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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. Kohēzijas politika un pētniecības un inovācijas stratēģijas pārdomātai 

specializācijai (RIS3) 

Ziņojums: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 570, 54, 15 

 

 

2. Eiropas teritoriālā sadarbība — paraugprakse un inovatīvi pasākumi 

Ziņojums: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 523, 76, 38 

 

 

3. Izmeklēšana saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē 

Starpposma ziņojums: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 618, 26, 7 

 

 

4. Pieprasījums atcelt István Ujhelyi imunitāti 

Ziņojums: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums  +  

 

 

5. Pieprasījums aizstāvēt Rosario Crocetta privilēģijas un imunitāti 

Ziņojums: Heidi Hautala (A8-0230/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums  +  
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6. Pieprasījums atcelt Sotirios Zarianopoulos imunitāti 

Ziņojums: Gilles Lebreton (A8-0233/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums  +  

 

 

7. ES un Ķīnas nolīgums attiecībā uz Horvātijas pievienošanos ES *** 

Ieteikums: Iuliu Winkler (A8-0231/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: piekrišana PS + 590, 41, 35 

 

 

 

8. ES un Urugvajas nolīgums attiecībā uz Horvātijas pievienošanos ES *** 

Ieteikums: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: piekrišana PS + 587, 38, 37 

 

 

 

9. Revīzijas palātas locekļa iecelšana amatā — Lazaros Stavrou Lazarou 

Ziņojums: Igor Šoltes (A8-0258/2016) (aizklātā balsošana (Reglamenta 182. panta 1. punkts)) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: Lazaros Stavrou 

Lazarou iecelšana amatā 

 + 520, 48, 120 

 

 

 

10. Revīzijas palātas locekļa iecelšana amatā — João Figueiredo 

Ziņojums: Igor Šoltes (A8-0259/2016) (aizklātā balsošana (Reglamenta 182. panta 1. punkts)) 

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

balsojums: João Figueiredo 

iecelšana amatā 

 + 537, 38, 94 

 

 

 

11. Revīzijas palātas locekļa iecelšana amatā — Leo Brincat 

Ziņojums: Igor Šoltes (A8-0257/2016) (aizklātā balsošana (Reglamenta 182. panta 1. punkts)) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: Leo Brincat iecelšana 

amatā 

 - 229, 381, 58 

 

 

 

12. Statistika attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (deleģētās 

un īstenošanas pilnvaras) ***II 

Ieteikums otrajam lasījumam: Bernd Lange (A8-0240/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

apstiprināts bez balsošanas 

 

 

 

13. Statistika par dabasgāzes un elektroenerģijas cenām ***I 

Ziņojums: Barbara Kappel (A8-0184/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

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

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Viss teksts — 1. bloks 7 komiteja EB + 403, 116, 78 

2. bloks 1-6 komiteja  ↓  

2. pants, § 1, aiz 

3. punkta 

8 Verts/ALE  -  

2. pants, aiz § 1 10 Verts/ALE  -  

II pielikums 9 Verts/ALE  -  

balsojums: Komisijas priekšlikums  +  

balsojums: normatīvā rezolūcija PS + 375, 161, 60 

 

 

 

14. Virzība uz jaunu enerģijas tirgus modeli 

Ziņojums: Werner Langen (A8-0214/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 4 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 6 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

Aiz § 22 1 vairāk nekā 

76 deputāti 

PS - 274, 384, 42 

§ 23 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 24 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 30 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 31 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 44 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 48 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 49 2 vairāk nekā 

76 deputāti 

PS - 185, 495, 22 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 519, 163, 16 

3 +  

§ 51 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3/PS + 360, 297, 47 

§ 53 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 54 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 55 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 57 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 58 § sākotnējais 

teksts 

PS + 541, 143, 7 

§ 60 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 66 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 69 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 70 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 71 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 72 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 73 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

G apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 454, 188, 61 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ENF: § 58 

Verts/ALE: grozījumi 1, 2, § 49 (otrā daļa), 51 (trešā daļa) 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ENF: § 4, 6, 24, 69, 71, 72, 73 

Verts/ALE: § 23 

EFDD: G apsvērums, § 31, 53, 57, 58, 60, 73 
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Pieprasījumi balsot pa daļām 

S&D: 

§ 53 

1. daļa: „brīdina nejaukt energoapgādes mērķu un klimata politikas mērķu sasniegšanu;” 

2. daļa: „prasa konsekventi stiprināt emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu un pārstrādāt tirgus 

veidošanas modeli, lai panāktu lielāku elastību, tādējādi nodrošinot, ka turpmāk CO2 

un degvielas cenas atbalstītu atjaunojamo energoresursu izvēršanu;” 

 
ENF: 

§ 55 

1. daļa: „prasa, paturot prātā subsidiaritātes principu, turpināt atjaunojamo energoresursu 

izmantošanas attīstību un īstenot koordinētu pieeju starp dalībvalstīm reģionālā 

līmenī, lai palielinātu enerģijas tirgus lietderību nolūkā īstenot kopējos Eiropas 

mērķus un stiprinātu tīkla stabilitāti; uzskata, ka dalībvalstīm nevajadzētu pieņemt 

vienpusēju lēmumu, kas būtiski ietekmē kaimiņvalstis, nebūtu jāpieņem bez 

plašākas apspriedes un sadarbības reģionālā vai ES līmenī; atgādina, ka vairumā 

gadījumu atjaunojamajiem energoresursiem ir spēcīgs vietējais komponents;” 

2. daļa: „prasa Komisijai īstenot pasākumus, lai izveidotu saskaņotāku Eiropas regulējumu 

atjaunojamās enerģijas veicināšanai;” 

 
§ 70 

1. daļa: „norāda, ka efektīva, neitrāla un pastāvīga Eiropas enerģijas tirgu uzraudzība ir 

svarīga kā būtisks instruments, lai nodrošinātu patiesu iekšējo enerģijas tirgu, ko 

raksturo brīva konkurence, pienācīgi cenas signāli un apgādes drošība;” 

2. daļa: „šajā sakarībā uzsver ACER nozīmi un gaida Komisijas nostāju par jaunām un 

nostiprinātām ACER pilnvarām saistībā ar pārrobežu jautājumiem;” 

 
Verts/ALE: 

§ 48 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „tehnoloģiskā ziņā neitrāli un” 

2. daļa: šie vārdi 

 
EFDD: 

§ 24 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „kuru pamatā nav tirgus principi, kuri ir tikai valstu 

kompetencē” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 30 

1. daļa: „uzsver vajadzību atbalstīt enerģijas uzkrāšanas sistēmu izmantošanu un radīt 

vienlīdzīgus konkurences apstākļus, kuros enerģijas uzkrāšana var sacensties ar 

citām elastīguma nodrošināšanas iespējām,” 

2. daļa: „pamatojoties uz enerģētikas tirgus neitrālo struktūru;” 

