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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. Zāles, ko dara pieejamas Apvienotajā Karalistē attiecībā uz Ziemeļīriju, kā 
arī Kiprā, Īrijā un Maltā ***I

Direktīvas priekšlikums (COM(2021)0997 - C9-0475/2021 - 2021/0431(COD))

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

viss teksts 1 PPE, S&D, ID, 
Verts/ALE,
The Left

+

Komisijas priekšlikums PS + 547, 0, 4

normatīvās rezolūcijas 
projekts

2 PPE, S&D,
Verts/ALE,
The Left

+

2. Pētāmas zāles, ko dara pieejamas Apvienotajā Karalistē attiecībā uz 
Ziemeļīriju, kā arī Kiprā, Īrijā un Maltā ***I

Regulas priekšlikums (COM(2021)0998 - C9-0476/2021 - 2021/0432(COD))

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

viss teksts 1 PPE, S&D, ID, 
Verts/ALE, 
The Left

+

Komisijas priekšlikums PS + 555, 0, 3

normatīvās rezolūcijas 
projekts

2 PPE, S&D,
Verts/ALE,
The Left

+

3. Lielāks priekšfinansējums no REACT-EU resursiem ***I

Regulas priekšlikums (COM(2022)0145 - C9-0132/2022 - 2022/0096(COD))

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Komisijas priekšlikums PS + 549, 1, 8
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4. Gāzes uzglabāšana ***I

Regulas priekšlikums (COM(2022)0135 - C9-0126/2022 - 2022/0090(COD))

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Komisijas priekšlikums PS + 516, 25, 15

5. ES aizsardzība bērniem un jauniešiem, kas bēg no kara Ukrainā

Rezolūciju priekšlikumi: B9-0207/2022, B9-0212/2022, B9-0213/2022

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Rezolūcijas priekšlikums B9-0207/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

§ 1 § sākotnējais 
teksts

PS + 494, 31, 29

§ 8 § sākotnējais 
teksts

PS + 474, 34, 7

§ 9 § sākotnējais 
teksts

PS + 522, 30, 3

aiz § 12 2 Verts/ALE,
The Left

PS + 326, 202, 20

§ 20 § sākotnējais 
teksts

PS + 494, 46, 18

bd

1/PS + 457, 64, 34

aiz § 20 1 S&D,
Verts/ALE,
The Left

2/PS + 406, 105, 43

§ 23 § sākotnējais 
teksts

PS + 500, 38, 20

§ 26 § sākotnējais 
teksts

PS + 428, 85, 41

§ 31 § sākotnējais 
teksts

PS + 492, 41, 25

§ 38 § sākotnējais 
teksts

PS + 504, 48, 6

§ 42 § sākotnējais 
teksts

PS + 453, 101, 7

§ 43 § sākotnējais 
teksts

PS + 464, 51, 44
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

§ 44 § sākotnējais 
teksts

PS + 471, 48, 39

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 509, 3, 47

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi

B9-0212/2022 ID ↓

B9-0213/2022 ECR ↓

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
S&D: groz. Nr. 1; kopīgi parakstītais rezolūcijas priekšlikums (viss teksts)
The Left groz. Nr. 1, 2; kopīgi parakstītais rezolūcijas priekšlikums (viss teksts)

Pieprasījumi balsot atsevišķi
PPE: § 26
ECR: § 1, 8, 9, 20, 23, 26, 31, 38, 42, 43, 44

Pieprasījumi balsot pa daļām
ID
groz Nr. 1
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “pārvarētu stingros ierobežojumus tranzīta dalībvalstīs 

un valstīs, kas uzņem bēgļus, un”
2. daļa: šie vārdi

Dažādi
Nathalie Colin-Oesterlé, Nuno Melo, Moritz Körner un Isabel Wiseler-Lima arī atbalsīja rezolūcijas 
priekšlikumu B9-0207/2022.

