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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. Kardināla Zena un palīdzības fonda “612” pilnvarnieku aizturēšana 
Honkongā

Rezolūciju priekšlikumi: RC-B9-0358/2022, B9-0358/2022, B9-0360/2022, B9-0361/2022, B9-
0362/2022, B9-0364/2022

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0358/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputāti)

§ 3 1 ECR PS - 242, 300, 10

bd

1 +

§ 10 § sākotnējais 
teksts

2 +

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) +

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi

B9-0358/2022 Verts/ALE ↓

B9-0360/2022 Renew ↓

B9-0361/2022 S&D ↓

B9-0362/2022 PPE ↓

B9-0364/2022 ECR ↓

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ECR: grozījums Nr. 1

Pieprasījumi balsot pa daļām
ECR
§ 10
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “izsniedzot ārkārtas vīzas un nodrošinot pagaidu 

patvērumu dalībvalstīs tiem, kas bēg no Honkongas”
2. daļa: šie vārdi
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2. Pirmiedzīvotāju un vides aizstāvju stāvoklis Brazīlijā, tostarp Dom Philips 
un Bruno Pereira nogalināšana

Rezolūciju priekšlikumi: B9-0347/2022, RC-B9-0348/2022, B9-0348/2022, B9-0351/2022, B9-
0354/2022, B9-0355/2022, B9-0357/2022

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0348/2022
(S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, deputāti)

bd

1 +

2/EB + 335, 226, 12

§ 2 § sākotnējais 
teksts

3 +

§ 6 § sākotnējais 
teksts

ats. +

§ 7 § sākotnējais 
teksts

ats. +

§ 8 § sākotnējais 
teksts

ats. +

bd

1/EB + 347, 193, 31

2 +

D apsvērums § sākotnējais 
teksts

3 +

bd

1 +

E apsvērums § sākotnējais 
teksts

2 +

bd

1 +

F apsvērums § sākotnējais 
teksts

2 +

bd

1 +

I apsvērums § sākotnējais 
teksts

2 +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 362, 16, 200

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi

B9-0347/2022 PPE ↓

B9-0348/2022 The Left ↓

B9-0351/2022 Verts/ALE ↓

B9-0354/2022 Renew ↓

B9-0355/2022 S&D ↓

B9-0357/2022 ECR ↓

Pieprasījumi balsot atsevišķi
PPE: D, F apsvērumi; § 6, 7, 8

Pieprasījumi balsot pa daļām
ECR
D apsvērums
1. daļa: “tā kā cilvēktiesību stāvoklis Brazīlijā turpina pasliktināties saistībā ar 

ierobežojošām izmaiņām tiesību aktos un vides aģentūru finansējuma 
samazināšanu, kā arī pieaugošo endēmisko vardarbību;”

2. daļa: “tā kā Brazīlijas pirmiedzīvotāji cieš no sistemātiskas agresijas un tā, ka netiek 
aizsargātas viņu tiesības, kā arī arvien biežākiem uzbrukumiem un slepkavībām; 
tā kā Covid-19 pandēmija ir nesamērīgi ietekmējusi pirmiedzīvotāju kopienas 
Brazīlijā;” izņemot vārdus “un tā, ka netiek aizsargātas viņu tiesības”

3. daļa: šie vārdi

E apsvērums
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “neparedzot nekādu laika ierobežojumu šo tiesību 

atzīšanai”
2. daļa: šie vārdi

PPE
§ 2
1. daļa: “stingri nosoda pieaugošo vardarbību, uzbrukumus un vajāšanu, kas vērsta pret 

cilvēktiesību un vides aizstāvjiem, pirmiedzīvotājiem, minoritātēm un 
žurnālistiem;”

2. daļa: “pauž nožēlu par prezidenta J. Bolsonaro pastāvīgo agresīvo retoriku, verbāliem 
uzbrukumiem un iebiedējošiem paziņojumiem;”

3. daļa: “pauž nožēlu par seksuālu un dzimumbalstītu vardarbību, kas vērsta pret 
sievietēm, meitenēm un vides un pirmiedzīvotāju aizstāvjiem, un atgādina, ka tā ir 
nopietns viņu cilvēktiesību un cieņas pārkāpums;”
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I apsvērums
1. daļa: “tā kā Žavari ielejā (arī citos Brazīlijas Amazones reģionos) notiek spēcīgi konflikti, 

kurus vada organizētā noziedzība un iebrucēji pirmiedzīvotāju zemēs, kuri 
nodarbojas ar nelikumīgu zveju, medībām, kalnrūpniecību, nelikumīgu mežizstādi 
un narkotiku tirdzniecību;”

2. daļa: “tā kā 80 % atmežošanas visā pasaulē izraisa mežu pārveidošana par 
lauksaimniecības zemi, lai iegūtu tādas preces kā liellopu gaļa, soja un palmu eļļa; 
tā kā Brazīlijas Amazones reģionā kopš 2019. gada ir krasi pieaugusi atmežošana, 
tostarp 2021. gadā tā pieauga par 22 % salīdzinājumā ar 2020. gadu, kas ir 
augstākais rādītājs kopš 2006. gada;”

