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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. Parlamenta Reglamenta grozījums attiecībā uz 216. pantu par komiteju 
sanāksmēm

Ziņojums: Gabriele Bischoff (A9-0203/2022) (vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums, lai 
pieņemtu grozījumus Reglamenta tekstā)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

4 deputāti PS - 273, 300, 61

bd

1/PS + 565, 15, 52

2/PS + 381, 194, 61

3/PS - 339, 238, 57

216. pants, § 1

1 komiteja

4/PS + 410, 175, 52

216. pants, § 4 2 komiteja +

5 deputāti PS - 279, 301, 59216. pants, aiz § 5

3 komiteja +

lēmuma priekšlikums PS + 555, 20, 63

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
Verts/ALE: grozījumi Nr. 1, 4, 5

Pieprasījumi balsot pa daļām
Deputāti, Verts/ALE
grozījums Nr. 1
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus "Sasaucot šādu sanāksmi", "katru gadījumu atsevišķi, 

un", "izņemot balsošanu" un "un komitejas sanāksmes aiz slēgtām durvīm"
2. daļa: "Sasaucot šādu sanāksmi" un "katru gadījumu atsevišķi, un"
3. daļa: "izņemot balsošanu"
4. daļa: "un komitejas sanāksmes aiz slēgtām durvīm"

Dažādi
Kira Marie Peter-Hansen, Irena Joveva un Delara Burkhardt arī atbalstījušas grozījumus Nr. 4 un 
5.
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2. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 111. panta 3. punktu: 
grozījumu izdarīšana ES taksonomijas Deleģētajā aktā par klimatisko 
komponentu un taksonomijas Deleģētajā aktā par informācijas atklāšanu

Rezolūcijas priekšlikums: B9-0338/2022 (vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Rezolūcijas priekšlikums B9-0338/2022 
(ECON, ENVI komitejas)

rezolūcijas 
priekšlikums

PS - 278, 328, 33

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ECR: galīgais balsojums

3. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 111. panta 3. punktu: 
tehniskie standarti par pozīciju limitu piemērošanu preču atvasinātajiem 
instrumentiem un procedūrām, lai pieteiktos atbrīvojumam no pozīciju 
limitiem

Rezolūcijas priekšlikums: B9-0345/2022 (vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Rezolūcijas priekšlikums B9-0345/2022 
(Verts/ALE grupa)

rezolūcijas 
priekšlikums 

PS - 275, 348, 9

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
Verts/ALE: galīgais balsojums

4. Krievijas iebrukums Ukrainā: krīzes pasākumi zvejniecības un 
akvakultūras nozarē ***I

Ziņojums: Nuno Melo (A9-0182/2022)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Provizoriska vienošanās

Provizoriska 
vienošanās

9 komiteja PS + 620, 10, 9
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5. 2021. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu

Ziņojums: Paulo Rangel (A9-0188/2022)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

§ 7 17 ECR -

§ 13 11 S&D, Renew, 
Verts/ALE

PS + 340, 276, 21

3 PPE PS + 594, 28, 14

bd

1/PS + 591, 31, 18

aiz § 16

4 PPE

2/PS + 372, 237, 15

§ 18 18 ECR EB - 180, 336, 121

§ 24 12 S&D, Renew, 
Verts/ALE

+

§ 28 5 PPE +

§ 30 19 ECR -

bd

1 +

§ 66 § sākotnējais 
teksts

2 +

§ 67 6 PPE +

§ 72 20 ECR -

§ 76 13 S&D PS + 344, 276, 21

§ 77 § sākotnējais 
teksts

vs/EB + 344, 261, 37

bd

1 +

§ 78 § sākotnējais 
teksts

2/EB + 348, 257, 29
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

§ 86 7 PPE PS + 571, 48, 24

§ 76 8 ID PS - 123, 474, 42

§ 90 9 ID PS - 92, 506, 39

aiz § 90 10 ID PS - 99, 472, 47

aiz 14. norādes 14 deputāti -

1 PPE +aiz 33. norādes

2 PPE +

I apsvērums 15 ECR -

M apsvērums 16 ECR EB - 169, 343, 128

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 479, 81, 75

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
S&D: grozījumi Nr. 11, 13
PPE: grozījumi Nr. 3, 4, 7
ID: grozījumi Nr. 8, 9, 10

