, 
lai maksimāli palielinātu to ietekmi un efektivitāti; uzsver, ka ir 
vajadzīgi šādi mehānismi Eiropas, valstu, reģionālā un vietējā 
līmenī, kā arī atbilstīga horizontāla un vertikāla koordinācija starp 
iestādēm dažādos līmeņos;”

2. daļa: šie vārdi

§ 34
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “ietekmējot ikgadējās politiskās vai 

likumdošanas prioritātes”
2. daļa: šie vārdi

§ 35
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “līdzdalīgu budžeta plānošanu”
2. daļa: šie vārdi
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§ 49
1. daļa: “pauž pārliecību, ka pilsoņu līdzdalības procesos ir jānodrošina pēc 

iespējas augstāks pārredzamības līmenis; norāda, ka pārredzamība 
un atvērtie dati nostiprina uzticēšanos publiskajām iestādēm un 
līdz ar to arī to leģitimitāti; uzsver, ka, lai ar sabiedrības līdzdalību 
veicinātu ES iestāžu demokrātisko leģitimitāti, ir vajadzīga labāka 
izpratne par ES lēmumu pieņemšanu;”

2. daļa: “aicina izveidot atvērtas pārvaldības standartu ES līmenī, kas 
varētu kalpot par pamatu citiem pārvaldības līmeņiem;”

§ 54
1. daļa: “apņemas sadarboties ar pārējām ES iestādēm un ieinteresētajām 

personām, lai stiprinātu papildu pilsoņu ieguldījuma kanālus,”
2. daļa: “tostarp paplašinot pilsoņdialogus un izveidojot pastāvīgu 

mehānismu pilsoņu līdzdalībai ar oficiāli saistošu pārraudzības 
procesu;”

Dažādi
Arī Loránt Vincze (PPE grupa) atbalstīja grozījumu Nr. 5, bet ne grozījumu 
Nr. 4.
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29. ES un NATO sadarbība transatlantisko attiecību kontekstā

Ziņojums: Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – 
piezīmes

§ 9 7 referents PS + 576, 73, 35

aiz § 9 8 referents PS + 568, 93, 23

§ 10 9 referents PS + 565, 79, 40

§ 13 10 referents PS + 568, 77, 39

§ 15 11 referents PS + 568, 48, 68

§ 16 12 referents PS + 584, 83, 17

§ 20 13 referents PS + 578, 77, 27

§ 22 14 referents PS + 584, 77, 22

§ 33 15 referents PS + 567, 80, 36

§ 48 16 referents PS + 564, 94, 26

§ 53 17 referents PS + 568, 80, 33

1 referents PS + 591, 42, 51aiz 22. norādes

2 referents PS + 591, 42, 51

3 referents PS + 591, 42, 51

4 referents PS + 588, 61, 35

aiz 39. norādes

5 referents PS + 600, 7, 76

B apsv. 6 referents PS + 592, 46, 46

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 493, 90, 103
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30. Vecā kontinenta novecošana - iespējas un risināmie 
uzdevumi, kas saistīti ar politiku novecošanas jomā 
laikposmam pēc 2020. gada

Ziņojums: Beata Szydło (A9-0194/2021)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – 
piezīmes

alternatīvs 
rezolūcijas 

priekšlikums

1 ECR PS - 137, 539, 15

§ 2 5 deputāti PS - 315, 337, 39

aiz § 2 6 deputāti PS + 389, 287, 15

aiz § 8 7 deputāti PS + 428, 176, 87

8 deputāti PS + 369, 298, 23

bd

1/PS ↓

§ 13

§ sākotnējais 
teksts

2/PS ↓

aiz § 13 9 deputāti PS - 315, 330, 46

§ 17 § sākotnējais 
teksts

PS + 482, 143, 64

aiz § 17 10 deputāti PS + 399, 267, 24

bd

1/PS + 656, 14, 21

2/PS + 510, 93, 88

§ 22 § sākotnējais 
teksts

3/PS + 431, 150, 109

§ 42 11 deputāti PS - 311, 351, 29

bd

1/PS + 501, 86, 104

§ 56 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 341, 328, 22
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – 
piezīmes

§ 58 12 deputāti PS + 362, 232, 97

S apsv. 2 deputāti PS + 308, 269, 113

bd

1/PS + 597, 17, 77

2/PS + 490, 116, 83

AA apsv. § sākotnējais 
teksts

3/PS + 505, 127, 58

aiz AA apsv. 3 deputāti PS + 381, 289, 20

bd

1/PS + 568, 93, 29

AB apsv. § sākotnējais 
teksts

2/PS + 496, 120, 74

BA apsv. 4 deputāti PS - 304, 311, 76

rezolūcijas priekšlikums (EMPL 
komiteja) (viss teksts)

PS + 479, 103, 113

Pieprasījumi balsot atsevišķi
deputāti: § 17

Pieprasījumi balsot pa daļām
deputāti
§ 13
1. daļa: “aicina Komisiju un dalībvalstis izstrādāt un pieņemt atkarības no 

citu personu palīdzības vienotu definīciju, ņemot vērā arī neformālo 
aprūpētāju vajadzības; uzsver — lai izveidotu efektīvas aprūpes 
sistēmas aprūpējamām personām, jo īpaši vecāka gadagājuma 
cilvēkiem, ir jāpieņem vienota definīcija un jāizstrādā sistēma 
atkarības pakāpes novērtēšanai;”

2. daļa: “uzsver nepieciešamību atbalstīt stratēģiju attiecībā uz 
individualizētu kvalitatīvu atbalstu aprūpējamām personām; 
uzsver, ka jāņem vērā to personu īpašās vajadzības, kuras sirgst ar 
dažādām slimībām, tostarp tādām neirodeģeneratīvām slimībām 
kā Alcheimera slimība un demence, sākot no diagnozes 
noteikšanas līdz pat ārstēšanai un ilgtermiņa aprūpei;”
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AA apsv.
1. daļa: “tā kā visās rīcībpolitikās, kas pievēršas demogrāfiskajām iespējām 

un problēmām, ir jāpieņem iekļaujoša, uz tiesībām un 
pierādījumiem balstīta, uz cilvēkiem vērsta pieeja un jāievēro 
līdztiesības — jo īpaši dzimumu līdztiesības — un nediskriminācijas 
principi, un jāaizsargā sieviešu tiesības,”

