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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. Fizisku personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi ***II 

Ieteikums otrajam lasījumam: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB 

– piezīmes 

apstiprināts bez balsošanas 

 

 

2. Personas datu apstrāde noziedzīgu nodarījumu novēršanas nolūkos ***II 

Ieteikums otrajam lasījumam: Marju Lauristin (A8-0138/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

apstiprināts bez balsošanas 

 

 

3. Pasažieru datu reģistra (ES PDR) datu izmantošana ***I 

Otrais ziņojums: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

priekšlikums noraidīt 

Komisijas 

priekšlikumu 

55 vairāk nekā 

40 deputāti 

PS - 146, 473, 13 

viss teksts —  

1. bloks 

53/AD komiteja PS + 460, 173, 6 

2. bloks 1-52 komiteja PS ↓  

grozījums Nr. 53, 

2. pants 

53/AD komiteja PS + 471, 149, 25 

(grozījums Nr. 53, 

3. pants, 

3) apakšpunkts) 

53/AD komiteja PS + 470, 142, 32 

2. pants, i) apakšunkts 

(grozījums Nr. 53, 

3. pants, 

9) apakšpunkts) 

53/AD komiteja PS + 481, 144, 17 

58 Verts/ALE PS ↓  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

4. pants, § 1 

(grozījums Nr. 53, 

6. pants, § 1) 

59 Verts/ALE PS - 130, 491, 22 

53/AD komiteja PS + 490, 130, 26 

(grozījums Nr. 53, 

6. pants, § 9) 

53/AD komiteja bd   

1/PS + 572, 67, 7 

2/PS + 484, 147, 13 

(grozījums Nr. 53, 

8. pants, § 1) 

53/AD komiteja bd   

1/PS + 558, 47, 42 

2/PS + 476, 147, 20 

7. pants, § 1 

(grozījums Nr. 53, 

9. pants, § 1) 

54 ALDE PS - 163, 457, 29 

53/AD komiteja PS + 496, 147, 8 

9. pants (grozījums 

Nr. 53, 12. pants) 

53/AD komiteja PS + 467, 175, 7 

60 Verts/ALE PS ↓  

aiz 16. panta 61 Verts/ALE PS - 154, 491, 7 

(grozījums Nr. 53, 

19. pants, § 3) 

53/AD komiteja PS + 502, 142, 8 

10. apsv. 53/AD komiteja PS + 475, 157, 22 

56 Verts/ALE PS ↓  

32. apsvērums 

(grozījums Nr. 53, 

37. apsvērums) 

53/AD komiteja PS + 469, 176, 9 

57 Verts/ALE PS ↓  

balsojums: Komisijas priekšlikums PS + 463, 174, 16 

balsojums: normatīvā rezolūcija PS + 461, 179, 9 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL: grozījums Nr. 55 

Verts/ALE: grozījumi Nr. 1-52 (balsošana kopumā), 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, Komisijas 

priekšlikums 

PPE: grozījumi Nr. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

Verts/ALE: grozījums Nr. 53, 2. pants; grozījums Nr. 53, 3. pants, 3 apakšunkts; grozījums 

Nr. 53, 19. pants, § 3 
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Pieprasījumi balsot pa daļām 

Verts/ALE 

Grozījums Nr. 53, 6. pants, 9. punkts: 

§ 9 

1. daļa: „Rezultāti, kas iegūti, veicot šā panta 2. punkta a) apakšpunktā minētos pasažieru 

novērtējumus, neapdraud tādu personu ieceļošanas tiesības, kuras attiecīgās dalībvalsts 

teritorijā izmanto Savienības tiesības brīvi pārvietoties, kā noteikts Eiropas Parlamenta 

un Padomes Direktīvā 2004/38/EK.” 

2. daļa: „Turklāt tādu novērtējumu rezultātiem, ja tos veic saistībā ar ES iekšējiem lidojumiem 

starp dalībvalstīm, uz kurām attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) 

Nr. 562/2006, ir jāatbilst minētajai regulai.” 

 

Grozījums Nr. 53, 8. pants, 1. punkts: 

1. daļa: „Dalībvalstis pieņem nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka gaisa pārvadātāji 

nosūta („push” metode) PDR datus, kas uzskaitīti I pielikumā, tādā apmērā, kādā tie 

šādus datus jau ir savākuši, veicot savu ikdienas darbu, uz tās dalībvalsts PIN datubāzi, 

kuras teritorijā lidojumam būs nolaišanās vai no kuras teritorijas lidojumam būs 

izlidošana. Ja lidojuma kodus kopīgi lieto viens vai vairāki gaisa pārvadātāji, 

pienākums nosūtīt visu lidojuma pasažieru PDR datus ir tam gaisa pārvadātājam, kas 

veic lidojumu. Ja ES ārējam lidojumam ir viena vai vairākas starpnosēšanās dalībvalstu 

lidostās, gaisa pārvadātāji visu pasažieru PDR datus nosūta visu attiecīgo dalībvalstu 

PIN. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad ES iekšējam lidojumam ir viena vai vairākas 

starpnosēšanās dažādās dalībvalstīs, taču tikai attiecībā uz dalībvalstīm, kuras vāc PDR 

datus saistībā ar ES iekšējiem lidojumiem.” 

2. daļa: „Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad ES iekšējam lidojumam ir viena vai vairākas 

starpnosēšanās dažādās dalībvalstīs, taču tikai attiecībā uz dalībvalstīm, kuras vāc PDR 

datus saistībā ar ES iekšējiem lidojumiem.” 
 

4. Pakistāna, it īpaši uzbrukums Lahorā 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016, B8-0476/2016, B8-0467/2016, 

B8-0468/2016, B8-0466/2016 

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-B8-0466/2016 

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

aiz § 12 2 Verts/ALE  +  

aiz § 13 1 Verts/ALE  -  

§ 16 4 GUE/NGL  -  

aiz L apsv. 3 GUE/NGL  -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0466/2016  EFDD  ↓  

B8-0467/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0468/2016  S&D  ↓  

B8-0471/2016  PPE  ↓  

B8-0474/2016  ECR  ↓  

B8-0475/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0476/2016  ALDE  ↓  

 

 

 

5. Hondurasa — cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016, 
B8-0470/2016, B8-0469/2016 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0469/2016  

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

§ 9 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 421, 205, 22 

3 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

A apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

C apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

J apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0469/2016  ECR  ↓  

B8-0470/2016  EFDD  ↓  

B8-0472/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0473/2016  S&D  ↓  

B8-0477/2016  PPE  ↓  

B8-0480/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0482/2016  ALDE  ↓  

 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

PPE 

§ 9 

1. daļa: „uzskata, ka Eiropas investoru darbībai būtu jāpiemēro stingra vides un sociālās 

aizsardzības politika;” 

2. daļa: „stingri atbalsta ANO uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipu īstenošanu, 

paredzot prasības par pienācīgu pārbaudi, riska pārvaldības aizsardzības pasākumus un 

vajadzības gadījumā — efektīvus tiesiskās aizsardzības līdzekļus;” 

