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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 

AIZKL aizklāta balsošana 
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1. Organizācijas "Da'esh" nesenie uzbrukumi un cilvēku, it īpaši asīriešu 

nolaupīšanas gadījumi Tuvajos Austrumos 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015, B8-

0259/2015, B8-0262/2015, B8-0264/2015 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0240/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

4. § § sākotnējais 

teksts 

PS + 552, 67, 8 

aiz 6. § 1 GUE/NGL  -  

aiz 10. § 2 GUE/NGL  -  

aiz 17. § 3 GUE/NGL  -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0240/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0253/2015  ALDE  ↓  

B8-0254/2015  ECR  ↓  

B8-0256/2015  EFDD  ↓  

B8-0259/2015  PPE  ↓  

B8-0262/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0264/2015  S&D  ↓  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL, EFDD: 4. § 

 

Dažādi 

Rezolūcijas priekšlikumu B8-0259/2015 ir parakstījusi arī Anna Záborská (PPE grupa). 

Rezolūcijas priekšlikumu B8-0264/2015ir parakstījuši arī Afzal Khan un Hugues Bayet (S&D 

grupa). 

Kopīgo rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0240/2015 ir parakstījusi arī Biljana Borzan (S&D 

grupa). 
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2. Dienvidsudāna, tostarp nesenie bērnu nolaupīšanas gadījumi 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015, B8-

0260/2015, B8-0263/2015, B8-0266/2015 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0241/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

1. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

11. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

L apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 626, 4, 11 

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0241/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0255/2015  ALDE  ↓  

B8-0257/2015  ECR  ↓  

B8-0258/2015  EFDD  ↓  

B8-0260/2015  PPE  ↓  

B8-0263/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0266/2015  S&D  ↓  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

S&D: galīgais balsojums 

 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

GUE/NGL: L apsvērums 
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Pieprasījumi balsot pa daļām 

GUE/NGL: 

1. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „izveidot vienotu valsts pārejas perioda valdību” 

2. daļa: šie vārdi 

 

11. § 

1. daļa: „atzinīgi vērtē .. īstenot šo rezolūciju;” 

2. daļa: „uzsver — .. ieroču embargo;” 

 

Dažādi 

Rezolūcijas priekšlikumu B8-0266/2015 ir parakstījuši arī Afzal Khan un Hugues Bayet 

(S&D grupa). 

Rezolūcijas priekšlikumu B8-0260/2015 ir parakstījusi arī Anna Záborská (PPE grupa). 

Kopīgo rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0241/2015 ir parakstījusi arī Biljana Borzan (S&D 

grupa). 

 

 

3. Tanzānija, it īpaši zemes sagrābšanas jautājums 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015, B8-

0268/2015, B8-0269/2015, B8-0270/2015 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0242/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

2. § 4 PPE  -  

3. § 5 PPE  -  

12. § § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

13. § 1 EFDD  -  

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 315, 307, 20 

14. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

16. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 -  

2 ↓  

A apsv. 2 PPE  -  

M apsv. 3 PPE  -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0242/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0261/2015  ALDE  ↓  

B8-0265/2015  ECR  ↓  

B8-0267/2015  EFDD  ↓  

B8-0268/2015  PPE  ↓  

B8-0269/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0270/2015  S&D  ↓  

 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ECR, PPE 12. un 16. § 

 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

S&D: 

16. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „brīvprātīgos un saistošos” 

2. daļa: šie vārdi 

 

PPE: 

13. § 

1. daļa: „uzsver, ka ir svarīgi .. zemes iegādē Tanzānijā,” 

2. daļa: „un prasa .. šādu darbību uzraudzībai;” 

 

14. § 

1. daļa: „aicina Komisiju .. veicina cilvēktiesību ievērošanu” 

2. daļa: „un risina ar zemes sagrābšanu saistītās problēmas;” 
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Dažādi 

Kopīgo rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0242/2015 ir parakstījusi arī Biljana Borzan (S&D 

grupa). 