2. daļa: “tostarp viņu seksuālās, reproduktīvās un ekonomiskās tiesības; tā 
kā demogrāfisko problēmu risināšana nekādā gadījumā nedrīkst 
apdraudēt indivīdu tiesību patstāvīgi pieņemt lēmumus 
reproduktīvajā jomā”

3. daļa: “tā kā piekļuve seksuālās un reproduktīvās veselības 
pakalpojumiem un precēm ir būtiska fiziskai, garīgai un sociālai 
labbūtībai;”

AB apsv.
1. daļa: “tā kā ES rīcībpolitikai un darbībai novecošanas un demogrāfisko 

pārmaiņu jomā ir pilnībā jāatbilst ES Dzimumu līdztiesības 
stratēģijai 2020.–2025. gadam;”

2. daļa: “tā kā pastāv cieša saistība starp demogrāfiskām problēmām un 
integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai, kas būtu jāatspoguļo 
attiecīgajos politiskajos risinājumos;”

§ 22
1. daļa: “atgādina — lai paaugstinātu dzimstību, ir jāpaplašina darba 

iespējas, jānodrošina stabila nodarbinātība un mājokļi, pienācīgi 
darba un dzīves apstākļi, elastīgs darba režīms, dāsns atbalsts 
ģimenēm un apmaksāts atvaļinājums abiem vecākiem, kvalitatīva 
bērnu aprūpe no pirmajiem dzīves gadiem un vienlīdzīgs 
neapmaksātu aprūpes un sadzīves pienākumu sadalījums starp 
vīriešiem un sievietēm; uzsver, ka, ņemot vērā demogrāfiskās 
pārmaiņas un paredzamā dzīves ilguma pieaugumu, ir svarīgi 
nodrošināt pilnvērtīgāku sieviešu dalību darba tirgū bez 
pārtraukumiem karjerā un darbā vai pārejas uz nepilna laika un 
pagaidu darbu, jo tas būtiski mazina sieviešu nabadzības risku 
vecumdienās; ”

2. daļa: “tādēļ mudina dalībvalstis īsā laikā un pilnībā transponēt un īstenot 
Darba un privātās dzīves līdzsvara direktīvu”

3. daļa: “un aicina tās noteikt standartus, kas ir stingrāki par direktīvā 
paredzētajiem obligātajiem standartiem;”

§ 56
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu “tiesisko”
2. daļa: šis vārds

Dažādi
Eider Gardiazabal Rubial (S&D grupa) arī atbalstīja grozījumus Nr. 2 līdz 12.
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31. Vadlīniju izveide attiecībā uz vispārējā nosacītības režīma 
piemērošanu Savienības budžeta aizsardzībai

Ziņojums: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – 
piezīmes

bd

1/PS + 548, 111, 36

§ 7 § sākotnējais 
teksts

2/PS - 198, 482, 15

aiz § 27 1 deputāti PS - 308, 349, 37

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 529, 150, 14

Pieprasījumi balsot pa daļām
deputāti
§ 7
1. daļa: “pieprasa Komisijai regulāri un proaktīvi vismaz divas reizes gadā 

ziņot Parlamentam par jaunām un izskatīšanā esošām lietām, sākot 
pēc iespējas drīz ar pirmajām lietām;”

2. daļa: “aicina Komisiju vēlākais līdz 2021. gada oktobrim sākt ziņot 
Parlamentam par pirmajām lietām, par kurām tiek veikta 
izmeklēšana;”

32. ES globālais cilvēktiesību sankciju režīms (ES Magņitska akts)

Rezolūcijas priekšlikums: B9-0371/2021

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – 
piezīmes

Rezolūcijas priekšlikums B9-0371/2021 (AFET komiteja)

bd

1/PS + 608, 56, 29

§ 1 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 470, 193, 27

bd

1/PS + 632, 27, 34

§ 7 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 588, 79, 26
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – 
piezīmes

bd

1/PS + 607, 54, 31

§ 15 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 595, 86, 11

bd

1/PS + 601, 54, 37

§ 18 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 597, 68, 27

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 584, 73, 33

Pieprasījumi balsot pa daļām
The Left
§ 7
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “pauž pārliecību par jaunā režīma 

efektivitāti, tostarp tā preventīvo ietekmi;”
2. daļa: šie vārdi

§ 15
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “kā arī ar kopējo ārpolitiku un drošības 

politiku (KĀDP) un kopējo drošības un aizsardzības politiku 
(KDAP); ”

2. daļa: šie vārdi
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§ 18
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “Eiropas Drošības un sadarbības 

organizāciju, NATO”
2. daļa: šie vārdi

ECR, ID
§ 1
1. daļa: “atzinīgi vērtē ES globālā cilvēktiesību sankciju režīma (EU GHRSR) 

pieņemšanu, jo tas ir būtisks papildinājums ES cilvēktiesību un 
ārpolitikas instrumentu kopumam, kas stiprina ES kā globāla 
cilvēktiesību dalībnieka lomu, ļaujot tai veikt ierobežojošus 
pasākumus pret juridiskām un fiziskām personām, kuras iesaistītas 
nopietnos cilvēktiesību pārkāpumos visā pasaulē; uzsver, ka 
jaunajam režīmam ir jābūt daļai no plašākas, saskaņotas un skaidri 
definētas stratēģijas, kurā ņemti vērā ES ārpolitikas mērķi; uzsver, 
ka šajā stratēģijā būtu arī jācenšas noteikt konkrētus kritērijus, kas 
ir saistīti ar mērķiem, un sīki izklāstīt, kā sankcijas var palīdzēt 
sasniegt šos kritērijus;”

