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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. Izmeklēšanas komitejas saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē izveide, 

kompetence, skaitliskais sastāvs un pilnvaru termiņš 

Lēmuma priekšlikums B8-1424/2015 

Priekšmets PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

Lēmuma priekšlikums B8-1424/2015  

(Priekšsēdētāju konference) 

balsojums: lēmums (viss teksts) PS + 354, 229, 35 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

S&D: galīgais balsojums 
 

 

2. Ibrahim Halawa draudošais nāvessods 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, 
B8-1407/2015, B8-1408/2015 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-1402/2015  

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

§ 5 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 566, 11, 46 

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-1402/2015  EFDD  ↓  

B8-1403/2015  ECR  ↓  

B8-1404/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1405/2015  ALDE  ↓  

B8-1406/2015  PPE  ↓  

B8-1407/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1408/2015  S&D  ↓  
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Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

PPE: galīgais balsojums 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ECR: § 5 
 

Dažādi 

Kopīgo rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-1402/2015 ir parakstījusi arī Barbara Spinelli (GUE/NGL 

grupa). 
 

 

3. Stāvoklis Maldīvijā 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, 
B8-1419/2015, B8-1421/2015 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-1409/2015  

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

§ 1 2 GUE/NGL  -  

§ 11 § sākotnējais 

teksts 

PS + 548, 21, 56 

aiz L apsv. 1 GUE/NGL  -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 563, 31, 32 

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-1409/2015  EFDD  ↓  

B8-1410/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1411/2015  ALDE  ↓  

B8-1414/2015  ECR  ↓  

B8-1417/2015  PPE  ↓  

B8-1419/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1421/2015  S&D  ↓  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

S&D: § 11 

PPE: galīgais balsojums 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ECR: § 11 
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Dažādi 

Kopīgo rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-1409/2015 ir parakstījuši arī Barbara Spinelli un Younous 

Omarjee (GUE/NGL grupa). 
 

 

4. Malaizija 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, 
B8-1420/2015, B8-1422/2015  

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-1412/2015 

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

§ 8 3 GUE/NGL  -  

§ 12 § sākotnējais 

teksts 

PS + 540, 41, 35 

aiz § 12 2 GUE/NGL  -  

§ 14 § sākotnējais 

teksts 

PS + 515, 55, 51 

§ 16 1 Verts/ALE  -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-1412/2015  EFDD  ↓  

B8-1413/2015  ECR  ↓  

B8-1415/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1416/2015  ALDE  ↓  

B8-1418/2015  PPE  ↓  

B8-1420/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1422/2015  S&D  ↓  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

S&D: § 12, 14 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ECR: § 12, 14 
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5. ES un Vjetnamas Pamatnolīgums par visaptverošu partnerību un sadarbību 

(protokols, lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos) *** 

Ieteikums: Sandra Kalniete (A8-0340/2015) 

Priekšmets PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

viens balsojums PS + 533, 51, 46 

 

 

 

6. ES un Vjetnamas Pamatnolīgums par visaptverošu partnerību un sadarbību 

(piekrišana) *** 

Ieteikums: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015) 

Priekšmets PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

viens balsojums PS + 523, 56, 48 

 

 

 

7. ES un Vjetnamas Pamatnolīgums par visaptverošu partnerību un sadarbību 

(rezolūcija) 

Ziņojums: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 14 1 Verts/ALE  -  

4 PPE, S&D  +  

§ 16 2 Verts/ALE  -  

§ 26 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 30 3 Verts/ALE  +  

§ 33 § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

§ 45 5 PPE, S&D  +  

I apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 475, 64, 95 

 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

S&D: § 33 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

PPE 

I apsvērums 

1. daļa: „tā kā „doi moi” jeb atjaunošanas politika un pasākumi tirgus ekonomikas 

izveidošanai ir palielinājuši arī nabadzības plaisu; tā kā ir palielinājušies protesti pret 

valdības īstenoto zemes un īpašumu atsavināšanu;” 

2. daļa: „tā kā globālā recesija kaitē Vjetnamas eksportam — tās IKP pieaugums 2014. gadā 

bija viens no zemākajiem kopš Āzijas ekonomikas krīzes beigām; tā kā Vjetnamai ir 

jārēķinās ar darbspējīgajiem iedzīvotājiem, kuru skaits ik gadu pieaug par vairāk 

nekā miljonu;” 

 
§ 26 

1. daļa: „pauž bažas par to, ka Vjetnama ir viena no lielākajām cilvēktirdzniecības upuru 

izcelsmes valstīm, un ziņojumiem par daudziem bērniem, kuri ir cietuši no bērnu 

pornogrāfijas, cilvēktirdzniecības vai vardarbības, un jo īpaši zēniem, kurus 

neaizsargā likums par seksuālās vardarbības izskaušanu, mudina Vjetnamas valdību 

izstrādāt spēcīgus un efektīvus bērnu aizsardzības likumus, kas aizsargātu visus 

bērnus neatkarīgi no dzimuma; aicina Komisiju atbalstīt Vjetnamas spēju 

nostiprināšanu migrācijas politikas jomā un cilvēku tirdzniecības un organizētās 

noziedzības apkarošanā, tostarp darba un migrācijas politikas kontekstā;” 

2. daļa: „pauž bažas par ziņām, ka dalībvalstīs tiek ekspluatēti vjetnamieši, kas kļuvuši par 

cilvēku tirdzniecības upuriem, tostarp nepilngadīgie;” 

3. daļa: „aicina Komisiju steidzami nodrošināt, ka tiek pilnībā īstenoti galvenie ES stratēģijā 

cilvēktirdzniecības izskaušanai paredzētie aizsardzības pasākumi; mudina Vjetnamas 

valdību un Komisiju apsvērt saskaņā ar visaptverošas partnerības un sadarbības 

nolīgumu izveidot cilvēktirdzniecības jautājumu apakškomiteju vai īpašu darba 

grupu, lai pastiprinātu sadarbību šajā jomā;” 
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8. Eiropas ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšana 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-1347/2015 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1347/2015  