Pieprasījumi balsot atsevišķi
PPE: § 77

Pieprasījumi balsot pa daļām
ECR
§ 66
1. daļa: “aicina ieviest tiesību aktu, ar ko aizsargātu LGBTI+ personas un paredzētu 

kriminālvajāšanu par vardarbību un naida noziegumiem pret šiem cilvēkiem, kā 
arī veicināt viņu sociālo iekļaušanu; aicina pieņemt rīcības plānu LGBTI personu 
vienlīdzības nodrošināšanai Bosnijā un Hercegovinā 2021.–2023. gadam, kura 
izskatīšana ir apstājusies kopš 2020. gada;”

2. daļa: “atzinīgi vērtē secinājumus, kurus pieņēmusi Starpnozaru darba grupa 
viendzimuma tiesību un partnerības jautājumos, kas oficiāli ieteica izstrādāt 
tiesību aktu par viena dzimuma personu savienībām; aicina valdību nekavējoties 
izpildīt minēto ieteikumu;”

PPE
§ 78
1. daļa: “atgādina, ka valstī ir jāizveido pieejama un efektīva patvēruma sistēma, kā arī 

pilna spektra integrācijas pakalpojumi patvēruma meklētājiem; uzsver, ka ir 
jāpalielina pārredzamība un kontrole attiecībā uz ES līdzekļu piešķiršanu un 
izlietošanu migrācijas jomā, jo īpaši milzīgo līdzekļu apjomu, ko izlieto 
Starptautiskā Migrācijas organizācija;”

2. daļa: “pauž bažas par ticamiem un daudziem ziņojumiem par personu raidīšanu atpakaļ 
uz Bosniju un Hercegovinu;”

Verts/ALE, Renew
grozījums Nr. 4
1. daļa: “atzinīgi vērtē Eiropadomes 2022. gada 23. jūnija secinājumos pausto aicinājumu 

visiem Bosnijas un Hercegovinas politiskajiem līderiem ātri īstenot 2022. gada 
12. jūnija politiskās vienošanās saistības”

2. daļa: “un steidzami pabeigt konstitucionālo un vēlēšanu reformu, kas ļaus valstij 
izlēmīgi virzīties ceļā uz Eiropu saskaņā ar Komisijas atzinumu;”
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Dažādi
Marlene Mortler un Michael Gahler ir atsaukuši savu atbalstu grozījumam Nr. 14.

6. 2021. gada ziņojums par Serbiju

Ziņojums: Vladimír Bilčík (A9-0178/2022)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

bd

1 +

§ 3 § sākotnējais 
teksts

2 +

1 Renew, 
Verts/ALE

EB + 374, 215, 52§ 7

3 S&D ↓

§ 10 § sākotnējais 
teksts

ats. +

§ 14 § sākotnējais 
teksts

ats. +

bd

1 +

§ 55 § sākotnējais 
teksts

2 +

§ 56 § sākotnējais 
teksts

ats. +

bd

1 +

§ 72 § sākotnējais 
teksts

2 +

§ 76 2 PPE +

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 523, 78, 34

Pieprasījumi balsot atsevišķi
ECR: § 56
The Left: § 10, 14

Pieprasījumi balsot pa daļām
PPE
§ 55
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus "Stambulas konvencijas īstenošanai"
2. daļa: šie vārdi
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§ 72
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus "kam pamatā būtu savstarpēja atzīšana"
2. daļa: šie vārdi

The Left
§ 3
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus "pilnīga politikas saskaņošana ar ES ārpolitiku un 

drošības un aizsardzības politiku, [arī attiecībā uz sankcijām pret Krieviju,]"
2. daļa: šie vārdi

7. 2021. gada ziņojums par Kosovu

Ziņojums: Viola Von Cramon-Taubadel (A9-0179/2022)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