3. daļa: „atzinīgi vērtē to, ka gan FMO, gan Finnfund ir publiski nosodījuši Berta Cáceres 

slepkavību un prasījuši veikt visaptverošu izmeklēšanu, un to, ka 2016. gada 16. martā 

pēc ziņojumiem par Nelson García slepkavību FMO apturēja visas darbības;” 

 

A apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „patvaļīgu aizturēšanu” 

2. daļa: šie vārdi 
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C apsvērums 

1. daļa: „tā kā, neskatoties uz iepriekš minēto, Hondurasai ir kļuvusi par cilvēktiesību 

aizstāvjiem vienu no bīstamākajām reģiona valstīm; tā kā Hondurasa ir viena no 

pasaulē vardarbīgākajām valstīm” 

2. daļa: „no vides aktīvistu viedokļa, jo laikā no 2010. līdz 2015. gadam ir nogalināti vismaz 

109 vides aktīvisti;” 

 

J apsvērums 

1. daļa: „tā kā LGBTI tiesību aizstāves, transsievietes un asociācijas Arcoíris locekles Paola 

Barraza slepkavība 2016. gada 24. janvārī pievērsta uzmanību arvien lielākajām 

briesmām, ar kādām LGBTI kopiena saskaras Hondurasā;” 

2. daļa: „tā kā viņas slepkavība ir pēdējā no daudzajiem LGBTI cilvēktiesību organizāciju 

aktīvu biedru vardarbīgas nāves gadījumiem pēdējo 11 mēnešu laikā, tostarp Angy 

Ferreira, Violeta Rivas, Gloria Carolina Hernández Vásquez (pazīstama arī kā Génesis 

Hernández), Jorge Alberto Castillo, Estefanía Zúñiga, Henry Matamoros un Josselin 

Janet Aceituno Suazo nogalināšanu; tā kā Hondurasā kopš 1994. gada ir nogalinātas 

235 LGBTI personas un tikai 48 gadījumos lietas ir nonākušas līdz tiesai; tā kā valsts 

cilvēktiesību komisārs apgalvoja, ka 92 % no noziegumiem nav pienācīgi izmeklēti un 

paliek neatklāti;” 
 

Dažādi 

Marijana Petir (PPE grupa) ir atsaukusi savu parakstu no kopīgā rezolūcijas priekšlikuma RC-B8-

0469/2016. 
 

 

6. Nigērija 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, 

B8-0486/2016, B8-0478/2016 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0478/2016  

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

aiz § 9 1 GUE/NGL bd   

1 +  

2 -  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 11 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

aiz § 15 2 GUE/NGL  -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0478/2016  EFDD  ↓  

B8-0479/2016  ECR  ↓  

B8-0481/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0483/2016  S&D  ↓  

B8-0484/2016  PPE  ↓  

B8-0485/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0486/2016  ALDE  ↓  

 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ECR: § 11 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

PPE 

Grozījums Nr. 1 

1. daļa: „pieprasa ANO paspārnē veikt starptautisku izmeklēšanu, lai noskaidrotu, kā trešās 

valstis ir atbildīgas par teroristu grupu, piemēram, par grupējuma „Boko Haram”, 

organizēšanu un finansēšanu reģionā” 

2. daļa: „un kā daudznacionālās korporācijas un valstu valdības ir atbildīgas par slepenu 

bagātības uzkrāšanu un par ekonomiskā, sociālā un starpkultūru saspīlējuma 

padziļināšanos, ko cita starpā veicinājusi krāpšanās ar nodokļiem;” 
 

Dažādi 

Anna Záborská (PPE grupa) ir atsaukusi savu parakstu no kopīgā rezolūcijas priekšlikuma RC-B8-

0478/2016. 
 

 

7. Komercnoslēpumu aizsardzība pret to nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un 

izpaušanu ***I 

Ziņojums: Constance Le Grip (A8-0199/2015) 

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 

priekšlikums noraidīt 

Komisijas 

priekšlikumu 

3 vairāk nekā 

40 deputāti 

PS - 129, 509, 14 

viss teksts —  

1. bloks 

2 komiteja  +  

2. bloks 1 komiteja  ↓  

balsojums: Komisijas priekšlikums  +  

balsojums: normatīvā rezolūcija PS + 503, 131, 18 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

Verts/ALE: grozījums Nr. 3 
 

 

8. Parlamenta ieņēmumu un izdevumu tāme 2017. finanšu gadam 

Ziņojums: Indrek Tarand (A8-0131/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 3 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

§ 5 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 6 8 PPE EB + 362, 235, 46 

§ 7 16 EFDD PS - 213, 407, 24 

§ 21 9 PPE  -  

§ 22 6 S&D  -  

10 PPE EB - 280, 361, 7 

§ 23 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/EB + 419, 200, 21 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

2 +  

§ 25 11 PPE EB + 315, 288, 39 

§ 26 § sākotnējais 

teksts 

PS + 546, 44, 58 

§ 27 17 EFDD  -  

§ 28 27 GUE/NGL  -  

aiz § 28 18 EFDD  -  

§ 29 3 Verts/ALE PS + 332, 292, 21 

§ 31 1 ENF PS - 130, 481, 20 

§ 32 12 PPE EB - 238, 374, 30 

aiz § 32 28 GUE/NGL PS + 438, 200, 8 

§ 37 § sākotnējais 

teksts 

PS + 474, 118, 50 

§ 38 § sākotnējais 

teksts 

PS + 569, 49, 26 

aiz § 38 29 GUE/NGL  -  

§ 39 19 EFDD  -  

aiz § 39 30 GUE/NGL  -  

31 GUE/NGL  -  

§ 40 20 EFDD  -  

aiz § 40 32 GUE/NGL  -  

§ 41 15 PPE EB - 268, 305, 69 

§ 42 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

aiz § 42 7 Verts/ALE  -  

§ 46 33 GUE/NGL  A  

13 PPE  A  

2 ENF PS - 70, 542, 18 

21 EFDD  -  

§ 48 22 EFDD PS + 330, 277, 39 

§ sākotnējais 

teksts 

ats. ↓  

§ 49 14= 

23= 

PPE 

EFDD 

 +  

aiz § 49 4 Verts/ALE PS - 114, 477, 56 

5 Verts/ALE PS - 245, 335, 62 

§ 52 24 EFDD PS - 128, 498, 17 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

aiz § 52 25 EFDD  -  

§ 53 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

aiz § 55 26 EFDD  -  

34 GUE/NGL  -  

aiz § 56 35 GUE/NGL EB + 350, 219, 71 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 409, 221, 13 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ECR: § 37 

ENF: grozījumi Nr. 1, 2, 5, 16, 22, 24, 28 

GUE/NGL: § 26, 38 

Verts/ALE: grozījumi Nr. 3, 4, 5 un § 37 
 



P8_PV(2016)04-14(VOT)_LV.doc 12 581.429 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ENF: § 48, 53 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