2. daļa: “tomēr pauž nožēlu par to, ka Padome, pieņemot jauno režīmu, ir 
nolēmusi piemērot vienprātības, nevis kvalificēta vairākuma 
balsojumu, un atkārtoti aicina ieviest kvalificēta vairākuma 
balsojumu par to sankciju pieņemšanu, uz kurām attiecas ES 
globālā cilvēktiesību sankciju režīma darbības joma;”

33. Gada ziņojums par Šengenas zonas darbību

Ziņojums: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – 
piezīmes

bd

1/PS + 668, 4, 23

§ 8 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 483, 196, 16

§ 14 § sākotnējais 
teksts

PS + 525, 148, 22

bd

1/PS + 494, 140, 60

2/PS + 676, 10, 9

§ 17 § sākotnējais 
teksts

3/PS + 527, 149, 19

bd§ 18 § sākotnējais 
teksts

1/PS + 368, 312, 15
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – 
piezīmes

2/PS + 553, 130, 12

1 deputāti PS + 279, 252, 164

bd

1/PS ↓

§ 30

§ sākotnējais 
teksts

2/PS ↓

I apsv. § sākotnējais 
teksts

PS + 526, 148, 21

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 505, 134, 54

Pieprasījumi balsot atsevišķi
deputāti: § 14; I apsv.

Pieprasījumi balsot pa daļām
deputāti
§ 8
1. daļa: “uzskata, ka ir būtiski, lai ES vīzu politika būtu efektīva, 

lietotājdraudzīga un droša, un šajā sakarībā atzinīgi vērtē Komisijas 
nodomu līdz 2025. gadam digitalizēt vīzu procedūru;”

2. daļa: “uzskata, ka to trešo valstu valstspiederīgo integrācija, kuri ir 
dalībvalstu pastāvīgie iedzīvotāji, ir būtisks ekonomiskās un 
sociālās kohēzijas veicināšanas elements, un tādēļ aicina apsvērt 
iespēju saskaņot minimālos noteikumus ilgtermiņa vīzu un 
uzturēšanās atļauju izsniegšanai;”

§ 17
1. daļa: “pauž dziļas bažas par ziņojumiem attiecībā uz atkārtotu un 

nopietnu vardarbību un promraidīšanu pie ārējām robežām, tostarp 
promraidīšanu no vienas dalībvalsts uz citu un pēc tam uz trešo 
valsti;”

2. daļa: “atkārtoti norāda, ka dalībvalstīm ir pienākums nepieļaut nelegālu 
robežšķērsošanu, un atgādina, ka šis pienākums neskar to personu 
tiesības, kuras lūdz starptautisko aizsardzību;”

3. daļa: “aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt un veikt efektīvu, 
neatkarīgu un ātru izmeklēšanu attiecībā uz visiem iespējamiem 
promraidīšanas un sliktas izturēšanās gadījumiem pie robežām un 
nodrošināt, ka trūkumi tiek nekavējoties novērsti;”
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§ 18
1. daļa: “norāda, ka trūkst pienācīgu uzraudzības mehānismu, lai 

nodrošinātu pamattiesību un tiesiskuma ievērošanu ārējo robežu 
pārvaldībā, un uzskata, ka šajā nolūkā ir jāpiešķir Eiropas 
Savienības Pamattiesību aģentūrai (FRA) pastiprināta operatīvā 
loma, tostarp izmantojot Šengenas izvērtēšanas un uzraudzības 
mehānismu;

2. daļa: “aicina dalībvalstis nodrošināt, ka to valsts uzraudzības struktūras 
tiek efektīvi izveidotas un spēj pildīt savus uzdevumus, piešķirot 
tām pietiekamus resursus, atbilstošas pilnvaras un augstu darbības 
neatkarības pakāpi; mudina dalībvalstis sadarbībā 
ar Frontex, FRA, UNHCR un attiecīgajām nevalstiskajām 
organizācijām pastāvīgi uzlabot robežkontroles iestāžu darbinieku 
profesionālo darbību, tostarp nodrošināt apmācību patvēruma un 
bēgļu tiesību jomā;”

§ 30
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un novērst visus konstatētos 

trūkumus, jo īpaši attiecībā uz darbinieku apmācību un skaitu un 
sauszemes robežu uzraudzības spēju”

2. daļa: šie vārdi

34. Eiropas Zāļu aģentūra ***I

Ziņojums: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzēj
s

PS utt. Balsojums PS/EB – 
piezīmes

atbildīgās 
komitejas 

grozījumi — 
balsošana 
kopumā

4-73, 
75-96, 

98-
125, 
127-
143, 
145-
152

komiteja PS + 585, 22, 86

bd

1/PS + 630, 25, 38

9. pants, § 1, 
a) apakšpunkts

74 komiteja

2/PS + 425, 260, 8

bd

1/PS + 631, 25, 37

23. pants, § 1, 
a) apakšpunkts

126 komiteja

2/PS + 424, 262, 7
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzēj
s

PS utt. Balsojums PS/EB – 
piezīmes

aiz 29. panta 144 komiteja PS + 560, 121, 12

97 komiteja PS + 434, 202, 57aiz 12. panta

154 PPE PS ↓

31. pants, aiz 
2. daļas

155 PPE PS - 274, 411, 8

bd

1/PS + 655, 17, 21

1 komiteja

2/PS + 579, 71, 43

bd

1/PS + 656, 7, 30

aiz 1. apsv.