§ 6 § sākotnējais 
teksts

ats. +

§ 7 § sākotnējais 
teksts

ats. +

bd

1/PS + 505, 80, 54

§ 11 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 405, 108, 120

aiz § 12 2 PPE +

§ 30 § sākotnējais 
teksts

ats. +

§ 53 § sākotnējais 
teksts

PS + 525, 27, 86

§ 55 1 Verts/ALE +

bd

1/PS + 614, 5, 18

§ 70 § sākotnējais 
teksts

2 +

bd

1 +

§ 86 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 533, 61, 40
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

B apsvērums § sākotnējais 
teksts

PS + 566, 46, 23

E apsvērums § sākotnējais 
teksts

ats. +

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 469, 96, 72

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ID: § 53; B apsvērums

Pieprasījumi balsot atsevišķi
Renew: § 6, 7, 11; E apsvērums
ID: § 30

Pieprasījumi balsot pa daļām
ECR
§ 11
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “tomēr pauž nožēlu par to, ka piecas ES dalībvalstis 

vēl nav atzinušas Kosovu, un atkārtoti aicina tās to nekavējoties darīt”
2. daļa: šie vārdi

ID
§ 70
1. daļa: “pauž bažas par pastāvīgo emigrāciju un demogrāfisko lejupslīdi,”
2. daļa: “kas liedz Kosovai tik ļoti nepieciešamos augsti kvalificētos darbiniekus, tostarp 

veselības aprūpes darbiniekus, jo šīs parādības negatīvi ietekmē veselības 
aprūpes sistēmu, un aicina Kosovu ieviest visaptverošus sociālekonomiskus 
pasākumus, lai risinātu šīs problēmas; atzinīgi vērtē reformu uzsākšanu, lai 
uzlabotu Kosovas nodarbinātības dienestu spējas, un attiecīgās aktīvā darba tirgus 
politikas īstenošanu, tostarp kvalifikācijas celšanu un apmācību darbavietā;”

§ 86
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus "valdībām un parlamentiem"
2. daļa: šie vārdi

8. ES un multilaterālisma aizsardzība

Ziņojums: Javi López (A9-0172/2022)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

bd

1 +

§ 67 § sākotnējais 
teksts

2/EB + 345, 237, 51

bd

1 +

§ 90 § sākotnējais 
teksts

2 +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

aiz § 98 1 referents +

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 454, 73, 112

Pieprasījumi balsot pa daļām
Deputāti
§ 67
1. daļa: “atgādina, ka vides tiesību pārkāpumi būtiski ietekmē daudzus cilvēktiesību 

aspektus, tostarp tiesības uz dzīvību, pašnoteikšanos, pārtiku, ūdeni, veselību, kā 
arī kultūras, pilsoniskās un politiskās tiesības; uzsver, ka bioloģiskā daudzveidība 
un cilvēktiesības ir savstarpēji saistītas un savstarpēji atkarīgas, un atgādina par 
valstu saistībām cilvēktiesību jomā, proti, aizsargāt bioloģisko daudzveidību, no 
kuras minētās tiesības ir atkarīgas, šādai aizsardzībai cita starpā ietverot 
iedzīvotāju līdzdalību ar bioloģisko daudzveidību saistītu lēmumu pieņemšanā un 
piekļuves nodrošināšanu iedarbīgiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem lietās, kas 
saistītas ar bioloģiskās daudzveidības zudumu un degradāciju;”

2. daļa: “pauž atbalstu jauniem starptautiska līmeņa normatīviem centieniem attiecībā uz 
noziegumiem pret vidi; šajā sakarībā mudina ES un dalībvalstis veicināt ekocīda 
atzīšanu par starptautisku noziegumu saskaņā ar Starptautiskās Krimināltiesas 
(SKT) Romas statūtiem;”

§ 90
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus "un tiesības"
2. daļa: šie vārdi

9. Pievēršanās nodrošinātībai ar pārtiku jaunattīstības valstīs

Ziņojums: Beata Kempa (A9-0195/2022)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

rezolūcijas 
priekšlikums

PS + 602, 15, 20
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10. ES sociālās ekonomikas rīcības plāns