Rezolūcijas priekšlikumu B8-0268/2015 ir parakstījusi arī Anna Záborská (PPE grupa). 

Rezolūcijas priekšlikumu B8-0270/2015 ir parakstījuši arī Afzal Khan un Hugues Bayet 

(S&D grupa). 

 

 

4. Krievijas opozīcijas līdera Borisa Ņemcova slepkavība un demokrātijas 

stāvoklis Krievijā 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0248/2015, B8-0250/2015, B8-

0251/2015, B8-0252/2015 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0239/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Valentinas Mazuronis) 

19. § 1 PPE PS + 568, 38, 34 

20. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/EB + 361, 245, 36 

2/EB - 102, 519, 17 

N apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0239/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0247/2015  ALDE  ↓  

B8-0248/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0249/2015  ECR  ↓  

B8-0250/2015  S&D  ↓  

B8-0251/2015  EFDD  ↓  

B8-0252/2015  PPE  ↓  
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Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

PPE: grozījums Nr. 1 

 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

PPE: N apsvērums 

 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

PPE: 

20. § 

1. daļa: „aicina Komisiju .. veicina cilvēktiesību ievērošanu” 

2. daļa: „un risina ar zemes sagrābšanu saistītās problēmas;” 

 

Dažādi 

Rezolūcijas priekšlikumu B8-0249/2015 ir parakstījusi arī Beata Gosiewska (ECR grupa). 

Rezolūcijas priekšlikumu B8-0250/2015 ir parakstījis arī Afzal Khan (S&D grupa). 

Kopīgo rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0239/2015 ir parakstījuši arī Inese Vaidere un Artis 

Pabriks (PPE grupa). 

Jerzy Buzek (PPE grupa) ir atsaucis savu parakstu zem kopīgā rezolūcijas priekšlikuma 

RC-B8-0239/2015. 

 

 

5. Eiropas Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas 

jautājumos gada ziņojums Eiropas Parlamentam 

Ziņojums: Elmar Brok (A8-0039/2015) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

1. § 5 GUE/NGL  -  

3. § 6 GUE/NGL  -  

5. § § sākotnējais 

teksts 

PS + 483, 108, 58 

6. § § sākotnējais 

teksts 

PS + 444, 124, 78 

9. § 7 GUE/NGL  -  

13. § 4 PPE, S&D  +  

18. § 8 GUE/NGL  -  

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

2 +  

aiz 18. § 1 Verts/ALE PS + 550, 53, 46 

20. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

21. § 9 GUE/NGL  -  

22. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

31. § 10 GUE/NGL  -  

34. § 11 GUE/NGL PS - 272, 368, 4 

13 ECR  -  

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 513, 118, 9 

2/PS + 505, 122, 8 

3/PS + 511, 126, 6 

35. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 508, 109, 22 

3/PS + 572, 44, 30 

36. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 507, 125, 15 

2/PS + 457, 156, 29 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

aiz 36. § 14 ECR  + grozīts mutiski 

39. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

44. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

47. § § sākotnējais 

teksts 

 + grozīts mutiski 

50. § 12 GUE/NGL  -  

2 Verts/ALE PS + 539, 45, 45  

grozīts mutiski 

52. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

aiz 59. § 3 Verts/ALE PS + 501, 112, 28 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 436, 145, 64 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL: 5, 6, 36. § un groz. Nr. 11 

Verts/ALE: groz. Nr. 1, 2 un 3 

 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

GUE/NGL: 

34. § 

1. daļa: „atbalsta ES pieņemtās .. pildīta Minskas vienošanās,” 

2. daļa: „taču tās iespējams .. starptautiskos pienākumus;” 

3. daļa „aicina Komisiju .. vienveidīgi piemērotas;” 

 

35. § 

1. daļa: „uzsver, ka ES un dalībvalstīm .. vienota nostāja;” 