S&D 

§ 3 

1. daļa: „apstiprina, ka ir pieprasīti īru valodai ar 1958. gada 15. aprīļa Regulu Nr. 11 noteikto 

pagaidu izņēmuma pasākumu pakāpeniskai atcelšanai paredzētie ārkārtas izdevumi, kas 

veido 0,2 % palielinājumu salīdzinājumā ar 2016. gada budžetu,” 

2. daļa: „un 2,6 % palielinājums salīdzinājumā ar 2016. gada budžetu, kas nepieciešams papildu 

vajadzībām drošības un kiberdrošības jomā;” 

 

§ 5 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „ņemot vērā 2016. gada februārī Prezidijam sniegto analīzi, 

ko papildināja pārbaudes, kas tika veiktas pēc 2016. gada 22. marta notikumiem” 

2. daļa: šie vārdi 

 

§ 23 

1. daļa: „uzskata, ka deputātu vajadzības vēlēšanu apgabalos būtu jāizvērtē, ņemot vērā arī 

atšķirības starp vēlēšanu apgabaliem, lai labāk atbalstītu deputātus viņu darbā vēlēšanu 

apgabalos;” 

2. daļa: „uzskata, ka deputātiem nodrošināto mobilo darba telpu un vēlēšanu apgabalos sniegtā 

atbalsta pamatā vajadzētu būt reālām vajadzībām un lietojuma novērtējumam un tam 

nevajadzētu radīt būtiskas vai atkārtotas papildu izmaksas Parlamentam; uzstāj, ka 

nebūtu jānodrošina datortehnika, jo piemaksa par vispārējiem izdevumiem nodrošina 

pietiekami daudz līdzekļu modernu iekārtu iegādei; apšauba nepieciešamību veidot 

privātas mobilas darba telpas deputātiem, jo nešķiet, ka tas atbilstu veidam, kā deputāti 

un viņu biroji organizējas;” 

 

§ 42 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „jo īpaši saistībā ar Eiropas Parlamenta sadarbības grupu 

īstenotajiem pasākumiem; uzskata, ka kopš 2014. gada oktobra ieviestā lingvistiskās 

profilēšanas sistēma, kas tiek piemērota komiteju grozījumiem, ir viens no piemēriem 

tam, kādus pasākumus lietderības jomā ir iespējams veikt un vēl vairāk pilnveidot;” 

2. daļa: šie vārdi 

 

ENF 

§ 52 

1. daļa: „atzīst Parlamenta informācijas biroju lomu izpratnes veicināšanā par darbībām, ko veic 

Parlaments un Savienība kopumā; uzskata, ka būtu jāparedz efektivitātes veicināšanas 

pasākumi attiecībā uz Parlamenta informācijas birojiem;” 

2. daļa: „uzskata, ka Parlamenta informācijas biroji pēc iespējas būtu jāizvieto vienās telpās ar 

Komisijas pārstāvniecībām un administratīvie pakalpojumi tiem būtu jāizmanto kopā ar 

šīm pārstāvniecībām; prasa novērtēt Parlamenta informācijas biroju mērķus, 

uzdevumus un sniegumu un uz šī pamata noteikt prioritātes;” 
 

Dažādi 

Priekšsēdētājs ir paziņojis, ka grozījuma Nr. 18 pirmā daļa („uzskata, ka deputātiem vajadzētu kalpot 

par paraugu pilsoņiem, kas vairākās dalībvalstīs saskaras ar ekonomikas krīzes katastrofālajām sekām, 

un tādēļ prasa, lai vismaz par 15 % tiktu samazinātas deputātu algas un piemaksas;”) nav pieņemama. 
 

 

                                                 
1 OV 17, 6.10.1958., 385. lpp. 
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9. 2015. gada ziņojums par Turciju 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0442/2016 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0442/2016 

(AFET komiteja) 

§ 2 9 ENF PS - 80, 551, 8 

18 vairāk nekā 

40 deputāti 

EB - 227, 389, 20 

19 GUE/NGL PS - 247, 355, 41 

§ 5 20 GUE/NGL PS - 159, 470, 12 

§ sākotnējais 

teksts 

PS + 435, 176, 35 

§ 7 21 GUE/NGL PS - 115, 513, 13 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 8 22= 

37= 

GUE/NGL, 

S&D, 

GUE/NGL 

PS + 479, 116, 45 

§ 9 23 GUE/NGL PS - 238, 358, 47 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 397, 219, 16 

3 +  

§ 10 38 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

§ 13 § sākotnējais 

teksts 

 + grozīts mutiski 

§ 14 7 S PPE  +  

42 Verts/ALE  ↓  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 15 36 ALDE, S&D  +  

§ 19 10 ENF PS - 159, 431, 32 

§ 26 24 GUE/NGL PS + 562, 69, 1 

§ 27 25 GUE/NGL PS - 115, 458, 53 

44 Verts/ALE  -  

43 Verts/ALE  -  

aiz § 28 26 GUE/NGL PS - 113, 447, 70 

§ 29 39 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

 +  

aiz § 31 46 Verts/ALE  -  

§ 32 27 GUE/NGL PS - 149, 432, 49 

35 ALDE, PPE, 

S&D 

 +  

§ 34 11 ENF  -  

45 Verts/ALE  -  

§ 35 12 ENF  -  

§ 37 13 ENF  -  

3 PPE, ALDE EB + 304, 297, 19 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 ↓  

2 ↓  

§ 38 14 ENF  -  

28 GUE/NGL PS - 117, 464, 44 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 39 40 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

§ 41 29 GUE/NGL PS - 56, 495, 68 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 42 4 PPE EB + 407, 192, 15 

41 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

aiz § 42 30 GUE/NGL PS - 101, 492, 21 

§ 43 31 GUE/NGL PS - 55, 538, 21 

§ 44 32 GUE/NGL  -  

§ sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 45 15 ENF PS - 70, 487, 53 

33 GUE/NGL  -  

5 PPE EB - 243, 331, 30 

§ 46 16 ENF  -  

47 Verts/ALE PS - 173, 407, 25 

§ 52 17 ENF PS - 67, 522, 14 

6 PPE EB - 202, 293, 104 

34 GUE/NGL PS - 106, 466, 28 

9. atsauce § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

10. atsauce 1 PPE EB + 341, 243, 16 

17. atsauce 2 PPE  +  

B apsv. 8 ENF  -  

§ sākotnējais 

teksts 

ats. -  

C apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 375, 133, 87 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ENF: § 5, grozījumi Nr. 9, 10, 15, 17 

GUE/NGL: grozījumi Nr. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 47, galīgais 

balsojums 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

PPE: B, C apsvērums 

EFDD: § 44 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

PPE 

§ 7 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „un attiecīgos gadījumos uzaicināt Turcijas ārlietu ministru 

piedalīties Ārlietu padomes sanāksmēs” 

2. daļa: šie vārdi 

 

9. atsauce 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „pievienošanās” 

2. daļa: šie vārdi 

 

EFDD 

§ 37 

1. daļa: „atbalsta ES un Turcijas politiskā dialoga atjaunošanu ģeopolitisko problēmu, jo īpaši 

bēgļu un migrantu krīzes, risināšanā;” 

