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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. Pārejas noteikumi par veterināro zāļu iepakojumu un marķējumu ***I

Regulas priekšlikums (COM(2022)0076 - C9-0054/2022 - 2022/0053(COD))

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

viss teksts 2 PPE,
S&D,

Renew,
Verts/ALE,

ID

+

2. pants 1 The Left -

Komisijas priekšlikums PS + 589, 5, 2

2. Osman Kavala lieta Turcijā

Rezolūciju priekšlikumi: B9-0227/2022, B9-0232/2022, B9-0233/2022, B9-0237/2022, B9-
0238/2022, B9-0239/2022, B9-0246/2022

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0227/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left deputāti)

§ 13 § sākotnējais 
teksts

ats. +

aiz § 15 1 ID PS - 79, 483, 27

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) +

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi

B9-0227/2022 The Left ↓

B9-0232/2022 S&D ↓

B9-0233/2022 ID ↓

B9-0237/2022 Renew ↓

B9-0238/2022 Verts/ALE ↓

B9-0239/2022 PPE ↓

B9-0246/2022 ECR ↓

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ID: grozījums Nr. 1
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Pieprasījumi balsot atsevišķi
ID: § 13

3. Ziņojumi par orgānu izņemšanas turpināšanu Ķīnā

Rezolūciju priekšlikumi: B9-0248/2022, B9-0249/2022, B9-0250/2022, B9-0251/2022, B9-
0252/2022, B9-0253/2022, B9-0254/2022

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0250/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR deputāti)

§ 1 2 ECR PS + 276, 275, 33

aiz § 11 3 ECR PS - 159, 407, 27

H apsv. 1 ECR PS - 241, 320, 31

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) +

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi

B9-0248/2022 ID ↓

B9-0249/2022 The Left ↓

B9-0250/2022 Verts/ALE ↓

B9-0251/2022 S&D ↓

B9-0252/2022 Renew ↓

B9-0253/2022 ECR ↓

B9-0254/2022 PPE ↓

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ECR: groz. Nr. 1, 2, 3

Dažādi
Nicola Procaccini arī atbalstīja rezolūcijas priekšlikumu B9-0253/2022.
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4. Politiskās opozīcijas nemitīgā apspiešana Kambodžā

Rezolūciju priekšlikumi: B9-0226/2022, B9-0230/2022, B9-0231/2022, B9-0234/2022, B9-
0236/2022, B9-0247/2022

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0230/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR deputāti)

aiz § 4 1 The Left -

aiz § 9 2 The Left -

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 526, 5, 63

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi

B9-0226/2022 The Left ↓

B9-0230/2022 Verts/ALE ↓

B9-0231/2022 S&D ↓

B9-0234/2022 Renew ↓

B9-0236/2022 ECR ↓

B9-0247/2022 PPE ↓

Dažādi
Nicola Procaccini arī atbalstīja rezolūcijas priekšlikumu B9-0236/2022.

5. Konkurences politika - 2021. gada ziņojums

Ziņojums: Andreas Schwab (A9-0064/2022)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

aiz § 17 2 Verts/ALE PS - 141, 321, 142

§ 30 3 Verts/ALE PS - 239, 250, 111

aiz § 50 1 S&D PS + 492, 101, 10

§ 51 4 Verts/ALE PS - 130, 428, 44

aiz § 83 5 Verts/ALE PS - 133, 416, 52

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 436, 70, 95
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Pieprasījumi balsot pēc saraksta
S&D: grozījums Nr. 1
Verts/ALE: groz. Nr. 2, 3, 4, 5

6. Stabilitātes, drošības un demokrātijas apdraudējums Rietumāfrikā un 
Sāhelā

Rezolūciju priekšlikumi: B9-0255/2022, B9-0256/2022, B9-0257/2022, B9-0258/2022, B9-
0259/2022, B9-0260/2022