 
§ 44 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „ļoti efektīvās un modernās gāzes spēkstacijās” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 54 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „uzsver, ka novirzes gadījumā no operatora deklarētā 

plāna būtu jāpieprasa samērīga izlīdzinoša enerģijas cena;” 

2. daļa: šie vārdi 
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§ 66 

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

2. daļa: šie vārdi 

 
Verts/ALE, EFDD: 

§ 49 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „dodot iespēju pakāpeniski izbeigt subsīdijas tirgū sevi 

nostiprinājušām atjaunojamās enerģijas tehnoloģijām;” un „un ka ietekme uz oglekļa 

emisiju pārvirzes riskam pakļautām energoietilpīgām rūpniecības nozarēm jāsaglabā 

minimālā līmenī;” 

2. daļa: „dodot iespēju pakāpeniski izbeigt subsīdijas tirgū sevi nostiprinājušām 

atjaunojamās enerģijas tehnoloģijām;” 

3. daļa: „un ka ietekme uz oglekļa emisiju pārvirzes riskam pakļautām energoietilpīgām 

rūpniecības nozarēm jāsaglabā minimālā līmenī;” 

 
S&D, Verts/ALE, EFDD: 

§ 51 

1. daļa: „norāda, ka dalībvalstīm saskaņā ar 2020. gada satvaru jāpilda konkrēti kvantitatīvi 

mērķi attiecībā uz atjaunojamo energoresursu daļu enerģijas galīgajā patēriņā 

neatkarīgi no norisēm tirgū, un tāpēc uzsver, cik svarīgi ir veicināt atjaunojamo 

energoresursu attīstību ar politikas starpniecību, kuras pamatā ir konkurence un 

izmaksu efektivitāte, vienlaikus atzīstot, ka daudzās atšķirīgās atjaunojamo 

energoresursu tehnoloģijas ir dažādās attīstības pakāpēs un tām ir atšķirīgi 

raksturlielumi, tādējādi tām nevar piemērot universālu pieeju;” 

2. daļa: „šajā sakarībā atgādina, cik nozīmīga ir ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma 

(ETS),” 

3. daļa: „un uzskata, ka ieguldījumu veicināšana tirgum ir piemērotāka vairāk nekā regulēti 

tarifi un vispārīga prioritāra attieksme;” 
 

 

15. ES siltumapgādes un aukstumapgādes stratēģija 

Ziņojums: Adam Gierek (A8-0232/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 9 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 23 § sākotnējais 

teksts 

PS + 615, 62, 19 

§ 24 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 27 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 28 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

2 +  

§ 31 § sākotnējais 

teksts 

PS + 582, 114, 7 

§ 39 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 41 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 45 § sākotnējais 

teksts 

PS + 614, 72, 17 

§ 47 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 48 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 391, 285, 27 

§ 51 § sākotnējais 

teksts 

PS + 534, 124, 42 

§ 52 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 55 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 56 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 69 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 92 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 98 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

K apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

T apsvērums § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

V apsvērums § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 550, 66, 87 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ENF: § 23 

EFDD: § 31, 45, 51 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

Verts/ALE: K apsvērums, § 9, 24, 47, 51, 69 

PPE: § 55, 98 

EFDD: T apsvērums, § 27, 69 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

Verts/ALE: 

V apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „tā kā dabasgāze un LPG tiek plaši izmantotas, lai 

nodrošinātu šo pieprasījumu, un to izmantošanu varētu optimizēt, enerģiju ļoti 

efektīvi uzglabājot;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 39 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „uzsver, ka hibrīdās siltumapgādes sistēmas, kuras 

nodrošina siltumenerģiju no diviem vai vairāk energoavotiem, var veicināt uz 

atjaunojamiem energoresursiem balstītas siltumapgādes nozīmes palielināšanos, jo 

īpaši pašreizējās ēkās, kurās šīs sistēmas ir iespējams ieviest, veicot tikai nelielus 

pārveidojumus;” 

2. daļa: šie vārdi 
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§ 41 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „piemēram, siltumenerģiju no dziļūdens raktuvēm, kuru 

varētu izmantot siltumapgādē (un aukstumapgādē)” 

2. daļa: šie vārdi 

 
PPE: 

§ 48 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „vietējā līmenī (piemēram, centralizētām siltumapgādes 

sistēmām) vai mikrolīmenī (piemēram, ģeotermālajām un saules enerģijas 

sistēmām)” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 52 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „ir jānosaka skaidrs mērķis attiecībā uz organisko vielu 

pārstrādi, lai” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 92 

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

2. daļa: šie vārdi 

 
ENF: 

§ 56 

1. daļa: „uzskata, ka dalībvalstīm būtu steidzami jāveic pasākumi, lai pakāpeniski pārtrauktu 

zemas temperatūras krāšņu izmantošanu cieto fosilo kurināmo un organisko 

atkritumu sadedzināšanai, kas degšanas procesā rada dažādu kaitīgu vielu noplūdi 

atmosfērā;” 

2. daļa: „uzskata, ka dalībvalstīm būtu pēc iespējas jāveicina vecu un neefektīvu malkas 

kamīnu izmantošanas pārtraukšana blīvi būvētās pilsētās un jāveicina šādu kamīnu 

aizstāšana ar mūsdienīgām un efektīvām, videi un veselībai nekaitīgām alternatīvām, 

vienlaikus īstenojot iniciatīvas informētības uzlabošanai par iespējamajiem veselības 

apdraudējumiem un paraugpraksi malkas kamīnu izmantošanas jomā;” 

 
EFDD: 

§ 28 

1. daļa: „un centralizētās siltumapgādes” 

2. daļa: šie vārdi 
 

 

16. MVU konkurētspējas uzlabošana 

Ziņojums: Rosa D'Amato (A8-0162/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 618, 15, 59 
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17. ES stratēģija Alpu reģionam 

Ziņojums: Mercedes Bresso (A8-0226/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 7 § sākotnējais 

teksts 

PS + 564, 114, 26 

§ 18 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 521, 155, 27 

§ 31 § sākotnējais 

teksts 

 + grozīts mutiski 

Aiz § 36 1 vairāk nekā 

76 deputāti 

PS - 143, 548, 13 

2 vairāk nekā 

76 deputāti 

PS - 146, 519, 36 

3 vairāk nekā 

76 deputāti 

PS - 190, 504, 6 

Aiz § 43 4 vairāk nekā 

76 deputāti 

PS - 189, 489, 27 

§ 47 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 521, 78, 107 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

Verts/ALE: grozījumi Nr. 1, 2, 3, 4 

EFDD: § 7, 18 (otrā daļa), 20, grozījumi Nr. 1, 2, 3, 4 
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Pieprasījumi balsot pa daļām 

Verts/ALE: 

§ 47 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „jo īpaši” 

2. daļa: šie vārdi 

 
EFDD: 

§ 18 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „šajā sakarībā aicina iesaistītās valstis izstrādāt stimulus 

publiskā un privātā sektora partnerības attīstīšanai;” 

2. daļa: šie vārdi 
 

Dažādi 

Mercedes Bresso bija ierosinājusi šādu mutisku grozījumu 31. punktam: 