6. Eiropadomes 2022. gada 24. un 25. marta sanāksmes secinājumi, arī par 
jaunākajiem notikumiem saistībā ar karu pret Ukrainu un par ES sankcijām 
pret Krieviju un to īstenošanu

Rezolūciju priekšlikumi: B9-0197/2022, B9-0200/2022, B9-0201/2022, B9-0203/2022, B9-
0210/2022, B9-0211/2022

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0197/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputāti)

§ 1 § sākotnējais 
teksts

PS + 547, 3, 5

§ 2 § sākotnējais 
teksts

PS + 547, 1, 8

aiz § 2 31 The Left PS - 142, 381, 36

2 ECR +§ 3

§ sākotnējais 
teksts

PS ↓
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

bd

1/PS + 489, 37, 27

2/PS + 456, 44, 51

§ 4 § sākotnējais 
teksts

3 +

§ 5 11 S&D +

14 The Left PS - 197, 327, 30aiz § 5

15 The Left PS - 83, 442, 31

bd

1/PS + 535, 7, 15

2/PS + 496, 36, 21

§ 7 § sākotnējais 
teksts

3/PS + 521, 12, 21

§ 8 § sākotnējais 
teksts

PS + 545, 2, 5

32 The Left -

bd

1 +

2/PS + 512, 26, 17

3/PS + 518, 9, 21

4/PS + 494, 35, 22

§ 9

§ sākotnējais 
teksts

5 +

aiz § 9 16 The Left PS + 404, 144, 8

aiz § 10 27 The Left PS - 33, 514, 11

bd

1 +

aiz § 13 3 ECR

2/EB + 420, 116, 18

bd

1 +

§ 14 § sākotnējais 
teksts

2 +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

6=
7=

10=

Verts/ALE
députés
Renew

PS + 413, 93, 46

bd

1/PS ↓

2/PS ↓

3/PS ↓

4/PS ↓

5/PS ↓

6/PS ↓

§ 15

§ sākotnējais 
teksts

7/PS ↓

9 Verts/ALE -

33 The Left -

bd

1/PS + 547, 2, 5

§ 16

§ sākotnējais 
teksts

2 +

bd

1 +

§ 17 § sākotnējais 
teksts

2 +

bd

1/PS - 119, 422, 16

aiz § 17 17 The Left

2/PS ↓

§ 20 22 The Left PS - 200, 314, 41

18 The Left PS - 240, 294, 22

bd

1/PS + 418, 61, 76

19 The Left

2/PS + 412, 70, 71

bd

aiz § 20

20 The Left

1/PS - 214, 320, 25
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

2/AN - 156, 311, 89

21 The Left PS - 124, 395, 38

bd

1/PS + 504, 49, 5

§ 21 12 S&D

2/PS + 337, 199, 20

4 ECR +

bd

1/PS - 213, 273, 67

28 The Left

2/PS ↓

bd

1/PS - 133, 411, 13

aiz § 21

29 The Left

2/PS ↓

aiz § 22 23 The Left PS - 209, 250, 101

aiz § 24 24 The Left PS + 323, 224, 12

§ 25 5 Verts/ALE PS - 258, 275, 22

§ 27 8 Renew +

13 The Left PS - 47, 397, 115

bd

1/PS - 147, 407, 7

25 The Left

2/PS - 59, 460, 38

aiz F apsv.

26 The Left PS - 196, 307, 57

1 ECR +aiz H apsv.

30 The Left PS - 224, 305, 31
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

I apsv. § sākotnējais 
teksts

ats. +

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 513, 22, 19

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi

B9-0197/2022 Verts/ALE ↓

B9-0200/2022 PPE ↓

B9-0201/2022 The Left ↓

B9-0203/2022 Renew ↓

B9-0210/2022 S&D ↓

B9-0211/2022 ECR ↓

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
PPE: galīgais balsojums
ECR: groz. Nr. 6, 7, 10
The Left: § 1, 2; groz. Nr. 5, 6, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31
ID: § 1, 3, 8; groz. Nr. 6, 7, 10

Pieprasījumi balsot atsevišķi
S&D: I apsv.
ID: § 4, 7

Pieprasījumi balsot pa daļām
The Left
§ 4
1. daļa: “atkārtoti norāda, ka ir jāturpina un jāpastiprina ieroču piegāde, lai Ukraina varētu 

sevi efektīvi aizstāvēt;” izņemot vārdus “un jāpastiprina”
2. daļa: “un jāpastiprina”
3. daļa: “atkārtoti pauž atbalstu visai aizsardzības palīdzībai Ukrainas bruņotajiem 

spēkiem, ko dalībvalstis sniedz individuāli un kolektīvi ar Eiropas Miera 
mehānisma starpniecību; atzinīgi vērtē lēmumu palielināt ar Eiropas Miera 
mehānisma starpniecību sniegto palīdzību Ukrainai vēl par 500 miljoniem EUR un 
prasa vēl vairāk palielināt konkrētus ieguldījumus, lai steidzami stiprinātu 
Ukrainas aizsardzības spējas gan divpusēji, gan saskaņā ar Eiropas Miera 
mehānismu;”