ID, ECR
F apsvērums
1. daļa: “tā kā 2021. gada 22. oktobrī vairākas vietējās pilsoniskās sabiedrības grupas 

piedalījās atklātā uzklausīšanā Amerikas Cilvēktiesību komisijā (IACHR) un 
nosodīja tiesību pārkāpumus, kas izdarīti pret cilvēktiesību aizstāvjiem un vides 
aizstāvjiem Brazīlijā;”

2. daļa: “tā kā 2021. gada augustā organizācija “Brazīlijas pirmiedzīvotāju tautas” 
(Articulação dos Povos Indígenas do Brasil — APIB) iesniedza Starptautiskajā 
Krimināltiesā sūdzību pret prezidentu J. M. Bolsonaro par genocīdu un 
noziegumiem pret cilvēci, “pamatojoties uz viņa klaji, sistemātiski un tīši pret 
pirmiedzīvotājiem vērsto politiku”;”

3. Stāvoklis Tadžikistānas Kalnu Badahšānas autonomajā provincē

Rezolūciju priekšlikumi: RC-B9-0350/2022, B9-0350/2022, B9-0352/2022, B9-0353/2022, B9-
0356/2022, B9-0359/2022, B9-0363/2022

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0350/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, deputāti)

rezolūcijas priekšlikums PS + 520, 24, 31

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi

B9-0350/2022 The Left ↓

B9-0352/2022 Verts/ALE ↓

B9-0353/2022 Renew ↓

B9-0356/2022 S&D ↓

B9-0359/2022 PPE ↓

B9-0363/2022 ECR ↓

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ID: galīgais balsojums
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4. Krievijas iebrukums Ukrainā: pagaidu pasākumi attiecībā uz Ukrainas 
izdotiem autovadītāja dokumentiem ***I

Regulas priekšlikums (COM(2022)0313 - C9-0201/2022 - 2022/0204(COD))

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

viss teksts 1 PPE, S&D, 
Renew, ID, 

ECR

+

Komisijas priekšlikums PS + 561, 6, 5

5. Savienības ierobežojošo pasākumu pārkāpšanas noteikšana par 
noziegumu saskaņā ar LESD 83. panta 1. punktu ***

Lēmuma projekts (COM(2022)0247 - 10287/2022 - C9-0219/2022 - 2022/0176(NLE))

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Padomes lēmuma 
projekts

PS + 509, 58, 19

6. Ārkārtas makrofinansiālā palīdzība Ukrainai ***I

Lēmuma priekšlikums (COM(2022)0450 - C9-0221/2022 - 2022/0213(COD))

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Komisijas priekšlikums PS + 522, 17, 25
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7. Ilgtspējīgas aviācijas degvielas (iniciatīva “ReFuelEU Aviation”) ***I

Ziņojums: Søren Gade (A9-0199/2022)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

atbildīgās komitejas 
grozījumi — balsošana 

kopumā

1-8, 
10-13, 
15, 17-
19, 21, 
24, 26-
32, 35-
36, 39-
45, 48-
50, 55-
64, 66-
69, 71-
78, 80, 
83, 87-
94, 99-