(ECON komiteja) 

§ 1 17S GUE/NGL  -  

5 EFDD PS - 168, 445, 19 

aiz § 1 1 Verts/ALE  -  

§ 2 18S GUE/NGL  -  

6 EFDD PS - 128, 485, 12 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

aiz § 2 19 GUE/NGL  -  

20 GUE/NGL  -  

21 GUE/NGL  -  

22 GUE/NGL PS - 122, 496, 12 

23 GUE/NGL PS - 117, 493, 15 

24 GUE/NGL  -  

25 GUE/NGL  -  

26 GUE/NGL PS - 101, 513, 8 

27 GUE/NGL PS - 74, 521, 31 

28 GUE/NGL PS - 64, 518, 40 

29 GUE/NGL  -  

30 GUE/NGL PS - 181, 437, 6 

31 GUE/NGL PS - 112, 484, 16 

32 GUE/NGL PS - 97, 520, 7 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

33 GUE/NGL AN - 115, 482, 26 

34 GUE/NGL PS - 127, 470, 28 

35 GUE/NGL PS - 129, 453, 42 

§ 3 36 GUE/NGL PS - 113, 492, 12 

aiz § 3 2 Verts/ALE  -  

7 EFDD PS - 136, 477, 13 

§ 4 37 GUE/NGL  -  

§ 5 38S GUE/NGL  -  

aiz § 5 39 GUE/NGL  -  

40 GUE/NGL  -  

41 GUE/NGL  -  

42 GUE/NGL  -  

§ 6 43S GUE/NGL  -  

aiz § 6 44 GUE/NGL  -  

45 GUE/NGL  -  

46 GUE/NGL  -  

§ 7 47 GUE/NGL  -  

§ 8 48 GUE/NGL  -  

A apsv. 3 EFDD PS - 166, 447, 18 

14 GUE/NGL  -  

aiz A apsv. 8 GUE/NGL  -  

9 GUE/NGL  -  

10 GUE/NGL  -  

11 GUE/NGL  -  

12 GUE/NGL  -  

13 GUE/NGL  -  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

B apsv. 15S GUE/NGL  -  

aiz B apsv. 16 GUE/NGL  -  

aiz C apsv. 4 EFDD PS - 160, 456, 15 

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFDD: grozījumi Nr. 3, 4, 5, 6, 7 

GUE/NGL: grozījumi Nr. 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 un 36 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

Verts/ALE 

§ 2 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „jāīsteno sešu tiesību aktu kopuma un divu tiesību aktu 

kopuma noteikumi” un „vienlaicīgi uzsverot, ka” 

2. daļa: šie vārdi 
 

 

9. 2014. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas 

Savienības politika šajā jomā 

Ziņojums: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 5 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 6 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 7 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 445, 153, 31 

§ 22 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 468, 115, 48 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 27 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 33 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 37 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 46 3 PPE  +  

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 ↓  

2 ↓  

§ 54 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 493, 38, 98 

2/PS + 515, 100, 15 

3 +  

aiz § 54 7 GUE/NGL  -  

aiz § 55 4 GUE/NGL  -  

§ 56 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 546, 29, 57 

2/PS + 498, 94, 32 

aiz § 57 8 GUE/NGL  -  

aiz § 63 9 GUE/NGL  -  

§ 65 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

2 +  

§ 67 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

aiz § 67 10 GUE/NGL  -  

aiz § 69 11 GUE/NGL  -  

§ 70 12 GUE/NGL  -  

§ sākotnējais 

teksts 

PS + 455, 109, 62 

§ 71 13 GUE/NGL  -  

§ 73 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 505, 120, 7 

2/PS + 313, 281, 13 

§ 74 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

virsraksts aiz § 74 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 324, 246, 59 

aiz § 77 6 GUE/NGL EB + 258, 251, 116 

§ 84 § sākotnējais 

teksts 

PS + 525, 53, 37 

§ 85 § sākotnējais 

teksts 

PS + 522, 47, 42 

§ 87 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 540, 56, 34 

2/PS + 540, 41, 32 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 91 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 92 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 513, 63, 53 

2/PS + 482, 97, 46 

3/PS + 393, 154, 69 

§ 93 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 98 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 563, 17, 49 

2/PS + 498, 45, 63 

§ 103 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 104 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 497, 101, 26 

§ 105 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 403, 189, 27 

§ 106 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 483, 113, 20 

§ 108 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  



P8_PV(2015)12-17(VOT)_LV.doc 13 PE 573.977 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 111 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 497, 54, 76 

2/PS + 398, 149, 63 

3/PS + 407, 145, 61 

§ 114 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 346, 190, 80 

2/PS + 291, 232, 81 

3/PS + 379, 175, 62 

4/PS + 307, 235, 77 

§ 119 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

aiz § 120 5 GUE/NGL  -  

U apsv. 1 PPE  +  

AB apsv. 2 PPE  +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 421, 86, 116 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

S&D: § 56, 70, 73, 85, 92, 98, 111, 114 

ECR: § 73, 84, 54 (1. daļa un 2. daļa), 56 (2. daļa), 87, 92 (2. daļa), 98 (2. daļa), 104, 

(2. daļa), 105 (2. daļa), 106 (2. daļa) un 111 (2. daļa) 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ALDE: § 114 

ECR: § 5, 74, 93, 103 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ALDE 

§ 6 

1. daļa: „noteikti iebilst pret teritoriju aneksiju, okupāciju un kolonizāciju” 

2. daļa: „un prasa ievērot tautu neatņemamās tiesības uz pašnoteikšanos;” 
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ECR 

§ 7 

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

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 22 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „tāpēc stingri uzsver, ka dalībvalstīm vajadzētu 

uzņemties lielāku atbildību par rīcības plāna un ES stratēģiskā satvara īstenošanu, un 

tos izmantot kā savu projektu, veicinot cilvēktiesības un demokrātiju divpusējās un 

daudzpusējās attiecībās;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 27 

1. daļa: „atzinīgi vērtē to, ka ESĪP mandāts ir pagarināts līdz 2017. gada februārim,” 