§ 7
1. daļa: “pauž nedalītu solidaritāti ar Ukrainas tautu un tās apņēmīgajiem centieniem 

pārveidot savu valsti par demokrātisku un pārtikušu Eiropas valsti; atzīst Ukrainas 
vēlmi iesaistīties Eiropas projektā, kura tika pausta tās 2022. gada 28. februārī 
iesniegtajā pieteikumā dalībai ES;”

2. daļa: “atkārtoti aicina ES iestādes strādāt pie tā, lai — kā skaidrs politisks signāls par to 
apņemšanos — Ukrainai tiktu piešķirts ES kandidātvalsts statuss saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienību 49. pantu un pamatojoties uz nopelniem, un tikmēr 
turpināt darbu pie šīs valsts integrēšanas ES vienotajā tirgū saskaņā ar asociācijas 
nolīgumu;”

3. daļa: “atzinīgi vērtē Eiropadomes Versaļas deklarāciju, kurā paziņots, ka Ukraina ir 
mūsu Eiropas saimes locekle;”

§ 9
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1. daļa: “atzinīgi vērtē to, ka Padome ātri pieņēma sankcijas, un ir gandarīts par ES iestāžu 
un dalībvalstu vienotību, reaģējot uz Krievijas agresiju pret Ukrainu, kā arī augsto 
koordinācijas līmeni G7 valstu starpā;”

2. daļa: “aicina visus partnerus, jo īpaši ES kandidātvalstis un potenciālās kandidātvalstis, 
pievienoties sankciju kopuma īstenošanai;”

3. daļa: “atzinīgi vērtē jaunizveidoto Krievijas elites, tās pilnvaroto pārstāvju un oligarhu 
jautājumu darba grupu, kuras mērķis ir koordinēt ES, G7 un Austrālijas darbu 
saistībā ar sankcijām pret Krievijas un Baltkrievijas oligarhiem;”

4. daļa: “aicina Eiropas Ārējās darbības dienestu un Komisiju pastiprināt saziņu ar valstīm, 
kas vēl nav pievienojušās Eiropas Savienībai sankciju pret Krievijas Federāciju 
ieviešanā, izmantojot ES ietekmi un pilnu tām šajā nolūkā pieejamo instrumentu 
klāstu, un vajadzības gadījumā nodrošinot palīdzību; pauž nožēlu par dažu ES 
kandidātvalstu nepievienošanos ES sankcijām; aicina izstrādāt skaidru rīcības 
plānu attiecībā uz trešām valstīm, kas veicina Krievijas Federācijas izvairīšanos no 
sankcijām;”

5. daļa: “mudina Padomi pieņemt turpmākas stingras sankcijas kā atbildi uz nemitīgo 
Krievijas agresijas eskalāciju un Krievijas militāro spēku pastrādātajām 
šokējošajām zvērībām, kas nenoliedzami ir uzskatāmas par kara noziegumiem;”

PPE
groz. Nr. 12
1. daļa: “aicina izveidot ES solidaritātes mehānismu, ar ko novērst ekonomiskās un 

sociālās sekas, ko rada Krievijas karš pret Ukrainu un piemērotās sankcijas; atzīst, 
ka efektīvas sankcijas pret Krievijas Federāciju un miljoniem lielā Ukrainas bēgļu, 
kuri pamet valsti Krievijas agresijas un iebrukuma dēļ, plūsma rada neizbēgamas 
ekonomiskas un sociālas problēmas visā ES un tās dalībvalstīs;”

2. daļa: “prasa veikt kompensācijas pasākumus un nodrošināt alternatīvu preču un 
enerģijas avotu piegādi, lai mazinātu šo negatīvo ietekmi, kā arī veikt efektīvus 
pasākumus pret nepieņemamām spekulācijām, kas šo ietekmi vēl vairāk 
pastiprina, tostarp mācoties no sekmīgajiem pasākumiem, ko ES īstenojusi, 
reaģējot uz Covid-19 pandēmiju;”

ID
§ 14
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “cita starpā (saskaņojot ar ES līdzīgi domājošiem 

starptautiskajiem partneriem) izslēdzot no SWIFT sistēmas Krievijas Federācijas 
bankas un”