2. daļa: „aicina kandidātvalstis .. integritātes beznosacījumu ievērošanu;” 

3. daļa „uzskata, ka Krievijas un ES .. starptautiskos tiesību aktus;” 
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Verts/ALE: 

18. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „uzsver, ka uzticamas .. aizsardzības politikai 

(KDAP);” un „atzinīgi vērtē AP/PV apņemšanos .. aizsardzības ministru 

konfigurācijā;” 

2. daļa: šie vārdi 

 

20. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot 2., 3., 4. un 6. ievilkumu 

2. daļa: 2., 3., 4. un 6. ievilkums 

 

22. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „prasa izstrādāt nepieciešamos .. kibertelpā un 

novēršot tos;” un „atzinīgi vērtē ES kiberdrošības .. autoritāriem režīmiem;” 

2. daļa: šie vārdi 

 

36. § 

1. daļa: „uzsver nepieciešamību pēc .. neitralizētu Krievijas propagandu;” 

2. daļa: „aicina šajā sakarā sadarboties .. stratēģiskās komunikācijas jautājumos;” 

 

39. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „Jordānijas un Marokas” 

2. daļa: šie vārdi 

 

44. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „un tās centienus apkarot IS ar militāriem 

līdzekļiem;” 

2. daļa: šie vārdi 

 

52. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „būtu jāpastiprina ES un NATO sadarbība un” 

2. daļa: šie vārdi 
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Dažādi 

Verts/ALE grupa ir atsaukusi no grozījuma Nr. 3 šādus vārdus:  

„uzskata par dziļas nožēlas vērtu to, ka pirmo reizi kopš SKT izveides ES nav izdevusi 

paziņojumu, kurā atzinīgi vērtē to, ka Romas statūtus ir ratificējusi kāda trešā valsts, proti, 

Palestīna, un mudina ES publiski atzīt šo pozitīvo notikumu gaitu; mudina ES nosodīt visus 

soda pasākumus, kas veikti pret Palestīnu par to, ka tā īsteno savas likumīgās tiesības ratificēt 

šo līgumu;” 

 

Arnaud Danjean ierosināja šādu mutisku grozījumu 47. punktam: 

„47. uzsver, ka daudzās jomās Savienības ārpolitikai attiecībā uz dienvidu kaimiņvalstīm ir 

jāizveido saikne arī ar Āfriku; uzskata, ka Āfrika, jo īpaši Sāhelas un Sahāras reģions, ir 

stratēģiski apdraudēts, un prasa atbilstošu ES reakciju uz šiem draudiem, tostarp pasākumus 

tādās jomās kā ekonomiskās attīstība, demokrātija, tiesiskums, izglītība un drošība; norāda, ka 

pastāvīgi paplašinās Islāma Magribas Al Qaeda (AQIM) teroristu, Al-Mourabitoun, kas 

radies, sajaucoties Kustībai par vienotību un džihādu Rietumāfrikā (MUJAO) un Mokhtar 

Belmokhtar Vīru maskās brigādei, un grupējuma Boko Haram kriminālā darbība; uzsver, ka ir 

jāīsteno Eiropas stratēģijas Sāhelas reģiona drošībai un attīstībai ieteikumi, un aicina 

Komisiju novērtēt šo stratēģiju”; 

 

Elmar Brok ierosināja šādu mutisku grozījumu grozījumam Nr. 2: 

„50. uzskata, ka ASV ir nozīmīga ES stratēģiskā partnere, un aicina ciešāk koordinēt ASV un 