Ziņojums: Jordi Cañas (A9-0192/2022)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

alternatīvs rezolūcijas 
priekšlikums

1 ID PS - 139, 489, 5

§ 14 § sākotnējais 
teksts

ats/EB. + 364, 241, 24

§ 15 § sākotnējais 
teksts

ats. +

bd

1 +

§ 16 § sākotnējais 
teksts

2 +

§ 19 § sākotnējais 
teksts

ats./EB + 335, 293, 9

bd

1 +

§ 37 § sākotnējais 
teksts

2/EB + 373, 238, 24

bd

1/PS + 575, 29, 26

§ 38 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 431, 93, 108

bd

1 +

§ 39 § sākotnējais 
teksts

2 +

bd

1 +

§ 42 § sākotnējais 
teksts

2 +

bd

1 +

§ 52 § sākotnējais 
teksts

2 +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

§ 56 § sākotnējais 
teksts

ats. +

bd

1 +

§ 60 § sākotnējais 
teksts

2 +

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts)
(EMPL komiteja)

PS + 493, 75, 69

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ID: grozījums Nr. 1
S&D: § 38

Pieprasījumi balsot atsevišķi
deputāti: § 14, 15, 19, 56

Pieprasījumi balsot pa daļām
Deputāti
§ 16
1. daļa: “uzsver, ka uzņēmuma iegāde, ko veic paši darbinieki, var būt iespējams 

risinājums, lai novērstu darbvietu zaudēšanu pārstrukturēšanas rezultātā; atzinīgi 
vērtē pašreizējās dalībvalstu iniciatīvas, kuru mērķis ir nodrošināt 
uzņēmējdarbības atbalsta struktūras darba ņēmējiem, kas ir ieinteresēti 
uzņēmuma iegādes procesā, un kooperatīviem, kas izveidojušies pēc darba 
ņēmēju veiktās uzņēmuma iegādes, tostarp juridiskās konsultācijas, finansiālu 
atbalstu, palīdzību uzņēmējdarbības plānu sagatavošanā un ārējiem ieguldītājiem 
vajadzīgo datu sniegšanu; mudina citas dalībvalstis īstenot līdzīgas iniciatīvas un 
iekļaut šo tematu Padomes 2023. gada ieteikumos, lai turpinātu atbalstīt šīs 
iniciatīvas reģionālā un valsts līmenī;”

2. daļa: “uzsver darba ņēmēju pārstāvju, tostarp arodbiedrību, lomu, atbalstot un 
sadarbojoties ar kooperatīvu federācijām, kas palīdz darba ņēmējiem veikt 
uzņēmumu iegādi nolūkā uzlabot viņu izredzes gūt panākumus;”

§ 37
1. daļa: “it sevišķi atzīmē kohēzijas politikas fondu, tostarp Eiropas Sociālā fonda Plus 

(ESF+) un Eiropas Reģionālās attīstības–Kohēzijas fonda, svarīgo lomu sociālās 
ekonomikas projektu finansēšanā; atgādina par ESF+ konkrētajiem mērķiem 
uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu, piekļuvi nodarbinātībai, kā arī 
veicināt pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku;”

2. daļa: “atgādina dalībvalstīm, ka ESF+ finansējumu publiskā iepirkuma iestādes var 
izmantot, lai finansētu "sociālo klauzulu veicinātājus", proti, profesionāļus, kas ir 
atbildīgi par sociālo klauzulu īstenošanas veicināšanu un atbalstīšanu vietējā 
līmenī, un lai konsultētu valsts iestādes par sociālajai ekonomikai pieejamo 
konkursa specifikāciju izstrādi;”

§ 38
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu "apmaksātu"
2. daļa: šis vārds
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§ 39
1. daļa: “atbalsta valstu sociālās inovācijas kompetences centru, kas paredzēti sociālajiem 

uzņēmējiem, un Eiropas sociālās inovācijas kompetences centra izveidi; tomēr 
atgādina Komisijai un dalībvalstīm, ka sociālo inovāciju praksē izmanto visas 
sociālās ekonomikas organizācijas, tostarp bezpeļņas sociālo pakalpojumu 
sniedzēji, kā arī sociālie uzņēmēji; aicina dalībvalstis risināt bezpeļņas sociālo 
pakalpojumu nozares īpašās problēmas, lai ļautu šai nozarei turpināt savu 
novatorisko virzību,”