101, 
103

komiteja +

bd

1 +

2 +

3 +

atbildīgās komitejas 
grozījumi — atsevišķa 

balsošana

14 komiteja

4/EB + 334, 231, 16

16 komiteja ats. +

bd

1 +

2/EB + 341, 228, 5

3 +

23 komiteja

4 +

33 komiteja ats. +

bd

1 +

2 +

3/EB - 187, 358, 39

34 komiteja

4 +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

37 komiteja ats. +

bd

1 +

2 +

3 +

38 komiteja

4 +

bd

1 +

2 +

51 komiteja

3 +

bd

1 +

53 komiteja

2 +

54 komiteja ats. +

65 komiteja ats. +

79 komiteja ats. +

82 komiteja ats. +

84 komiteja ats. +

85 komiteja ats. +

bd

1 +

86 komiteja

2 -

96 komiteja ats./EB + 347, 220, 3

97 komiteja ats. +

bd

1 +

2 +

98 komiteja

3 +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

4 +

5 +

6 +

7 +

8 +

9 +

3. pants, 1. daļa, aiz 
3. ievilkuma

111 Verts/ALE EB - 125, 443, 8

bd

1 +

2/EB + 311, 249, 20

3/PS + 354, 194, 25

46 komiteja

4/EB + 283, 266, 15

112 Verts/ALE ↓

bd

1 ↓

3. pants, 1. daļa, 
5. ievilkums

§ sākotnējais 
teksts

2 ↓

113 Verts/ALE EB - 165, 400, 113. pants, 1. daļa, 
8. ievilkums

47 komiteja +

3. pants,1. daļa, aiz 
10. ievilkuma

114 Verts/ALE -

4. pants, 1. daļa 52 komiteja +

117 Verts/ALE EB - 249, 295, 17

bd

1/PS + 440, 126, 10

2/PS + 290, 268, 13

3/PS + 333, 239, 14

4/PS + 323, 236, 17

4. pants, aiz 1. daļas

134 Verts/ALE

5/PS - 257, 315, 13
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

6/PS + 283, 282, 13

136 Verts/ALE PS ↓

119 Verts/ALE -4. pants, aiz 2. daļas

118 Verts/ALE PS - 239, 329, 12

aiz 4. panta 120 Verts/ALE -

70 komiteja +9. pants, 1. daļa, 
c) punkts

122 Verts/ALE -

123 Verts/ALE -

121 Verts/ALE -

9. pants, 1. daļa, aiz 
c) punkta

124 Verts/ALE -

125 Verts/ALE -aiz 9. panta

95 komiteja +

126 Verts/ALE -

bd

1 +

11. pants, § 3

81 komiteja

2 +

14. pants, aiz 1. daļas 133 Verts/ALE PS - 167, 403, 14

104S ECR PS - 117, 442, 7

127 Verts/ALE -

I pielikums, a) punkts

102AD
1

komiteja PS + 374, 193, 7

105 ECR PS - 128, 453, 3

bd

1/PS + 333, 173, 73

102AD
2

komiteja

2/PS + 371, 187, 11

I pielikums, b) punkts

128 Verts/ALE ↓

106 ECR PS - 123, 450, 6

bd

I pielikums, c) punkts

129 Verts/ALE

1 -
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

2 -

3 -

107 ECR -

bd

1 -

130 Verts/ALE

2 -

bd

1/PS + 385, 186, 10

I pielikums, d) punkts

102AD
3

komiteja

2/PS + 377, 192, 9

bd

1 -

131 Verts/ALE

2 -

bd

1/PS + 386, 178, 9

I pielikums, e) punkts

102AD
4

komiteja

2/PS + 378, 187, 9

bd

1/PS - 138, 429, 12

132 Verts/ALE

2/PS - 131, 430, 10

bd

1/PS + 392, 177, 9

I pielikums, f) punkts

102AD
5

komiteja

2/PS + 304, 259, 11

108 Verts/ALE -8. apsvērums

9 komiteja +

20 komiteja PS + 430, 105, 41

bd

1 ↓

19. apsvērums

§ sākotnējais 
teksts

2 ↓
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

109 Verts/ALE -aiz 21. apsvēruma

25 komiteja +

110 Verts/ALE -aiz 26. apsvēruma

22 komiteja +

Komisijas priekšlikums PS + 334, 95, 153

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ID: grozījums Nr. 102
Verts/ALE: grozījumi Nr. 20, 104, 105, 106, 118, 132, 133, 134, 136

Pieprasījumi balsot atsevišķi
The Left: grozījumi Nr. 85, 86
Verts/ALE: grozījumi Nr. 16, 33, 34, 37, 38, 54, 65, 79, 82, 84, 95, 96, 97
S&D: grozījumi Nr. 16, 38, 51, 96, 97, 98

Pieprasījumi balsot pa daļām
ECR
grozījums Nr. 102AD2
1. daļa: “6 %”
2. daļa: “2 %”

grozījums Nr. 102AD3
1. daļa: “37 %”
2. daļa: “13 %”

grozījums Nr. 102AD4
1. daļa: “54 %”
2. daļa: “27 %”

Verts/ALE
grozījums Nr. 38
1. daļa: “Lai degvielas piegādātājiem un gaisa kuģu ekspluatantiem dotu pietiekami daudz 

laika veikt vajadzīgās investīcijas tehnoloģijās un loģistikā, būtu jāizveido elastības 
mehānisms ar 10 gadu pārejas periodu no šīs regulas piemērošanas dienas. Šajā 
posmā var izmantot reģistrēšanas un pieprasījumu (Book & Claim) sistēmas 
elementus, kas ļauj aviācijas degvielas piegādātājiem izmantot degvielu, kas satur 
lielāku ilgtspējīgas aviācijas degvielas īpatsvaru, kompensējot ilgtspējīgu aviācijas 
degvielu mazāku īpatsvaru vai mazāku tradicionālās aviācijas degvielas 
pieejamību mazās lidostās vai lidostās, kurām ir ar loģistiku saistīti ierobežojumi, 
un gaisa kuģu ekspluatantiem iegādāties sertifikātu, kas saistīts ar iegādāto SAF 
daudzumu, vienlaikus garantējot augstu vidiskās integritātes līmeni. Šis elastības 
mehānisms arī palīdzētu aizsargāt gaisa satiksmes savienojamību, novēršot 
neproporcionālu ietekmi uz mazāk savienotiem Eiropas reģioniem, kuros ir mazāk 
alternatīvu transporta veidu.”