2. daļa: šie vārdi

§ 16
1. daļa: “vēlreiz uzsver, cik svarīgi ir dažādot energoresursus, tehnoloģijas un piegādes 

ceļus, kā arī veikt turpmākus ieguldījumus energoefektivitātē,”
2. daļa: “atjaunīgajos energoresursos, gāzes un elektroenerģijas uzglabāšanas risinājumos 

un ilgtspējīgās ilgtermiņa investīcijās saskaņā ar Eiropas zaļo kursu; uzsver, ka ir 
svarīgi nodrošināt energoapgādi no ES tirdzniecības partneriem, izmantojot 
pašreizējos un turpmākos brīvās tirdzniecības nolīgumus, vēl vairāk samazinot ES 
atkarību no Krievijas, jo īpaši attiecībā uz izejvielām; turklāt aicina ES līmenī 
izveidot kopīgas stratēģiskās enerģijas rezerves un enerģijas iepirkuma 
mehānismus, lai palielinātu energoapgādes drošību, vienlaikus samazinot ārējo 
enerģētisko atkarību un cenu nestabilitāti; prasa sākt darbu pie gāzes savienības 
izveides, kas balstītos uz dalībvalstu kopīgiem gāzes iepirkumiem;”
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§ 17
1. daļa: “mudina dalībvalstis izbeigt sadarbību ar Krievijas uzņēmumiem saistībā ar 

pašreizējiem un jauniem kodolprojektiem, tostarp Somijā, Ungārijā un Bulgārijā, 
kur Krievijas ekspertus var aizstāt ar Rietumu ekspertiem, un pakāpeniski izbeigt 
Rosatom pakalpojumu izmantošanu; aicina izbeigt zinātnisko sadarbību ar 
Krievijas enerģētikas uzņēmumiem, piemēram, Rosatom, un citām attiecīgām 
Krievijas zinātniskajām vienībām;”

2. daļa: pieprasa, lai sankcijas pret Baltkrieviju atbilstu sankcijām, kas ieviestas pret 
Krieviju, lai novērstu jebkādas nepilnības, kas ļauj V. Putinam sankciju apiešanai 
izmantot A. Lukašenko atbalstu;”

Verts/ALE
groz. Nr. 3
1. daļa: “atgādina, ka nodokļu ieņēmumi no Krievijas lielākajiem ārvalstu uzņēmumiem 

veido ievērojamu daļu no Krievijas budžeta un tiek lēsts, ka tie atbilst trešdaļai no 
militārajiem izdevumiem; šajā sakarībā atzinīgi vērtē daudzu Rietumu uzņēmumu 
lēmumus atteikties veikt uzņēmējdarbību Krievijā vai tur piegādāt savus 
produktus un sniegt pakalpojumus; aicina privātos uzņēmumus atcelt savas 
investīcijas, pārvietot ražotnes prom no Krievijas un izbeigt pašreizējos līgumus;”

2. daļa: “aicina lielos IT uzņēmumus nozīmīgā mērā vai pilnībā ierobežot lietotāju no 
Krievijas piekļuvi to produktiem, pakalpojumiem un operētājsistēmām;”

groz. Nr. 17
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “nekavējoties Eiropas līmenī iesaldēt dabasgāzes, 

naftas un elektroenerģijas cenas, lai”
2. daļa: šie vārdi

groz. Nr. 19
1. daļa: “aicina ES ātri palielināt finanšu pārredzamību, sarunās par nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas tiesību aktu kopumu 
novērst visus caurumus, kas ļauj slēpt faktiskos īpašniekus, un nodrošināt, ka visa 
Krievijas oligarhu nauda, kas glabājas Savienībā, tiek konfiscēta;”

2. daļa: “šajā sakarā prasa, lai visas trešo valstu finanšu iestādes, kas ir iesaistītas 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai ļauj tai notikt, tiek iekļautas melnajā 
sarakstā;”

groz. Nr. 20
1. daļa: “mudina izveidot globālu finanšu reģistru, kurā būtu iekļauta informācija par 

īpašumu, nekustamo īpašumu, finanšu aktīviem un galīgajām īpašumtiesībām uz 
aktīviem;

2. daļa: prasa, lai Eiropas finanšu oāzes pilnībā sadarbotos globālā finanšu reģistra 
izveidē, un aicina ES piemērot sankcijas tādām ES nodokļu oāzēm, kas atsakās 
sadarboties;”

groz. Nr. 25
1. daļa: “tā kā Krievijā ir vislielākā labklājības nevienlīdzība Eiropā un 10 % turīgāko 

Krievijas iedzīvotāju pieder aptuveni 74 % no mājsaimniecību kopējās bagātības; 
tā kā liela daļa bagātību tiek turēta ārzonas nodokļu oāzēs;”