“31. atbalsta tūrisma piedāvājuma dažādošanu, attīstot jaunas tūrisma iespējas, kas pielāgotas 

reģionālajām vajadzībām un izmanto reģionālos resursus, piemēram, tematiskos tūrisma parkus un 

maršrutus, pārtikas un vīna tūrismu, kultūras, veselības un izglītības tūrismu un sporta tūrismu, lai 

pagarinātu tūrisma sezonu, vienlaikus samazinot spiedienu uz infrastruktūru un panākot tūrisma ciklā 

nodarbinātību visu gadu, kā arī attīstot lauku tūrismu, lai piesaistītu apmeklētājus lauku un brīvdabas 

darbībām viesnīcās, kas atrodas ārpus ierastajiem maršrutiem un uzlabo tūrisma galamērķu 

konkurētspēju un ilgtspēju; atbalsta tādu jaunu tūrisma aktivitāšu veicināšanu, kuras ir labāk 

pielāgotas klimata pārmaiņām un vides aizsardzībai; uzsver arī nepieciešamību atbalstīt un veicināt 

kalnu glābšanas dienestu koordinēšanu;” 
 

 

18. ES trasta fonds Āfrikai — ietekme uz attīstības un humāno palīdzību 

Ziņojums: Ignazio Corrao (A8-0221/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 2 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

§ 3 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

§ 4 § sākotnējais 

teksts 

 + grozīts mutiski 

§ 5 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

3 -  

§ 7 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 11 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

§ 12 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

§ 13 § sākotnējais 

teksts 

 + grozīts mutiski 

§ 14 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

§ 15 § sākotnējais 

teksts 

 + grozīts mutiski 

§ 17 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

3 -  

§ 20 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 24 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

3/EB + 421, 244, 33 

§ 26 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 32 § sākotnējais 

teksts 

bd  grozīts mutiski 

1 +  

2 -  

§ 33 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 35 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 511, 129, 61 

 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ECR: § 4, 7 

Verts/ALE: § 26 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

PPE: 

§ 32 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „un tās galvenajam mērķim jābūt nabadzības pieauguma 

izcelsmes valstīs reālo cēloņu izmeklēšanai un novēršanai, piemēram, pievēršoties 

starptautisko uzņēmumu veiktajām izlaupīšanām un cilvēku un dabas resursu 

izmantošanai, zemes sagrābšanai, ES dalībvalstu atbalstam autokrātiskām un 

korumpētām valdībām, ieroču tirdzniecībai un ārējā parāda nomaksas kaitīgajām 

sekām;” 

2. daļa: šie vārdi 
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GUE/NGL: 

§ 20 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „tieši” un „bet ka nav skaidru norāžu par miera 

uzturēšanas operāciju izslēgšanu no attīstības mērķiem; turklāt atgādina, ka LESD 

209. un 212. pantā nav skaidri izslēgta kapacitātes veidošanas finansēšana drošības 

sektorā;” 

2. daļa: „tieši” 

3. daļa: „bet ka nav skaidru norāžu par miera uzturēšanas operāciju izslēgšanu no attīstības 

mērķiem; turklāt atgādina, ka LESD 209. un 212. pantā nav skaidri izslēgta 

kapacitātes veidošanas finansēšana drošības sektorā;” 

 
Verts/ALE: 

§ 2 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „uzskata, ka šādam fondam vajadzētu sniegt pievienoto 

vērtību esošajiem finansējuma avotiem;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 3 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „atzīst pievienoto vērtību, ko sniedz daudzu valstu 

iemaksu apvienošana Savienības līmenī papildus ievērojamajām iemaksām no 

ārējiem finansēšanas instrumentiem un Eiropas Attīstības fonda (EAF);” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 11 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „atgādina, ka ESTF finansējums ir jāpiešķir un jānovērtē, 

izmantojot OAP kritērijus, un ka visi neatbilstošie izdevumi jāfinansē no citiem 

avotiem, kas nav apvienoti trasta fondā; šajā sakarā uzsver nepieciešamību apvienot 

resursus no dažādiem un daudziem avotiem un līdzekļu devējiem un atgādina, ka 

piesaistīto līdzekļu īpatsvara palielināšana ir viens no galvenajiem iemesliem, kuru 

dēļ šis tik dažādiem un neviendabīgiem mērķiem paredzētais instruments ir 

izveidots;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 12 

1. daļa: „uzsver, ka EAF izmantošana ESTF Āfrikai finansēšanai var ietekmēt atbalsta 

saņēmējas Āfrikas valstis, kurām trasta fonds nav paredzēts, un jo īpaši vismazāk 

attīstītās valstis (VAV);” 

2. daļa: „brīdina par risku, ka nabadzīgākās valstis, kurām ir vismazākā piekļuve citiem 

finansējuma avotiem, varētu zaudēt daļu no tām pienākošās palīdzības;” 
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§ 14 

1. daļa: „uzskata, ka ESTF Āfrikai būtu jāveicina attīstība migrantu tranzīta un izcelsmes 

valstīs, jāstiprina un jāuzlabo vietējie sabiedriskie pakalpojumi (sociālie 

pakalpojumi, veselības aprūpe, izglītība, uzturs, kultūra), politiskā līdzdalība un 

pārvaldība, jo īpaši izmantojot kopienā balstītus projektus; uzskata, ka fondam būtu 

jāveicina nodarbinātība vietējās nozarēs, vienlaikus ievērojot cilvēktiesības un vides 

apstākļus; šajā sakarībā uzskata, ka ar pašvaldības iestādēm ir jāapspriežas kā ar 

pilntiesīgiem partneriem, kamēr pastāv pilnīgas efektivitātes un labas pārvaldības 

garantijas saskaņā ar palīdzības efektivitātes principiem, un ka tām vajadzētu būt arī 

galvenajiem dalībniekiem, kas atbild par sniegtajiem sabiedriskajiem 

pakalpojumiem vietējā līmenī; uzskata, ka pilsoniskajai sabiedrībai, nevalstiskajām 

organizācijām (NVO), starptautiskajām organizācijām un diasporas kopienām būtu 

jāuzņemas papildinoša un galvenā loma migrācijas pamatcēloņu novēršanā un 

vietējo pakalpojumu uzlabošanā;” 

2. daļa: „prasa rīkot atklātus un iesaistošas apspriešanās procesus pirms projektu 

pieņemšanas, kas ir būtisks ieguldījums attīstības vajadzību novērtēšanā;” 

 

 
§ 17 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „īpaši izglītības, profesionālās apmācības, veselības un 

uztura, pārtikas nodrošinājuma un ūdens un sanitārijas nozarēs, kas visas ir būtiskas 

vietējo iedzīvotāju labākai iekļaušanai, līdzdalībai un labjutības palielināšanai, īpašu 

uzmanību pievēršot jauniešiem,” un „un vienlaikus arī spējot nodrošināt labākus, 

taisnīgākus un ilgtspējīgākus pakalpojumus plašākai sabiedrībai;” 