2 komiteja

2/PS + 548, 85, 60

bd

1/PS + 668, 20, 5

2. apsv. 3 komiteja

2/PS + 538, 94, 61

aiz 24. apsv. 153 PPE PS - 302, 371, 20

Komisijas priekšlikums PS + 587, 28, 81

Pieprasījumi balsot atsevišķi
ECR: groz. Nr. 144

Pieprasījumi balsot pa daļām
Verts/ALE
groz. Nr. 74
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “tirdzniecības atļaujas turētājiem un 

citiem attiecīgajiem farmācijas piegādes ķēdes dalībniekiem, kā 
arī”

2. daļa: šie vārdi
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groz. Nr. 126
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “ražotājiem un citiem attiecīgajiem 

medicīnisko ierīču piegādes ķēdes dalībniekiem, kā arī”
2. daļa: šie vārdi

ID
groz. Nr. 1
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “Covid-19 pandēmija ir izgaismojusi 

riskus, ko cilvēka veselībai rada dzīvās dabas un citu dabas resursu 
pārmērīga izmantošana un straujš bioloģiskās daudzveidības 
zudums uz Zemes.”, “un Covid-19”, “, piemēram, koronavīruss, kas 
ir Covid-19 pamatā,” un “Saskaņā ar Starpvaldību zinātnes un 
politikas platformu bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu 
pakalpojumu jomā (IPBES) datiem zīdītāji un putni pārnēsā 
aptuveni 1,7 miljonus pašlaik vēl neatklātu vīrusu. 631 000 līdz 
827 000 no šiem vīrusiem varētu inficēt arī cilvēkus.”

2. daļa: šie vārdi

groz. Nr. 2
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “Covid-19 pandēmija nepārprotami 

norāda uz to, ka” un “ir  jāpastiprina”
2. daļa: šie vārdi

groz. Nr. 3
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “nostiprināt Savienības lomu, lai tā 

varētu”, “saskaņotā veidā”, un “un ka veselības jomas aģentūrām 
ir neatbilstošās pilnvaras un resursi,”

2. daļa: šie vārdi
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35. Vispārējā Savienības vides rīcības programma līdz 
2030. gadam ***I

Ziņojums: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

Priekšmets Groz. Nr. Iesniedzēj
s

PS utt. Balsoju
ms

PS/EB – 
piezīmes

atbildīgās 
komitejas 

grozījumi — 
balsošana 
kopumā

1, 6, 8 
10, 12-
15, 17-
24, 26-
34, 36-
50, 52, 
54-56, 
66-68, 
70-72, 
74-90, 
92-94, 
96-98, 

100-107, 
109-120

komiteja PS + 551, 94, 48

bd

1/PS + 565, 46, 81

2 komiteja

2/PS + 546, 134, 12

4 komiteja PS + 548, 139, 5

bd

1/PS + 612, 22, 59

2/PS + 551, 129, 13

3/PS + 541, 68, 83

4/PS + 593, 51, 49

5 komiteja

5/PS + 373, 306, 14

7 komiteja PS + 546, 111, 36

9 komiteja PS + 536, 138, 19

bd

1/PS + 556, 87, 50

atbildīgās 
komitejas 

grozījumi — 
atsevišķa 
balsošana

11 komiteja

2/PS + 577, 56, 60
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Priekšmets Groz. Nr. Iesniedzēj
s

PS utt. Balsoju
ms

PS/EB – 
piezīmes

16 komiteja PS + 515, 162, 15

25 komiteja PS + 540, 101, 51

bd

1/PS + 608, 49, 36

35 komiteja

2/PS + 548, 140, 5

bd

1/PS + 614, 72, 7

51 komiteja

2/PS + 525, 140, 28

bd

1/PS + 555, 56, 82

53 komiteja

2/PS + 378, 287, 28

bd

1/PS + 551, 87, 55

57 komiteja

2/PS + 602, 79, 12

bd

1/PS + 663, 26, 4

58 komiteja

2/PS + 533, 127, 32

bd

1/PS + 500, 139, 53

60 komiteja

2/PS + 345, 327, 20

bd

1/PS + 610, 30, 53

2/PS + 515, 161, 16

61 komiteja

3/PS + 523, 133, 36

bd62 komiteja

1/PS + 554, 127, 11
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Priekšmets Groz. Nr. Iesniedzēj
s

PS utt. Balsoju
ms

PS/EB – 
piezīmes

2/PS + 359, 311, 22

63 komiteja PS + 549, 132, 12

64 komiteja PS + 579, 94, 20

65 komiteja PS + 539, 99, 54

69 komiteja PS + 547, 109, 37

bd

1/PS + 643, 36, 14

73 komiteja

2/PS + 361, 315, 16

bd

1/PS + 538, 149, 6

91 komiteja

2/PS + 417, 246, 30

bd

1/PS + 606, 58, 29

2/PS + 560, 105, 28

3/PS + 547, 138, 7

4/PS + 532, 141, 20

95 komiteja

5/PS + 594, 87, 12

bd

1/PS + 562, 18, 113

99 komiteja

2/PS + 550, 137, 6

bd

1/PS + 619, 20, 54

108 komiteja

2/PS + 547, 137, 8
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Priekšmets Groz. Nr. Iesniedzēj
s

PS utt. Balsoju
ms

PS/EB – 
piezīmes

Grozījumi 3. pantā

§ 1, aiz 
a) apakšpunkta

121 ECR PS - 334, 349, 9

§ 1, aiz 
4. ievilkuma

122 ECR PS - 174, 511, 8

§ 1, aiz 
d) apakšpunkta

123 ECR PS - 169, 504, 20

bd

1/PS + 506, 167, 19

59 komiteja

2/PS + 342, 322, 27

§ 1, 
e) apakšpunkts

§ sākotnējai
s teksts

PS ↓

§ 1, aiz 
h) apakšpunkta

124 ECR PS - 316, 362, 15

§ 1, 
i) apakšpunkts

125 ECR PS - 129, 549, 15

Grozījumi 4. pantā

aiz § 2 126 ECR PS - 111, 553, 29

Apsvērumi

3 komiteja PS + 550, 68, 75

bd

1/PS ↓

5. apsv.