2. daļa: „atzīst Turcijas lielo humanitāro ieguldījumu lielākā bēgļu skaita pasaulē uzņemšanā; 

mudina ES un Turciju apvienot spēkus, uzlabojot bēgļu nometņu pamatsituāciju, 

nodrošinot pienācīgus dzīves apstākļus un veicinot Apvienoto Nāciju Organizācijas 

Bēgļu aģentūras (UNHCR) darbu, lai novērstu milzīgā skaita migrantu izbraukšanu; 

mudina ES turpināt sadarbību ar Turcijas valdības amatpersonām, lai nodrošinātu 

migrantu pareizu dokumentāciju; atgādina, ka Turcija ir viena no galvenajām 

tranzītvalstīm migrantiem un bēgļiem, kuri dodas uz ES ne tikai no Sīrijas, bet arī no 

daudzām citām valstīm; uzsver, cik svarīgi ir sadarboties ar Turciju, lai pārvaldītu bēgļu 

krīzi un novērstu cilvēku bojāeju jūrā;” 

 

§ 38 
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1. daļa: „atzinīgi vērtē to, ka 2015. gada 29. novembrī ir uzsākts ES un Turcijas kopējais rīcības 

plāns par bēgļu un migrantu pārvaldību, kas ir uz kopēju atbildību un abpusēju 

apņemšanos un mērķu sasniegšanu pamatotas visaptverošas sadarbības programmas 

daļa, un uzsver vajadzību to nekavējoties īstenot;” 

2. daļa: „uzsver, ka ES un Turcijas sadarbību migrācijas jautājumos nevajadzētu saistīt ar 

sarunu procesa kalendāru, saturu un nosacījumiem; uzskata, ka bēgļu krīzes nodošana 

Turcijai nav uzticams šīs problēmas ilgtermiņa risinājums; aicina ES dalībvalstis izrādīt 

solidaritāti, palielinot to valstu skaitu, kuras uzņems bēgļus pārmitināšanai dalīta sloga 

un dalītas atbildības garā;” 

 

§ 41 

1. daļa: „augstu vērtē to, ka Turcija līdz šim ir saglabājusi atvērtu robežu politiku bēgļiem no 

Sīrijas; uzteic jaunu noteikumu ieviešanu Turcijas vīzu režīmā, kā rezultātā jau ir 

panākts krass robežu nelegālās šķērsošanas samazinājums; tomēr uzsver, ka trešām 

valstīm, no kurām nāk liels skaits nelikumīgo migrantu, ir jāpiemēro daudz stingrāka, 

ES vīzu politikai atbilstoša vīzu politika, lai mazinātu tādu migrantu pieplūdumu Eiropā 

caur Turciju, kuriem nav nepieciešama starptautiskā aizsardzība;” 

2. daļa: „uzsver, ka Turcijai ir nepieciešams visa veida atbalsts, lai stiprinātu tās robežu drošību 

un pastiprinātu cīņu pret cilvēku kontrabandistiem; aicina Turciju izrādīt pilnīgu 

neiecietību un veikt iedarbīgus pasākumus, lai apturētu cilvēku kontrabandu un bēgļu 

plūsmu uz Grieķijas salām, kā rezultātā tiek radītas nopietnas humanitāras, politiski 

sociālas un drošības problēmas ES. prasa panākt ciešāku sadarbību starp Turciju, 

Bulgāriju un Grieķiju meklēšanas un glābšanas operāciju Egejas jūrā jomā un aicina 

Frontex sniegt atbalstu Turcijas krasta apsardzei un veicināt divpusējo apmaiņu ar 

informāciju; atzīst, ka pasākumi pret noziedzīgo kontrabandu var būt iedarbīgi tikai tad, 

ja vienlaikus tiek izveidoti droši un likumīgi ceļi, kā bēgļi un patvēruma meklētāji var 

nonākt Eiropas Savienībā;” 

 

PPE, ENF 

§ 9 

1. daļa: „uzskata, ka, pieturoties pie ES apņēmības ievērot tiesiskumu un pamattiesības, Turcijā 

steidzami vajadzīgas reformas tiesu iestāžu un pamattiesību jomā un tiesiskuma, 

brīvības un drošības jomā;” 

2. daļa: „neskarot dalībvalstu nostāju, aicina Eiropas Savienības Padomi, kad sarunu sākšanas 

kritēriji būs izpildīti, atvērt 23. sadaļu (tiesu iestādes un pamattiesības) un 24. sadaļu 

(tiesiskums, brīvība un drošība) un nodrošināt, ka Turcijas reformu procesa pamatā ir 

ES vērtības un standarti;” 

3. daļa: „aicina Turciju pilnīgi sadarboties ar Eiropas Padomi un Venēcijas komisiju saistībā ar 

tiesu iestāžu reformu;” 
 

Dažādi 

Bodil Valero bija ierosinājusi šādu mutisku grozījumu 13. punktam: 

„13. aicina atjaunot Koza İpek Holding un Feza plašsaziņas līdzekļu neatkarību un pārtraukt visu 

valdības pārstāvju dalību to valdēs, atjaunot darbā tos daudzos darbiniekus, kuri izteica savu 

neapmierinātību par valdības pārņemšanu, un atcelt pret viņiem celtās terorisma apsūdzības;” 
 

 

10. 2015. gada ziņojums par Albāniju 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0440/2016 

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 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0440/2016 

(AFET komiteja) 

§ 1 8 ENF  -  

§ 4 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

§ 10 1 PPE  +  

aiz § 14 2 Verts/ALE  -  

§ 20 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 307, 174, 25 

aiz § 21 3 Verts/ALE  +  

4 Verts/ALE  -  

aiz § 22 5 Verts/ALE  -  

§ 26 6 Verts/ALE  -  

aiz § 26 7 Verts/ALE EB + 313, 192, 5 

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

S&D 

§ 20 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „pauž bažas par plaši izplatīto pašcenzūru žurnālistu vidū, 

kuriem dažkārt fiziski netiek ļauts sniegt reportāžas par konkrētiem notikumiem, 

viņiem tiek uzbrukts vai draudēts sakarā ar viņu darbu, un par gadījumiem, kad notiek 

tieša iejaukšanās redakcionālajā autonomijā; pauž nožēlu par to, ka 2015. gada 

pašvaldību vēlēšanu laikā Balkānu izmeklēšanas reģionālajam tīklam ir ticis draudēts ar 

lietu par neslavas celšanu, pēc tam kad tas bija veicis izmeklēšanas par mēra amata 

kandidāta kriminālo pagātni; aicina veikt pasākumus žurnālistu profesionālo un ētikas 

standartu nostiprināšanai; aicina uzlabot likuma par audiovizuālajiem plašsaziņas 

līdzekļiem īstenošanu; uzsver, ka ir jāuzlabo pārredzamība attiecībā uz valdības 

reklāmu plašsaziņas līdzekļos un vajadzīgi papildu centieni, lai garantētu Audiovizuālo 

mediju iestādes (Audiovisual Media Authority, AMA) un sabiedrisko raidorganizāciju 

neatkarību; pauž bažas par procedūru maiņu ievēlēšanai Albānijas valsts radio un 

televīzijas (RTSH) ģenerāldirektora amatā;” 