2. daļa: „īpaši izglītības, profesionālās apmācības, veselības un uztura, pārtikas 

nodrošinājuma un ūdens un sanitārijas nozarēs, kas visas ir būtiskas vietējo 

iedzīvotāju labākai iekļaušanai, līdzdalībai un labjutības palielināšanai, īpašu 

uzmanību pievēršot jauniešiem,” 

3. daļa: „un vienlaikus arī spējot nodrošināt labākus, taisnīgākus un ilgtspējīgākus 

pakalpojumus plašākai sabiedrībai;” 

 
GUE/NGL, Verts/ALE: 

§ 33 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „jo īpaši attiecībā uz efektīvu atgriešanas un 

atpakaļuzņemšanas nolīgumu īstenošanu,” un „uzlabot fonda pārredzamību un 

uzsver, ka būtiski svarīga ir finansēto projektu un programmu uzraudzība un 

novērtēšana, lai” 

2. daļa: „jo īpaši attiecībā uz efektīvu atgriešanas un atpakaļuzņemšanas nolīgumu 

īstenošanu,” 

3. daļa: „uzlabot fonda pārredzamību un uzsver, ka būtiski svarīga ir finansēto projektu un 

programmu uzraudzība un novērtēšana, lai” 

 
§ 35 

1. daļa: „norāda, ka ESTF Āfrikai tika izveidots pēc Valletas samita par migrāciju, kurā 

piedalījās Āfrikas un Eiropas valstu vai valdību vadītāji; aicina Komisiju sniegt 

Parlamentam pārskatu par konkrētiem pasākumiem, kas veikti pēc šā samita, jo īpaši 

attiecībā uz attīstību, cīņu pret cilvēku kontrabandistiem un atgriešanas, 

atpakaļuzņemšanas un reintegrācijas nolīgumu parakstīšanu;” 

2. daļa: „aicina Padomi piešķirt Komisijai nepieciešamās pilnvaras šādu nolīgumu slēgšanai 

ar valstīm, uz kurām attiecas ESTF;” 
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PPE, ECR, Verts/ALE: 

§ 5 

1. daļa: „pauž nožēlu par to, ka ESTF apiet budžeta lēmējinstitūciju un apdraud budžeta 

vienotību; atzīmē, ka ar minētā ad hoc instrumenta izveidi tiek atzīta 2014.–

2020. gada daudzgadu finanšu shēmas (DFS) nepietiekamība; atgādina, ka 85 % no 

Savienības budžeta veido dalībvalstu iemaksas; uzskata, ka līdz ar ESTF izveidi būtu 

jāpārskata pašreizējās DFS maksimālie apjomi, palielinot dalībvalstu iemaksas;” 

2. daļa: „tādēļ uzsver, ka finansēšanas instrumentu izveidei ārpus ES budžeta arī turpmāk 

jābūt ārkārtas pasākumam, jo tie apiet budžeta lēmējinstitūciju un apdraud budžeta 

vienotību; pauž nožēlu par to, ka Parlaments nav pārstāvēts stratēģijas padomē, 

neraugoties uz to, ka no Savienības budžeta tiek piešķirti ievērojami līdzekļi; prasa 

stratēģijas padomē aicināt piedalīties budžeta lēmējinstitūciju;” izņemot vārdus „jo 

tie apiet budžeta lēmējinstitūciju un apdraud budžeta vienotību;” 

3. daļa: „jo tie apiet budžeta lēmējinstitūciju un apdraud budžeta vienotību;” 

 
PPE, ECR: 

§ 24 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „seksuālajai un reproduktīvajai veselībai un tiesībām,” 

2. daļa: „seksuālajai un reproduktīvajai veselībai” 

3. daļa: „un tiesībām,” 

 

Dažādi 

Ignazio Corrao bija ierosinājis šādus mutiskos grozījumus: 

§ 4 

“4. uzsver brīvprātīgo iemaksu svārstīgumu un mudina dalībvalstis pildīt solījumus un ātri un efektīvi 

pielīdzināt savas iemaksas Savienības ieguldījumam, nevis piešķirt minimālo summu, kas ir 

nepieciešama balsošanas tiesību iegūšanai stratēģijas padomē, un tādējādi ļaut pilnībā izmantot ESTF 

potenciālu;” 

 

§ 13 

“13. pauž dziļu nožēlu par to, ka, neraugoties uz OAP joprojām lielo nozīmi vismazāk attīstītajām 

valstīm, jau tā zemais šīm valstīm paredzētās attīstības palīdzības līmenis 2014. gadā bija samazinājies 

jau otro gadu pēc kārtas un ka proporcionāli šīm valstīm piešķirtā palīdzība ir viszemākā pēdējo 

desmit gadu laikā; attiecīgi aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka palīdzība netiek novirzīta no 

nabadzīgākajām valstīm, lai segtu izmaksas saistībā ar pašreizējo krīzi;” 

 

§ 15 

“15. atgādina, ka reģionālās un vietējās pašvaldības, pilsoniskās sabiedrības organizācijas un NVO ir 

pašsaprotami partneri efektīvā attīstības politikā un ka pastāvīgs dialogs ar valstu iestādēm un vietējām 

kopienām ir būtisks, lai izstrādātu kopīgas stratēģijas un prioritātes un fonda darbībā ļautu izmantot uz 

pierādījumiem balstītu pieeju, jo īpaši valstīs, kas nespēj pietiekami nodrošināt labu pārvaldību un 

pārredzamību; aicina ievērot subsidiaritātes un līdzatbildības principu arī šajā darbības jomā; uzsver, 

ka vietējās pašvaldības iestādes, vietējā pilsoniskā sabiedrība, NVO un starptautiskās organizācijas 

būtu cieši jāiesaista ESTF plānošanas, darbības un novērtēšanas posmos; aicina Komisiju precizēt un 

sakārtot apspriežu procedūras ar šīm ieinteresētajām personām, lai nodrošinātu to efektīvu līdzdalību 

apspriedēs, kas notiek darbības komitejās, nosakot skaidrus un pārredzamus atbilstības kritērijus;” 

 

§ 32 

“32. atgādina, ka ES migrācijas politikai galvenokārt jābūt vērstai uz migrācijas pamatcēloņu 

novēršanu uzsver, ka ES migrācijas politikai jādarbojas tā, lai palīdzētu veidot mieru un stabilitāti un 

sekmētu ekonomikas attīstību saskaņā ar Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam 3., 4. un 5. 

mērķi, 10. mērķa 7. apakšmērķi un 16. mērķi, ciešāk sadarbojoties ar trešām valstīm ar mērķi uzlabot 

sadarbību jautājumos par to, kā stimulēt migrantu atgriešanos un reintegrāciju izcelsmes valstīs, 

tostarp augsti kvalificētu migrantu, brīvprātīgu atgriešanos un atpakaļuzņemšanu tādā veidā, kas 

uzlabo viņu iespējas;” 
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19. Darba un privātās dzīves līdzsvaram labvēlīgu darba tirgus apstākļu izveide 

