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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. Locekļa iecelšana atlases komitejā Eiropas Prokuratūras izveidei

Lēmuma priekšlikums: B9-0290/2022 (aizklātā balsošana (Reglamenta 191. panta 1. punkts))

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Margreet Fröberg 
kandidatūra

AIZKL + 226, 48, 114

2. Nolīguma par Galileo un GPS satelītu navigācijas sistēmu un saistīto 
programmu veicināšanu, nodrošināšanu un izmantošanu pagarināšana ***

Ieteikums: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0153/2022)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Padomes lēmuma 
projekts

PS + 556, 4, 13

3. 2021. gada ziņojums par Turciju

Ziņojums: Nacho Sánchez Amor (A9-0149/2022)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

§ 3 4 ID -

aiz § 3 5 ID -

§ 4 § sākotnējais 
teksts

PS + 467, 85, 49

aiz § 7 6 ID -

§ 12 12 S&D +

§ 17 17 S&D +

aiz § 19 8 ID -

§ 24 13 S&D +

§ 28 § sākotnējais 
teksts

PS + 524, 53, 32

§ 31 14 S&D +

9 Renew +§ 35

§ sākotnējais 
teksts

PS ↓
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

bd

1 +

§ 36 § sākotnējais 
teksts

2 +

aiz § 36 7 ID -

bd

1/PS + 529, 45, 42

§ 37 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 470, 103, 29

10 Renew +§ 41

§ sākotnējais 
teksts

PS ↓

aiz § 41 1 The Left PS - 127, 375, 115

S&D bd

1 +

§ 43 15

2 +

16 S&D +

18 PPE bd

1 +

§ 44

2 +

aiz § 44 2 The Left PS - 187, 392, 44

§ 46 3 The Left PS - 222, 333, 61

bd

1/PS + 600, 14, 6

§ 47 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 501, 60, 31

bd

1/PS + 543, 40, 34

§ 50 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 501, 89, 21

11 S&D +C apsv.

§ sākotnējais 
teksts

PS ↓
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 448, 67, 107

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
The Left: C apsv.; § 4, 28, 35, 37, 41, 47, 50; groz. Nr. 1, 2, 3

Pieprasījumi balsot pa daļām
Verts/ALE
Groz. Nr. 15
1. daļa: “norāda, ka, neraugoties uz dažām deeskalācijas pazīmēm Vidusjūras 

austrumdaļā kopš pēdējā ziņojuma par Turciju, nesen ir novērots jauns 
saasinājums; joprojām pilnībā apzinās, ka jebkāda pozitīvā dinamika jebkurā brīdī 
var viegli tikt pavērsta pretējā virzienā, kamēr joprojām nav atrisināti 
pamatjautājumi;”