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0257/2022
(PPE, S&D, Renew, ECR deputāti)

aiz § 3 3 The Left -

aiz § 4 4 The Left PS - 44, 535, 25

aiz § 5 5 The Left -

§ 7 6 The Left -

§ 11 7 The Left -

§ 13 15 Verts/ALE -

aiz § 14 8 The Left -

§ 20 9 The Left PS - 144, 440, 22

aiz § 21 10 The Left PS + 471, 53, 76

§ 25 16 Verts/ALE -

aiz § 28 11 The Left PS - 170, 398, 35

§ 34 § sākotnējais 
teksts

PS + 525, 50, 30

C apsv. 12 Verts/ALE -

aiz C apsv. 1 The Left -

K apsv. 2 The Left -

AB apsv. 13 Verts/ALE -

AH apsv. 14 Verts/ALE -

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) +
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Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi

B9-0255/2022 Verts/ALE ↓

B9-0256/2022 The Left ↓

B9-0257/2022 Renew ↓

B9-0258/2022 S&D ↓

B9-0259/2022 PPE ↓

B9-0260/2022 ECR ↓

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ID: § 34
The Left: Groz. Nr. 4, 9, 10, 11

Dažādi
Nicola Procaccini arī atbalstīja rezolūcijas priekšlikumu B9-0260/2022.

7. Notiekošās uzklausīšanas saskaņā ar LES 7.panta 1.punktu attiecībā uz 
Poliju un Ungāriju

Rezolūciju priekšlikumi: B9-0262/2022, B9-0263/2022, B9-0264/2022

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Rezolūcijas priekšlikums B9-0263/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

§ 1 2 ECR PS - 109, 460, 34

aiz § 1 3 ECR PS - 61, 463, 60

§ 9 4 ECR PS - 128, 455, 16

§ 10 5 ECR PS - 124, 457, 18

aiz § 10 6 ECR PS - 123, 427, 35

bd

1 +

§ 11 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 441, 137, 23

bd

1/PS + 377, 162, 62

§ 14 § sākotnējais 
teksts

2 +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

D apsv. 1 ECR PS - 134, 459, 11

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 426, 133, 37

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi

B9-0262/2022 ECR ↓

B9-0264/2022 ID ↓

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
S&D: galīgais balsojums B9-0263/2022
ECR: grozījumi Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 § 11 (2. daļa), 14 (1. daļa)

Pieprasījumi balsot atsevišķi
PPE: § 14

Pieprasījumi balsot pa daļām
ECR:
§ 11
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “Polijas un”
2. daļa: šie vārdi

§ 14
1. daļa: “ar bažām konstatē, ka Komisija nav uzsākusi šādu procedūru attiecībā uz Poliju, 

un aicina Komisiju veikt turpmāku novērtējumu un rīkoties saskaņā ar attiecīgo 
regulu;”

2. daļa: “turklāt pauž nožēlu par to, ka Komisija, novērtējot tiesiskuma principu 
pārkāpumus dalībvalstī, piemēro šaurāko regulas interpretāciju, tādējādi no 
nosacījumu loka, saskaņā ar kuriem būtu jāaktivizē nosacītības mehānisms, 
faktiski izslēdzot nopietnu risku, kas ietekmē Savienības finanšu pārvaldību un tās 
finanšu intereses; atkārtoti norāda, ka regulā ir skaidri noteikts, ka tiesu iestāžu 
neatkarības apdraudējums ir tiesiskuma principu pārkāpums;”

8. Stāvoklis ES un Moldovas sadarbībā

Rezolūciju priekšlikumi: B9-0240/2022, B9-0241/2022, B9-0242/2022, B9-0243/2022, B9-
0244/2022, B9-0245/2022

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0240/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left deputāti)

bd

1/PS + 571, 4, 30

§ 6 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 472, 112, 14
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