Ziņojums: Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 3 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB - 334, 360, 5 

3 +  

§ 5 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

4/EB + 353, 320, 22 

§ 6 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 7 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 412, 239, 47 

§ 8 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 411, 200, 84 

3/PS + 408, 196, 86 

§ 10 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 656, 29, 6 

2/PS + 366, 274, 44 

§ 15 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

3 +  

§ 18 § sākotnējais 

teksts 

PS + 545, 100, 52 

§ 20 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

§ 21 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

§ 23 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

§ 24 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

§ 26 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB - 285, 334, 80 

§ 28 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 637, 33, 28 

2/PS + 396, 297, 5 

3/PS + 545, 122, 26 

§ 29 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 31 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

2 +  

3/PS + 343, 343, 14 

4 +  

5 +  

6/PS + 360, 319, 16 

7 +  

8 +  

§ 33 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 34 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3/EB + 368, 305, 26 

4 +  

5 +  

§ 35 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 625, 54, 23 

2/PS + 519, 84, 87 

3/PS + 426, 205, 59 

4/PS + 637, 16, 34 

§ 37 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 353, 314, 32 



P8_PV(2016)09-13(VOT)_LV.doc 23 PE 588.681 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 40 § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

§ 41 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB - 305, 332, 60 

§ 42 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 46 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

3 -  

4 +  

§ 47 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 49 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 565, 123, 12 

2 +  

3/PS + 598, 82, 16 

§ 50 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 51 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 52 § sākotnējais 

teksts 

PS + 631, 53, 11 

§ 54 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

2 +  

3/EB - 335, 343, 18 

§ 55 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 56 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 59 § sākotnējais 

teksts 

PS + 416, 224, 56 

§ 60 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 61 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 63 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 65 § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

§ 66 § sākotnējais 

teksts 

PS + 592, 21, 79 

§ 67 § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

A apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

C apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3/PS + 415, 207, 72 

D apsv. § sākotnējais 

teksts 

PS + 591, 9, 90 

E apsvērums § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 619, 62, 13 

2/PS - 296, 380, 8 

G apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

H apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

I apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

K apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

3 -  

M aps. § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 350, 337, 6 

Q apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB - 331, 346, 16 

S apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  



P8_PV(2016)09-13(VOT)_LV.doc 26 PE 588.681 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

T apsvērums § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

V apsvērums § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

Ab apsvērums § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

Af apsvērums § sākotnējais 

teksts 

PS + 337, 269, 87 

Ag apsvērums § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 622, 17, 54 

2/PS + 433, 182, 74 

Ai apsvērums § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 338, 323, 28 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 443, 123, 100 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

S&D: D apsvērums, § 10, 28, 59 

GUE/NGL:  E, Af, Ag apsvērums, § 31 (trešā un sestā daļa), 35, 37 (otrā daļa), 49 (pirmā un 

trešā daļa), 52, 66 

EFDD: C apsvērums (trešā daļa), § 7 (otrā daļa), 8 (otrā un trešā daļa), 18, 59 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ECR: C, T, Af apsvērums, § 7, 23, 26, 34, 35, 41, 42, 59, 67 

PPE: M, Af apsvērums, § 7, 26, 59, 67 

ALDE: G, H, M, Ai apsvērums, § 40, 47, 61, 65, 67 

GUE/NGL: § 6, 40, 50 
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Pieprasījumi balsot pa daļām 

ECR: 

§ 47 

1. daļa: „norāda, ka darba un privātās dzīves līdzsvaram ir jāizriet no darba ņēmēju tiesībām 

un drošības darba tirgū, kā arī tiesībām uz brīvdienām, nesaskaroties ar 

ierobežojumiem, ko rada augstākas prasības attiecībā uz mobilitāti un elastīgumu;” 

2. daļa: „uzsver, ka lielāks elastīgums var palielināt diskrimināciju, ar ko darba tirgū pašlaik 

saskaras sievietes, proti, zemākām algām un netipiskiem nodarbinātības veidiem, kā 

arī nesamērīgu atbildību par neapmaksātu mājsaimniecības darbu, ja pirms šāda 

elastīguma ieviešanas netiks paredzēta skaidra dzimumu līdztiesības perspektīva;” 

 
PPE: 

E apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „bet tas nekādā gadījumā nav pietiekami vērienīgs;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
Q apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus: „(līgumi par nostrādātajām stundām bez minimālajiem 

ierobežojumiem, līgumi uz noteiktu laiku, īslaicīga vai nepilnas slodzes darba līgumi 

u.tml.)” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 56 

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

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 60 

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

2. daļa: šie vārdi 

 
ALDE: 

A apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „tā kā pozitīvu demogrāfisko tendenču panākšanai ir 

svarīgi, lai politika būtu ģimenēm draudzīga,” 

2. daļa: šie vārdi 

 
I apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „ jaunas darba organizācijas veicināšanai” un „ kas 

balstītos uz kvalitatīviem” 

2. daļa: šie vārdi 

 
S apsvērums 

1. daļa: „tā kā dažādu profesiju kategoriju starpā sievietēm — brīvo profesiju pārstāvēm un 

uzņēmējām jo īpaši — ir lielas grūtības līdzsvarot darbu un privāto dzīvi;” 

2. daļa: „tā kā sievietes, kuras vēlas nodarboties ar uzņēmējdarbību, ļoti bieži saskaras ar 

grūtībām saņemt aizdevumu, jo finanšu starpnieki nelabprāt viņām piešķir 

aizdevumu, uzskatot, ka sievietes ir vairāk pakļautas riskam un ir mazāk spējīgas 

nodrošināt uzņēmuma izaugsmi;” 
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Ab apsvērums 

1. daļa: „tā kā Eiropā salīdzinājumā ar pārējiem kontinentiem ir augstākais vecāka 

gadagājuma iedzīvotāju skaits un sabiedrības novecošana tajā turpināsies arī 

turpmākās desmitgades; tā kā daudzās dalībvalstīs nav pietiekamu ilgtermiņa 

aprūpes iespēju, lai atbilstoši reaģētu uz pieaugošajām aprūpes vajadzībām un uz 

veselīgas dzīves gadu indikatora stagnāciju vai pasliktināšanos;” 

2. daļa: „tā kā vairums jauno darbvietu oficiālā aprūpē, kas tiek nodrošināta mājās vecāka 

gadagājuma radiniekiem, ir zemu apmaksātas un tām nav nepieciešams augsti 

kvalificēts darbaspēks;” 

 
§ 20 

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

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 21 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „cenu ziņā pieejamiem un kvalitatīviem” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 24 