2. daļa: šie vārdi 
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PPE 

§ 4 

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

2. daļa: šie vārdi 
 

 

11. 2015. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0441/2016 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0441/2016 

(AFET komiteja) 

§ 1 § sākotnējais 

teksts 

PS + 423, 56, 27 

§ 2 § sākotnējais 

teksts 

PS + 406, 67, 30 

§ 3 3 Verts/ALE  -  

§ 4 9 ENF  -  

2 ALDE  +  

4 Verts/ALE  -  

§ 7 10 ENF  -  

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 427, 71, 10 

§ 8 11 ENF  -  

§ 11 12 ENF  -  

§ 15 14 PPE  +  

§ 22 13 ENF  -  

§ 26 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 271, 201, 27 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 31 5 Verts/ALE  -  

aiz § 36 1 S&D  +  

§ 42 6 Verts/ALE  -  

aiz § 42 7 Verts/ALE EB + 258, 216, 10 

aiz § 45 8 Verts/ALE  -  

10. atsauce § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

11. atsauce § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

12. atsauce § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ENF: § 1, 2 

S&D: § 26 (2. daļa) 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ENF: 10., 11., 12. atsauce 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

S&D 

§ 26 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „visām trim pamattautām un” un „pārējiem” 

2. daļa: šie vārdi 

 

EFDD 

§ 7 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „prasa nodomu rīkot referendumu atcelt pavisam, jo tas ir 

pārbaudījums valsts kohēzijai, suverenitātei un integritātei un var apdraudēt centienus 

uzlabot visu Bosnijas un Hercegovinas iedzīvotāju sociālekonomisko stāvokli un 

sekmēt turpmāko progresu virzībā uz ES integrāciju;” 

2. daļa: šie vārdi 
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12. Nabadzības novēršanas mērķa sasniegšana, ņemot vērā aizvien lielākos 

mājsaimniecību izdevumus 

Ziņojums: Tamás Meszerics (A8-0040/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 2 § sākotnējais 

teksts 

PS + 370, 57, 44 

§ 3 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 367, 71, 31 

2/PS - 219, 243, 8 

§ 4 § sākotnējais 

teksts 

PS + 406, 45, 18 

§ 5 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 6 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 7 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3/EB - 194, 254, 2 

§ 8 § sākotnējais 

teksts 

PS + 351, 79, 29 

§ 9 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 13 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 15 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 16 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 18 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 19 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 22 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 23 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 24 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 26 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 32 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 33 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 34 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 292, 130, 20 

2/PS + 240, 195, 5 

§ 35 § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

§ 36 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 -  

2 +  

3 +  

§ 37 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

§ 40 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 41 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 42 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 43 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 45 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 49 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 342, 80, 13 

2/PS + 309, 113, 7 

§ 54 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 57 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 60 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 64 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 69 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 71 § sākotnējais 

teksts 

PS + 335, 75, 21 

A apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

B apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

H apsv. § sākotnējais 

teksts 

PS + 406, 7, 16 

M apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

2 -  

N apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

P apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

Q apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB - 185, 216, 11 

3 +  

4 +  

R apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

T apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

U apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

V apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

W apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

AB apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

AE apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

2 +  

AF apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

AH apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

AI apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

AL apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

AL apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

AM apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

AX apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 232, 174, 2 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 310, 73, 26 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ALDE: § 49 

ENF: H apsvērums, § 4, 8, 71 

Verts/ALE: § 2, 3, 34 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

PPE: T, AB, AF apsvērums, § 3, 34, 35, 42 

ECR: U, AF apsvērums, § 2, 3, 5, 8, 13, 15, 16, 34, 35, 36, 40, 41 

ALDE: B, AB, AI, AJ, T, W apsvērums, § 8, 23, 35, 43, 60 

GUE/NGL: § 9, 32, 41 
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Pieprasījumi balsot pa daļām 

PPE 

N apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „tā kā pašlaik jauniešu bezdarbs ir sasniedzis kritisku līmeni 

visās dalībvalstīs” 

2. daļa: šie vārdi 

 

AX apsvērums 

1. daļa: „tā kā nabadzības ar dzimumu saistīto aspektu savstarpīgums prasa holistisku pieeju, ar 

ko pievērstos daudzajiem diskriminācijas iemesliem” 

2. daļa: „un tādiem jautājumiem kā mājokļi, enerģijas izmaksas, sabiedriskie pakalpojumi, 

darbvietas drošība, nestabila nodarbinātība un nodokļu politika;” 

 

§ 37 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „uzsver, ka jau ir radusies zudusī paaudze;” un „ tāpēc” 

2. daļa: šie vārdi 

 

§ 69 

1. daļa: „atzīmē, ka sieviešu nabadzības galvenie cēloņi ir vīriešu un sieviešu darba samaksas 

un pensijas atšķirības; atzīmē, ka ilgtermiņā sieviešu nabadzību ir ietekmējusi sieviešu 

izstumšana no ekonomikas nozarēm, kurās tradicionāli dominē vīrieši, tādām kā 

tehnoloģija, zinātne, augstākā vadība un lēmumu pieņemšana, kā arī tas, ka nesamērīgi 

liels ir sieviešu īpatsvars samērā zemu atalgotā darbā, tādā kā aprūpe, sabiedriskie 

pakalpojumi, daļlaika darbs un mazatalgots nepastāvīgs darbs;” 

2. daļa: „pauž bažas, ka nabadzības feminizāciju daļēji izraisa ieilgušās dzimumu nelīdztiesības 

normas, kas novedušas pie vīriešu vadīto nozaru prioritarizācijas rūpniecības politikā un 

algu noteikšanas nolīgumos;” 

 

ECR 

AH apsvērums 

1. daļa: „tā kā Eiropas mājsaimniecību budžetā mājokļa izdevumi ir vislielākie;” 

2. daļa: „tā kā ar mājokli saistīto cenu (zeme, īpašums, īre, enerģijas patēriņš) straujais 

pieaugums rada nestabilitāti un nedrošību un ir jāuzskata par sevišķi smagu problēmu;” 

 

§ 19 

1. daļa: „vēlreiz norāda, cik svarīgi ir ar izglītības — tostarp formālās un neformālās izglītības 

— starpniecību sniegt sievietēm un meitenēm pilnvērtīgas iespējas un cik izglītība ir 

nozīmīga dzimumu stereotipu apkarošanā un nabadzības stigmatizācijas izskaušanā, kā 

arī ienākumu palielināšanā, iekļaujot sievietes nozarēs, kurās viņu īpatsvars ir bijis 

zems, tādās kā zinātne, tehnoloģija, inženierija un uzņēmējdarbība,” 