2. daļa: “Lai novērstu to, ka tirgus dalībnieki ļaunprātīgi izmanto jebkādu iespējamu 
dominējošu stāvokli tirgū, Komisijai šajā pārejas periodā būtu pilnībā jāizmanto 
savas pilnvaras konkurences regulējuma jomā saskaņā ar LESD 102. pantu.”

3. daļa: “Pēc 10 gadus ilgā pārejas perioda,”
4. daļa: “lai novērstu nevajadzīgus konkurences izkropļojumus iekšējā tirgū, visās 

Savienības lidostās, uz kurām attiecas šī regula, būtu jāpiegādā vienāds 
ilgtspējīgu aviācijas degvielu minimālais īpatsvars.”

3. pants, 1. daļa, 5. ievilkums
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “tūlītējas savietojamības”
2. daļa: šie vārdi



P9_PV-PROV(2022)07-07(VOT)_LV.docx 14 PE 734.820

grozījums Nr. 51
1. daļa: “SAF elastības mehānisms” ir sistēma, kura jāizveido uz 10 gadu laikposmu no 4. 

un 5. panta piemērošanas dienas saskaņā ar 15. pantu un kura paredz, ka 
ilgtspējīgu aviācijas degvielu piegādes un izmantošanas pamatā ir tirgus brīvība ar 
elastīgiem noteikumiem, kas ļauj gaisa kuģu ekspluatantiem un aviācijas 
degvielas piegādātājiem rentablā veidā organizēt ilgtspējīgu aviācijas degvielu 
izplatīšanu un izmantošanu pašu izvēlētās Savienības lidostās un proporcionāli to 
vajadzībām. Šāda sistēma,”

2. daļa: “kas ietver reģistrēšanas un pieprasījumu sistēmas elementus,”
3. daļa: “kas ietver reģistrēšanas un pieprasījumu sistēmas elementus, var ļaut gaisa kuģu 

ekspluatantiem iegādāties ilgtspējīgas aviācijas degvielas, noslēdzot līgumiskas 
vienošanās ar aviācijas degvielas piegādātājiem, un attiecīgā gadījumā saistībā ar 
to izmantošanu Savienības lidostās veikt pieprasījumus saskaņā ar emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmu atbilstoši Direktīvas (ES) 2021/0207 [...] pantam.”

grozījums Nr. 53
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “Ja Komisija uzskata, ka šo iztrūkumu nav izraisījis 

pieejamo resursu trūkums,”
2. daļa: šie vārdi

grozījums Nr. 81
1. daļa: “Dalībvalstis nodrošina, ka visiem aviācijas degvielas piegādātājiem, kas neizpilda 

4.pantā noteiktos pienākumus attiecībā uz ilgtspējīgu aviācijas degvielu minimālo 
īpatsvaru, vai jebkuram degvielas piegādātājam, par kuru ir pierādīts, ka tas ir 
sniedzis maldinošu vai neprecīzu informāciju par piegādātās degvielas 
raksturlielumiem vai izcelsmi, piemēro administratīvu naudas sodu.”

2. daļa: vārda “vismaz” svītrošana 

grozījums Nr. 98
1. daļa: “Līdz 2025. gada 1. janvārim Komisija”
2. daļa: “pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu, lai”
3. daļa: “šo regulu papildinātu, nosakot sīki izstrādātu kārtību attiecībā uz”
4. daļa: “SAF elastības mehānismu,”
5. daļa: “garantējot vienlīdzīgus konkurences apstākļus un augstu vidiskās integritātes 

līmeni, kā arī līdz minimumam samazinot krāpšanas, pārkāpumu un dubulta kvotu 
pieprasījuma risku. Šāda sīki izstrādāta kārtība,”

6. daļa: “kas ietver reģistrēšanas un pieprasījumu sistēmas elementus,”
7. daļa: “var ļaut”
8. daļa: “izveidot ilgtspējīgas aviācijas degvielas tirgojamības sistēmu, tostarp sīki 

izstrādātus noteikumus par”
9. daļa: “ilgtspējīgu aviācijas degvielu piegādes un izmantošanas reģistrāciju, iedalīšanu, 

uzskaiti un ziņošanu par to.”

grozījums Nr. 129
1. daļa: “No 2035. gada 1. janvāra SAF minimālais īpatsvars ir 21 %,”
2. daļa: “no tā sintētisko aviācijas degvielu minimālais īpatsvars ir 10 %”
3. daļa: “un Direktīvas (ES) 2018/2001 2. panta otrās daļas 34. punktā definēto moderno 

biodegvielu minimālais īpatsvars ir 5 %;”

grozījums Nr. 130
1. daļa: “no 2040. gada 1. janvāra SAF minimālais īpatsvars ir 40 %,”
2. daļa: “no tā sintētisko aviācijas degvielu minimālais īpatsvars ir 20 %;”

grozījums Nr. 131
1. daļa: “no 2045. gada 1. janvāra SAF minimālais īpatsvars ir 60 %,”
2. daļa: “no tā sintētisko aviācijas degvielu minimālais īpatsvars ir 30 %;”

grozījums Nr. 132
1. daļa: “no 2050. gada 1. janvāra SAF minimālais īpatsvars ir 100 %,”
2. daļa: “no tā sintētisko aviācijas degvielu minimālais īpatsvars ir 65 %.”
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grozījums Nr. 134
1. daļa: “I pielikumā noteiktā ilgtspējīgu aviācijas degvielu minimālā īpatsvara aprēķinā 

neiekļauj šādas ilgtspējīgas aviācijas degvielas: 1) ilgtspējīgas aviācijas degvielas, 
kas ražotas no pārtikas un dzīvnieku barības kultūraugiem,”