2. daļa: “šajā sakarībā pauž nožēlu par Turcijas amatpersonu nesenajiem paziņojumiem, 
kuros tiek apstrīdēta Grieķijas suverenitāte pār dažām tās salām, kuri ir 
kontrproduktīvi un izjauc drošības vidi šajā reģionā; turpina mudināt Turciju un 
visas iesaistītās ieinteresētās personas labticīgi un mierīgi izšķirt strīdus un 
atturēties no jebkādas vienpusējas rīcības vai draudiem; jo īpaši turpina aicināt 
visas puses iesaistīties patiesā kolektīvā sadarbībā, lai risinātu sarunas par 
ekskluzīvo ekonomikas zonu (EEZ) un kontinentālā šelfa robežu noteikšanu, 
rīkojoties godprātīgi un atbilstīgi starptautiskajiem noteikumiem un principiem; 
šajā sakarībā nosoda Turcijas karakuģu pastāvīgo vēršanos pret pētniecības 
kuģiem, kas veic apsekojumus Kipras Republikas noteiktajā EEZ; turklāt nosoda 
Turcijas veiktos Grieķijas valsts gaisa telpas pārkāpumus, tostarp lidojumus pār 
apdzīvotām vietām un teritorijām, jo šādas darbības, kas ir pretrunā 
starptautiskajām tiesībām, pārkāpj gan ES dalībvalstu suverenitāti, gan to 
suverēnās tiesības; pauž pilnīgu solidaritāti ar Grieķiju un Kipras Republiku; 
atkārtoti apstiprina Kipras Republikas tiesības slēgt divpusējus nolīgumus par tās 
EEZ un izpētīt un izmantot savus dabas resursus pilnīgā saskaņā ar 
starptautiskajām tiesībām; ar nožēlu atzīmē, ka vēl nav atsaukti Turcijas Lielās 
nacionālās asamblejas 1995. gadā pasludinātie casus belli Grieķijai; atzinīgi vērtē 
to, ka turpinās izpētes sarunas starp Grieķiju un Turciju, kuru mērķis ir risināt 
jautājumu par kontinentālā šelfa un EEZ robežu noteikšanu saskaņā ar 
starptautiskajām tiesībām; atkārtoti aicina Turcijas valdību parakstīt un ratificēt 
ANO Jūras tiesību konvenciju, kas ir daļa no ES acquis; šajā sakarībā atbalsta 
Kipras Republikas valdības aicinājumu Turcijai godprātīgi risināt sarunas par jūras 
robežu noteikšanu starp to attiecīgajām krasta līnijām, vai arī vērsties 
Starptautiskajā Tiesā, un aicina Turciju piekrist Kipras aicinājumam; atzinīgi vērtē 
Turcijas ieguldījumu gāzes piegādes drošībā, savienojot Anatolijas cauruļvadu 
(TANAP) ar pabeigto Adrijas jūras cauruļvadu (TAP); atkārtoti pauž atbalstu 
Eiropadomes priekšlikumam rīkot daudzpusēju konferenci par Vidusjūras 
austrumdaļu un uzsver, ka zaļais kurss un enerģētikas pārkārtošana varētu sniegt 
nozīmīgas iespējas, lai Vidusjūras austrumdaļā panāktu sadarbīgus, ilgtspējīgus un 
iekļaujošus enerģētikas risinājumus; aicina padarīt Vidusjūras austrumdaļu par 
patiesu zaļā kursa ārējās dimensijas katalizatoru;”

S&D
Groz. Nr. 18
1. daļa: “šajā sakarībā pauž nopietnas bažas par nesenajām jaunajām nelikumīgajām 

darbībām nožogotajā Varošas teritorijā saistībā ar jaunas pludmales daļas 
atvēršanu,”

2. daļa: “kā arī par nesen parakstīto „Finanšu protokolu” starp Turciju un okupētajiem 
Kipras rajoniem, ar kura starpniecību Turcija finansēs Varošas atjaunošanas 
projektus;”

The Left
§ 36
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un uzsver, ka ir svarīgi, lai abas puses ievērotu savas 

attiecīgās saistības saskaņā ar ES un Turcijas 2016. gada kopīgo paziņojumu”
2. daļa: šie vārdi
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§ 37
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un tādēļ atbalsta Komisija priekšlikumu sākt sarunas 

par abpusēji izdevīgu muitas savienības modernizēšanu, kam tiktu pievienots 
efektīvs un iedarbīgs strīdu izšķiršanas mehānisms”

2. daļa: šie vārdi

§ 47
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “pilnībā sadarboties ar ES militāro operāciju Vidusjūras 

reģionā (EUNAVFOR MED) IRINI un darīt iespējamu efektīvi noritēt sadarbībai starp 
šo operāciju un NATO operāciju Sea Guardian”

2. daļa: šie vārdi

§ 50
1. daļa: “uzskata, ka ES būtu jāturpina īstenot visus iespējamos dialoga, kopīgas izpratnes 

un nostāju konverģences gadījumus ar Turciju; aicina Turciju iesaistīties 
konstruktīvā un labticīgā dialogā, tostarp par ārpolitikas jautājumiem, kuros 
Turcijai un ES ir pretēja nostāja, lai atkal rastu kopēju pamatu un vienotu izpratni 
ar ES, atjaunotu dialogu un sadarbību labu kaimiņattiecību jomā un atsāktu 
reformu procesu Turcijā; norāda, ka efektīvu virzību uz priekšu ļoti apgrūtina ES 
iestāžu atšķirīgās prioritātes, kas noteiktas spēkā esošajos ES un Turcijas attiecību 
regulējošajos satvaros; pauž nožēlu par to, ka trūkst ilgtermiņa stratēģijas, 
saskaņotas politikas un konsekventas vadības attiecībā uz Turciju ES sastāvā; 
aicina Komisijas un Eiropadomes priekšsēdētājus un Komisijas priekšsēdētājas 
vietnieku / Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos 
izrādīt stingrāku, stratēģisku un vērtībās balstītu vadību, nodrošinot pienācīgu 
pārskatatbildību Parlamenta priekšā; mudina ES iestādes un dalībvalstis izstrādāt 
saskaņotu un racionalizētu pieeju šim jautājumam, jo tas attiecas uz vienu no 
mūsu lielākajiem kaimiņiem un svarīgākajiem partneriem, tostarp ciešu sadarbību 
starp visām ES iestādēm;”