2. daļa: „un atkārto prasību šo mandātu pārveidot par pastāvīgu mandātu; tādēļ prasa šā 

mandāta pārskatīšanu, piešķirot ESĪP pašiniciatīvas pilnvaras, pienācīgus 

cilvēkresursus un finanšu līdzekļus, kā arī tiesības izteikties publiski, ziņot par 

vizītēs trešās valstīs sasniegto un darīt zināmu ES nostāju par cilvēktiesību 

jautājumiem, lai nostiprinātu ESĪP lomu, padarītu viņa darbību redzamāku un 

efektīvāku;” 

 
§ 33 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „uzskata, ka cilvēktiesību kontaktpunktiem vajadzētu 

saņemt atbalstu arī no dalībvalstu diplomātiskā personāla;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 37 

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

2. daļa šie vārdi 

 
§ 54 

1. daļa: „atkārtoti pauž atbalstu priekšlikumam sistemātiski ieviest cilvēktiesību klauzulas 

visos starptautiskajos nolīgumos starp ES un trešām valstīm, ņemot vērā, cita starpā, 

Eiropas sociālo dialogu un SDO darba standartus;” izņemot vārdus „Eiropas sociālo 

dialogu un” 

2. daļa: „Eiropas sociālo dialogu un” 

3. daļa: „aicina Komisiju efektīvi un sistemātiski uzraudzīt un vērtēt cilvēktiesību klauzulu 

īstenošanu un regulāri ziņot Parlamentam par cilvēktiesību ievērošanu partnervalstīs; 

atzinīgi vērtē to, ka Padome aizvien sistemātiskāk izmanto ierobežojošus pasākumus 

attiecībā uz tām trešām valstīm, kuras patvaļīgi pārkāpj cilvēktiesības; šajā sakarā — 

ja trešā valstī, ar kuru noslēgts nolīgums, notiek smags cilvēktiesību pārkāpums — 

iesaka ES spert konkrētus soļus, lai piemērotu atbilstīgus pasākumus, kā noteikts 

cilvēktiesību klauzulās” 
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§ 56 

1. daļa: „uzskata, ka tirdzniecība un cilvēktiesības var stiprināt viena otru un ka uzņēmējiem 

ir nozīmīga loma cilvēktiesību un demokrātijas sekmēšanā; uzskata, ka cilvēktiesību 

veicināšanas pamatā jābūt valsts un privātā sektora sadarbībai; šajā sakarā atkārtoti 

apstiprina, ka ES uzņēmumiem jāveic atbilstoši pasākumi, lai nodrošinātu, ka to 

darbības ietvaros trešās valstīs tiek ievērotas cilvēktiesības; turklāt atkārtoti 

apstiprina, cik svarīgi Eiropas Savienībai ir veicināt uzņēmumu sociālo atbildību un 

Eiropas uzņēmumiem ieņemt vadošo lomu starptautisko standartu attiecībā uz 

uzņēmējdarbību un cilvēktiesībām veicināšanā; turklāt aicina ES aktīvi iesaistīties 

ANO darba grupas par cilvēktiesībām un transnacionāliem uzņēmumiem un citiem 

komerciāliem uzņēmumiem 12. sesijā un atbalstīt centienus politikas nostādnes 

saskaņot ar ESAO Vadlīnijām transnacionāliem uzņēmumiem;” 

2. daļa: „iesaka ES un dalībvalstīm iesaistīties debatēs par juridiski saistošu starptautisku 

instrumentu attiecībā uz uzņēmējdarbību un cilvēktiesībām ANO sistēmā;” 

 
§ 67 

1. daļa: „atzinīgi vērtē EĀDD un Komisijas sagatavoto un Padomes apstiprināto 

pretterorisma norādījumu dokumentu, kura mērķis ir nodrošināt cilvēktiesību 

ievērošanu, plānojot un īstenojot pretterorisma palīdzības projektus ar trešām 

valstīm; aicina EĀDD un Komisiju nodrošināt šā dokumenta efektīvu īstenošanu, 

sākot ar tā plašu izplatīšanu; šajā sakarībā atgādina, ka pamattiesību un brīvību 

ievērošana ir veiksmīgas terorisma apkarošanas politikas pamatā, ietverot digitālās 

novērošanas tehnoloģiju izmantošanu;” 

2. daļa: „atbalsta starptautiskos centienus izbeigt ISIS/Da’esh pastrādātos cilvēktiesību 

pārkāpumus;” 

 
§ 87 

1. daļa: „aicina ES turpināt sadarboties ar valstīm, kas saglabājušas nāvessodu, un izmantot 

visus diplomātiskos un sadarbības līdzekļus, lai panāktu nāvessoda atcelšanu;” 

2. daļa: „turklāt atkārtoti aicina ES turpināt uzraudzīt apstākļus, kādos soda ar nāvi valstīs, 

kurās joprojām var piespriest nāvessodu;” 

 
§ 98 

1. daļa: „atgādina, ka 2014. gada Saharova balva tika piešķirta Dr. Denis Mukwege par viņa 

apņēmīgo darbu ar seksuālās vardarbības upuriem un pastāvīgu sieviešu un meiteņu 

tiesību veicināšanu, tādējādi vairojot izpratni par vardarbības un seksuālās 

kropļošanas izmantošanu pret sievietēm, meitenēm un bērniem kā karadarbības 

taktiku; stingri nosoda visu veidu ļaunprātīgu izmantošanu un vardarbību pret 

sievietēm, meitenēm un bērniem, jo īpaši seksuālās vardarbības izmantošanu kā kara 

ieroci, kā arī sieviešu dzimumorgānu kropļošanu, bērnu, agrīnas un piespiedu 

laulības, seksuālo verdzību, izvarošanu laulībā un citus kaitīgu tradicionālo darbību 

veidus; uzsver, ka sievietēm, meitenēm un bērniem, kas tikuši pakļauti vardarbībai 

konfliktu zonās, ir jānodrošina veselības un psiholoģiskās aprūpes pieejamība; šajā 

sakarībā pieņem zināšanai PV/AP vēstuli par humānās palīdzības politiku, jo īpaši 

seksuālās vardarbības novēršanu un sieviešu nodrošināšanu ar pienācīgu atbalstu un 

piekļuvi veselības un psiholoģiskai aprūpei izvarošanas gadījumā konfliktu zonās;” 