§ sākotnējai
s teksts

2/PS ↓

Komisijas priekšlikums PS + 518, 130, 47

Pieprasījumi balsot atsevišķi
ID: groz. Nr. 4, 7, 16, 25, 59, 60, 64, 65, 73; 3. pants, § 1, 

e) apakšpunkts
ECR: groz. Nr. 9, 16, 53, 59, 60, 62, 63, 69



P9_PV(2021)07.06-08(VOT)_LV.docx 38 PE 695.753

Pieprasījumi balsot pa daļām
PPE
groz. Nr. 53
1. daļa: “labāka regulējuma pamatnostādnēs un rīkkopā pieņemt pieeju 

“vispirms domāt par ilgtspēju”,”
2. daļa: “tostarp integrējot un īstenojot praksē principu “nenodari būtisku 

kaitējumu”, kā minēts Taksonomijas regulas 17. pantā;”

groz. Nr. 59
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “nekavējoties un vēlākais līdz 

2025. gadam”
2. daļa: šie vārdi

groz. Nr. 60
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “nekavējoties un ne vēlāk kā līdz 

2027. gadam”
2. daļa: šie vārdi

groz. Nr. 62
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “ar mērķi pakāpeniski palielināt šos 

mērķrādītājus nākamajā DFS”
2. daļa: šie vārdi

groz. Nr. 73
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “Savienības mēroga tiesisko 

regulējumu”
2. daļa: šie vārdi

groz. Nr. 91
1. daļa: “veicināt ilgtspējīgu korporatīvo pārvaldību, noteikt obligātas 

pienācīgas pārbaudes prasības Savienības līmenī”
2. daļa: “un ņemt vērā šīs prasības Savienības tirdzniecības politikas 

īstenošanā, tostarp attiecībā uz tirdzniecības un investīciju 
nolīgumu ratifikāciju;”

The Left
groz. Nr. 57
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “neskarot Eiropas pusgadu,”
2. daļa: šie vārdi

ID
groz. Nr. 2
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “Tomēr saistībā ar klimata un vides 

mērķiem ir vajadzīgs arī sistēmisks ilgtermiņa regulējums ar 
saistošiem mērķrādītājiem.”

2. daļa: šie vārdi
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5. apsv.
1. daļa: “Eiropas Komisija uz SOER 2020 konstatētajiem 

izaicinājumiem reaģējusi, pieņemot Eiropas zaļo 
kursu — jaunu izaugsmes stratēģiju, kura vērsta uz zaļo un digitālo 
pārkārtošanos un kuras mērķis ir Savienību pārveidot par taisnīgu 
un pārticīgu sabiedrību ar konkurētspējīgu, klimatneitrālu un 
resursefektīvu ekonomiku.”

2. daļa: “Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Savienības 
mērķrādītājs, kas paredz līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitralitāti, ir nostiprināts Eiropas Savienības tiesībās.”

groz. Nr. 11
1. daļa: “8. VRP kā vispārējai Savienības vides rīcības 

programmai vajadzētu balstīties uz Eiropas zaļā 
kursa mērķiem un veicināt to sasniegšanu, ievērojot ilgtermiņa 
mērķi vēlākais līdz 2050. gadam panākt labklājīgu dzīvi planētas 
iespēju robežās, saskaņā ar to, kas jau noteikts 7. VRP. Tai 
vajadzētu būt pilnībā saskaņotai ar Apvienoto Nāciju Organizācijas 
2030. gada programmu un tās ilgtspējīgas attīstības mērķiem 
(IAM), kas ir integrēti un nedalāmi, un virzīt to īstenošanu 
un sasniegšanu, kā arī būt saskaņotai ar Parīzes nolīguma, ANO 
Konvencijas par bioloģisko daudzveidību un citu attiecīgo 
starptautisko nolīgumu mērķiem.”

2. daļa: “Ar 8.VRP būtu jānodrošina sistēmiskas pārmaiņas Savienības 
ekonomikā, kas garantē labbūtību planētas iespēju robežās, kur 
izaugsme ir atjaunojama, un būtu arī jānodrošina, ka pārkārtošanās 
vides un klimata jomā tiek īstenota taisnīgā un iekļaujošā veidā, 
vienlaikus palīdzot mazināt nevienlīdzību.”

groz. Nr. 35
1. daļa: “Šis lēmums nosaka vispārēju rīcības programmu vides jomā 

periodam līdz 2030. gada 31. decembrim (“8. Vides rīcības 
programma” jeb “8. VRP”). Tas nosaka šīs programmas prioritāros 
mērķus, norāda to sasniegšanas priekšnosacījumus, kā arī 
darbības, kas jāveic minēto labvēlīgo priekšnosacījumu panākšanai. 
Ar to izveido monitoringa satvaru, kas ļaus izmērīt un izvērtēt, kādā 
mērā Savienība un tās dalībvalstis ir sasniegušas prioritāros 
mērķus.”

2. daļa: “Ar to paredz arī pārvaldības mehānismu, kas palīdzēs nodrošināt 
prioritāro mērķu pilnīgu sasniegšanu.”

groz. Nr. 99
1. daļa: “Rādītāji, monitoringa satvars”
2. daļa: “un pārvaldība”

ECR
groz. Nr. 51
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “cita starpā saskaņā ar Taksonomijas 

regulas 17. pantu;”
2. daļa: šie vārdi
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groz. Nr. 58
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “kas atbilst Savienības ilgtspējīga 

finansējuma stratēģijai, tostarp Taksonomijas regulā noteiktajiem 
pasākumiem un principam “nenodari būtisku kaitējumu”,”

2. daļa: šie vārdi

groz. Nr. 108
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “tostarp saistībā ar sistēmisku 

pārmaiņu mērīšanu;”
2. daļa: šie vārdi

PPE, ID
groz. Nr. 5
1. daļa: “Gan ES, gan visā pasaulē turpinās zemes un augsnes degradācija 

dažādu cilvēka darbību dēļ, piemēram, slikta zemes 
apsaimniekošana, zemes izmantošanas veida maiņa, neilgtspējīga 
lauksaimniecības prakse, zemes pamešana, piesārņojums, 
neilgtspējīga mežsaimniecības prakse un augsnes noslēgšana, 
biodaudzveidības zudums un klimata pārmaiņas, ko bieži vien 
papildina vēl arī citi faktori, tādējādi samazinās zemes un augsnes 
spēja nodrošināt ekosistēmu pakalpojumus un funkcijas. 
Neraugoties uz to, Savienība un dalībvalstis patlaban nespēj izpildīt 
savas starptautiskās un Eiropas līmeņa saistības attiecībā uz 
augsni un zemi, tostarp saistības, kas noteiktas Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Konvencijā par cīņu pret pārtuksnešošanos un paredz 
apkarot pārtuksnešošanos, atjaunot degradētu zemi un augsni" 
izņemot vārdus "neilgtspējīga lauksaimniecības prakse”

