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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. Izraudzīto dalībvalstu iestāžu un Eiropola piekļuve Vīzu informācijas sistēmai 

(VIS) konsultāciju nolūkos, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu 

nodarījumus un citus smagus noziedzīgus nodarījumus * 

Ziņojums: Timothy Kirkhope (A8-0287/2015) 

Priekšmets PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

viens balsojums PS + 543, 37, 54 

 

 

2. Budžeta grozījuma Nr. 6/2015 projekts — pašu resursi; Savienības ieguldījumu 

fondi ārējām darbībām; Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes 

birojs 

Ziņojums: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0280/2015) 

Priekšmets PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

viens balsojums PS + 600, 43, 2 

 

 

3. Elastības instrumenta izmantošana steidzamiem budžeta pasākumiem saskaņā ar 

Eiropas programmu migrācijas jomā 

Ziņojums: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0290/2015) (vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto 
balsu) 

Priekšmets PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

viens balsojums PS + 573, 66, 10 

 

 

4. 2015. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 7 projekts: bēgļu krīzes pārvaldība — 

steidzami budžeta pasākumi saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā 

Ziņojums: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0289/2015) 

Priekšmets Groz. Nr. PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

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

piezīmes 

3. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

8. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

Aiz 11. § 2 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

PS + 351, 300, 5 

3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

PS - 227, 406, 23 

4 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

5 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

PS - 102, 515, 39 

6 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

G apsvērums § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

aiz G apsv. 1 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 577, 66, 14 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

Verts/ALE: Groz. Nr. 2, 3, 5 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ECR: 

G apsvērums 

1. daļa: „tā kā laikā, kad tika ... ikgadējās budžeta procedūrās” 

2. daļa: „un daudzgadu finanšu shēmas pārskatīšanā,” 
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3. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „jo ir skaidrs, ka ar ierosinātajiem pasākumiem vien būs 

par maz” un „tostarp meklēšanas un glābšanas operācijām, un ... daudzgadu finanšu 

shēmu;” 

2. daļa: „jo ir skaidrs, ka ar ierosinātajiem pasākumiem vien būs par maz” 

3. daļa: „tostarp meklēšanas un glābšanas operācijām, un ... daudzgadu finanšu shēmu;” 

 
§ 8 

1. daļa: „atgādina Komisijai ... spiedienu uz 2016. gada maksājumu apropriācijām,” 

2. daļa: „ar kurām var ... faktiskās vajadzības;” 
 

 

5. Pieprasījums atcelt Béla Kovács deputāta imunitāti 

Ziņojums: Tadeusz Zwiefka (A8-0291/2015) 

Priekšmets PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

balsojums: lēmuma priekšlikums  +  

 

 

 

6. ESIF rīkotājdirektora iecelšana amatā *** 

Ziņojums: Jean Arthuis un Roberto Gualtieri (A8-0292/2015) (Aizklātā balsošana (Reglamenta 
182. panta 1. punkts)) 

Priekšmets PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

balsojums: Wilhelm Molterer 

kandidatūra 

 + 381, 144, 130 

 

 

7. ESIF rīkotājdirektora vietnieka iecelšana amatā *** 

Ziņojums: Jean Arthuis un Roberto Gualtieri (A8-0293/2015) (Aizklātā balsošana (Reglamenta 

182. panta 1. punkts)) 

Priekšmets PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

balsojums: Iliyana Tsanova 

kandidatūra 

 + 454, 130, 64 
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8. Virzība uz jauna starptautiska nolīguma klimata jomā noslēgšanu Parīzē 

Ziņojums: Gilles Pargneaux (A8-0275/2015) 

Priekšmets Groz. Nr. PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

1. § 7-8 Verts/ALE  +  

7. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

9. § 4 PPE PS - 273, 359, 25 

10. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

Aiz 10. § 5 PPE PS - 261, 368, 29 

Aiz 12. § 9 Verts/ALE EB + 453, 194, 5 

10 Verts/ALE EB - 310, 334, 10 

13. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

Aiz 13. § 11 Verts/ALE EB - 275, 360, 22 

14. § 2 ECR PS - 257, 342, 57 

§ sākotnējais 

teksts 

ats. +  

Aiz 16. § 12 Verts/ALE  +  

17. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. Nr. PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

19. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 333, 315, 8 

20. § 3 ECR  -  

24. § 13 Verts/ALE  -  

25. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 380, 229, 44 

28. § § sākotnējais 

teksts 

PS + 500, 144, 6 

29. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

31. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

53. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 337, 316, 2 

54. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/AN + 479, 133, 42 

55. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  
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Priekšmets Groz. Nr. PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