2. daļa: “starpkultūrām,”
3. daļa: “palmeļļas taukskābju destilāta”
4. daļa: “un jebkādiem no palmām un sojas iegūtiem materiāliem,”
5. daļa: “3. kategorijas dzīvnieku taukiem”
6. daļa: “un ziepju pamatvielām un to atvasinājumiem.”

19. apsvērums
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “Turpmākas pārskatīšanas gaitā varētu apsvērt 

iespēju iekļaut šīs regulas darbības jomā citu veidu sintētiskās degvielas, 
piemēram, mazoglekļa sintētiskās degvielas, kas ļauj panākt lielu siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazinājumu, ja šādas degvielas tiks definētas Atjaunīgo 
energoresursu direktīvā.”

2. daļa: šie vārdi

The Left, PPE, Renew, S&D
grozījums Nr. 34
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “Tādēļ ieņēmumi, kas gūti no sodiem saskaņā ar šo 

regulu”, “būtu jāiedala jaunajam Ilgtspējīgas aviācijas fondam”, “50 % no 
ieņēmumiem, kas gūti, izsolot aviācijas kvotas saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK 
[ETS]” un “būtu jāiedala jaunajam Ilgtspējīgas aviācijas fondam”

2. daļa: “Tādēļ ieņēmumi, kas gūti no sodiem saskaņā ar šo regulu”, “būtu jāiedala 
jaunajam Ilgtspējīgas aviācijas fondam”

3. daļa: “50 % no ieņēmumiem, kas gūti, izsolot aviācijas kvotas saskaņā ar Direktīvu 
2003/87/EK [ETS],”

4. daļa: “būtu jāiedala jaunajam Ilgtspējīgas aviācijas fondam”

S&D, Verts/ALE
grozījums Nr. 14
1. daļa: “Šī regula nebūtu jāpiemēro gaisa kuģiem, kas izpilda lidojumus humanitāros, 

meklēšanas, glābšanas, katastrofu seku likvidēšanas vai medicīniskos nolūkos, jo 
lidojumi, kas tiek veikti šādos apstākļos, ir ārkārtas rakstura lidojumi un tādēļ tos 
ne vienmēr var plānot tāpat kā regulārus lidojumus. Ņemot vērā šādu lidojumu 
būtību, ne vienmēr ir iespējams izpildīt šajā regulā paredzētos pienākumus, jo tas 
var radīt nevajadzīgu slogu. Šī regula būtu jāpiemēro gaisa kuģiem, kas darbojas 
civilajā aviācijā un veic komerciālu gaisa pārvadājumu lidojumus. Tā nebūtu 
jāpiemēro militāriem gaisa kuģiem vai gaisa kuģiem, kas iesaistīti muitas, policijas 
un ugunsdzēsības operācijās. Lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
visā ES aviācijas vienotajā tirgū un visā ES radītu labvēlīgus apstākļus SAF tirgus 
un nepieciešamās SAF infrastruktūras attīstībai, šai regulai būtu jāattiecas uz visu 
komerciālo gaisa satiksmi no lidostām, kuras atrodas ES teritorijā. Vienlaikus, lai 
nodrošinātu gaisa satiksmes savienojamību ES iedzīvotāju, uzņēmumu un reģionu 
labā,”

2. daļa: “garantētu vajadzīgo elastību, kas ļautu degvielas piegādātājiem nodrošināt un 
aviosabiedrībām uzpildīt ilgtspējīgas aviācijas degvielas visrentablākajā veidā, un”

3. daļa: “izvairītos no pārmērīga sloga uzlikšanas gaisa pārvadājumiem mazās lidostās,”
4. daļa: “kā pārejas posms būtu jāizveido elastības mehānisms, kas ietvertu reģistrēšanas 

un pieprasīšanas (Book & Claim) sistēmas elementus. Lai novērstu nevajadzīgus 
konkurences izkropļojumus iekšējā tirgū, pēc minētā pārejas perioda šajā regulā 
noteiktās prasības ilgtermiņā būtu vienādi jāpiemēro visām Savienības lidostām 
un visiem komerciālajiem gaisa kuģu ekspluatantiem, kuru gaisa kuģi izlido vai 
piezemējas Savienības lidostās.”
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grozījums Nr. 23
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un jāievieš elastības mehānisms”, “Ilgtspējīgu 

aviācijas degvielu piegāde būtu jāsāk 2025. gadā,” un “piemērojot SAF elastības 
mehānismā paredzēto elastīgumu.”