2. daļa: “tā kā Krievijai noteiktās sankcijas ir vērstas ne tikai pret tiem, kas ir atbildīgi par 
karu, bet, visticamāk, nesamērīgi ietekmēs noguldītājus, algotus darbiniekus un 
pensionārus Krievijā, pazeminās dzīves līmeni un radīs ekonomiskās grūtības 
Krievijas iedzīvotājiem;”

groz. Nr. 28
1. daļa: “atgādina, ka daudzi cilvēki Eiropā jau pirms kara Ukrainā bija nestabilā un 

neaizsargātā situācijā, un brīdina, ka ar karu un sankcijām saistīta inflācija, jo īpaši 
pārtikas un enerģijas cenu pieaugums, padarīs šo sabiedrības locekļu situāciju 
nepanesamu; aicina ES dalībvalstis sniegt iedzīvotājiem, kas īpaši cietuši šajā 
sakarībā, pienācīgu finansiālo atbalstu enerģētiskās nabadzības (gāze, nafta un 
elektroenerģija), pārtikas trūkuma un mājokļu cenu pieauguma novēršanai;”

2. daļa: “aicina dalībvalstis finansēt šādus pasākumus, nosakot vērienīgus nodokļus 
enerģētikas uzņēmumu negaidītajai papildu peļņai;”

groz. Nr. 29
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1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu “pilnīgu”
2. daļa: šis vārds

ECR, The Left, ID
§ 15
1. daļa: "aicina nekavējoties un pilnībā ieviest Krievijas naftas, ogļu, kodoldegvielas 

embargo un pēc iespējas ātrāk īstenot gāzes importa embargo, pilnībā atteikties 
no “Nordstream 1” un “Nordstream 2” un iesniegt plānu, ar kuru īstermiņā varētu 
arī turpmāk nodrošināt ES energoapgādes drošību;" izņemot vārdus "nekavējoties 
un pilnībā ieviest Krievijas naftas, ogļu, kodoldegvielas embargo un pēc iespējas 
ātrāk īstenot gāzes importa embargo" un "pilnībā atteikties no “Nordstream 1” un 
“Nordstream 2”"

2. daļa: "nekavējoties un pilnībā ieviest Krievijas naftas, ogļu, kodoldegvielas embargo un 
pēc iespējas ātrāk īstenot gāzes importa embargo", izņemot vārus “pēc iespējas 
ātrāk”

3. daļa: “pēc iespējas ātrāk”
4. daļa: “pilnībā atteikties no “Nordstream 1” un “Nordstream 2””, izņemot vārdus 

“Nordstream 1” un”
5. daļa: "Nordstream 1” un"
6. daļa: “aicina Komisiju, Eiropas Ārējās darbības dienestu un dalībvalstis izstrādāt 

visaptverošu ES rīcības plānu attiecībā uz turpmākām sankcijām un skaidri 
informēt par sarkanajām līnijām un pakāpeniskiem pasākumiem sankciju 
atcelšanai gadījumā, ja Krievija veic pasākumus, lai atjaunotu Ukrainas 
neatkarību, suverenitāti un teritoriālo integritāti tās starptautiski atzītajās robežās, 
un pilnībā izved savu karaspēku no Ukrainas teritorijas;” izņemot vārdus “izstrādāt 
visaptverošu ES rīcības plānu attiecībā uz turpmākām sankcijām un”

7. daļa: “izstrādāt visaptverošu ES rīcības plānu attiecībā uz turpmākām sankcijām un”

7. Šengenas izvērtēšanas mehānisms *

Ziņojums: Sara Skyttedal (A9-0054/2022)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

atbildīgās komitejas 
grozījumi — balsošana 

kopumā

1-21, 
23-32, 
35-44, 
46-77, 
79-85

komiteja +

1. pants, § 2, 
ba) apakšpunkts

89 ID PS - 101, 428, 12

92 ECR PS - 102, 445, 8

22 komiteja +

1. pants, § 3

90 ID PS ↓
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

3. pants, § 2 93 ECR PS - 97, 457, 5

4. pants, § 2, 
ievaddaļa

94 ECR PS - 88, 460, 5

1. pants, § 2, 
aa) apakšpunkts

91 ID PS - 106, 443, 4

95S ECR PS - 91, 461, 54. pants, § 2, 
b) apakšpunkts

33 komiteja +

4. pants, § 2, 
c) apakšpunkts

96S ECR PS - 93, 450, 11

4. pants, § 2, 
c) apakšpunkts

34 komiteja +

97 ECR PS - 95, 451, 512. pants, § 1, 2. daļa

45 komiteja +

16. pants, § 1, 1. daļa 98 ECR PS - 96, 452, 7

86 The Left PS - 103, 443, 323. pants, § 7, 1. daļa

78 komiteja +

87 ID PS - 89, 448, 14aiz 1. apsv.

88 ID PS - 98, 449, 5

Komisijas priekšlikums PS + 427, 102, 24

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ID: groz. Nr. 87 - 89
ECR: groz. Nr. 86 - 98