2. daļa: „aicina visas Eiropas Padomes dalībvalstis parakstīt un ratificēt Stambulas 

konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un 

apkarošanu;” 
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§ 104 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „iekļaujot dzimumu līdztiesības principu” un „ar 

dzimumu saistītus” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 106 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „izveidot dzimumu līdztiesības apmācību programmas 

izglītības nozares speciālistiem trešās valstīs un veikt pasākumus, lai novērstu 

stereotipu izplatīšanu, izmantojot izglītojošus materiālus” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 108 

1. daļa: „mudina ES arī turpmāk iekļaut atbalstu sievietēm un meitenēm KDAP operācijās 

un ANO miera uzturēšanas struktūrās un turpināt centienus, lai īstenotu un stiprinātu 

ANO Drošības padomes Rezolūcijā 1325(2000) un 1820(2008) noteikto attiecībā uz 

sievietēm, mieru un drošību; šajā saistībā aicina ES starptautiskā līmenī atzīt 

pievienoto vērtību, ko sniedz sieviešu līdzdalība konfliktu nepieļaušanā un 

novēršanā, kā arī miera uzturēšanas operācijās, humānajā palīdzībā, konflikta radīto 

seku likvidēšanā un pārejas uz demokrātiju procesos, kas ved uz ilgstošiem un 

stabiliem politiskiem risinājumiem; uzsver arī to, cik svarīgi ir nodrošināt visu 

cilvēktiesību ievērošanu attiecībā uz sievietēm” 

2. daļa: „un veicināt viņu iespējas, tostarp izmantojot programmu laikposmam pēc 

2015. gada un atbalstu Pekinas rīcības platformai un Stambulas Konvencijas 

īstenošanai; atzinīgi vērtē ES atbalstu ANO rezolūcijām par dzimumu jautājumiem, 

it sevišķi par vārda un uzskatu brīvības nozīmi iespēju nodrošināšanā sievietēm; 

atzinīgi vērtē ANO Sieviešu statusa komisijas 59. sesijā pieņemtos secinājumus;” 

 
§ 119 

1. daļa: „atzinīgi vērtē ES aktīvo sadarbību ar vairākiem ANO īpašajiem referentiem, kas 

nodarbojas ar ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību jautājumiem,” 

2. daļa: „tostarp īpašo referentu par tiesībām uz nekaitīgu dzeramo ūdeni un sanitāriju, īpašo 

referentu par tiesībām uz izglītību, īpašo referentu par tiesībām uz pārtiku, īpašo 

referentu galējas nabadzības un cilvēktiesību jautājumos un īpašo referentu par 

pienācīgiem mājokļiem; atzinīgi vērtē ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību 

nostiprināšanu Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instrumenta daudzgadu 

indikatīvajā programmā 2014.–2017. gadam, kuras mērķis inter alia ir nostiprināt 

arodbiedrības, labāka informētība algu jautājumos, zemes mantojuma aizsardzība, 

sociālās integrācijas veicināšana, izmantojot ekonomisko ietekmi un samazinot 

ekonomisko diskrimināciju un vardarbību darbā;” 

 
PPE 

§ 46 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „Žana Kloda Junkera vadītās Komisijas sastāva skaidro 

lēmumu” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 65 

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

2. daļa: šis vārds 
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§ 73 

1. daļa: „pieprasa ES aktīvi piedalīties debatēs par terminu „klimata bēglis”, tostarp par tā 

iespējamo juridisko definīciju starptautiskajās tiesībās” 

2. daļa: „vai jebkurā juridiski saistošā starptautiskā nolīgumā;” 

 
Virsraksts aiz 74. § 

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

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 91 

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

2. daļa: šis vārds 

 
S&D 

§ 74 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „vēlreiz mudina, lai ES aizliegtu tādu pilnībā autonomu 

ieroču izstrādi, ražošanu un izmantošanu, kas ļauj izdarīt uzbrukumu bez cilvēka 

piedalīšanās;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
ECR, PPE 

§ 92 

1. daļa: „uzskata, ka ES un dalībvalstīm ir jāturpina centieni uzlabot lesbiešu, geju, 

biseksuāļu, transseksuāļu un interseksuāļu (LGBTI) tiesību ievērošanu saskaņā ar ES 

Pamatnostādnēm par šo jautājumu ; iesaka īstenot šīs pamatnostādnes, tostarp 

nodrošinot ES personāla trešās valstīs apmācību; pauž nožēlu, ka 75 valstīs 

homoseksuālisms joprojām tiek uzskatīts par kriminālnoziegumu, tostarp astoņās par 

to ir paredzēts nāvessods, un uzskata, ka vardarbība pret personām saistībā ar viņu 

seksuālo orientāciju nedrīkst palikt nesodīta; atbalsta ANO augstā cilvēktiesību 

komisāra nepārtraukto darbu šo diskriminējošo likumu apkarošanā, kā arī citu ANO 

struktūru darbu;” 

2. daļa: „pauž bažas par LGBTI cilvēktiesību aizstāvju pamatbrīvību ierobežojumiem un 

aicina ES palielināt atbalstu tiem; norāda, ka LGBTI personu pamattiesības drīzāk 

tiek ievērotas tad, ja šīm personām ir iespējas attiecības legalizēt,” 

3. daļa: „piemēram, reģistrēt partnerību vai laulību;” 

 
§ 105 

1. daļa: „pauž nožēlu par to, ka šajā politikā nav iekļauti dzimumu līdztiesības jautājumi; 

atgādina, ka sievietes un vīrieši ir vienlīdzīgi, un abu dzimumu cilvēkiem jābūt 

vienādām politiskām tiesībām un pilsoniskām brīvībām, un tāpēc pauž nožēlu, ka 

sievietes nav pietiekami pārstāvētas ekonomisku, sociālu un politisku lēmumu 

pieņemšanā; uzsver efektīvu aizsardzības mehānismu nepieciešamību sievietēm 

cilvēktiesību aizstāvēm;” 