2. daļa: „un aicina Komisiju konkrētai valstij adresētajos ieteikumos iekļaut sieviešu 

arodizglītības mērķus;” 

 

§ 26 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „un Komisiju vajadzības gadījumā” 

2. daļa: šie vārdi 

 

§ 54 

1. daļa: „atgādina, ka īrniekiem ir ierobežotas iespējas piekļūt energoefektivitātes 

finansējumam, jo viņi nav mājokļa īpašnieki; atgādina, ka īrnieki nav tik motivēti 

ieguldīt kā īpašnieki, jo viņi maina dzīvesvietu daudz vienkāršāk un biežāk nekā 

mājokļu īpašnieki; atzinīgi vērtē minētās problēmas risināšanai izstrādāto Komisijas 

izmēģinājuma projektu “Degvielas/enerģētiskā nabadzība — krīzes ietekmes 

novērtējums un pašreizējo un iespējamo jauno pasākumu pārskatīšana dalībvalstīs”; ” 
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2. daļa: „aicina Komisiju, pamatojoties uz minētā izmēģinājuma projekta rezultātiem, izstrādāt 

noteikumus ES finansējuma piešķiršanai īrnieku veiktiem energoefektivitātes 

pasākumiem;” 

 

§ 57 

1. daļa: „atzinīgi vērtē to, ka Eiropas enerģētikas politikas tiesību aktos un jo īpaši Direktīvā 

2012/27/ES par energoefektivitāti un Direktīvā 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti ir 

atzīti energoefektivitātes politikas sociālie mērķi; pauž nožēlu, ka dalībvalstis pilnībā 

neizmanto attiecīgos Direktīvas 2012/27/ES noteikumus (7. panta 7. punkts), lai 

pievērstos enerģētiskās nabadzības skartām mājsaimniecībām un sociālajiem 

mājokļiem;” 

2. daļa: „aicina Komisiju energoefektivitātes paketes pārskatīšanā un ietekmes novērtējumā 

izvērtēt 7. panta 7. punkta un 5. panta 7. punkta īstenošanu; turklāt aicina Komisiju, 

pamatojoties uz šo novērtējumu, apsvērt stingrāku prasību noteikšanu 7. pantā un jo 

īpaši 7. panta 7. punktā, lai mudinātu dalībvalstis energoefektivitātes shēmās iekļaut 

sociālos mērķus;” 

 

§ 64 

1. daļa: „atzīmē, ka priekšnoteikumi enerģētiskās nabadzības novēršanai ir energoefektivitātes 

palielināšana, renovācija un atjaunojamie energoresursi; ir nobažījies, ka ēku 

renovācijas politikā bieži vien nav iekļauti tie, kam tā visvairāk vajadzīga; prasa, lai ēku 

renovācijas politika pirmkārt un galvenokārt tiktu orientēta uz nabadzīgām, ekonomiski 

atstumtām un mazaizsargātām mājsaimniecībām, lielāko uzmanību pievēršot personām, 

kas cieš no dzimumu nelīdztiesības un diskriminācijas vairāku iemeslu dēļ;” 

2. daļa: „ir nobažījies, ka ēku renovācijas politikā bieži vien nav iekļauti tie, kam tā visvairāk 

vajadzīga; prasa, lai ēku renovācijas politika pirmkārt un galvenokārt tiktu orientēta uz 

nabadzīgām, ekonomiski atstumtām un mazaizsargātām mājsaimniecībām, lielāko 

uzmanību pievēršot personām, kas cieš no dzimumu nelīdztiesības un diskriminācijas 

vairāku iemeslu dēļ;” 

 

ALDE 

§ 3 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „kas visās dalībvalstīs pārsniegtu nabadzības slieksni, proti, 

60% no vidējiem ienākumiem valstī” 

2. daļa: šie vārdi 

 

§ 9 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „tādām kā jaunas sievietes, viena vecāka ģimenes, personas 

ar invaliditāti un vecas sievietes” 

2. daļa: šie vārdi 

 

§ 24 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „un jāļauj gūt ienākumus virs nabadzības sliekšņa” 

2. daļa: šie vārdi 

 

M apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „taupības politika, nekustamā īpašuma cenu pieaugums” 

2. daļa: šie vārdi 

 

P apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „tā kā saskaņā ar EU–SILC rādītājiem atsevišķās dalībvalstīs 

mājokļa izmaksu slogs (analizējot pēc īpašumtiesību statusa) ir augstāks īrniekiem 

privātajā īres sektorā, kas izskaidrojams ar mājokļu zemo kvalitāti un augstajām cenām; 

tā kā daudzām ģimenēm ir grūtības segt pamatpreču un pamatpakalpojumu izmaksas, 

ko izraisa arī aizvien pieaugošās enerģijas cenas;” 
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2. daļa: šie vārdi 

 

Q apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „augstas enerģijas cenas, agresīvas tirdzniecības un 

tirgvedības metodes”, „vai tiešsaistes pakalpojumu” un „un dzīvojamā fonda kvalitāte 

un energoefektivitāte” 

2. daļa: „augstas enerģijas cenas, agresīvas tirdzniecības un tirgvedības metodes” 

3. daļa: „vai tiešsaistes pakalpojumu” 

4. daļa: „un dzīvojamā fonda kvalitāte un energoefektivitāte” 

 

V apsvērums 

1. daļa: „tā kā ANO ir apstiprinājusi, ka cilvēka tiesības uz ūdeni un sanitāriju ikvienam paredz 

iespēju piekļūt ūdenim, kas ir kvalitatīvs, nekaitīgs, fiziski sasniedzams, par pieņemamu 

cenu, pietiekamā daudzumā un atbilstīgs personiskajām un mājsaimniecības 

vajadzībām; tā kā ANO ieteikumā papildus ir norādīts, ka gadījumā, ja ūdens ir par 

maksu, ūdenim nevajadzētu tērēt vairāk nekā 3 % no mājsaimniecības ienākumiem;” 

2. daļa: „tā kā ūdensapgādes uzņēmumu privatizācija nelabvēlīgi ietekmē mājsaimniecības, 

kuras ir nabadzīgas vai uz nabadzības sliekšņa;” 

 

ENF 

§ 6 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „lai arī stratēģijas “Eiropa 2020” mērķis ir samazināt 

minētās problēmas skarto cilvēku skaitu vismaz par 20 miljoniem” 

2. daļa: šie vārdi 

 

§ 16 

1. daļa: „atkārtoti norāda uz Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu 

“Saskaņota Eiropas rīcība enerģētiskās nabadzības novēršanai un apkarošanai” un 

atzīmē tajā pausto ieteikumu “izveidot Eiropas nabadzības novērošanas centru, kas 

galvenokārt koncentrētos uz enerģētisko nabadzību, apvienotu visas ieinteresētās 

personas un (sadarbībā ar Eurostat) palīdzētu definēt enerģētiskās nabadzības Eiropas 

rādītājus. Tas ļautu gūt pārskatu par pašreizējo stāvokli, apzināt labākās prakses 

piemērus, formulēt ieteikumus, kā efektīvāk novērst un risināt šo problēmu, un 

iedibināt šajā jomā Eiropas solidaritāti”;” 