8. Cilvēktiesību stāvoklis Ziemeļkorejā, cita starpā arī reliģisko minoritāšu 
vajāšana

Rezolūciju priekšlikumi: B9-0183/2022, B9-0184/2022, B9-0193/2022, B9-0194/2022, B9-
0195/2022, B9-0196/2022

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0183/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, deputāti)

bd§ 9 § sākotnējais 
teksts

1 +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

2 +

3 +

bd

1 +

§ 15 § sākotnējais 
teksts

2 +

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) +

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi

B9-0183/2022 The Left ↓

B9-0184/2022 Verts/ALE ↓

B9-0193/2022 Renew ↓

B9-0194/2022 S&D ↓

B9-0195/2022 PPE ↓

B9-0196/2022 ECR ↓

Pieprasījumi balsot pa daļām
The Left
§ 9
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “aicina visas ANO dalībvalstis rīkoties, lai pilnībā 

īstenotu ANO Drošības padomes sankcijas” un “uzstāj, ka Padomei saskaņā ar ES 
globālo cilvēktiesību sankciju režīmu ir jāpieņem stingras papildu cilvēktiesību 
sankcijas, kas būtu vērstas pret personām, kuras ir identificētas kā atbildīgas par 
šiem pārkāpumiem;”

2. daļa: “aicina visas ANO dalībvalstis rīkoties, lai pilnībā īstenotu ANO Drošības padomes 
sankcijas”

3. daļa: “uzstāj, ka Padomei saskaņā ar ES globālo cilvēktiesību sankciju režīmu ir 
jāpieņem stingras papildu cilvēktiesību sankcijas, kas būtu vērstas pret personām, 
kuras ir identificētas kā atbildīgas par šiem pārkāpumiem;”

§ 15
1. daļa: “atzinīgi vērtē ES sankciju režīmu, kā arī ES pausto gatavību atbalstīt jebkādus 

konstruktīvus diplomātiskos procesus; mudina ES un dalībvalstis izstrādāt 
stratēģiju, kas papildinātu ES sankciju režīmu saskaņā ar ES globālo stratēģiju,”

2. daļa: “un to darīt, ņemot vērā nepieciešamību pēc politiskā dialoga atsākšanas ar 
Ziemeļkoreju, kad būs pienācis laiks, nolūkā integrēt cilvēktiesības, atteikšanos no 
kodolieročiem un miera iniciatīvas tās attiecībās ar KTDR;”

Dažādi
Esther de Lange arī atbalstīja rezolūcijas priekšlikumu B9-0195/2022.
Andrey Kovatchev arī atbalstīja kopīgo rezolūcijas priekšlikumu RC-B9-0183/2022.

9. Tiesiskuma un cilvēktiesību stāvoklis Gvatemalas Republikā

Rezolūciju priekšlikumi: B9-0179/2022, B9-0180/2022, B9-0182/2022, B9-0187/2022, B9-
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0190/2022, B9-0191/2022

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi

B9-0179/2022 PPE EB - 190, 309, 46

B9-0180/2022 The Left -

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0182/2022
(S&D, Renew, Verts/ALE, deputāti)

1 The Left -aiz § 8

2 The Left -

aiz § 12 3 The Left -

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) +

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi

B9-0182/2022 Verts/ALE ↓

B9-0187/2022 Renew ↓

B9-0190/2022 S&D ↓

B9-0191/2022 ECR ↓

Dažādi
Andrey Kovatchev arī atbalstīja kopīgo rezolūcijas priekšlikumu RC-B9-0182/2022.