2. daļa: „iesaka ieviest kvotu sistēmu, lai radītu iespēju veicināt sieviešu — galvenokārt 

kandidātu statusā — līdzdalību politiskajās struktūrās un demokrātiskajā procesā;” 

 
§ 111 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „un attiecībā uz seksuālās un reproduktīvās veselības 

tiesību aizsardzību”, „un tiesību” un „un iespēja abortu veikt drošos apstākļos” 

2. daļa: „un attiecībā uz seksuālās un reproduktīvās veselības tiesību aizsardzību” un „un 

tiesību” 

3. daļa: „un iespēja abortu veikt drošos apstākļos” 
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ECR, Verts/ALE 

§ 114 

1. daļa: „nosoda bērna iznēsāšanu, ko veic surogātmāte, kā praksi, kas apdraud sievietes 

cieņu, jo tās ķermenis un reproduktīvās funkcijas tiek izmantotas kā prece; uzskata, 

ka intrauterīnā bērna iznēsāšana, kas ir saistīta ar reproduktīvo funkciju 

ekspluatāciju”, izņemot vārdus „ko veic surogātmāte,”un „kas apdraud sievietes 

cieņu, jo tās ķermenis un reproduktīvās funkcijas tiek izmantotas kā prece; uzskata, 

ka intrauterīnā bērna iznēsāšana,” 

2. daļa: „ko veic surogātmāte,” un „kas apdraud sievietes cieņu, jo tās ķermenis un 

reproduktīvās funkcijas tiek izmantotas kā prece; uzskata, ka intrauterīnā bērna 

iznēsāšana,” 

3. daļa: „cilvēka ķermeņa izmantošanu finansiāla vai cita labuma gūšanai, jo īpaši 

izmantojot mazāk aizsargātās sievietes jaunattīstības valstīs” 

4. daļa: „kas ir jāaizliedz un jāuzskata par steidzami risināmu problēmu cilvēktiesību 

instrumentos;” 

 
 

10. Deitonas miera līguma 20. gadadiena 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-1350/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, 
B8-1397/2015, B8-1398/2015, B8-1401/2015 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

Politiskās grupas rezolūcijas priekšlikums 

B8-1350/2015  ENF  -  

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-1362/2015 

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

§ 3 3 ECR EB + 310, 265, 29 

grozīts mutiski 

§ sākotnējais 

teksts 

 ↓  

§ 4 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 5 § sākotnējais 

teksts 

PS + 503, 74, 25 

§ 6 4 ECR  +  

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 ↓  

2/PS ↓  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

aiz § 6 1 ENF  -  

2 ENF  -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 525, 42, 39 

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-1362/2015  ECR  ↓  

B8-1363/2015  ALDE  ↓  

B8-1364/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1396/2015  PPE  ↓  

B8-1397/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1398/2015  EFDD  ↓  

B8-1401/2015  S&D  ↓  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ECR: galīgais balsojums 

ENF: § 5, § 6 (2. daļa), galīgais balsojums 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ENF: § 4 
 

Dažādi 

Cristian Dan Preda ierosināja šādu mutisku grozījumu grozījumam Nr. 3: 

„3. atzinīgi vērtē rezultātus, kas gūti bēgļu un iekšzemē pārvietoto personu atgriešanās, valsts 

atjaunošanas un īpašumtiesību atjaunošanas jomā, kas atbilst Deitonas līguma VII pielikumam; uzstāj 

uz nepieciešamību pilnībā īstenot šo pielikumu un ar to saistīto stratēģiju, lai nodrošinātu iekšzemē 

pārvietoto personu, bēgļu un citu konfliktā cietušo personu stabilu atgriešanos un viņiem sniegtu 

taisnīgus, visaptverošus ilgtermiņa risinājumus; šajā sakarā uzsver nepieciešamību nodrošināt horvātu, 

bosniešu un citu tautu pārstāvju ilgtspējīgu atgriešanos Serbu Republikā; uzsver nepieciešamību 

panākt progresu to cilvēku, kas atgriezušies, sociāli ekonomiskajā integrācijā; aicina labāk koordinēt 

pasākumus un vairāk pievērst uzmanību visneaizsargātākajiem iekšzemē pārvietotajiem cilvēkiem, 

tostarp romu tautības cilvēkiem un sievietēm, kas cietušas no vardarbības; ar nožēlu konstatē, ka 

saskaņā ar Starptautiskā Sarkanā Krusta komitejas sniegto informāciju apmēram 7000 cilvēku vēl 

joprojām skaitās pazuduši un viņu liktenis nav zināms;” 
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11. Ieroču eksports — Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana 

Ziņojums: Bodil Valero (A8-0338/2015) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 1 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 5 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 7 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 9 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 11 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3/EB + 277, 259, 41 

4 +  

§ 14 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 18 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 19 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 20 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 294, 268, 18 

§ 23 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 24 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/EB + 309, 245, 22 

2 +  

§ 26 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 292, 276, 12 

§ 28 § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

§ 29 § sākotnējais 

teksts 

PS - 239, 310, 29 

§ 31 § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

§ 32 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 33 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 34 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 35 § sākotnējais 

teksts 

vs +  

§ 40 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 -  

2 -  



P8_PV(2015)12-17(VOT)_LV.doc 22 PE 573.977 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

3/EB + 361, 203, 10 

4 -  

5/EB + 309, 254, 6 

§ 41 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3/EB + 369, 202, 1 

§ 42 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 43 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 465, 95, 11 

2/PS + 436, 82, 42 

3/PS + 463, 56, 37 

4/PS + 480, 59, 16 

§ 44 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 46 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 49 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 51 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 54 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 57 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 58 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 294, 237, 15 

§ 59 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 288, 249, 3 

D apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 292, 218, 24 

G apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

H apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 249, 164, 128 
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Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ECR: § 29, 43 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