§ 8 2 ECR PS - 89, 269, 242

bd

1 +

§ 9 § sākotnējais 
teksts

2 +

§ 11 § sākotnējais 
teksts

PS + 496, 41, 65

bd

1 +

§ 12 § sākotnējais 
teksts

2 +

1 Verts/ALE +

bd

1 ↓

§ 19

§ sākotnējais 
teksts

2 ↓

bd

1 +

§ 25 § sākotnējais 
teksts

2 +

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) +

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi

B9-0240/2022 The Left ↓

B9-0241/2022 Verts/ALE ↓

B9-0242/2022 Renew ↓

B9-0243/2022 PPE ↓

B9-0244/2022 S&D ↓

B9-0245/2022 ECR ↓

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ECR: groz Nr. 2
The Left: § 6, 11
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Pieprasījumi balsot pa daļām
Verts/ALE:
§ 19 (15. punkts)
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “šajā sakarībā atkārtoti prasa izveidot īstenu gāzes 

savienību;”
2. daļa: šie vārdi

The Left:
§ 6
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “robežu pārvaldības atbalstu ar Frontex un 

pārdislocētās EUBAM starpniecību”
2. daļa: šie vārdi

§ 9
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “līdz šim” un “drošības un stabilitātes saglabāšanā pie 

ES austrumu robežas”
2. daļa: šie vārdi

§ 12
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un ir vērstas uz AA/DCFTA pilnīgu ieviešanu;”
2. daļa: šie vārdi

§ 25
1. daļa: “atkārtoti iestājas par Piedņestras konflikta visaptverošu, miermīlīgu un ilgstošu 

politisko risinājumu, pamatojoties uz Moldovas Republikas suverenitāti un 
teritoriālo integritāti tās starptautiski atzītajās robežās, kas ietvertu īpaša statusa 
noteikšanu Piedņestrai dzīvotspējīgas Moldovas valsts satvarā un neskartu valsts 
virzību uz Eiropu;”

2. daļa: “atgādina par ieguvumiem un ekonomiskajām iespējām, kas pēc DCFTA 
piemērošanas visā Moldovas Republikas teritorijā būtu pieejami uzņēmumiem un 
iedzīvotājiem abos Dņestras upes krastos;”

Dažādi
Maria Grapini, Carmen Avram, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Victor Negrescu un Dan Nica arī 
atbalstīja kopīgo rezolūcijas priekšlikumu RC-B9-0240/2022.
Nicola Procaccini arī atbalstīja rezolūcijas priekšlikumu B9-0245/2022.

9. Ukrainā notiekošā kara ietekme uz sievietēm

Rezolūcijas priekšlikums: B9-0219/2022

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Rezolūcijas priekšlikums B9-0219/2022
(FEMM komiteja)

§ 2 § sākotnējais 
teksts

ats. +

bd

1 +

§ 4 § sākotnējais 
teksts

2 +

bd§ 6 § sākotnējais 
teksts

1 +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

2 +

3 +

bd

1 +

§ 7 § sākotnējais 
teksts

2 +

15 PPE,
S&D,

Renew

+aiz § 8

16 PPE,
S&D,

Renew

+

bd

1 +

2 +

3 +

4 +

5 +

6 +

7 +

8 +

9 +

10 +

11 +

12 +

§ 9 § sākotnējais 
teksts

13/PS + 419, 132, 37

7 ECR PS - 153, 295, 121aiz § 9

8 ECR PS - 128, 434, 14

§ 10 3 The Left EB + 322, 149, 107

4 The Left EB + 257, 166, 147

bd

aiz § 10

5 The Left

1 +



P9_PV(2022)05-05(VOT)_LV.docx 12 PE 732.212

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

2 +

aiz § 11 10 ID PS - 142, 339, 102

§ 13 6 The Left +

aiz § 13 11 ID PS - 175, 368, 40

bd

1 +

§ 18 § sākotnējais 
teksts

2 +

bd

1 +

2/PS + 506, 65, 16

3/PS + 439, 127, 19

§ 19 § sākotnējais 
teksts

4 +

bd

1 +

2 +

3 +

4/PS + 458, 104, 20

§ 20 § sākotnējais 
teksts

5/PS + 421, 121, 39

bd

1/PS + 385, 133, 67

§ 22 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 501, 58, 22

bd

1 +

§ 23 § sākotnējais 
teksts

2 +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

§ 24 § sākotnējais 
teksts

PS + 447, 119, 16

C apsv. 13 PPE,
S&D,

Renew

+

12 Verts/ALE,
S&D

PS + 440, 57, 79

bd

1 ↓

J apsv.