4 +  

5 +  

6 +  

57. § § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

Aiz 77. § 14 Verts/ALE EB + 330, 310, 6 

Aiz 80. § §  EB + 418, 187, 38 

mutisks grozījums 

H apsvērums 1 ECR  -  

K apsvērums 6 PPE EB + 325, 293, 22 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 434, 96, 52 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ECR: Groz. Nr. 2, 4 un 28., 54. § (2. daļa) 

Verts/ALE: Groz. Nr. 2, 4 

EFDD: Groz. Nr. 4, 5 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ECR: 14. § 

GUE/NGL: 28. § 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ECR: 

7. § 

1. daļa: „atzinīgi vērtē G7 apņemšanos ... dekarbonizācijas mērķus un stratēģijas” 

2. daļa: „prioritāti piešķirot ... vispiesārņojošākais energoavots;” 

 
13. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „maksimālajai robežai” 

2. daļa: šie vārdi 

 
17. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „pakāpeniskai fluorogļūdeņražu izmantojuma izbeigšanai 

... tostarp ogļu spēkstaciju tehnoloģiju eksporta finansēšanas, pārtraukšanai” 

2. daļa: šie vārdi 
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19. § 

1. daļa: „aicina Komisiju ... līdz 2020. gadam” 

2. daļa: „un paziņot, ka ES ... vismaz par 2 gigatonnām;” 

 
53. § 

1. daļa: „prasa ES ... finansēšanas saistības un mērķi;” 

2. daļa: „atgādina, ka būtu ... pilnvērtīgu papildināmību;” 

 
54. § 

1. daļa: „prasa noteikt ... klimata jomas finansējumam,” 

2. daļa: „tostarp paredzot ... inovāciju projektiem;” 

 
PPE: 

25. § 

1. daļa: „uzsver, ka ... mērķu sasniegšanā,” 

2. daļa: „nepieļaujot pārtikas  ... un pārstrādājot izejvielas;” 

 
GUE/NGL: 

10. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „no biomasas enerģijas pieejamības un plašas 

izmantošanas līdztekus oglekļa uztveršanai un uzglabāšanai” un „oglekļa dioksīda” 

2. daļa: „no biomasas enerģijas pieejamības un plašas izmantošanas līdztekus oglekļa 

uztveršanai un uzglabāšanai” 

3. daļa: „oglekļa dioksīda” 

 
31. § 

1. daļa: „norāda, ka ... nebūs sasniedzams;” 

2. daļa: „turklāt aicina ... jaunattīstības valstīs;” 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

29. § 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „nodrošināt emisiju kvotu cenu ilgtermiņa stabilitāti un” 

2. daļa: šie vārdi 

 
ECR, PPE, GUE/NGL: 

55. § 

1. daļa: „prasa izstrādāt ... emisiju kvotu tirdzniecības” izņemot vārdus „plašu oglekļa cenas 

noteikšanas” 

2. daļa: „plašu oglekļa cenas noteikšanas” 

3. daļa: „un transporta kurināmā ... oglekļa maksām;” 

4. daļa: „turklāt prasa ... lauku saimniecībās;” 

5. daļa: „uzsver, cik svarīgi ... arī "zaļo" obligāciju emitēšanu;” izņemot vārdus „izbeigt 

investīcijas fisilajā kurināmajā ... fosilajā kurināmajā;” 

6. daļa: „izbeigt investīcijas fisilajā kurināmajā ... fosilajā kurināmajā;” 

 
ECR, PPE: 

57. § 

1. daļa: „aicina veikt ... G-20 valstu apņemšanos 2009. gadā,” 

2. daļa: „visu fosilā ... subsīdiju izbeigšanai” 

3. daļa: „līdz 2020. gadam,” 
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Dažādi 

Anne-Marie Mineur ierosināja šādu mutisku grozījumu aiz 80. §: 

„80.a norāda, ka lobija pasākumiem pirms COP21 sarunām un to laikā var būt ietekme uz sarunu 

rezultātiem; tādēļ uzsver, ka šādiem pasākumiem vajadzētu būt pārredzamiem, skaidri norādītiem 

COP21 ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām dienas kārtībā un ka visām attiecīgajām 

ieinteresētajām pusēm vajadzētu būt taisnīgai piekļuvei konferencē;”. 

 