PPE: G apsvērums, § 20, 26, 28, 29, 35, 40, 58, 59 

GUE/NGL: § 7, 8 

ECR: § 9, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 31, 33, 34, 35, 44, 57, 58, 59 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

PPE 

D apsvērums 

1. daļa: „tā kā nekontrolēta ieroču izplatīšana ir nopietns drauds mieram, drošībai, 

cilvēktiesībām un ilgtspējīgai attīstībai;” 

2. daļa: „tā kā katru minūti pasaulē bruņotas vardarbības dēļ nomirst viens cilvēks un tiek 

saražoti 15 jauni ieroči;” 

 
§ 24 

1. daļa: „pauž bažas par reāliem vai šķietamiem uzņēmumu draudiem dažās dalībvalstīs 

uzsākt tiesvedību par eksporta licenču pieteikumu izskatīšanu;” 

2. daļa: „atgādina dalībvalstīm, ka stingra un rūpīga šo astoņu kritēriju piemērošana rada 

nepieciešamo pamatojumu licences izsniegšanas atteikuma gadījumos;” 

 
EFDD 

§ 8 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „atbalsta aizsardzības ieroču piegādes gadījumos, kad tos 

izmanto leģitīmai pašaizsardzībai;” un „un Ukrainai;” 

2. daļa: „atbalsta aizsardzības ieroču piegādes gadījumos, kad tos izmanto leģitīmai 

pašaizsardzībai;” 

3. daļa: „un Ukrainai;” 

 
ECR 

G apsvērums 

1. daļa: „tā kā 2013. gadā ES dalībvalstu ieroču eksporta kopējais apjoms bija 

EUR 36,7 mljrd., no kura 26,7 mljrd. bija eksports uz trešām valstīm;” 

2. daļa: „tā kā salīdzinājumam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta kopējais budžets 2014.– 

2020. gadam ir EUR 15,4 mljrd.;” 

3. daļa: „tā kā ES dalībvalstu eksports veidoja 36 % no ieroču eksporta kopējā apjoma uz 

trešām valstīm;” 

4. daļa: „un diezin vai var apgalvot, ka šīs tirdzniecības plūsmas ir tiešās ES drošības 

interesēs;” 

 
H apsvērums 

1. daļa: „tā kā Kopējā nostājā 2008/944/KĀDP ir paredzēta tiesiski saistoša sistēma un 

noteikti astoņi kritēriji attiecībā uz konvencionālo ieroču eksportu, kas ES 

dalībvalstīm jāpiemēro attiecībā uz saviem licencēšanas lēmumiem;” 

2. daļa: „tā kā šī kopējā nostāja ir pienācīgi jāņem vērā, īpaši saistībā ar Eiropas aizsardzības 

ieroču tirgus un Eiropas aizsardzības tehnoloģiskās un rūpnieciskās bāzes attīstību;” 
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§ 5 

1. daļa: „norāda, ka ES dalībvalstis ir pasaules lielāko ieroču eksportētājvalstu vidū (saskaņā 

ar 16. gada pārskatā sniegtajiem datiem 2013. gadā to eksporta kopējais apjoms bija 

EUR 36 711 mljrd., no kuriem EUR 10 735 mljrd. starp dalībvalstīm un 

EUR 25 976 mljrd. uz trešām valstīm);” 

2. daļa: „atgādina, ka kopējās nostājas 10. pantā ir noteikts, ka dalībvalstu ekonomiskās, 

tirdzniecības un rūpniecības intereses nedrīkst kavēt to astoņu kritēriju piemērošanu, 

kas reglamentē ieroču eksportu;” 

 
§ 7 

1. daļa: „atgādina, ka aizsardzības nozare būtu jāizmanto kā dalībvalstu aizsardzības un 

drošības instruments, nodrošinot piegādes režīma drošību ES,” 

2. daļa: „tajā pašā laikā veicinot stingrākas KĀDP un KDAP īstenošanu, ņemot vērā, ka tas 

ir būtiski, lai palīdzētu pasaulē nodrošināt stabilitāti un drošību;” 

3. daļa: „atzīst, ka ieroču eksportam ir bijusi svarīga loma Eiropas aizsardzības rūpnieciskās 

un tehnoloģiskās bāzes nostiprināšanā un pilnveidošanā, kas ir bijis nozīmīgs pamats 

daudzām dažādām inovācijām un tehnoloģijas attīstībai;” 

 
§ 11 

1. daļa: „uzsver, ka ieroču eksporta kontrole ir neatņemama ES ārpolitikas un drošības 

politikas sastāvdaļa un ka tai jāatbilst LES 21. panta principiem, jo īpaši 

demokrātijas un tiesiskuma atbalstam, miera nosargāšanai, konfliktu novēršanai un 

starptautiskās drošības nostiprināšanai;” 

2. daļa: „atgādina, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt ieroču eksporta saskaņu ar ES kā 

starptautiskas cilvēktiesību aizstāves uzticamību;” 

3. daļa: „pauž stingru pārliecību, ka kopējās nostājas astoņu kritēriju efektīvāka īstenošana 

varētu būt nozīmīgs ieguldījums gan KĀDP, gan KDAP attīstībā;” 

4. daļa: „aicina panākt, lai jaunajā globālajā ES ārpolitikas un drošības politikas stratēģijā 

tiktu pienācīgi aplūkoti ieroču eksporta jautājumi, ņemot vērā pārmaiņas drošības 

vidē un ar tām saistītos riskus un draudus Eiropas drošības interesēm;” 

 
§ 14 

1. daļa: „atzinīgi vērtē panākumus, kas gūti līgumslēdzēju pušu pirmajā konferencē Kankūnā 

no 2015. gada 24. līdz 27. augustam, bet norāda, ka nav panākta vienošanās par 

gadskārtējiem ziņojumiem izmantojamo modeli;” 

2. daļa: „uzskata, ka šim līgumam patiesi panākumi būs tikai tad, ja tiks veikti pasākumi tā 

vispārējai piemērošanai un ja tiks noteikti saistoši vai sankciju mehānismi, kas 

izmantojami pieņemto noteikumu nepiemērošanas gadījumā;” 