§ sākotnējais 
teksts

2/PS ↓

M apsv. 14 PPE,
S&D,

Renew

+

bd

1 +

2 +

3 +

S apsv. § sākotnējais 
teksts

4 +

bd

1 +

2 +

3 +

4 +

T apsv. § sākotnējais 
teksts

5/PS + 394, 111, 71

1 The Left +U apsv.

§ sākotnējais 
teksts

ats. ↓

2 The Left +V apsv.

9 ID PS ↓

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 462, 19, 89
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Pieprasījumi balsot pēc saraksta
S&D: rezolūcijas priekšlikums (viss teksts)
ID: groz. Nr. 9, 10, 11
Verts/ALE: groz. Nr. 12
ECR: J apsv. (2. daļa), T apsv. (5. daļa); § 9 (13. daļa), 19 (2. daļa), 20 (4. un 5. daļa), 

22, 24; groz. Nr. 7, 8

Pieprasījumi balsot atsevišķi
ID: § 2
PPE: T un U apsv.
ECR: § 23

Pieprasījumi balsot pa daļām
ID:
§ 4
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu "dzimumidentitātes,"
2. daļa: šis vārds

§ 23
1. daļa: “uzsver īpašās grūtības, ar kurām, šķērsojot robežas, saskaras LGBTIQ+ ģimenes; 

uzsver, ka viendzimuma pāru bērniem pastāv risks tikt šķirtiem no viena vai 
abiem vecākiem;”

2. daļa: “aicina dalībvalstis, īstenojot Pagaidu aizsardzības direktīvu, ņemt vērā de facto 
partnerattiecības un ģimenes;”

PPE:
§ 7
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus "seksuālās un reproduktīvās"
2. daļa: šie vārdi

§ 22
1. daļa: “uzsver NVO un aktīvistu grupu milzīgo darbu, ko tās veic, lai palīdzētu sievietēm 

piekļūt SRVT, un ka to dalībnieces riskē ar savu brīvību, kā tas ir noticis Justyna 
Wydrzyńska gadījumā, kurai saskaņā ar Polijas drakonisko pretabortu likumu ir 
izvirzīta apsūdzība par medicīniska aborta tablešu nodrošināšanu citai sievietei;”

2. daļa: “aicina Komisiju aizsargāt šīs cilvēktiesību aizstāves pret jebkādu vajāšanu, ar ko 
viņas varētu saskarties, un atbalstīt viņas;”

groz. Nr. 5
1. daļa: “uzsver surogācijas nopietno ietekmi uz sievietēm, viņu tiesībām un veselību, 

negatīvo ietekmi uz dzimumu līdztiesību un problēmas, kas izriet no šīs prakses 
pārrobežu ietekmes, kā tas ir noticis attiecībā uz sievietēm un bērniem, kurus 
skāris karš pret Ukrainu;”

2. daļa: “mudina ES un tās dalībvalstis izpētīt šīs nozares apmērus, sociālekonomisko 
kontekstu un grūtnieču situāciju, kā arī ietekmi uz viņu fizisko un garīgo veselību 
un viņām dzimušo bērnu labklājību; aicina ieviest saistošus pasākumus, lai risinātu 
surogācijas problēmu, aizsargājot sieviešu un jaundzimušo tiesības;”

ECR:
§ 18
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu "intersekcionālu"
2. daļa: šis vārds

PPE, ECR
§ 6
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “seksuālās un reproduktīvās”, “un tiesību” un “jo īpaši 

ārkārtas kontracepcijai, pēckontakta profilaksei un abortiem, tostarp izvarošanas 
upuriem;”

2. daļa: “seksuālās un reproduktīvās”, “un tiesību” un “jo īpaši ārkārtas kontracepcijai, 
pēckontakta profilaksei un abortiem, tostarp izvarošanas upuriem;”, izņemot 
vārdus “un abortiem”