1. daļa: „aicina dalībvalstis ieviest proaktīvu politiku un nodrošināt pienācīgus ieguldījumus, 

kas paredzēti un kuru mērķis ir atbalstītu sieviešu un vīriešu ienākšanu, atgriešanos 

un palikšanu darba tirgū stabilā un kvalitatīvā nodarbinātībā saskaņā ar Eiropas 

Sociālās hartas 27. pantu pēc tam, kad viņi atgriežas no atvaļinājumiem, kas saistīti 

ar ģimeni un aprūpes pienākumiem; jo īpaši uzsver nepieciešamību garantēt iespēju 

atgriezties savā vai līdzīgā/līdzvērtīgā amatā un aizsardzību pret atlaišanu vai mazāk 

labvēlīgu izturēšanos grūtniecības dēļ, tādēļ, ka tiek pieprasīts vai izmantots ģimenes 

atvaļinājums, kā arī garantēt aizsardzības periodu pēc darba atsākšanas, lai attiecīgās 

personas varētu atkal pielāgoties darbam;” 

2. daļa: „atgādina, ka ir jāgarantē arī iespēja pēc atgriešanās mainīt darba laiku vai darba 

režīmu (tai skaitā jāparedz, ka atteikuma gadījumā darba devējam ir jāpamato 

atteikums) un apmācība;” 

 
GUE/NGL: 

V apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „vai daļēji”, „nav nododami” un „pienācīgi” 

2. daļa: „vai daļēji” 

3. daļa: „nav nododami” un „pienācīgi” 

 
§ 37 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „apsvērt iespēju” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 41 

1. daļa: „aicina dalībvalstis izmantot nodokļu politiku kā spēcīgu sviru darba un privātās 

dzīves līdzsvara veicināšanai un sieviešu nodarbinātības sekmēšanai,” 

2. daļa: „ieviešot nodokļu atlaides par bērnu un vecāka gadagājuma cilvēku vai citu 

apgādājamo aprūpi, kā arī paredzēt nodokļu stimulus un pabalstus;” 

 
§ 51 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „jo īpaši topošajā „viedā darba” digitālajā vidē,” 

2. daļa: šie vārdi 

 



P8_PV(2016)09-13(VOT)_LV.doc 29 PE 588.681 

§ 55 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „gan”, „gan” un „uzņēmuma produktivitāti/rentabilitāti;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
EFDD: 

§ 7 

1. daļa: „aicina Komisiju un dalībvalstis ieviest politiku un pasākumus, lai ņemtu vērā to, ka 

ģimenes attiecību formas kļūst aizvien dažādākas,” 

2. daļa: „tostarp pastāv civilas partnerības un vienošanās par vecāku un vecvecāku 

pienākumu veikšanu, kā arī to, ka arī sabiedrībā kā tādā palielinās dažādība, un lai 

garantētu, ka bērnu nediskriminē tā vecāku civilstāvokļa vai ģimenes sastāva dēļ; 

aicina dalībvalstis savstarpēji atzīt juridiskus dokumentus, lai nodrošinātu iespēju 

brīvi pārvietoties bez diskriminācijas;” 

 
PPE, GUE/NGL: 

§ 10 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „kā Bērnu garantija” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 33 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „atvaļinājuma mehānismiem individualizācijas 

veicināšana, kā arī” 

2. daļa: „individualizācijas” 

3. daļa: „atvaļinājuma mehānismiem” un “„,kā arī” 

 
§ 34 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „direktīva par paternitātes atvaļinājumu ar obligātu 

vismaz divu nedēļu ilgu pilnībā apmaksātu atvaļinājumu;”, „direktīva par aprūpētāju 

atvaļinājumu, kas papildina noteikumus par profesionālo aprūpi, ļauj darba 

ņēmējiem īstenot apgādājamo aprūpi un nodrošina aprūpētāju pienācīgu atalgojumu 

un sociālo aizsardzību; aicina ieviest elastību atbilstoši darba ņēmēju vajadzībām un 

pietiekamus stimulus vīriešiem izmantot aprūpētāja atvaļinājumu;” un „minimāli, 

visās dalībvalstīs piemērojami standarti, kas vērsti uz specifiskajām adoptētāju un 

viņu bērnu vajadzībām, lai panāktu, ka šādiem vecākiem ir tādas pašas tiesības kā 

bioloģiskajiem vecākiem;” 

2. daļa: „direktīva par paternitātes atvaļinājumu ar obligātu vismaz divu nedēļu ilgu pilnībā 

apmaksātu atvaļinājumu;” 

3. daļa: „direktīva par aprūpētāju atvaļinājumu, kas papildina noteikumus par profesionālo 

aprūpi, ļauj darba ņēmējiem īstenot apgādājamo aprūpi un nodrošina aprūpētāju 

pienācīgu atalgojumu un sociālo aizsardzību; aicina ieviest elastību atbilstoši darba 

ņēmēju vajadzībām un pietiekamus stimulus vīriešiem izmantot aprūpētāja 

atvaļinājumu;” izņemot vārdus „elastību atbilstoši darba ņēmēju vajadzībām un” 

4. daļa: „elastību atbilstoši darba ņēmēju vajadzībām un” 

5. daļa: „minimāli, visās dalībvalstīs piemērojami standarti, kas vērsti uz specifiskajām 

adoptētāju un viņu bērnu vajadzībām, lai panāktu, ka šādiem vecākiem ir tādas pašas 

tiesības kā bioloģiskajiem vecākiem;” 
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PPE, ALDE: 

§ 3 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „un tai sekojošajiem budžeta samazinājumiem” un 

„ieviest pozitīvu politiku un stimulus, lai atbalstītu demogrāfiskās situācijas 

uzlabošanos,” 

2. daļa: „un tai sekojošajiem budžeta samazinājumiem” 

3. daļa: „ieviest pozitīvu politiku un stimulus, lai atbalstītu demogrāfiskās situācijas 

uzlabošanos,” 

 
§ 28 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „un aicina to nākt klajā ar tālejošu priekšlikumu, kas 

saturētu augsta līmeņa standartus un būtu izstrādāts ciešā sadarbībā ar sociālajiem 

partneriem un pēc apspriešanās ar pilsonisko sabiedrību, par to, kā panākt labāku 

darba un privātās dzīves līdzsvaru;”,„barojošo” un „vai vientuļo” 

2. daļa: „un aicina to nākt klajā ar tālejošu priekšlikumu, kas saturētu augsta līmeņa 

standartus un būtu izstrādāts ciešā sadarbībā ar sociālajiem partneriem un pēc 

apspriešanās ar pilsonisko sabiedrību, par to, kā panākt labāku darba un privātās 

dzīves līdzsvaru;” 

3. daļa: „barojošo” un „vai vientuļo” 

 
K apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „tā kā pašreizējā nodarbinātības un sociālā politika, kā arī 

uzspiestie taupības pasākumi kavē Eiropas izaugsmi un attīstību; tā kā šāda politika 

liedz sasniegt stratēģijas „Eiropa 2020” mērķi par sieviešu nodarbinātības līmeni 75 

% apmērā (patlaban sievietēm šis rādītājs ir 63,5 %);” un „ir zaudējusi savu 

aktualitāti” 