2. daļa: “un jāievieš elastības mehānisms”
3. daļa: “Ilgtspējīgu aviācijas degvielu piegāde būtu jāsāk 2025. gadā,”
4. daļa: “piemērojot SAF elastības mehānismā paredzēto elastīgumu.”

ID, PPE, S&D, Verts/ALE
grozījums Nr. 46
1. daļa: vārdu “tūlītējas savietojamības” svītrošana
2. daļa: “šķidrās un gāzveida degvielas, kas ražotas no neatjaunojamas izcelsmes 

atkritumu apstrādes gāzes un atgāzes, kura nenovēršami un netīši rodas 
ražošanas procesā no rūpnieciskām iekārtām, kā minēts Direktīvas (ES) 
2018/2001 2. panta otrās daļas 35. punktā, un kas atbilst minētās direktīvas 25. 
panta 2. punkta otrajā daļā noteiktajiem siltumnīcefekta gāzu emisiju 
aiztaupījuma kritērijiem,”

3. daļa: “Līdz 2034. gada 31. decembrim”
4. daļa: “ilgtspējīgas aviācijas degvielas var ietvert arī biodegvielas, kas atbilst Direktīvas 

(ES) 2018/2001 29. pantā noteiktajiem ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju 
aiztaupījuma kritērijiem un ir sertificētas saskaņā ar minētās direktīvas 30. pantu, 
izņemot biodegvielas, kuras ražotas no minētās direktīvas 2. panta otrās daļas 40. 
punktā definētajiem pārtikas un dzīvnieku barības kultūraugiem;”

PPE, Renew, S&D, Verts/ALE
grozījums Nr. 86
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un 50 % no ieņēmumiem, kas gūti, izsolot aviācijas 

kvotas saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK [ETS],”
2. daļa: šie vārdi

ECR, PPE
grozījums Nr. 102AD5
1. daļa: “85 %”
2. daļa: “50 %”

Dažādi
Grozījumi Nr. 115, 116 un 135 ir atsaukti.

8. 2021. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālajām 
darbībām

Ziņojums: David Cormand (A9-0165/2022)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

aiz § 29 1 ID AN - 88, 441, 45

aiz § 33 2 ID -

aiz § 39 3 ID -

aiz § 41 4 ID -

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 484, 52, 41

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ID: grozījums Nr. 1
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9. 2020. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības 
kontroli

Ziņojums: Corina Crețu (A9-0173/2022)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

§ 33 1 S&D -

§ 38 4 ID -

41. pants, aiz 1. daļas 5 ID PS - 68, 452, 54

aiz § 55 6 ID PS - 123, 435, 3

bd

1 +

§ 64 § sākotnējais 
teksts

2 +

2 S&D -§ 72

3 Verts/ALE EB - 251, 312, 8

bd

1/EB + 403, 145, 21

§ 76 § sākotnējais 
teksts

2 +

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 492, 42, 36

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ID: grozījumi Nr. 5, 6

Pieprasījumi balsot pa daļām
PPE
§ 64
1. daļa: “pauž nopietnas bažas par pārredzamības samazināšanos EIB, proti, 2010. gadā 

96,1 % no visiem projektiem tika publicēti trīs nedēļas pirms apstiprināšanas 
valdē un 2020. gadā šis rādītājs samazinājās līdz pat 60 %;”

2. daļa: “atgādina, ka EIB grupas pārredzamības politika ļauj nepublicēt tikai ierobežotu 
skaitu projektu kopsavilkumu pirms valdes tos apstiprina un dažos gadījumos tikai 
pēc tam, kad ir parakstīts aizdevums, lai aizsargātu pamatotas intereses, 
piemēram, komercnoslēpumus; atzinīgi vērtē to, ka galu galā EIB publicē visus 
projektus;”
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§ 76
1. daļa: “pauž nopietnas bažas par to, ka EIB trūkst sociālā dialoga, jo īpaši, lai risinātu 

problēmas saistībā ar apgalvojumiem par aizskarošu izturēšanos un darba vidi;”
2. daļa: “mudina EIB vadību iesaistīties konstruktīvā dialogā ar darbiniekiem, lai kliedētu 

viņu bažas un veicinātu uzticēšanos un pārskatatbildības kultūru; mudina EIB 
turpināt veikt darbinieku aptaujas un konsultācijas; norāda uz pēdējos gados 
veikto darbinieku aptauju negatīvajiem rezultātiem un vienlaikus mudina EIB 
īstenot konkrētus pasākumus, kuru mērķis ir atrisināt darbinieku ziņotās 
problēmas, jo īpaši tās, kas saistītas ar iekšējās mobilitātes problēmām; ņem vērā 
EIB centienus iekļaut apsekojumus kā daļu no savas pastāvīgās uzklausīšanas 
pieejas, lai veicinātu darbinieku iesaisti, piemēram, izmantojot neseno 
apsekojumu par veselību un labklājību;”