3. daļa: “un abortiem”
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§ 9
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “konflikta un pārvietošanas laikā” un “seksuālās un 

reproduktīvās veselības pakalpojumiem (SRVP), tostarp piekļuve”, “ģimenes 
plānošanas pakalpojumiem, likumīgiem un drošiem abortiem vai izvarošanas 
klīniskai pārvaldībai”, “saskaņā ar ANO obligāto sākotnējo pakalpojumu paketi”, 
“SRVP” un “piemēram, ārkārtas kontracepcija, likumīga un droša aborta 
pakalpojumi un”, vārds “tiesības” (saīsinājumā SRVT), “pieprasot iekļaut seksuālās 
un reproduktīvās veselības preces Savienības civilās aizsardzības mehānismā” un 
“tostarp kontracepcijas līdzekļus un seksuālās un reproduktīvās veselības 
komplektus”, “it sevišķi uz valstīm, kurās šie resursi vajadzīgi, lai pārvarētu valstī 
noteiktos ierobežojumus attiecībā uz SRVT”

2. daļa: “konflikta un pārvietošanas laikā” un “seksuālās un reproduktīvās veselības 
pakalpojumiem (SRVP), tostarp piekļuve”, viss teksts izņemot vārdu 
“pakalpojumiem”

3. daļa: “pakalpojumiem”
4. daļa: “ģimenes plānošanas pakalpojumiem, likumīgiem un drošiem abortiem vai 

izvarošanas klīniskai pārvaldībai;” viss teksts, izņemot vārdus “likumīgiem un 
drošiem abortiem”

5. daļa: “likumīgiem un drošiem abortiem”
6. daļa: “saskaņā ar ANO obligāto sākotnējo pakalpojumu paketi”
7. daļa: “SRVP” un “piemēram, ārkārtas kontracepcija, likumīga un droša aborta 

pakalpojumi un” viss teksts, izņemot vārdus: “ārkārtas kontracepcija, likumīga un 
droša aborta pakalpojumi”

8. daļa: “ārkārtas kontracepcija, likumīga un droša aborta pakalpojumi”
9. daļa: vārds “tiesības” (saīsinājumā SRVT)
10. daļa: “pieprasot iekļaut seksuālās un reproduktīvās veselības preces Savienības civilās 

aizsardzības mehānismā”
11. daļa: “kontracepcijas līdzekļus un”
12. daļa: “tostarp” un “reproduktīvās veselības komplektus”
13. daļa: “it sevišķi uz valstīm, kurās šie resursi vajadzīgi, lai pārvarētu valstī noteiktos 

ierobežojumus attiecībā uz SRVT;” 

§ 20
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “SRVT”, “jo īpaši valstīs, kurās ir noteikti”, 

“ierobežojumi” un “SRVT”
2. daļa: “SRVT”, izņemot vārdu “tiesības”
3. daļa: “tiesības” (saīsinājumā SRVT)
4. daļa: “ it sevišķi uz valstīm, kurās šie resursi vajadzīgi, lai pārvarētu valstī noteiktos 

ierobežojumus attiecībā uz SRVT;” izņemot vārdus: “tiesības” (saīsinājumā SRVT)”
5. daļa: “tiesības” (saīsinājumā SRVT)
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S apsvērums
1. daļa: “tā kā patlaban Ukrainā ir aptuveni 80 000 sieviešu, kas gaida dzemdības; tā kā 

situācija uz vietas ir sarežģīta un tāpēc sievietēm, kuras joprojām atrodas valstī, 
nav pienācīgas piekļuves seksuālajai un reproduktīvajai veselībai un ar to 
saistītajām tiesībām” izņemot vārdu “tiesībām”

2. daļa: “tiesībām”
3. daļa: “tā kā piekļuve seksuālajai un reproduktīvajai veselībai un ar to saistītajām 

tiesībām (SRVT) kļūst arvien sarežģītāka arī bēgļiem, kas ierodas ES;” izņemot 
vārdus “un ar to saistītajām tiesībām”

4. daļa: un ar to saistītajām tiesībām”