2. daļa: „tā kā pašreizējā nodarbinātības un sociālā politika, kā arī uzspiestie taupības 

pasākumi kavē Eiropas izaugsmi un attīstību; tā kā šāda politika liedz sasniegt 

stratēģijas „Eiropa 2020” mērķi par sieviešu nodarbinātības līmeni 75 % apmērā 

(patlaban sievietēm šis rādītājs ir 63,5 %);” 

3. daļa: „ir zaudējusi savu aktualitāti” 

 
ECR, GUE/NGL: 

§ 5 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „leģislatīvu un neleģislatīvu”, „aicina Komisiju, ievērojot 

subsidiaritātes principu, nākt klajā ar priekšlikumu par šādu paketi Komisijas 2017. 

gada darba programmas ietvaros saistībā ar izziņoto Eiropas sociālo tiesību pīlāru, ja 

nebūs iespējams panākt sociālo partneru vienošanos;”, „uzsver, ka tiesību aktu 

priekšlikumos kā juridiskais pamats jāiekļauj līdztiesība starp vīriešiem un 

sievietēm;” un „,lai izstrādātu patiesu sociālo tiesību pīlāru” 

2. daļa: „leģislatīvu un neleģislatīvu” 

3. daļa: „aicina Komisiju, ievērojot subsidiaritātes principu, nākt klajā ar priekšlikumu par 

šādu paketi Komisijas 2017. gada darba programmas ietvaros saistībā ar izziņoto 

Eiropas sociālo tiesību pīlāru, ja nebūs iespējams panākt sociālo partneru 

vienošanos;” un „,lai izstrādātu patiesu sociālo tiesību pīlāru” 

4. daļa: „uzsver, ka tiesību aktu priekšlikumos kā juridiskais pamats jāiekļauj līdztiesība 

starp vīriešiem un sievietēm;” 
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ECR, PPE, ALDE, EFDD: 

§ 8 

1. daļa: „aicina Komisiju un dalībvalstis izveidot un piemērot politiku un pasākumus, ar ko 

atbalsta tos, kas ir visnelabvēlīgākā situācijā” 

2. daļa: „vai šobrīd izslēgti no esošajiem tiesību aktiem vai politikas,” 

3. daļa: „piemēram, vientuļos vecākus, neprecētus pārus, viendzimuma pārus, migrantus, 

pašnodarbinātus cilvēkus vai tā saucamos „līdzstrādājošajos laulātos”, kā arī 

ģimenes, kurās ir viens vai vairāki cilvēki ar invaliditāti;” 

 
ECR, PPE: 

§ 15 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „mainot pierādīšanas pienākuma izpildītāju” un „pēc 

savas iniciatīvas veikt oficiālu izmeklēšanu par līdztiesības jautājumiem, kā arī” 

2. daļa: „mainot pierādīšanas pienākuma izpildītāju” 

3. daļa: „pēc savas iniciatīvas veikt oficiālu izmeklēšanu par līdztiesības jautājumiem, kā 

arī” 

 
Ag apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „,piemēram, sievietes ar invaliditāti, jaunietes, migrantes 

un bēgles, etnisko minoritāšu pārstāves un LGBTI sievietes,” 

2. daļa: šie vārdi 

 
PPE, ALDE, GUE/NGL: 

§ 23 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „un īstenot to, izmantojot Eiropas pusgadu,” 

2. daļa: šie vārdi 

 
ECR, PPE, ALDE: 

§ 29 

1. daļa: „aicina sadarbībā ar sociālajiem partneriem uzlabot dažādu atvaļinājumu veidu 

koordināciju ES un dalībvalstu līmenī;” 

2. daļa: „norāda, ka labāka dažādu atvaļinājuma veidu pieejamība sniedz cilvēkiem izredzes 

uz viņu dzīves stadijai piemērotiem atvaļinājumiem, palielina iesaistīšanos darba 

tirgū un vispārējo darba ražīgumu un gandarījumu ar darbu; uzskata, ka gadījumā, ja 

nepastāv atvaļinājumu regulējoši noteikumi vai esošie noteikumi tiek uzskatīti par 

nepietiekamiem, sociālie partneri var būt (tikt) iesaistīti jaunu noteikumu izveidē vai 

esošo noteikumu atjaunināšanā grūtniecības un dzemdību, paternitātes vai bērna 

kopšanas atvaļinājuma jomā;” 

3. daļa: „aicina Komisiju un dalībvalstis atkārtoti apsvērt atvaļinājuma politiku, lai tiktu 

ņemta vērā strādājošo vecvecāku loma mazbērnu aprūpē;” 
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ECR, PPE, GUE/NGL: 

§ 31 

1. daļa: „aicina Komisiju publicēt ziņojumu par Bērna kopšanas atvaļinājuma direktīvas 

īstenošanu un aicina Komisiju un sociālos partnerus apsvērt iespēju piedāvāt iespēju 

pagarināt minimālo bērna kopšanas atvaļinājumu no 4 līdz 6 mēnešiem, paredzot 

pienācīgu ienākumu kompensēšanu un sociālo aizsardzību, kā arī paaugstināt bērna 

vecumu, līdz kuram var izmantot bērna kopšanas atvaļinājumu; uzsver, ka vecākiem 

jāļauj izvēlēties, vai izņemt atvaļinājumu pa daļām vai vienā nepārtrauktā periodā; 

aicina dalībvalstis un sociālos partnerus pārskatīt bērna kopšanas atvaļinājuma 

finansiālās kompensēšanas sistēmas, lai sasniegtu pienācīgu ienākumu 

kompensēšanas līmeni, kas mudinātu arī vīriešus izmantot bērna kopšanas 

atvaļinājumu papildus minimālajam laikposmam, ko paredz direktīva;” 

2. daļa: „atgādina, ka bērna kopšanas atvaļinājumu abiem vecākiem vajadzētu izmantot 

vienādi” izņemot vārdu „vienādi” 

3. daļa: „vienādi” 

4. daļa: „un ka ievērojamai daļai atvaļinājuma vajadzētu būt nenododamai” izņemot vārdus 

„ka ievērojamai daļai” un „ne-” 

5. daļa: „ka ievērojamai daļai” 

6. daļa: „ne-” 

7. daļa: „uzsver, ka pret abiem vecākiem ir jāizturas vienādi attiecībā uz atalgojuma 

tiesībām” 

 
ALDE, GUE/NGL: 

§ 35 

1. daļa: „aicina dalībvalstis ar tiesību aktiem darba un sociālās apdrošināšanas jomā ieviest 

aprūpes kredītpunktus, kas būtu paredzēti gan sievietēm, gan vīriešiem”, izņemot 

vārdus „aprūpes kredītpunktus” un „darba un” 

2. daļa: „aprūpes kredītpunktus” un „darba un” 

3. daļa: „un kas pensijas uzkrāšanā būtu līdzvērtīgi darba periodiem, lai aizsargātus tos, kas 

pārtrauc strādāt nolūkā neformāli bez atlīdzības aprūpēt apgādājamu personu vai 

ģimenes locekli, lai atzītu labumu, ko šādi aprūpētāji turpina sniegt sabiedrībai;” 