2. daļa: “aicina EĀDD pastiprināt transatlantisko dialogu un sadarbību ar Džo Baidena 
administrāciju saistībā ar attiecībām ar Turciju;”

4. EĀDD Klimata pārmaiņu un aizsardzības ceļvedis

Ziņojums: Thomas Waitz (A9-0084/2022)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

3 deputāti +aiz § 1

4 deputāti +

pirms A apsv. 1 deputāti +

aiz L apsv. 2 deputāti +

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 356, 159, 114



P9_PV(2022)06-07(VOT)_LV.docx 7 PE 733.408

5. ES un drošības problēmas Indijas un Klusā okeāna reģionā

Ziņojums: David McAllister (A9-0085/2022)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

§ 3 9 referents +

§ 4 10 referents +

§ 5 11 referents +

§ 6 12 referents +

§ 9 13 referents +

§ 12 14 referents +

§ 15 15 referents +

§ 20 16 referents +

§ 21 17 referents +

aiz § 22 18 referents +

§ 23 25 referents +

aiz § 28 19 referents +

norādes 1-7 referents +

apsvērumi 8, 20-
24

referents +

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 474, 60, 80

6. ES salas un kohēzijas politika: pašreizējais stāvoklis un turpmāk risināmie 
jautājumi

Ziņojums: Younous Omarjee (A9-0144/2022)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

rezolūcijas 
priekšlikums

PS + 577, 38, 10



P9_PV(2022)06-07(VOT)_LV.docx 8 PE 733.408

7. Kopējās zivsaimniecības politikas regulas 17. pants

Ziņojums: Caroline Roose (A9-0152/2022)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

aiz § 1 2 S&D EB + 307, 282, 38

bd

1 +

§ 5 § sākotnējais 
teksts

2 +

§ 9 4 S&D EB - 296, 301, 28

bd

1 +

§ 19 § sākotnējais 
teksts

2 +

§ 22 5 S&D EB + 286, 199, 141

bd

1 +

§ 30 § sākotnējais 
teksts

2 +

bd

1 +

§ 33 § sākotnējais 
teksts

2 -

§ 35 § sākotnējais 
teksts

ats. -

aiz § 35 6 S&D -

aiz § 36 7 S&D -

aiz H apsv. 1 S&D -

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 482, 103, 47

Pieprasījumi balsot atsevišķi
PPE: § 35
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Pieprasījumi balsot pa daļām
Renew
§ 33
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “— apsverot iespēju izmantot vecuma kritērijus, lai 

piešķirtu taisnīgu daļu no viņiem pieejamajām zvejas iespējām —,”
2. daļa: šie vārdi

PPE
§ 5
1. daļa: “uzsver, ka nav Komisijas pētījuma, kurā būtu analizēta kvotu piešķiršanas 

kritēriju piemērošana saskaņā ar KZP 16. un 17. pantu;”
2. daļa: “norāda, ka trūkst pārredzamības un ka vairākas dalībvalstis nepublisko, kādus 

kritērijus tās piemēro, sadalot zvejas iespējas, un mudina tās padarīt šos kritērijus 
publiski un viegli pieejamus, atgādina, ka objektīva piešķiršanas metode paredz 
skaidri un nepārprotami aprakstīt skaidri definētus piešķiršanas kritērijus, tostarp 
skaidri aprakstīt kritēriju relatīvo svērumu vai nosacījumus to izmantošanai, ja ir 
vairāki piešķiršanas kritēriji;”

§ 19
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “norāda, ka angļu valodas versijā ir iekļauts vārds 

“shall”;”
2. daļa: šie vārdi

§ 30
1. daļa: “aicina dalībvalstis, izmantojot piešķiršanas procesus, stimulēt operatorus izveidot 

un stiprināt sociālo dialogu ar arodbiedrībām un darba ņēmēju organizācijām,”
2. daļa: “kā arī pilnībā piemērot koplīgumus, lai veicinātu sociālo ilgtspēju un taisnīgus 

darba apstākļus zivsaimniecības nozarē;”

Dažādi
S&D grupa atsauca grozījumu Nr. 3.