ID, ECR:
§ 19
1. daļa: “atzinīgi vērtē ES finansējumu, kas paredzēts no Ukrainas bēgošajiem bēgļiem, 

tostarp no Atveseļošanas palīdzības kohēzijai un Eiropas teritorijām (REACT-EU), 
Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (AMIF) un Kohēzijas rīcības bēgļu 
atbalstam Eiropā (CARE), kas ļautu ES valstīm un reģioniem sniegt ārkārtas 
atbalstu cilvēkiem, kuri bēg no Krievijas iebrukuma Ukrainā; prasa šajos fondos 
ņemt vērā dzimumu līdztiesības aspektu;"

2. daļa: “uzstāj, ka Parlamentam būtu jāuzrauga līdzekļu izlietojums”
3. daļa: “jo īpaši valstīs, kurās notiek tiesiskuma pārkāpumi, piemēram, Polijā un 

Ungārijā;”
4. daļa: “atkārtoti norāda, ka dzimumu līdztiesības aspekta integrēšana un dzimumu 

līdztiesības principa ievērošana budžeta plānošanā ir viens no ES 
pamatprincipiem;”

J apsv.
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus jo īpaši Polijā un Ungārijā, kur ir veikti pasākumi pret 

LGBTIQ+
2. daļa: šie vārdi

T apsv.
1. daļa: “tā kā sievietēm ir nepieciešama piekļuve”
2. daļa: “pilnam seksuālās un reproduktīvās veselības pakalpojumu klāstam, arī 

kontracepcijai,”
3. daļa: “avārijas kontracepcijai, likumīgam un drošam abortam,”
4. daļa: pirmsdzemdību aprūpei un kvalificēta personāla palīdzībai dzemdību laikā; 
5. daļa: “tā kā recepšu izrakstīšanas prasību dēļ piekļuve avārijas kontracepcijai Polijā un 

Ungārijā ir būtiski ierobežota; tā kā Polijā, Rumānijā un Slovākijā pastāv 
ekonomiski šķēršļi, kas traucē piekļūt šādiem seksuālās un reproduktīvās 
veselības un ar to saistīto tiesību pamatpakalpojumiem, jo valsts veselības 
apdrošināšanas vai subsīdiju shēmas tos nesedz un tas rada būtiskus ar izmaksām 
saistītus šķēršļus, jo bēgļiem visas izmaksas ir jāsedz no savas kabatas vai jālūdz 
vietējo pilsoniskās sabiedrības organizāciju palīdzība izmaksu segšanā; tā kā Polijā 
ir spēkā gandrīz pilnīgs aborta aizliegums;”
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10. Krievijas nelegālā kara Ukrainā ietekme uz ES transporta un tūrisma 
nozarēm

Rezolūcijas priekšlikums: B9-0223/2022

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Rezolūcijas priekšlikums B9-0223/2022
(TRAN komiteja)

aiz § 3 6 Verts/ALE PS + 525, 13, 14

§ 6 4 The Left PS + 537, 9, 9

7 Verts/ALE PS + 325, 224, 16aiz § 10

8 Verts/ALE PS - 224, 309, 27

§ 13 9 Verts/ALE -

§ 14 18 ECR -

§ 15 10 Verts/ALE -

aiz § 15 19 ECR -

aiz § 24 20 ECR EB - 147, 348, 52

§ 26 11 Verts/ALE +

aiz § 27 21 ECR +

bd

1 +

aiz § 28 22 ECR

2 +

§ 32 12 Verts/ALE +

aiz § 33 23 ECR +

aiz § 34 1 PPE +

13 Verts/ALE -§ 36

§ sākotnējais 
teksts

ats. +

bd

1 -

14 Verts/ALE

2 -

§ 37

§ sākotnējais 
teksts

ats. +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

§ 40 15 Verts/ALE -

bd

1/PS - 223, 314, 12

3 The Left

2/PS - 112, 396, 37

bd

1 -

§ 42

16 Verts/ALE

2/PS - 242, 262, 41

§ 43 2=
17=

The Left
Verts/ALE

PS - 159, 358, 25

bd

1 +

§ 44 § sākotnējais 
teksts

2 +

bd

1 +

§ 49 § sākotnējais 
teksts

2 +

5 Verts/ALE EB - 104, 339, 25D apsv.

§ sākotnējais 
teksts

ats. +

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) +

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
The Left: groz. Nr. 2, 3, 4
Verts/ALE: Groz. Nr. 6, 7, 8, 16 (2. daļa), 17