2. daļa: šie vārdi
3. daļa: “un līdz 2030. gadam panākt zemes degradācijas ziņā neitrālu 

pasauli.”
4. daļa “Saskaņā ar Eiropas Parlamenta 2021. gada 28. aprīļa rezolūciju 

par augsnes aizsardzību ir vajadzīgs vienots Savienības mēroga 
tiesiskais regulējums augsnes aizsardzībai un ilgtspējīgai 
izmantošanai, kurā būtu pilnībā ievērots subsidiaritātes princips un 
risinātas visas būtiskākās augsnes apdraudējuma problēmas. 
Minētajā sistēmā cita starpā būtu jāiekļauj vienota augsnes un tās 
funkciju definīcija un kritēriji laba augsnes stāvokļa un ilgtspējīgas 
izmantošanas panākšanai, kā arī starpposma un galīgie mērķi, ko 
papildina saskaņoti rādītāji un monitoringa un ziņošanas 
metodika." izņemot vārdus "vienots Savienības mēroga tiesiskais 
regulējums”

5. daļa: šie vārdi

The Left, ECR
groz. Nr. 61
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “vides nodokļus un uz tirgu balstītus 

rīkus, kā arī zaļās budžeta plānošanas un”
2. daļa: “vides nodokļus un uz tirgu balstītus rīkus,”
3. daļa: “kā arī zaļās budžeta plānošanas un”

groz. Nr. 95
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1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “a) līdz 2022. gada 30. jūnijam uzlabo, 
paplašina un pēc tam atjaunina publisko datubāzi, kurā reģistrēti 
lēmumi par pārkāpumiem, lai dalībvalstu un Komisijas veiktos 
pasākumus saistībā ar visām pārkāpumu procedūrām vides un 
klimata jomā varētu izsekot skaidrā, saprotamā un pieejamā 
veidā;”, “b) regulāri novērtē Savienības pasākumu un politikas 
virzienu atbilstību 2. panta 1. un 2. punktā noteiktajiem 
prioritārajiem mērķiem un veic šādus novērtējumus attiecībā uz 
pašreizējiem Savienības pasākumiem un politiku, kā arī to 
projektiem; ja tiek konstatētas neatbilstības, pasākuma vai 
politikas projektu pirms publicēšanas saskaņo ar šiem 
prioritārajiem mērķiem vai — attiecībā uz spēkā esošajiem 
Savienības pasākumiem un politiku — ierosina vajadzīgos 
korektīvos pasākumus;”, “neatbilstību starp dalībvalstu budžetu 
struktūru un Parīzes nolīgumam pielāgoto scenāriju katras valsts 
budžetam, tādējādi dodot iespēju sniegt ieteikumus dalībvalstīm" 
un "neskarot Eiropas pusgadu;”

2. daļa: “a) līdz 2022. gada 30. jūnijam uzlabo, paplašina un pēc tam 
atjaunina publisko datubāzi, kurā reģistrēti lēmumi par 
pārkāpumiem, lai dalībvalstu un Komisijas veiktos pasākumus 
saistībā ar visām pārkāpumu procedūrām vides un klimata jomā 
varētu izsekot skaidrā, saprotamā un pieejamā veidā;”

3. daļa: “b) regulāri novērtē Savienības pasākumu un politikas virzienu 
atbilstību 2. panta 1. un 2. punktā noteiktajiem prioritārajiem 
mērķiem un veic šādus novērtējumus attiecībā uz pašreizējiem 
Savienības pasākumiem un politiku, kā arī to projektiem; ja tiek 
konstatētas neatbilstības, pasākuma vai politikas projektu pirms 
publicēšanas saskaņo ar šiem prioritārajiem mērķiem vai — 
attiecībā uz spēkā esošajiem Savienības pasākumiem un politiku — 
ierosina vajadzīgos korektīvos pasākumus;”

4. daļa “neatbilstību starp dalībvalstu budžetu struktūru un Parīzes 
nolīgumam pielāgoto scenāriju katras valsts budžetam, tādējādi 
dodot iespēju sniegt ieteikumus dalībvalstīm”

5. daļa: “neskarot Eiropas pusgadu;”

36. Jauna EPT pētniecībai un inovācijai

Rezolūcijas priekšlikums: B9-0370/2021

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – 
piezīmes

Rezolūcijas priekšlikums B9-0370/2021 (ITRE komiteja)

aiz § 2 1 The Left PS - 167, 467, 58

2 The Left PS - 154, 531, 7aiz § 13

3 The Left PS - 144, 466, 82
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – 
piezīmes

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 634, 5, 57

37. Īpašo komiteju skaitliskais sastāvs un izmeklēšanas komiteja

Lēmuma priekšlikums B9-0414/2021

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Lēmuma priekšlikums B9-0414/2021 (Priekšsēdētāju konference)

lēmuma priekšlikums 
(viss teksts)

PS + 680, 3, 5
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38. Ahmadreza Djalali lieta Irānā

Rezolūciju priekšlikumi: B9-0381/2021, B9-0382/2021, B9-0383/2021, B9-
0386/2021, 
B9-0387/2021, B9-0395/2021, B9-0399/2021

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – 
piezīmes

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0382/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, deputāti)

§ 1 1 The Left PS - 336, 353, 7

§ 5 § sākotnējais 
teksts

PS + 622, 27, 47

§ 8 3 ECR PS - 305, 345, 46

§ 9 2 ID PS - 176, 496, 21

4 ECR PS + 336, 271, 89aiz § 9

5 ECR PS - 326, 329, 41

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 666, 5, 16

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi

B9-0381/2021 ID PS ↓

B9-0382/2021 The Left PS ↓

B9-0383/2021 Verts/ALE PS ↓

B9-0386/2021 Renew PS ↓

B9-0387/2021 S&D PS ↓

B9-0395/2021 ECR PS ↓

B9-0399/2021 PPE PS ↓

Pieprasījumi balsot atsevišķi
The Left: § 5
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39. Honkonga, jo īpaši laikraksta “Apple Daily” lieta