ES ārpolitiku uz līdztiesīgiem pamatiem, atbalstot starptautiskās tiesības un īstenojot vienotu 

pieeju problēmām ES kaimiņvalstīs un globālā līmenī; uzsver, ka transatlantiskajai 

tirdzniecības un ieguldījumu partnerībai ir stratēģisks raksturs un tai ir potenciāls pavērt 

iespējas transatlantiskajiem partneriem noteikt globālus standartus darba, veselības, vides un 

intelektuālā īpašuma jomā un stiprināt globālo pārvaldību; šajā sakarā prasa lielāku atvērtību 

un pārredzamību sarunās un visos procesa posmos iesaistīt visas ieinteresētās personas; 

uzskata, ka Latīņamerika ir nozīmīga ES partnere un ka ir jāattīsta dažādi trīspusējās 

transatlantiskās sadarbības aspekti;” 

 

Charles Tannock ierosināja šādu mutisku grozījumu 14. grozījumam: 

„38. mudina ES vadību un dalībvalstis garantēt drošību un brīvību kristiešiem un citām 

reliģisko un etnisko minoritāšu grupām, kuras saskaras ar pieaugošu diskrimināciju un 

vajāšanu un nonāk krustugunīs; aicina EĀDD un dalībvalstis nodrošināt, ka turpmākie 

divpusējie nolīgumi ietver efektīvus uzraudzības mehānismus, lai aizsargātu reliģisko 

minoritāšu cilvēktiesības un efektīvi īstenotu ES vadlīnijas par reliģijas un ticības brīvības 

veicināšanu un aizsardzību;” 

 

 

6. 2013. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas 

Savienības politiku šajā jomā 

Ziņojums: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

aiz 1. § 8 GUE/NGL  -  

aiz 3. § 9 GUE/NGL  -  

5. § § sākotnējais 

teksts 

PS + 440, 175, 33 

aiz 22. § 7 vairāk nekā 

40 deputāti 

 -  

30. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

31. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

67. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

77. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

79. § § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

83. § § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

94 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/EB + 372, 254, 17 

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

100. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3/EB - 280, 333, 28 

4 +  

106. § 10 GUE/NGL  -  

110. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

117. § 11 GUE/NGL  -  

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

aiz 117. § 12 GUE/NGL bd   

1 -  

2 -  

132. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 -  

4 +  

135. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 396, 207, 39 



P8_PV(2015)03-12(VOT)_LV.doc 14 PE 550.895 
 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

aiz 135. § 13 GUE/NGL  -  

136. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 417, 191, 37 

3/PS + 541, 70, 27 

4/PS + 394, 192, 38 

150. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

153. § 1 S&D  +  

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 ↓  

2 ↓  

161. § § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

162. § § sākotnējais 

teksts 

PS + 472, 115, 46 

163. § § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

164. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 404, 187, 46 

165. § 3 PPE EB + 388, 229, 21 

§ sākotnējais 

teksts 

PS ↓  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

174. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

183. § 16rev. GUE/NGL  -  

2 S&D, PPE  +  

aiz 183. § 14 GUE/NGL  -  

186. § 4 PPE  +  

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 ↓  

2 ↓  

187. § 5 PPE  +  

190. § 6 PPE  -  

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

191. § § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

aiz 193. § 15 GUE/NGL  -  

aiz 210. § §   + mutisks grozījums 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 390, 151, 97 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ECR: 5. § 

EFDD: 162. un 165. § 

ALDE: 135. § (2. daļa), 136. § (2.,3. un 4. daļa), 164. § (2. daļa) 
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Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ECR: 79, 83, 162, 165 un 191. §  

GUE/NGL: 5. § 

PPE: 161., 162. un 163. § 

S&D: 5. § 

 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ECR: 

67. § 

1. daļa: „atgādina par savu nepārprotamo .. prioritātēm Cilvēktiesību padomē,” 

2. daļa: „un uzskata, ka arī turpmāk .. šī prakse tika pārtraukta;” 

 

94. § 

1. daļa: „prasa ES nodrošināt, ka .. šo klauzulu piemērošanu,” 

2. daļa: „kā arī prasa vairāk apspriesties .. par nolīgumu cilvēktiesību aspektiem;” 

 

153. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „izstrādāt inovatīvus finanšu .. fiskālās reformas 

un” 

2. daļa: šie vārdi 

 

GUE/NGL: 

174. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „uzsver, ka bērniem un pusaudžiem 

vai netraucē mācības;” 

2. daļa: šie vārdi 

 

ALDE: 

grozījums Nr. 12 

1. daļa: „uzskata, ka nesodāmības .. masveida spiegošanas darbības;” 

2. daļa: „prasa nekavējoties apturēt .. Eiropas iedzīvotāju tiesību ievērošana;” 

 

PPE: 

31. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „gan Eiropas Savienībā, gan .. un Turcijā;” 

2. daļa: šie vārdi 

 

77. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu „juridiski” 

2. daļa: šis vārds 

 

110. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „un aicina noteikt universālu sociālās aizsardzības 

minimumu;” 

2. daļa: šie vārdi 

 

117. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „aizbildinoties ar” 

2. daļa: šie vārdi 
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164. § 

1. daļa: „atzinīgi vērtē pieaugošo .. pārkāpumiem un jāapkaro;”, izņemot vārdus „un 

seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību” 

2. daļa: šie vārdi 

 

186. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „tostarp Frontex un Eurosur;” 

2. daļa: šie vārdi 

 

190. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „Eiropas Savienībā” 

2. daļa: šie vārdi 

 

S&D: 

30. § 

1. daļa: „norāda uz lielajiem .. cilvēktiesību stāvoklis šajā valstī; 

2. daļa: „uzsver, ka Krievija pašlaik .. stratēģiskās partnerības kritērijiem;” 

 

150. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu „ekskluzīvā” 

2. daļa: šis vārds 

 

ECR, ALDE, PPE, S&D: 

100. § 

1. daļa: „pauž nožēlu, ka pasaulē .. apiet šos noteikumus;” 

2. daļa: „tādēļ uzsver .. sociālo atbildību;”, izņemot vārdus „juridiski saistošus” 

3. daļa „juridiski saistošus” 

4. daļa „stingri atbalsta ANO pamatprincipu .. un izplatīšanā visā pasaulē;” 

 

132. § 

1. daļa: „atzinīgi vērtē to, ka 2013. pārskata .. no savas reliģiskās piederības;” 

2. daļa: „atzinīgi vērtē jaunās .. cilvēktiesību prioritātēm;”, izņemot vārdu „trim” 

3. daļa „trim” 

4. daļa „mudina PV/AP un .. reliģiskajiem līderiem;” 

 

135. § 

1. daļa: „prasa ES aktīvi piedalīties .. ir pamata cilvēktiesības,” 

2. daļa: „un seksuālajām un reproduktīvajām tiesībām;” 

 

136. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „īpaši saistībā ar viņu seksuālo un reproduktīvo 

veselību un seksuālajām un reproduktīvajām tiesībām,” „un tiesības pieņemt 

patstāvīgi lēmumus, kas skar cita starpā tiesības uz brīvprātīgas ģimenes 

plānošanas” un „un legālu abortu pieejamību,” 

2. daļa: „īpaši saistībā ar viņu seksuālo un reproduktīvo veselību un seksuālajām un 

reproduktīvajām tiesībām,” 

3. daļa un tiesības pieņemt patstāvīgi lēmumus, kas skar cita starpā tiesības uz 

brīvprātīgas ģimenes plānošanas” 

4. daļa „un legālu abortu pieejamību,” 
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Dažādi 

Grozījumu Nr. 2. ir parakstījusi arī Monika Hohlmeier (PPE grupa). 