2. daļa: „uzsver, cik būtiski ir izstrādāt rādītājus un vākt datus par mājsaimniecību patēriņu un 

izmaksām saistībā ar enerģētisko nabadzību, lai iegūtu uzticamu informāciju un varētu 

nodrošināt uz pierādījumiem balstītu politikas izstrādi un efektīvu uzraudzību;” 

 

§ 18 

1. daļa: „aicina Padomi un dalībvalstis, ņemot vērā pieaugošo nabadzību, darīt vairāk, lai 

palīdzētu nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļautajiem cilvēkiem, tostarp 

paredzot spēcīgu dzimumu līdztiesības dimensiju,” 

2. daļa: „piemēram, izstrādājot Padomes ieteikumu, lai sasniegtu stratēģijā “Eiropa 2020” 

izvirzīto nabadzības samazināšanas mērķi;” 

 

§ 32 

1. daļa: „atzinīgi vērtē Komisijas darbu pie references budžeta, kas ir solis pareizajā virzienā, 

ņemot vērā, ka arī turpmāk būs līdzsvarotāk jārisina nabadzīgu mājsaimniecību 

ienākumu un izdevumu problēma, izmantojot uz datiem balstītu pieeju; norāda, ka 

references budžetus, kas atspoguļo mājsaimniecību izmaksas, varētu izmantot, lai 

noteiktu sniedzamo atbalstu un pārbaudītu tā atbilstību; uzskata, ka šādam 

instrumentam ir izšķirīga nozīme, lai atdzīvinātu Savienības sociālo kohēziju, mazinātu 

nevienlīdzību un sasniegtu stratēģijas “Eiropa 2020” nabadzības un sociālās atstumtības 

novēršanas mērķi;” 
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2. daļa: „uzsver, ka nabadzīgo mājsaimniecību izdevumu samazināšana labvēlīgi ietekmēs 

attiecīgās mājsaimniecības, kā arī ekonomiku (jo īpaši vietējā mērogā) un sociālo 

kohēziju;” 

 

§ 33 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „nabadzīgas” 

2. daļa: šie vārdi 

 

§ 34 

1. daļa: „uzsver, ka līdz šim nepastāv jēdziena “enerģētiskā nabadzība” definīcija Savienības 

līmenī un līdz ar to Savienībā ir ļoti grūti pienācīgi izvērtēt šā nabadzības aspekta 

smagumu, cēloņus un sekas;” 

2. daļa: „aicina Komisiju kopā ar ieinteresētajām personām izstrādāt jēdziena “enerģētiskā 

nabadzība” vienotu definīciju un noteikt faktorus, kas palielina mājsaimniecību 

mazaizsargātību;” 

 

§ 49 

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

2. daļa: šie vārdi 

 

A apsvērums 

1. daļa: „tā kā laikposmā no 2008. līdz 2013. gadam Eiropas Savienībā nabadzības vai sociālās 

atstumtības riskam pakļauto cilvēku skaits no 117 miljoniem pieauga līdz 122,6 

miljoniem; tā kā 2013. gadā 16,7 % ES iedzīvotāju pēc sociālo pārvedumu saņemšanas 

bija pakļauti nabadzības riskam, 9,6 % bija smagos materiālos apstākļos un 10,7 % 

mājsaimniecību tika uzskatītas par tādām, kurās nodarbinātības intensitāte ir ļoti zema;” 

2. daļa: „tā kā šādas tendences ir pretrunā stratēģijā “Eiropa 2020” izvirzītajam ES mērķim, kas 

paredz līdz 2020. gadam vismaz par 20 miljoniem samazināt nabadzības vai sociālās 

atstumtības skarto vai apdraudēto cilvēku skaitu;” 

 

R apsvērums 

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

2. daļa: šie vārdi 

 

AE apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „tā kā Eiropas pusgadā pārmērīgais mājokļa izmaksu slogs 

ir atzīmēts kā “uzraugāma tendence”” un „ES un” 

2. daļa: šie vārdi 

 

AI apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „(t. i., Austrumu un Vidusjūras reģiona valstīs)” 

2. daļa: šie vārdi 

 

AL apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „būtiska” un „lai sasniegtu stratēģijas “Eiropa 2020” 

nabadzības samazināšanas mērķi” 

2. daļa: šie vārdi 

 

AM apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „Eurofound ziņojumā “Piekļuve sociālajiem pabalstiem: kā 

samazināt nepieprasīšanas līmeni” skaidri ir uzsvērta problēma, ka” 

2. daļa: šie vārdi 

 

GUE/NGL 

§ 22 
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1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „Eiropas pusgada kontekstā” 

 

ECR, ALDE 

§ 7 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „tostarp ienākumu minimumu virs nabadzības sliekšņa visā 

dzīves laikā” 

2. daļa: „tostarp ienākumu minimumu” 

3. daļa: „virs nabadzības sliekšņa visā dzīves laikā” 

 

PPE, ALDE 

§ 36 

1. daļa: „aicina Komisiju iesniegt paziņojumu par enerģētisko nabadzību Eiropā, kam attiecīgi 

būtu pievienots rīcības plāns, ar ko atbalstītu dalībvalstu centienus šajā jomā;” 

2. daļa: „aicina Komisiju šajā ziņā sniegt ietekmes novērtējumus un informāciju par labāko 

praksi cīņā ar enerģētisko nabadzību dalībvalstīs;” 

3. daļa: „uzsver, ka enerģijai ir jābūt pieejamai visiem Savienības iedzīvotājiem;” 

 

ECR, ENF 

§ 45 

1. daļa: „atgādina, ka vidējā termiņā ir iespējams panākt lielu labvēlīgu ietekmi, ja atsevišķus 

politikas pasākumus un Savienības finansējumu novirza nabadzīgo mājsaimniecību 

enerģijas izmaksu samazināšanai, ieguldot atjaunojamos energoresursos un 

energoefektivitātē: šādi var uzlabot attiecīgo cilvēku dzīves līmeni un veselību, 

samazināt mājsaimniecību izmaksas, nodrošinot ietaupījumus nabadzīgo ģimeņu 

budžetā, palielināt vietējos ieguldījumus, sekmēt darbvietu radīšanu vietējā mērogā” 

izņemot vārdus „un Savienības finansējumu” 

2. daļa: „un Savienības finansējumu” 

3. daļa: „un tuvināt stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu sasniegšanu;” 
 

 

13. Privātais sektors un attīstība 

Ziņojums: Nirj Deva (A8-0043/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 4 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 11 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 17 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 21 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 23 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 25 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 32 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 345, 23, 19 

2/PS + 195, 168, 20 

§ 36 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 37 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

3/EB + 284, 76, 19 

4 +  

5 +  

§ 41 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 55 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

2 +  

§ 56 § sākotnējais 

teksts 

ats. + 196, 162, 19 

§ 57 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

N apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

U apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 191, 184, 4 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 266, 56, 39 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ECR:                   § 32 