Rezolūciju priekšlikumi: B9-0384/2021, B9-0385/2021, B9-0388/2021, B9-
0389/2021, 
B9-0390/2021, B9-0391/2021

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – 
piezīmes

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0385/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputāti)

1 The Left PS - 22, 616, 53aiz § 1

2 The Left PS - 27, 616, 47

§ 13 3 The Left PS - 139, 453, 99

aiz § 16 4 The Left PS - 102, 505, 84

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 578, 29, 73

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi

B9-0384/2021 The Left PS ↓

B9-0385/2021 Verts/ALE PS ↓

B9-0388/2021 Renew PS ↓

B9-0389/2021 S&D PS ↓

B9-0390/2021 ECR PS ↓

B9-0391/2021 PPE PS ↓

Dažādi
Yannick Jadot (Verts/ALE grupa) un Moritz Körner (grupa “Renew”) arī 
atbalstīja kopīgo rezolūcijas priekšlikumu RC-B9-0385/2021.
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40. Nāvessods Saūda Arābijā, jo īpaši Mustafa Hashem al-Darwish 
un Abdullah al-Howaiti lietas

Rezolūciju priekšlikumi: B9-0392/2021, B9-0393/2021, B9-0394/2021, B9-
0396/2021, 
B9-0397/2021, B9-0398/2021

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – 
piezīmes

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0392/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, deputāti)

bd

1/PS + 422, 217, 56

§ 8 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 623, 36, 36

bd

1/PS + 593, 12, 88

§ 17 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 620, 2, 71

bd

1/PS + 673, 2, 20

§ 20 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 619, 41, 35

bd

1/PS + 638, 26, 31

§ 21 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 416, 260, 19

bd

1/PS + 616, 7, 72

§ 22 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 384, 285, 26

bd

1/PS + 638, 45, 12

§ 23 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 547, 63, 83
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – 
piezīmes

G apsv. 1 ECR PS - 285, 398, 12

bd

1/PS + 639, 3, 51

P apsv. § sākotnējais 
teksts

2/PS + 387, 293, 13

aiz S apsv. 2 ECR PS - 293, 394, 8

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 661, 3, 23

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi

B9-0392/2021 The Left PS ↓

B9-0393/2021 Verts/ALE PS ↓

B9-0394/2021 Renew PS ↓

B9-0396/2021 S&D PS ↓

B9-0397/2021 ECR PS ↓

B9-0398/2021 PPE PS ↓

Pieprasījumi balsot pa daļām
The Left
§ 20
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “pārliecinoši atbalsta globālā 

cilvēktiesību sankciju mehānisma piemērošanu tiem, kas ir atbildīgi 
par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem Saūda Arābijā, tostarp 
žurnālista Jamal Khashoggi slepkavību;”

2. daļa: šie vārdi

ECR
P apsv.
1. daļa: “tā kā 2017. gada Likumā par cīņu pret terorisma noziegumiem un 

tā finansēšanu terorisms ir definēts neskaidri”
2. daļa: “un tajā nav prasīts, ka jākonstatē vardarbības izmantošana, lai 

rīcību kvalificētu kā terora aktu;”
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§ 8
1. daļa: “mudina Padomi apturēt visu ES masu novērošanas tehnoloģiju un 

citu divējāda lietojuma preču eksportu uz Saūda Arābiju, ko var 
izmantot, lai veicinātu iekšējas represijas un panāktu pilsoniskās 
sabiedrības klusēšanu;”

2. daļa: “uzsver IT piedāvājuma nodrošinājuma uzņēmumu, kā arī ES 
strādājošo valstu izlūkdienestu īpašo atbildību un morālo un 
juridisko pienākumu izvairīties no situācijas, kad to pašreizējie vai 
bijušie darbinieki palīdz Saūda Arābijai apspiest savus iedzīvotājus, 
netieši vai tieši strādājot Saūda Arābijas iestādēs, lai cīnītos pret 
iekšējo opozīciju un vārda brīvību;”

§ 17
1. daļa: “pauž nopietnas bažas par neskaidro terorisma definīciju valsts 

Terorisma apkarošanas likumā;”
2. daļa: “nosoda specializētās krimināltiesas – tiesas, kas nodarbojas ar 

terorisma jautājumiem, – izmantošanu, lai sodītu cilvēktiesību 
aizstāvjus;”

§ 21
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “pauž nožēlu par ES atturīgo pieeju 

publiskajai diplomātijai cilvēktiesību jomā attiecībā uz Saūda 
Arābiju;”

2. daļa: šie vārdi

§ 22
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu “jebkuru”
2. daļa: šis vārds

§ 23
1. daļa: “aicina ES delegāciju un dalībvalstu pārstāvniecības šajā valstī 

pastiprināt atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai sadarbībā ar Saūda 
iestādēm un izmantot visus pieejamos instrumentus, lai palielinātu 
atbalstu cilvēktiesību aizstāvju darbam,”

2. daļa: “un vajadzības gadījumā atvieglot ārkārtas vīzu izsniegšanu un 
nodrošināt pagaidu patvērumu ES dalībvalstīs;”
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41. Makroekonomiskā tiesiskā regulējuma pārskatīšana

Ziņojums: Margarida Marques (A9-0212/2021)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – 
piezīmes

§ 45 1 deputāti PS - 133, 419, 142

§ 50 2 deputāti PS - 128, 505, 62

aiz § 73 3 deputāti PS - 148, 477, 70

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 461, 94, 133

Dažādi
Kļūdas labojums: EN
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42. Stāvoklis Nikaragvā

Rezolūciju priekšlikumi: B9-0400/2021, B9-0401/2021, B9-0402/2021, B9-
0403/2021, 
B9-0404/2021, B9-0405/2021

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – 
piezīmes

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0400/2021/REV
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputāti)