10. 2020. gada ziņojums par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību 
— cīņu pret krāpšanu

Ziņojums: Katalin Cseh (A9-0175/2022)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

§ 33 1 ID -

aiz § 37 3 Renew PS + 357, 188, 15

§ 39 4 Renew PS + 489, 9, 60

§ 59 2 ID -

aiz § 62 5 Renew PS + 313, 242, 16

6 Renew PS + 425, 124, 18

7 Renew PS + 442, 119, 5

8 Renew PS + 399, 154, 9

9 Renew PS + 456, 68, 43

10 Renew PS + 432, 117, 11

aiz § 67

11 Renew PS + 418, 126, 14

aiz § 71 12 Renew PS + 489, 14, 65

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 437, 94, 39

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
Renew: grozījumi Nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
PPE: grozījums Nr. 8
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11. Labāks likumdošanas process: kopīgi centieni nolūkā izstrādāt labākus 
tiesību aktus

Ziņojums: Tiemo Wölken (A9-0167/2022)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

§ 3 § sākotnējais 
teksts

PS + 446, 90, 32

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 453, 26, 87

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ECR: § 3

12. ASV Augstākās tiesas lēmums atcelt tiesības uz abortu Amerikas 
Savienotajās Valstīs un nepieciešamība aizsargāt tiesības uz abortu un 
sieviešu veselību, tostarp ES

Rezolūciju priekšlikumi: B9-0365/2022, B9-0366/2022, B9-0367/2022

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums B9-0365/2022
(S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, deputāti)

1 ECR PS - 161, 371, 22

2 ECR PS - 151, 376, 25

pirms § 1

3 ECR PS - 176, 292, 78

bd

1 +

§ 1 § sākotnējais 
teksts

2 +

§ 2 § sākotnējais 
teksts

ats. +

§ 3 § sākotnējais 
teksts

ats. +

bd

1 +

§ 4 § sākotnējais 
teksts

2 +

bd§ 5 § sākotnējais 
teksts

1 +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

2 +

bd

1 +

§ 10 § sākotnējais 
teksts

2 +

bd

1 +

2 +

§ 12 § sākotnējais 
teksts

3 +

§ 13 § sākotnējais 
teksts

ats. +

bd

1 +

§ 14 § sākotnējais 
teksts

2 +

4. norāde § sākotnējais 
teksts

ats./EB + 344, 120, 42

5. norāde § sākotnējais 
teksts

ats. +

bd

1 +

C apsvērums § sākotnējais 
teksts

2 +

bd

1 +

D apsvērums § sākotnējais 
teksts

2 +

bd

1 +

2 +

3 +

4 +

G apsvērums § sākotnējais 
teksts

5 +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

bd

1 +

I apsvērums § sākotnējais 
teksts

2 +

J apsvērums § sākotnējais 
teksts

ats. +

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 324, 155, 38

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi

B9-0366/2022 ID ↓

B9-0367/2022 ECR PS ↓

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ECR: grozījumi Nr. 1, 2, 3; rezolūcijas priekšlikums B9-0367/2022
Renew, 
Verts/ALE:

galīgais balsojums

Pieprasījumi balsot atsevišķi
PPE: § 2, 3, 13; 4., 5. norāde; J apsvērums

Pieprasījumi balsot pa daļām
PPE
§ 1
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “atgādina, ka SRVT ir cilvēka pamattiesības, kuras 

būtu jāaizsargā un jāveicina un kuras nekādā veidā nevar vājināt vai atcelt;”
2. daļa: šie vārdi

§ 4
1. daļa: “pauž stingru solidaritāti un atbalstu sievietēm un meitenēm ASV, kā arī tiem, kas 

šādos sarežģītos apstākļos ir iesaistīti tiesību un legālas un drošas abortu aprūpes 
nodrošināšanā un aizstāvībā;”

2. daļa: “atbalsta arī aicinājumu ASV Kongresam pieņemt likumprojektu, kas aizsargātu 
abortu federālā līmenī;”

§ 5
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “kas ir cilvēktiesību pārkāpums un ar dzimumu 

saistītas vardarbības veids”
2. daļa: šie vārdi

§ 10
1. daļa: “aicina ES un tās dalībvalstis juridiski atzīt abortu un aizstāvēt tiesības uz drošu un 

legālu abortu un citām SRVT;”
2. daļa: “turklāt aicina ES rīkoties kā aizstāvei un atzīt šīs tiesības par vienu no galvenajām 

prioritātēm sarunās ar starptautiskām iestādēm un citos daudzpusējos forumos, 
piemēram, Eiropas Padomē, kā arī atbalstīt to iekļaušanu Vispārējā cilvēktiesību 
deklarācijā;”
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§ 12
1. daļa: “mudina dalībvalstis atcelt kriminālatbildību par abortiem un novērst un apkarot 