10. Represiju pieaugums Krievijā, cita starpā arī Alekseja Navaļnija lieta

Rezolūciju priekšlikumi: B9-0181/2022, B9-0185/2022, B9-0186/2022, B9-0188/2022, B9-
0192/2022, B9-0214/2022

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0181/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, deputāti)

§ 1 3 The Left -

aiz § 5 § sākotnējais 
teksts

+ mutisks grozījums

§ 7 § sākotnējais 
teksts

+

bd§ 8 § sākotnējais 
teksts

1 +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

2 +

bd

1/PS + 524, 4, 5

§ 10 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 422, 80, 27

§ 14 § sākotnējais 
teksts

+

§ 15 § sākotnējais 
teksts

PS + 497, 11, 24

1 The Left -§ 18

8 ECR -

§ 19 4 The Left EB - 239, 279, 16

5 The Left -§ 20

9 ECR -

§ 23 § sākotnējais 
teksts

PS + 347, 152, 24

§ 24 § sākotnējais 
teksts

PS + 357, 107, 56

bd

1/PS + 265, 237, 25

7 ECR

2/PS - 76, 426, 24

bd

1 ↓

§ 26

§ sākotnējais 
teksts

2 ↓
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

aiz A apsvēruma 6 ECR PS - 249, 269, 8

D apsvērums 2 The Left -

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) +

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi

B9-0181/2022 The Left ↓

B9-0185/2022 Verts/ALE ↓

B9-0186/2022 Renew ↓

B9-0188/2022 S&D ↓

B9-0192/2022 ECR ↓

B9-0214/2022 PPE ↓

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ECR: groz. Nr. 6, 7
The Left: § 15, 23, 24

Pieprasījumi balsot atsevišķi
The Left: § 7, 14

Pieprasījumi balsot pa daļām
Verts/ALE
groz. Nr. 7
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “aicina dalībvalstis slēgt un aizliegt ar valsti saistītas 

iestādes, piemēram, Krievijas zinātnes un kultūras centru tīklu un Krievijas 
diasporas organizācijas un apvienības, kas darbojas Krievijas diplomātisko misiju 
aizgādībā un vadībā, popularizē Krievijas propagandu un izplata dezinformāciju;”

2. daļa: šie vārdi

ECR
§ 10
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību 

aktīvistiem”
2. daļa: šie vārdi

The Left
§ 8
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “padomju režīma un”
2. daļa: šie vārdi

§ 26
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “kritisku viedokļu paudējus”
2. daļa: šie vārdi

Dažādi
Andrey Kovatchev arī atbalstīja kopīgo rezolūcijas priekšlikumu RC-B9-0181/2022.
Petras Auštrevičius ierosināja šādu mutisku grozījumu, lai aiz 5. punkta pievienotu jaunu 
punktu:
“nosoda Krievijas Pareizticīgās baznīcas vadītāja Maskavas patriarha Kirila lomu par to, ka viņš 
sniedz Krievijas agresijai pret Ukrainu teoloģisku segumu; atzinīgi vērtē to 300 Krievijas 
Pareizticīgās baznīcas mācītāju drosmi, kas parakstīja vēstuli, kurā nosoda agresiju, sēro par 
Ukrainas iedzīvotāju ciešanām un prasa “izbeigt karu”;”.
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11. Tiesības uz remontējamību

Rezolūcijas priekšlikums: B9-0175/2022

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Rezolūcijas priekšlikums B9-0175/2022
(IMCO komiteja)

bd

1 +

§ 2 § sākotnējais 
teksts

2 +

aiz § 3 1 ECR PS - 232, 265, 26

bd

1 +

§ 11 § sākotnējais 
teksts

2 +

bd

1 +

2 +

§ 17 § sākotnējais 
teksts

3 +

§ 20 2 ECR PS - 210, 289, 23

bd

1 +

A apsvērums § sākotnējais 
teksts

2 +

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 509, 3, 13

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
S&D: groz. Nr. 1, 2; rezolūcijas priekšlikums (viss teksts)

Pieprasījumi balsot pa daļām
ID
§ 2
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “zaļās pārkārtošanās sniegtās”
2. daļa: šie vārdi
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§ 11
1. daļa: “uzskata, ka patērētāju informētības uzlabošana par produktu remontējamību ir 

būtiska, lai patērētāji varētu aktīvāk iesaistīties aprites ekonomikā; uzskata, ka 
labāka patērētāju informēšana ļautu patērētājiem pieņemt pārdomātākus 
lēmumus par pirkumu, kas varētu panākt, ka tirgū nonāk remontējami produkti; 
tādēļ atzinīgi vērtē paziņoto Komisijas iniciatīvu par iespēju nodrošināšanu 
patērētājiem”

2. daļa: “zaļās pārkārtošanās procesā;”