Pieprasījumi balsot atsevišķi
The Left: § 36, 37; D apsv.
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Pieprasījumi balsot pa daļām
ECR:
§ 49
1. daļa: “vērš uzmanību uz to, ka Covid-19 pandēmija un aktuālā krīze Ukrainā ir 

apliecinājusi — ir steidzami jāveido ES Tūrisma aģentūra;"
2. daļa: “uzskata, ka koordinācija kā īstermiņa risinājums ir obligāta, lai ES tūrisma nozare 

atgūtos, un ka vienā no esošajām aģentūrām būtu ātri jāizveido īpaša tūrisma 
nodaļa, kas būtu atbildīga par jauna ES tūrisma zīmola veidošanu, popularizējot 
Eiropu kā visiem drošu, ilgtspējīgu un pārdomātu galamērķi; pieprasa vienotu ES 
kampaņu, kas popularizētu tūrismu uz Eiropu, lai piesaistītu tūristus galamērķiem, 
kuri visvairāk ir atkarīgi no Krievijas un Ukrainas tūristiem;”

Verts/ALE:
groz. Nr. 3
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “sevišķi maksimālo degvielas cenu noteikšanai;”
2. daļa: šie vārdi

groz. Nr. 14
1. daļa: “atkārtoti pauž dziļu nožēlu par to, ka Eiropadome, apstiprinot 2021.–2027. gada 

daudzgadu finanšu shēmas summas, nolēma krasi samazināt galīgo finansējumu 
Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentam (EISI II) 2021.–2027. gada 
plānošanas periodā un tas turklāt nozīmē mazāku finansējumu jaunajai budžeta 
pozīcijai, kas izveidota militārās mobilitātes vajadzībām, un pauž nožēlu, ka šīs 
kļūdas dēļ tagad ir potenciāli apdraudēta visas Eiropas drošība un spēja izveidot 
ļoti vajadzīgo transporta infrastruktūru;”

2. daļa: “aicina Komisiju apsvērt militārās mobilitātes finansējuma palielināšanu — un 
nesamazinot ES finansējumu citās jomās —, ja, veicot vispārēju novērtējumu un 
izvērtējumu, tiktu atzīts, ka tas ir vajadzīgs un atbilst dalībvalstu vajadzībām; 
akcentēt to, ka militārās mobilitātes aspektus ir svarīgi pamatīgi izvērtēt un tiem 
pievērsties gan no infrastruktūras, gan finansējuma viedokļa, lai Savienībā būtu 
nodrošināta optimāla pārrobežu sadarbība un mobilitāte; aicina Komisiju piedāvāt 
mērķtiecīgu atbalstu nozīmīgiem infrastruktūras projektiem, kas nodrošina visu 
dalībvalstu labāku savienošanu, un paplašināt transporta infrastruktūras 
savienojumus ar Rietumbalkāniem, Moldovu, Gruziju un Ukrainu; konkrēti, prasa 
nostiprināt visu nozīmīgāko divējāda lietojuma infrastruktūru, kas ved uz 
Savienības austrumu robežu;”

groz. Nr. 16
1. daļa: “atzinīgi vērtē ārkārtas pasākumus, ko vairākas dalībvalstis pieņem un izvērtē, lai 

mazinātu degvielas cenu pieauguma sekas, un aicina Komisiju piedāvāt ES 
saskaņotus un vienotus kritērijus un atvieglot valstu iestādēm šādu pasākumu 
pieņemšanu;”

2. daļa: “uzskata, ka milzīgajai peļņai, ko pēdējos mēnešos guvuši enerģētikas uzņēmumi, 
būtu jāpiemēro virspeļņas nodoklis, kas varētu palīdzēt mazināt aizvien lielāko 
degvielas cenu ietekmi;”

groz. Nr. 22
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu “liberalizāciju”
2. daļa: šis vārds

§ 44
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “tādēļ cita starpā izmantojot ES ostu termināļus 

sašķidrinātai dabasgāzei ka pārejas posma degvielai,”
2. daļa: šie vārdi