šķēršļus drošiem un legāliem abortiem un SRVT pieejamībai;”
2. daļa: “aicina dalībvalstis garantēt piekļuvi drošiem, legāliem un bezmaksas abortu 

pakalpojumiem, pirmsdzemdību un dzemdību veselības aprūpes pakalpojumiem 
un precēm, brīvprātīgai ģimenes plānošanai, kontracepcijai, jauniešiem 
draudzīgiem pakalpojumiem, kā arī HIV profilaksei, ārstēšanai, aprūpei un 
atbalstam bez diskriminācijas;” izņemot vārdu “bezmaksas”

3. daļa: “bezmaksas”

§ 14
1. daļa: “aicina Eiropas Ārējās darbības dienestu, ES delegāciju ASV, Komisiju un visas ES 

dalībvalstis izmantot visus to rīcībā esošos instrumentus ar mērķi ārējās attiecībās 
stiprināt darbības, kas vērstas pret regresu sieviešu tiesību un SRVT jomā,”

2. daļa: “tostarp kompensējot jebkādu iespējamu ASV finansējuma samazinājumu SRVT 
visā pasaulē un stingri aizstāvot un piešķirot prioritāti vispārējai piekļuvei drošiem 
un likumīgiem abortiem un citām SRVT;”

C apsvērums
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu “vispārēju”
2. daļa: šis vārds

D apsvērums
1. daļa: “tā kā SRVT, tostarp drošs un legāls aborts, ir vienas no pamattiesībām; tā kā 

kriminālatbildības noteikšana, aizkavēšana un piekļuves liegšana attiecībā uz 
SRVT ir pret sievietēm un meitenēm vērstas vardarbības veids;”

2. daļa: “tā kā šie ierobežojumi un aizliegumi nesamazina abortu skaitu, bet tikai piespiež 
personas mērot lielus attālumus vai izmantot nedrošus abortus, padarot viņas 
neaizsargātas pret kriminālizmeklēšanu un kriminālvajāšanu, un ietekmē 
personas, kurām visvairāk trūkst resursu un informācijas; tā kā gandrīz visi nāves 
gadījumi, kas izriet no nedrošiem abortiem, notiek valstīs, kurās aborts ir stingri 
ierobežots; tā kā tiek lēsts, ka ASV mātes nāves gadījumu skaits gadā nedrošu 
abortu dēļ līdz otrajam gadam pēc aizlieguma stāšanās spēkā palielināsies par 
21 %; tā kā šādi nāves gadījumi ir pilnībā novēršami; tā kā aborta aizliegumi arī 
palielinās ar piespiedu grūtniecību saistīto nāves gadījumu skaitu;”

G apsvērums
1. daļa: “tā kā par spīti vispārējam progresam SRVT aizsardzībā visā pasaulē, arī Eiropā, 

regress attiecībā uz droša un legāla aborta tiesībām raisa nopietnas bažas; tā kā 
Roe v Wade atcelšana varētu iedrošināt pretaborta kustību Eiropas Savienībā;”

2. daļa: “tā kā Polija ir vienīgā ES dalībvalsts, kas no saviem tiesību aktiem ir izslēgusi 
pamatu abortam, neleģitīmajai Konstitucionālajai tiesai 2020. gada 22. oktobrī 
nolemjot atcelt sen iedibinātās Polijas sieviešu tiesības un tādējādi de facto 
aizliedzot abortu;”

3. daļa: “tā kā aborts ir aizliegts Maltā; tā kā medicīniskais aborts, ko veic agrīnā 
grūtniecības posmā, nav likumīgs Slovākijā un nav pieejams Ungārijā; tā kā 
piekļuve abortam vājinās arī Itālijā; tā kā piekļuve ar abortu saistītajai aprūpei tiek 
liegta arī citās ES dalībvalstīs, piemēram, nesen Horvātijā;”

4. daļa: “tā kā ES un tās dalībvalstīm ir obligāti jāaizstāv SRVT un jāuzsver, ka sieviešu 
tiesības ir neatņemamas un ka tās nedrīkst atcelt vai vājināt;”

5. daļa: “tā kā ir izšķirīgi svarīgi, lai ES un tās dalībvalstis turpinātu panākt progresu 
piekļuves drošai, likumīgai un savlaicīgai ar abortu saistītajai aprūpei garantēšanā 
saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas ieteikumiem un pierādījumiem;”

I apsvērums
1. daļa: “tā kā Eiropas Savienības Pamattiesību hartā ir nostiprinātas galvenās ES 

iedzīvotāju pamattiesības un brīvības;”
2. daļa: “tā kā drošu un legālu abortu aizsardzība tieši ietekmē Pamattiesību hartā atzīto 

tiesību, piemēram, cilvēka cieņas, personīgās autonomijas, vienlīdzības un fiziskās 
integritātes, efektīvu īstenošanu;”