§ 17
1. daļa: “mudina Komisiju iesniegt tiesību akta priekšlikumu, lai veicinātu zaļā publiskā 

iepirkuma ieviešanu;”
2. daļa: “uzskata, ka atkārtoti izmantoti, remontēti, pārstrādāti, atjaunoti un citādi 

resursefektīvi produkti un risinājumi, kas samazina aprites cikla ietekmi uz vidi, ir 
automātiska izvēle visos publiskajos iepirkumos saskaņā ar Eiropas zaļo kursu, un, 
ja tiem netiek dota priekšroka, ir jāpiemēro princips „ievēro vai paskaidro”, 
izņemot vārdus “saskaņā ar Eiropas zaļo kursu”

3. daļa: “saskaņā ar Eiropas zaļo kursu”

A apsvērums
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “programmas” un “Eiropas zaļā kursa ietvaros”
2. daļa: šie vārdi

12. Parlamenta 2023. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme

Ziņojums: Niclas Herbst (A9-0087/2022)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

§ 2 2 ID -

aiz § 2 3 ID PS - 81, 395, 35

§ 13 4 ID PS - 76, 407, 32

aiz § 13 5 ID -

§ 16 6 ID -

bd

1 +

§ 28 § sākotnējais 
teksts

2 +

aiz § 30 1 The Left EB - 144, 268, 96

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 337, 119, 38

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ID: groz. Nr. 3, 4
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Pieprasījumi balsot pa daļām
Renew, PPE
§ 28
1. daļa: “atgādina par deputātu vairākuma atbalstu vienai Parlamenta atrašanās vietai;”
2. daļa: “atgādina, ka ir jārod risinājumi, lai optimizētu Parlamenta institucionālo darbu, 

finansiālās izmaksas un oglekļa pēdu; atgādina, ka saskaņā ar Līgumu par Eiropas 
Savienību Eiropas Parlamentam ir jāatrodas Strasbūrā; norāda, ka pastāvīgu 
izmaiņu ieviešanai būs nepieciešamas izmaiņas Līgumā;”

13. Stāvoklis Afganistānā, jo īpaši stāvoklis sieviešu tiesību jomā

Rezolūciju priekšlikumi: B9-0198/2022, B9-0199/2022, B9-0202/2022, B9-0204/2022, B9-
0205/2022, B9-0206/2022

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0198/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, deputāti)

bd

1/PS + 488, 1, 2

§ 7 § sākotnējais 
teksts

2/AN + 390, 50, 46

bd

1/PS + 375, 99, 22

§ 13 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 274, 200, 20

aiz § 13 6 The Left -

§ 15 § sākotnējais 
teksts

PS + 374, 45, 75

§ 16 7 ECR -

aiz § 16 8 ECR -

§ 17 2 ID PS - 175, 302, 11

bd

1 +

§ 20 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 258, 221, 10

§ 23 § sākotnējais 
teksts

PS + 452, 8, 32

J apsvērums 3 The Left -

aiz K apsvēruma 4 The Left -

aiz P apsvēruma 5 The Left PS - 31, 455, 8
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Q apsvērums § sākotnējais 
teksts

PS + 483, 4, 5

aiz S apsvēruma 1 ID PS - 70, 385, 31

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) +

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi

B9-0198/2022 The Left ↓

B9-0199/2022 PPE ↓

B9-0202/2022 Verts/ALE ↓

B9-0204/2022 Renew ↓

B9-0205/2022 S&D ↓

B9-0206/2022 ECR ↓

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
The Left: groz. Nr. 5; § 13, 23; Q apsvērums
ID: groz. Nr. 1, 2; § 15

Pieprasījumi balsot atsevišķi
PPE: § 7, 13
ECR: § 13, 15

Pieprasījumi balsot pa daļām
ECR
§ 7
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “reproduktīvās veselības”
2. daļa: šie vārdi

ID
§ 13
1. daļa: “prasa ES un tās dalībvalstīm atbalstīt un aizsargāt visus tos, kas bēg no 

Afganistānas; atkārtoti uzsver nepieciešamību nodrošināt afgāņu sieviešu juristu, 
pilsoniskās sabiedrības līderu, mākslinieču, sportistu un citu neaizsargātu personu, 
jo īpaši to personu, kuru dzīvība ir apdraudēta, piemēram, LGBTQI+ personu, 
statusu;”

2. daļa: “atkārtoti aicina izveidot īpašu vīzu programmu, uzlabotas pārmitināšanas shēmas 
un efektīvu garantētu aizsardzību afgāņu bēgļiem;”

PPE, ID
§ 20
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “atcelt Afganistānas līdzekļu iesaldēšanu un”
2. daļa: šie vārdi