 

Silvia Costa ierosināja mutisku grozījumu nolūkā iekļaut jaunu punktu pēc 210. punkta: 

„210.a Atkārtoti uzsver, ka saistībā ar cilvēktiesību universālumu un pamatojoties uz 

UNESCO konvencijām, kultūras daudzveidība un kultūras mantojums ir pasaules mēroga 

mantojums un ka starptautiskajai sabiedrībai ir pienākums sadarboties tā aizsardzībā un 

vērtības saglabāšanā; uzskata, ka par tīšiem kultūras un mākslas mantojuma iznīcināšanas 

veidiem, kādi pašlaik tiek īstenoti Irākā un Sīrijā, būtu jāizvirza apsūdzības kā par kara 

noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci;” 

 

 

7. ES un Arābu valstu līgas attiecības un sadarbība terorisma apkarošanā 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-

0223/2015, B8-0224/2015, B8-0225/2015 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0215/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

aiz 2. § 1 GUE/NGL  -  

aiz 7. § 4 GUE/NGL  + grozīts mutiski 

8. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

aiz 8. § 2 GUE/NGL  -  

aiz 12. § 3 GUE/NGL  + grozīts mutiski 

14. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0215/2015  ALDE  ↓  

B8-0216/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0221/2015  ECR  ↓  

B8-0222/2015  S&D  ↓  

B8-0223/2015  EFDD  ↓  

B8-0224/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0225/2015  PPE  ↓  

 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

Verts/ALE: 

8. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „ir jāsaglabā līdzsvars .. teroristu uzbrukumiem, 

un ka” 

2. daļa: šie vārdi 

 

14. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „līdzšinējā visumā neveiksmīgā” 

2. daļa: šie vārdi 

 

Dažādi 

Victor Boștinaru ierosināja šādu mutisku grozījumu 4. grozījumam: 

„8. aicina ES un Arābu valstu līgas dalībvalstu iestādes ievērot spīdzināšanas aizliegumu, kā 

tas jo īpaši noteikts ANO Konvencijā pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai 

pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem, kuru lielākā daļa no tām ir parakstījušas un 

ratificējušas; atgādina, ka spīdzināšanas laikā iegūtas piespiedu atzīšanās nav derīgas;” 

 

Victor Boștinaru ierosināja šādu mutisku grozījumu 3. grozījumam: 

„14. aicina Padomi pārbaudīt, vai nav pārkāpts ES Rīcības kodekss attiecībā uz ieroču 

eksportu saistībā ar represijām;” 
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8. Jūrasasaru krājuma ilgtspējīgu izmantošanu 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0235/2015 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0235/2015  

(PECH komiteja) 

3. § 4 GUE/NGL  -  

4. § 6 GUE/NGL  -  

aiz 4. § 5 GUE/NGL PS - 65, 480, 56 

6. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 476, 122, 5 

3/PS + 476, 123, 6 

4 +  

7. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 540, 59, 3 

2/PS + 492, 98, 10 

8. § 7 GUE/NGL PS - 94, 511, 2 

§ sākotnējais 

teksts 

PS + 471, 110, 27 

aiz H apsv. 1 GUE/NGL  -  

aiz I apsv. 2 GUE/NGL PS - 86, 516, 5 

M apsv. 3S GUE/NGL  -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 501, 57, 40 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

PPE: 8. § un galīgais balsojums 

GUE/NGL: groz. Nr. 2, 5 un 7 

ECR: 7. § 
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Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ECR: 8. § 

 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

GUE/NGL: 

7. § 

1. daļa: „atzīst, ka TAC ieviešana .. pēc atpūtas zvejas,” 

2. daļa: „taču, ņemot vērā akūto .. šādi pasākumi ir jāapsver;” 

 

GUE/NGL, ECR: 

6. § 

1. daļa: „uzskata, ka, lai izveidotu .. attiecas uz komerciālo zveju,” 

2. daļa: „īpaši svarīgi ir” 

3. daļa „izvērtēt TAC noteikšanu” 

4. daļa „un nepieciešamību pēc .. citiem tehniskiem pasākumiem;” 

 

 

9. ANO Cilvēktiesību padomes 28. sesija 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0228/2015, B8-0229/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-