4. daļa: „mudina dalībvalstis apmainīties ar labāko praksi šajā jomā;” 

 
§ 49 

1. daļa: „uzsver, ka, no vienas puses, darba un privātās dzīves līdzsvaram ir jāizriet no darba 

ņēmēju tiesībām un drošības darba tirgū, bet, no otras puses, — tiesībām uz 

atvaļinājumu, nesaskaroties ar ierobežojumiem, ko rada augstākas prasības attiecībā 

uz mobilitāti un elastīgumu; tomēr norāda, ka katra darba ņēmēja dzīve un ģimenes 

situācija ir atšķirīga, tāpēc uzskata, ka darba ņēmējiem ir jādod iespēja izmantot 

elastīgu darba laiku, lai viņi varētu to pielāgot saviem apstākļiem visos savas dzīves 

ciklos;” izņemot vārdus „ka” un „darba un privātās dzīves līdzsvaram ir jāizriet no 

darba ņēmēju tiesībām un drošības darba tirgū, bet, no otras puses, — tiesībām uz 

atvaļinājumu, nesaskaroties ar ierobežojumiem, ko rada augstākas prasības attiecībā 

uz mobilitāti un elastīgumu;” 

2. daļa: „ka” un „darba un privātās dzīves līdzsvaram ir jāizriet no darba ņēmēju tiesībām un 

drošības darba tirgū, bet, no otras puses, — tiesībām uz atvaļinājumu, nesaskaroties 

ar ierobežojumiem, ko rada augstākas prasības attiecībā uz mobilitāti un 

elastīgumu;” 

3. daļa: „uzskata, ka šāda uz darba ņēmējiem vērsta elastība var paaugstināt nodarbinātības 

līmeni sieviešu vidū; uzsver, ka darba ņēmējiem un darba devējiem ir kopīga 

atbildība par vispiemērotākā darba režīma izveidi un vienošanos par to; aicina 

Komisiju apzināt situāciju dalībvalstīs attiecībā uz tiesībām pieprasīt elastīgu darba 

režīmu;” 
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§ 54 

1. daļa: „norāda, ka pārlieku ilgs un neregulārs darba laiks un nepietiekami ilgi atpūtas 

periodi, nestabils darbs un prasība panākt pārāk lielu rezultātu ir galvenie iemesli 

pieaugošam stresa līmenim, sliktai fiziskai un garīgai veselībai un pieaugošam 

nelaimes gadījumu un arodslimību līmenim darbā; norāda, ka elastīgam darba 

režīmam un paredzamam darba laikam ir pozitīva ietekme uz darba un privātās 

dzīves līdzsvaru; aicina dalībvalstis un sociālos partnerus aizsargāt darba laiku un 

nodrošināt iknedēļas atpūtas periodos, piemērojot visus attiecīgos tiesību aktus; 

atgādina, ka Komisijai ir pienākums sekot līdzi tam, kā tiek īstenota Darba laika 

direktīva, un aicina to apsvērt iespēju uzsākt pienākumu neizpildes procedūras pret 

dalībvalstīm, kuras neievēro šīs direktīvas noteikumus;”, izņemot vārdus „norāda, ka 

elastīgam darba režīmam un paredzamam darba laikam ir pozitīva ietekme uz darba 

un privātās dzīves līdzsvaru;” 

2. daļa: „norāda, ka elastīgam darba režīmam un paredzamam darba laikam ir pozitīva 

ietekme uz darba un privātās dzīves līdzsvaru;” 

3. daļa: „šajā saistībā iesaka ciešu pārraudzību uzņēmumu iegādes un/vai pārdošanas 

gadījumos, lai novērstu tendenci samazināt atpūtas laiku attiecībā pret darba laiku;” 

 
ECR, ALDE, GUE/NGL: 

§ 46 

1. daļa: „norāda, ka visā Eiropā pastāv augsts nabadzīgu darba ņēmēju līmenis un ka dažiem 

cilvēkiem ir jāstrādā vairāk un ilgāk, pat apvienojot dažādus darbus, lai nopelnītu 

iztiku;” 

2. daļa: „uzsver, ka ir svarīgi, lai darba un privātās dzīves līdzsvars netiktu panākts, radot 

nedrošus darba apstākļus un lielāku skaitu netipisku nodarbinātības veidu; norāda, 

ka netipiskos nodarbinātības veidos pārsvarā ir sastopamas tieši sievietes, kas rada 

gan sociālo, gan ekonomisko nedrošību; norāda uz pastāvīgas atalgojuma atšķirības 

visās dalībvalstīs starp bruto darba samaksu un neto algu, kas nav saistītas tikai ar 

attiecīgo dalībnieku dažādajām īpašībām, bet arī ar atšķirīgiem tirgus apstākļiem;” 

3. daļa: „uzsver, ka, nosakot algu, pamatā jābūt tikai darba izpildei un vietējām dzīves 

izmaksām, nevis vienīgi kvantitatīviem standartiem;” 

4. daļa: „aicina dalībvalstis un sociālos partnerus izveidot tādu algu politikas satvaru, kas 

ietvertu efektīvus pasākumus cīņai pret diskrimināciju algu ziņā un nodrošinātu 

pienācīgu darba samaksu visiem strādājošajiem, piemēram, paredzot minimālo algu 

ieviešanu valstu līmenī, kas atbilstu valstu praksei un garantētu cilvēka cienīgu 

dzīvi; aicina dalībvalstis atbalstīt koplīgumus, jo tie ir svarīgs faktors algu politikas 

veidošanā;” 

 
ECR, ALDE: 

§ 63 

1. daļa: „uzsver, ka jebkāda veida sieviešu diskriminācija, tostarp dzimumu segregācija, 

darba samaksas un pensiju atšķirības, stereotipi par dzimumiem un augsts spriedzes 

līmenis profesionālās un privātās dzīves veidošanā izpaužas kā augsts sieviešu 

fiziskās aktivitātes trūkuma līmenis un būtiski ietekmē viņu fizisko un garīgo 

veselību;” 

2. daļa: „atgādina, ka ir svarīgi cīnīties pret stereotipiem, veicinot un aizsargājot dzimumu 

līdztiesību gan pamatskolā, gan visos pārējos izglītības posmos;” 

3. daļa: „aicina dalībvalstis un sociālos partnerus veikt un atbalstīt izpratnes veidošanas un 

informēšanas kampaņas un programmas, kas veicina dzimumu līdztiesību un apkaro 

stereotipus;” 
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PPE, EFDD: 

C apsvērums 

1. daļa: „tā kā aizvien vairāk mazinās tradicionālie uzskati par sieviešu un vīriešu lomu un 

par nukleāru ģimeni,” 

2. daļa: „jo Eiropas Savienībā pieaug viena vecāka ģimenes, viendzimuma vecāku ģimenes, 

pusaudžu vecuma māšu skaits utt.;” 

3. daļa: „tā kā šīs daudzveidības neatzīšana padziļina diskrimināciju un nelabvēlīgi ietekmē 

ES iedzīvotājus un ģimenes;” 

 

 