 
§ 32 

1. daļa „atgādina, ka Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 258/2012, ar kuru 

īsteno 10. pantu Apvienoto Nāciju Organizācijas Protokolā par šaujamieroču 

nelikumīgu ražošanu un tirdzniecību, ir pieņemt, lai efektīvi kontrolētu lietošanai 

civiliem mērķiem paredzētu šaujamieroču nodošanu; atzīst lietošanai civiliem 

mērķiem paredzētu medību un sporta ieroču eksporta leģitimitāti saskaņā ar minēto 

regulu;” 

2. daļa „atzinīgi vērtē to ES tiesību aktu pārskatīšanu, kas reglamentē šaujamieročus 

(tostarp deaktivēšanu, administratīvās sankcijas un ieročus signalizācijai), un 

nodomu nostiprināt kaimiņvalstu policijas iestāžu sadarbību cīņai ar ieroču 

kontrabandu; šajā sakarā pieprasa Komisija nostiprināt Eiropola kapacitātes;” 
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§ 40 

1. daļa: „uzskata, ka gada ziņojumi par ieroču eksportu ir nozīmīgi ieroču tirdzniecības 

pārredzamības sekmēšanas instrumenti;” 

2. daļa: „tomēr pauž nožēlu par to, ka Sešpadsmitā gadskārtējā pārskata ziņojuma 

sagatavošanā pilnībā iesaistījās tikai 21 dalībvalsts;” 

3. daļa: „norāda, ka pilnīgi iesniegti dati nozīmē datus par finanšu vērtību gan pēc izdotajām 

eksporta licencēm, gan ieroču faktisko eksportu sadalījumā pa galamērķiem un 

militāro preču ES saraksta kategorijām;” 

4. daļa: „pauž nožēlu par to, ka Grieķija datus vispār nav iesniegusi, Vācija un Lielbritānija 

nav iesniegusi datus par ieroču eksporta faktisko apjomu, bet Francija iesniegusi 

tikai datus par ieroču eksporta vērtības kopējo summu, to nesadalot sīkāk; norāda, 

ka, izņemot Grieķiju, vienas un tās pašas valstis ir gan lielākās eksportētājas gan tās, 

kurām jāuzņemas galvenā atbildība par ES ieroču eksporta globālo ietekmi;” 

5. daļa: „aicina pārējās dalībvalstis ievērot pienākumu katru gadu iesniegt ziņojumu un 

sniegt datus par Sešpadsmito gadskārtējo pārskatu ar atpakaļejošu datumu, un 

nākamos ziņojumus iesniegt laikus;” 

 
§ 41 

1. daļa: „norāda, ka ziņojumā ir iekļauta standartizēta informācija par izdotajām eksporta 

licencēm, bet nav visaptverošas informācijas par ieroču eksporta faktisko apjomu;” 

2. daļa: „mudina Padomi un PV/AP apsvērt veidus, kā uzlabot ziņošanas pienākuma izpildi 

un palielināt pārredzamību un eksporta kontroles sistēmas publisko pārbaudi, jo 

īpaši nodrošinot, ka dalībvalstis ziņo par visu ieroču eksportu;” 

3. daļa: „prasa šo trūkumu novērst un gadskārtējā ziņojumā iekļaut pa veidiem un 

galamērķiem sadalītus datus par faktisko eksporta apjomu;” 

 
§ 42 

1. daļa: „aicina izveidot standartizētu ziņošanas un datu iesniegšanas procedūru, tostarp 

noteikt termiņu, lai visas dalībvalstis vienādi iesniegtu un apkopotu informāciju par 

eksporta faktisko apjomu un izdotajām licencēm;” 

2. daļa: „aicina dalībvalstis sniegt pilnīgu informāciju par licenču atteikumiem, tostarp sniegt 

ar licenci saistītu informāciju par saņēmējvalsti un konkrēto iestādi, kā arī aprakstīt  

nosūtāmās preces, norādīt to daudzumu sadalījumā pa militāro preču saraksta 

apakškategorijām un norādīt precīzu licences atteikšanas iemeslu;” 

3. daļa: „ierosina mainīt gadskārtējā ziņojuma formātu un to pārveidot par tiešsaistē publiski 

pieejamu interaktīvu datubāzi ar meklēšanas iespējām;” 

 
§ 43 

1. daļa: „aicina paplašināt dalībvalstu savstarpējas konsultācijas gadījumos, kad paredzēta 

piegāde satricinājumiem pakļautiem un nestabiliem pasaules reģioniem vai valstīm, 

kuras rīkojas agresīvi pret tām blakus esošajām valstīm;” 

2. daļa: „aicina veikt dziļu un sistemātisku pret Krieviju ieroču eksporta un divējāda 

lietojuma tehnoloģiju tirdzniecības jomā noteikto ES sankciju režīma īstenošanas 

verifikāciju;” 

3. daļa: „aicina dalībvalstis izveidot un publicēt to juridisko un fizisko personu sarakstu, 

kurām izvirzītas apsūdzības par ieroču eksporta tiesību aktu pārkāpumiem un 

identificētiem novirzīšanas gadījumiem, kā arī to personu sarakstu, kurām nav 

izvirzītas juridiskas apsūdzības, tomēr ir zināms, ka tās ir iesaistītas nelikumīgā 

ieroču tirdzniecībā vai darbībās, kas apdraud starptautisko drošību;” 

4. daļa: „aicina dalībvalstis sniegt detalizētu informāciju par procedūrām, saskaņā ar kurām 

tiek atsauktas vai apturētas izdotās licences attiecībā uz valstīm, kam noteikts 

embargo;” 
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§ 49 

1. daļa: „aicina valstu un Eiropas līmenī  nostiprināt parlamentāro pārraudzību, izmantojot 

gadskārtējos ziņojumus parlamentiem;” 

2. daļa: „aicina Eiropas ieroču eksporta jautājumu un Eiropas aizsardzības politiku apspriest 

nākamajā starpparlamentu konferencē par KĀDP/KDAP;” 