0232/2015, B8-0233/2015, B8-0234/2015 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0228/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

10. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

21. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

34. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

35. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

2 +  

49. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

56. § § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

68. § 1 PPE EB + 292, 266, 11 

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0228/2015  ALDE  ↓  

B8-0229/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0230/2015  PPE  ↓  

B8-0231/2015  EFDD  ↓  

B8-0232/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0233/2015  ECR  ↓  

B8-0234/2015  S&D  ↓  

 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

EFDD: 56. § 

 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

PPE: 

10. § 

1. daļa: „turpina iebilst pret .. balsošanai UNHRC;” 

2. daļa: „mudina UNHRC dalībvalstis .. balsot pārredzami;” 

 

21. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „izbeigt patvaļīgus arestus un aizturēšanu, un, lai 

novērstu nelegālo migrantu pārmērīgi ilgu aizturēšanu,” un „jebkādos 

apstākļos ievērot neizraidīšanas principu un” 

2. daļa: šie vārdi 
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34. § 

1. daļa: „prasa ES aktīvi piedalīties .. ir cilvēka pamattiesības,” 

2. daļa: „seksuālajām un reproduktīvajām tiesībām;” 

 

35. § 

1. daļa: „kritiski konstatē to, ka .. ģimenē mirst daudz sieviešu;” 

2. daļa: „pauž nopietnas bažas .. seksuālo un reproduktīvo tiesību jomā;” 

 

49. § 

1. daļa: „atkārtoti norāda, ka pilnībā .. paredzētajiem noziedzīgiem nodarījumiem;” 

2. daļa: „atzinīgi vērtē to, ka Romas .. Palestīniešu pašpārvalde;” 

 

Dažādi 

Miroslav Poche (S&D grupa) un Elmar Brok, Lara Comi, Ramona Nicole Mănescu un 

Cristian Dan Preda (PPE grupa) ir atsaukuši savus parakstus zem kopīgā rezolūcijas 

priekšlikuma RC-B8-0228/2015. 
 

 

 

10. Stāvoklis Venecuēlā 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0236/2015, B8-0237/2015, B8-0238/2015, B8-0243/2015, B8-

0244/2015, B8-0245/2015, B8-0246/2015 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0236/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

1. § 4 GUE/NGL  -  

§ sākotnējais 

teksts 

ats. +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

8. § § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

aiz 9. § 6 GUE/NGL PS - 88, 434, 43 

10. § 5 GUE/NGL PS - 118, 416, 21 

12. § § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 440, 98, 20 

14. § § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

aiz 14. § 1 ALDE PS - 87, 231, 245 

A apsv. 2 GUE/NGL PS - 53, 415, 86 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

D apsv. 3 GUE/NGL PS - 29, 451, 77 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

E apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

G apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 384, 75, 45 

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0236/2015  PPE  ↓  

B8-0237/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0238/2015  ECR  ↓  

B8-0243/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0244/2015  ALDE  ↓  

B8-0245/2015  EFDD  ↓  

B8-0246/2015  S&D  ↓  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL, 

ALDE: 

grozījums Nr. 1 

PPE: grozījumi Nr. 2, 3, 5 un 6, kā arī galīgais balsojums 

 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

Verts/ALE: 1., 8., 12. un 14. § 

 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

Verts/ALE: 

A apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „patvaļīgi” un „kuri nespēja uzrādīt aresta orderi .. 

izdarījis kādu pārkāpumu;” 

2. daļa: šie vārdi 

 

D apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu „dīvainas” 

2. daļa: šis vārds 

 

E apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „un nepamatoti” 

2. daļa: šis vārds 

 

G apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu „miermīlīgu” 

2. daļa: šis vārds 
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Dažādi 

Kopīgo rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0236/2015 ir parakstījuši arī Nicola Caputo, Andrejs 

Mamikins un Carlos Zorrinho (S&D grupa). 

 