§ 2 2 The Left PS - 56, 603, 37

§ 4 3 The Left PS - 120, 559, 17

bd

1/PS + 624, 52, 20

2/PS + 618, 39, 39

3/PS + 616, 41, 39

§ 5 § sākotnējais 
teksts

4/PS + 618, 39, 39

§ 15 1 ID PS - 129, 555, 10

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 629, 19, 40

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi

B9-0400/2021 PPE PS ↓

B9-0401/2021 S&D PS ↓

B9-0402/2021 The Left PS ↓

B9-0403/2021 ECR PS ↓

B9-0404/2021 Verts/ALE PS ↓

B9-0405/2021 Renew AN ↓

Pieprasījumi balsot pa daļām
The Left
§ 5
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1. daļa: “mudina Nikaragvas iestādes nekavējoties grozīt vēlēšanu likumu 
saskaņā ar starptautiskajiem parametriem, ko pieprasīja OAS savā 
2020. gada 21. oktobra rezolūcijā, iecelt neitrālus pārstāvjus 
dažādās vēlēšanu struktūrās, atjaunot juridisko statusu partijām, 
kurām tas tika atņemts, ievērot Nikaragvas iedzīvotāju tiesības 
vēlēt un tikt ievēlētiem un garantēt neierobežotu valsts un 
starptautisko vēlēšanu novērošanas struktūru klātbūtni, vienlaikus 
apņemoties nodrošināt politisku līdzāspastāvēšanu pēc 
vēlēšanām;” izņemot vārdus “ko pieprasīja OAS savā 2020. gada 
21. oktobra rezolūcijā”

2. daļa: šie vārdi
3. daļa: “uzsver –– lai Eiropas Parlaments varētu atzīt vēlēšanas un jauno 

valdību, ir jāīsteno OAS un starptautisko organizāciju pieprasītās 
izmaiņas, jo īpaši jāatjauno tiesības un brīvības, kas padara 
iespējamu brīvu, uzticamu un taisnīgu vēlēšanu procesu;” izņemot 
vārdus “OAS un”

4. daļa šie vārdi

43. Politiskās opozīcijas, jo īpaši HDP, apspiešana Turcijā

Rezolūciju priekšlikumi: B9-0406/2021, B9-0407/2021, B9-0408/2021, B9-
0409/2021, 
B9-0410/2021, B9-0411/2021

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – 
piezīmes

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0406/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, deputāti)

3 ID PS - 177, 489, 11aiz §15

2 ID PS - 100, 558, 21

aiz O apsv. 1 ID PS - 134, 534, 10

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 603, 2, 67

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi

B9-0406/2021 S&D PS ↓

B9-0407/2021 The Left PS ↓

B9-0408/2021 ECR AN ↓

B9-0409/2021 Verts/ALE PS ↓

B9-0410/2021 Renew PS ↓

B9-0411/2021 PPE PS ↓
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44. Antarktīdas aizsargājamo jūras teritoriju noteikšana - 
Dienvidu okeāna bioloģiskās daudzveidības saglabāšana

Rezolūcijas priekšlikums: B9-0369/2021

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – 
piezīmes

Rezolūcijas priekšlikums B9-0369/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

§ 3 2 ECR PS - 309, 370, 16

3 ECR PS - 136, 540, 19

bd

1/PS + 619, 15, 62

§ 4

§ sākotnējais 
teksts

2/PS + 548, 75, 72

§ 12 4 ECR PS - 108, 568, 19

K apsv. 1 ECR PS - 150, 530, 15

bd

1/PS + 626, 12, 58

O apsv. § sākotnējais 
teksts

2/PS + 584, 50, 62

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 588, 21, 79

Pieprasījumi balsot pa daļām
ID
O apsv.
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “ārpus valstu jurisdikcijas" un 

"nākamajā Starpvaldību konferences biodaudzveidības jautājumos 
ārpus valstu jurisdikcijas sesijā pieprasīt vērienīga globāla okeāna 
nolīguma pieņemšanu, lai visā pasaulē aizsargātu jūras bioloģisko 
daudzveidību teritorijās ārpus dalībvalstu jurisdikcijas;”

2. daļa: šie vārdi

§ 4
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “kurā jāiekļauj juridiski saistoši globālie 

atjaunošanas un aizsardzības mērķi vismaz 30 % līdz 
2030. gadam,”

2. daļa: šie vārdi
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45. ES tiesību aktu un LGBTIK pilsoņu tiesību pārkāpumi Ungārijā 
saistībā ar Ungārijas parlamenta pieņemtajiem tiesību aktu 
grozījumiem

Rezolūciju priekšlikumi: B9-0412/2021, B9-0413/2021

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – 
piezīmes

Rezolūcijas priekšlikums B9-0412/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

§ 8 1 Renew PS - 261, 304, 121

§ 21 § sākotnējais 
teksts

PS + 460, 152, 72

bd

1/PS + 515, 140, 27

§ 27 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 478, 164, 35

16. norāde § sākotnējais 
teksts

PS + 364, 297, 19

aiz C apsv. 2 The Left, 
Verts/ALE

PS + 357, 311, 15

D apsv. § sākotnējais 
teksts

PS + 518, 142, 20

aiz E apsv. 3 The Left, 
Verts/ALE

PS + 364, 306, 14

O apsv. § sākotnējais 
teksts

PS + 481, 152, 44

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 459, 147, 58

Rezolūcijas priekšlikums B9-0413/2021
(ECR)

B9-0413/2021 ECR PS ↓

Pieprasījumi balsot atsevišķi
ECR: D apsv.
PPE: § 21; 16. norāde; O apsv.

Pieprasījumi balsot pa daļām
PPE
§ 27
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1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un nodrošināt piekļuvi visaptverošai 
izglītībai par seksualitāti un attiecībām, kas ir zinātniski precīza, 
balstīta uz pierādījumiem, piemērota vecumam un nav nosodoša;”

2. daļa: šie vārdi

Dažādi
Hermann Tertsch (ECR grupa) arī atbalstīja rezolūcijas priekšlikumu B9-
0413/2021.