 
§ 51 

1. daļa: „uzskata, ka tehnoloģijas attīstības dēļ kļūst aizvien grūtāk nošķirt preces, kas 

izmantojamas tikai militāriem vai tikai civiliem mērķiem, un ka tādēļ, ņemot vērā 

Vasenāras vienošanos, būtu jāpievērš īpaša uzmanība divējāda lietojuma precēm;” 

2. daļa: „aicina PV/ĀP, dalībvalstis un Komisiju nodrošināt, ka Vasenāras vienošanās līmenī 

nav pretrunu ar militāro preču sarakstu vai starp militāro preču sarakstu un divējāda 

lietojuma preču regulas pielikumiem, kā arī pievērst īpašu uzmanību tādai 

stratēģiskas nozīmes tehnikai” 

3. daļa: „kā bezpilota aviācijas sistēmas, lietišķā robotika un novērošanas tehnika;” 

 
§ 54 

1. daļa: „aicina dalībvalstis nodrošināt pietiekamus resursus, lai efektīvi īstenotu un 

stiprinātu divējāda lietojuma preču eksporta, starpniecības un tranzīta kontroli;” 

2. daļa: „tzinīgi vērtē notiekošās ES finansētās kapacitātes veidošanas programmas, lai 

sniegtu atbalstu trešo valstu divējāda lietojuma preču eksporta kontroles sistēmām;” 

3. daļa: „aicina dalībvalstis arī mobilizēt ES apmācību kapacitātes;” 

 
PPE, ECR: 

§ 1 

1. daļa: „pauž dziļas bažas par vardarbīgu konfliktu izplatīšanos, jo īpaši Ukrainā, Sīrijā, 

Irākā, Lībijā un Jemenā, kā arī par visiem starptautiskajiem konfliktiem, kuri aizvien 

vairāk globalizētajā pasaulē apdraud starptautisko stabilitāti un drošību un ES 

kaimiņvalstis ir padarījuši mazāk stabilas un mazāk drošas;” 

2. daļa: „atzīmē, ka ieroču piegādes uz konfliktu skartajām valstīm šos konfliktus var būt 

veicinājušas;” 

 
§ 46 

1. daļa: „atgādina, ka valdības ir politiski atbildīgas par pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz 

militāras nozīmes vai divējāda lietojuma preču eksportu vai tā aizliegumu;” 

2. daļa: „prasa dalībvalstīm sniegt sīku informāciju par katru izdoto licenci tā, lai būtu 

iespējams veikt Eiropas līmeņa pārbaudes un novērst, ka valstis ekonomisku, 

politisku vai personisku interešu dēļ neievēro kopējās nostājas kritērijus;” 

3. daļa: „pieprasa EEAS/COARM uzņemties to licenču pārraudzību, par kurām pastāv šaubas 

attiecībā uz kopējā nostājā izklāstīto kritēriju ievērošanu;” 
 

Dažādi 

Kļūdu labojums: visas valodu versijas. 
 

 

12. Patenti un augu selekcionāru tiesības 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015, B8-1400/2015 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-1394/2015 

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

pirms § 1 1 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

PS - 166, 328, 25 

§ 1 2 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

§ 2 3 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

§ 3 4 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

§ 4 5 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

PS - 222, 265, 40 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3/PS + 379, 146, 3 

§ 5 6 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 413, 86, 28 

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-1394/2015  PPE  ↓  

B8-1395/2015  S&D  ↓  

B8-1399/2015  ECR  ↓  

B8-1400/2015  ALDE  ↓  
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Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ECR: galīgais balsojums 

GUE/NGL un 

Verts/ALE: 

§ 4 (3. daļa), grozījumi Nr. 1 un 5 

 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

GUE/NGL, Verts/ALE 

§ 4 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „kas iegūts pēc būtības bioloģiskos procesos,” un 

„attiecīgos gadījumos” 

2. daļa: „kas iegūts pēc būtības bioloģiskos procesos” 

3. daļa: „attiecīgos gadījumos” 
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13. Stāvoklis Burundi 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, 

B8-1356/2015, B8-1357/2015  

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-1348/2015 

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

§ 16 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 22 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 24 1 EFDD PS - 207, 275, 15 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-1348/2015  ECR  ↓  

B8-1352/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1353/2015  PPE  ↓  

B8-1354/2015  S&D  ↓  

B8-1355/2015  ALDE  ↓  

B8-1356/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1357/2015  EFDD  ↓  
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Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFDD: grozījums Nr. 1 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ECR: § 16 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

GUE/NGL 

§ 22 

1. daļa: „aicina ĀS, ANO un ES nopietni apsvērt reģionālo dimensiju un novērst turpmāku 

reģiona destabilizāciju,” 

2. daļa: „palielinot savu klātbūtni uz vietas,” 

3. daļa: „jo īpaši uzturot pastāvīgu politisku dialogu starp šā reģiona valstīm;” 

4. daļa: „ šajā sakarībā mudina ĀS, saskaņojot savu darbību ar ANO Drošības padomi, 

apsvērt iespēju nosūtīt uz Burundi Āfrikas valstu miera uzturēšanas spēkus, ja 

stāvoklis drošības un cilvēktiesību jomā Burundi pasliktināsies vēl vairāk;” 

 
ECR 

§ 24 

1. daļa: „uzskata, ka Burundi problēmas ir saistītas ar strīdiem par auglīgās lauksaimniecības 

zemes kontroli, ienākumu nevienlīdzību un diskrimināciju;” 

2. daļa: „šajā sakarībā prasa ieviest atbildīgu regulējumu, lai noteiktu to, ka uzņēmumiem 

jāievēro cilvēktiesības un saistības attiecībā uz sociālajiem un vides standartiem;” 
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14. Virungas Nacionālā parka aizsardzība Kongo Demokrātiskajā Republikā 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-1346/2015 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1346/2015 

(DEVE komiteja) 

§ 3 6 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

aiz § 3 1 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

§ 13 2 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

§ 16 7 PPE EB - 178, 254, 15 

§ 20 3 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

aiz H apsv. 4 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

5 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

 