2. daļa: “vienlaikus saglabājot dotācijas un subsīdijas ESF+ vai Erasmus+ projekta 
ietvaros;”

§ 42
1. daļa: “aicina Komisiju nākamajā Vispārējā grupu atbrīvojuma regulas (VGAR) 

pārskatīšanā paplašināt regulas darbības jomu un pienācīgi ņemt vērā sociālās 
ekonomikas struktūru īpašās vajadzības attiecībā uz piekļuvi finansējumam un 
tirgus attīstību;”

2. daļa: “aicina Komisiju labāk iekļaut sociālos apsvērumus valsts atbalsta jomā, 
piemēram, veicināt nelabvēlīgākā situācijā esošu darba ņēmēju, tostarp personu 
ar invaliditāti, pieņemšanu darbā, jo īpaši saistībā ar ekonomikas atveseļošanu 
pēc Covid-19, pēc apspriešanās ar attiecīgajām ieinteresētajām personām izpētīt 
dažādus uz pierādījumiem balstītus risinājumus, lai atbalstītu sociālās ekonomikas 
struktūru attīstību, un sniegt skaidrību un norādījumus valstu iestādēm par 
juridisko pamatu, kas jāizmanto sociālās ekonomikas struktūru atbalstam, 
izmantojot valsts palīdzību;”

§ 52
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “aicina Komisiju nodrošināt, lai viss ES finansiālais 

atbalsts sociālās ekonomikas struktūrām būtu atkarīgs no tā, vai tās ievēro 
piemērojamos darba un nodarbinātības nosacījumus un/vai darba devēju 
pienākumus, kas noteikti tiesību aktos un/vai izriet no koplīgumiem;”

2. daļa: šie vārdi

§ 60
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus "iecelt sociālās ekonomikas koordinatorus un"
2. daļa: šie vārdi

11. Intersekcionālā diskriminācija Eiropas Savienībā: Āfrikas, Tuvo Austrumu, 
Latīņamerikas un Āzijas izcelsmes sieviešu sociālekonomiskais stāvoklis

Ziņojums: Alice Kuhnke (A9-0190/2022)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

rezolūcijas 
priekšlikums

PS + 438, 133, 58

12. Valstu veto tiesības, kas apdraud globālo vienošanos par nodokļiem

Rezolūciju priekšlikumi: RC-B9-0339/2022, B9-0339/2022, B9-0339/2022, B9-0340/2022, B9-
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0341/2022, B9-0342/2022, B9-0343/2022, B9-0344/2022

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0339/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, deputāti)

aiz § 3 1 The Left PS - 104, 509, 18

aiz § 4 2 The Left PS - 82, 515, 33

3 The Left PS - 146, 456, 32

4 The Left PS - 136, 447, 23

aiz § 8

5 The Left PS - 124, 475, 20

aiz § 11 6 The Left PS - 98, 491, 42

aiz § 13 7 Verts/ALE PS - 193, 276, 163

aiz § 15 8 Verts/ALE PS - 208, 275, 152

11 The Left PS - 152, 453, 32

12 The Left PS - 152, 414, 62

§ 16

13 The Left PS - 94, 347, 192

14 The Left PS - 192, 283, 155

15 The Left PS - 73, 340, 222

aiz § 16

16 The Left PS - 81, 336, 213
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

§ 17 § sākotnējais 
teksts

PS + 330, 256, 52

§ 19 17 The Left PS - 64, 492, 79

aiz D apsvēruma 9 The Left -

aiz I apsvēruma 10 The Left -

M apsvērums § sākotnējais 
teksts

ats./EB + 349, 252, 29

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 450, 132, 55

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi

B9-0339/2022 PPE ↓

B9-0340/2022 Renew ↓

B9-0341/2022 The Left ↓

B9-0342/2022 Verts/ALE ↓

B9-0343/2022 ECR ↓

B9-0344/2022 S&D ↓

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
The Left: grozījumi Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;  galīgais balsojums
Verts/ALE: § 17; grozījumi Nr. 7, 8; galīgais balsojums

Pieprasījumi balsot atsevišķi
Renew: § 17
PPE: M apsvērums