 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ECR: § 4 

Verts/ALE: § 23, 36, 56 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ECR 

§ 17 

1. daļa: „atzīst arī visu valstu, īpaši jaunattīstības valstu, tiesības noteikt pagaidu kapitāla 

ierobežojumu, lai novērstu finanšu krīžu rašanos īstermiņa un svārstīgu privāto finanšu 

plūsmu rezultātā;” 

2. daļa: „aicina atcelt šo tiesību ierobežojumus visos tirdzniecības un investīciju nolīgumos, 

tostarp PTO līmenī;” 

 

§ 25 

1. daļa: „atgādina, ka tarifu režīmi ir būtiska tādas regulatīvās vides sastāvdaļa, kas ir pielāgota 

nabadzību apkarojoša privātā sektora attīstībai un darbvietu radīšanai;” 

2. daļa: „tomēr ar bažām atzīmē, ka ekonomisko partnerattiecību nolīgumos (EPN) ir paredzēta 

importa tarifu samazināšana daudzu ĀKK valstu ekonomikas sektoros, taču visu ES 

importa tarifu atcelšana ievērojami pazeminātu ieņēmumus no tarifiem, dažos 

gadījumos pat par 15–20 % samazinot valdību ieņēmumus; mudina ES veidot tās 

tirdzniecības politiku saskaņā ar principu „politikas saskaņotība attīstībai”;” 

 

§ 55 
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1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „sasaistīti ar tiešām dotācijām PSO un ir” 

2. daļa: šie vārdi 

 

PPE 

§ 36 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „iepriekš saņemot šo kopienu brīvprātīgu un informētu 

piekrišanu” 

2. daļa: šie vārdi 

 

Verts/ALE 

§ 21 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „lai modernizētu to tiesisko regulējumu, radot privātajām 

iniciatīvām draudzīgu vidi, nodrošinot atbalsta mehānismus uzņēmumiem, vienlaikus” 

un „aicina partnervalstu valdības ieviest turpināmības klauzulu, ar kuras palīdzību 

varētu atcelt nevajadzīgus pasākumus; norāda, ka ir jāveic tiesību aktu ietekmes 

novērtēšana, lai izvērtētu negatīvus darbvietu izveides rādītājus un vides standartu 

apdraudējumu;” 

2. daļa: „lai modernizētu to tiesisko regulējumu, radot privātajām iniciatīvām draudzīgu vidi, 

nodrošinot atbalsta mehānismus uzņēmumiem, vienlaikus” 

3. daļa: „aicina partnervalstu valdības ieviest turpināmības klauzulu, ar kuras palīdzību varētu 

atcelt nevajadzīgus pasākumus; norāda, ka ir jāveic tiesību aktu ietekmes novērtēšana, 

lai izvērtētu negatīvus darbvietu izveides rādītājus un vides standartu apdraudējumu;” 

 

§ 41 

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

2. daļa: šie vārdi 

 

§ 57 

1. daļa: „prasa Komisijai paust stingrāku apņēmību izmantot savu politisko ietekmi  un meklēt 

dialoga iespējas attiecībās ar partnervalstu valdībām un vietējām varas iestādēm, lai 

sekmētu plašāku un pozitīvāku sadarbību ar privāto sektoru; uzsver to, ka valstu 

stratēģijas dokumenti, valstu indikatīvās programmas un budžeta atbalsts varētu būt 

visvērtīgākie instrumenti uzņēmējdarbības vides reformu virzīšanai partnervalstīs un 

vietējās industrializācijas sekmēšanai;” 

2. daļa: „iesaka ES apstiprināt ANO Tirdzniecības un attīstības konferences rīcības plānu 

investīciju veikšanai IAM; vērš uzmanību uz to, ka PPP izstrādāšana, strukturēšana un 

īstenošana joprojām ir problemātisks un sarežģīts uzdevums un ka to veiksmīgums ir 

atkarīgs arī no labvēlīgas vides, kurā tās darbojas;” 

 

U apsvērums 

1. daļa: „tā kā līdz šim jaunattīstības valstīs PPP galvenokārt tika veidotas enerģētikas, 

infrastruktūras un telesakaru jomās,” 

2. daļa: „savukārt to potenciāls tādās jomās kā lauksaimniecība, izglītība, videi nekaitīgas 

tehnoloģijas, pētniecība un inovācija, veselības aprūpe un īpašumtiesības joprojām lielā 

mērā netiek izmantots;” 

 

N apsvērums 

1. daļa: „tā kā attīstīto un jaunattīstības valstu fiskālo telpu faktiski ierobežo starptautisko 

investoru un finanšu tirgu prasības; tā kā saskaņā ar SVF jaunattīstības valstis īpaši 

ietekmē izvairīšanās no uzņēmumu ienākuma nodokļu maksāšanas, jo šīs valstis 

ieņēmumu palielināšanā vairāk nekā ESAO paļaujas uz uzņēmumu ienākuma nodokli; 

tā kā ES dalībvalstīs plaši tiek pielietota prakse, kas sekmē transnacionālo korporāciju 

un personu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas;” izņemot vārdus „ES dalībvalstīs” 

2. daļa: „ES dalībvalstīs” 
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ECR, PPE 

§ 11 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „obligātus un sabiedrībai pieejamus” 

2. daļa: šie vārdi 

 

§ 32 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „saistošus noteikumus par” 

2. daļa: šie vārdi 

 

§ 37 

1. daļa: „uzsver arī riskus, kas saistīti ar PPP lauksaimniecībā, tostarp zemes sagrābšanu, kas ir 

jānovērš; uzsver, ka ir svarīgi pievērst uzmanību palīdzībai mazajiem lauksaimniekiem, 

īpaši sievietēm; aicina Komisiju papildināt lauksaimniecības sektora PPP, kuras ir 

saistītas ar ES līdzekļiem, ar visaptverošiem pasākumiem mazo lauksaimnieku, 

lopkopju un citu neaizsargātu zemes lietotāju aizsardzībai, lai novērstu iespēju zaudēt 

piekļuvi zemei vai ūdenim; uzsver, ka drošības pasākumos ir jāiekļauj sociālā un vides 

riska novērtējums” 

2. daļa: „obligātas apspriedes ar skarto kopienu leģitīmajiem pārstāvjiem,” un „nosakot 

iepriekšējas šo kopienu brīvprātīgas un informētas piekrišanas saņemšanu” 

3. daļa: „kā priekšnoteikumu projekta uzsākšanai” un „juridisks atbalsts šīm kopienām 

gadījumā, kad tas ir nepieciešams; iesaka G8 jaunās alianses projektus aizstāt ar 

iniciatīvām, kuras veic saskaņā ar Āfrikas Vispārējo lauksaimniecības attīstības 

programmu (CAADP); uzsver, ka” 

4. daļa: „finanšu un sociālajai kompensācijai ir jābūt saistošam pienākumam un ka” 

5. daļa: „vienmēr ir jāizskata alternatīvi attīstības plāni;” 

 


