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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. DNS datu automatizēta apmaiņa ar Dāniju * 

Ziņojums: Claude Moraes (A8-0289/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 574, 73, 23 

 

 

2. Daktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa ar Dāniju * 

Ziņojums: Claude Moraes (A8-0288/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 589, 75, 24 

 

 

3. ES un Ķīnas nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu 

diplomātisko pasu turētājiem *** 

Ieteikums: Bodil Valero (A8-0281/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: piekrišana PS + 611, 51, 28 

 

 

 

4. Dalībvalstis, kuras saskaras ar nopietnām grūtībām vai kurām draud šādas 

grūtības saistībā ar to finanšu stabilitāti ***I 

Ziņojums: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 627, 34, 31 

 

 

5. Pieprasījums atcelt Jean-Marie Le Pen imunitāti 

Ziņojums: Evelyn Regner (A8-0301/2016) 

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

viens balsojums  +  

 

 

6. Pieprasījums aizstāvēt Jane Collins privilēģijas un imunitāti 

Ziņojums: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums  +  

 

 

7. Pieprasījums aizstāvēt Mario Borghezio privilēģijas un imunitāti 

Ziņojums: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums  +  

 

 

8. Dzelzceļa transporta statistika attiecībā uz datu vākšanu par kravām, pasažieriem 

un negadījumiem ***II 

Ieteikums otrajam lasījumam: Michael Cramer (A8-0300/2016) (vajadzīgs kvalificēts vairākums) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

priekšlikums noraidīt 

Padomes nostāju 

1 EFDD  -  

 

 

 

9. Statistika attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (deleģētās 

un īstenošanas pilnvaras) ***II 

Ieteikums otrajam lasījumam: Bas Eickhout (A8-0298/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

apstiprināts bez balsošanas 
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10. Savienības tiesiskais regulējums attiecībā uz muitas noteikumu pārkāpumiem un 

sankcijām ***I 

Ziņojums: Kaja Kallas (A8-0239/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

atbildīgās komitejas 

grozījumi — balsošana 

kopumā 

1-42 komiteja  +  

balsojums: Komisijas priekšlikums  +  

balsojums: normatīvā rezolūcija PS balsojuma 

atlikšana 

(Reglamenta 61. 

panta 2. punkts) 

 

Dažādi 

Tā kā grozījums Nr. 25 neattiecas uz teksta redakciju visās valodās, par to nebalsoja (Reglamenta 

170. panta 1. punkta d) apakšpunkts). 
 

 

11. Budžeta grozījuma Nr. 3/2016 projekts — iestāžu drošība 

Ziņojums: José Manuel Fernandes et Gérard Deprez (A8-0295/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

C apsv. 1 EFDD PS - 82, 557, 55 

2 Verts/ALE  -  

aiz C apsv. 3 Verts/ALE  -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 511, 120, 65 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFDD: grozījums Nr. 1 
 

Dažādi 

Grozījums Nr. 4 bija atsaukts. 
 

 

12. ES stratēģija attiecībā uz Irānu pēc vienošanās panākšanas kodolenerģijas jomā 

Ziņojums: Richard Howitt (A8-0286/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

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

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 1 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 PS + 570, 112, 11 

3 PS + 613, 56, 18 

§ 3 § sākotnējais 

teksts 

PS + 548, 109, 36 

§ 4 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 621, 56, 14 

2 PS + 547, 112, 30 

§ 6 § sākotnējais 

teksts 

PS + 579, 106, 12 

§ 7 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 632, 58, 6 

2 PS + 559, 113, 18 

3 PS + 637, 49, 10 

4 PS + 555, 118, 18 

Aiz § 9 5 vairāk nekā 

76 deputāti 

PS - 326, 350, 19 

§ 10 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 585, 43, 60 

2 PS + 425, 116, 113 

§ 12 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 599, 55, 42 

2 PS + 524, 125, 43 

§ 14 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 468, 133, 93 

2 PS + 458, 189, 35 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 21 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 530, 55, 114 

2 PS + 456, 123, 105 

§ 22 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 PS + 464, 139, 93 

§ 27 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 30 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 626, 59, 11 

2 PS + 499, 188, 2 

§ 31 § sākotnējais 

teksts 

PS + 655, 27, 12 

§ 32 § sākotnējais 

teksts 

PS + 570, 89, 38 

§ 33 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 616, 45, 36 

2 PS + 543, 115, 32 

§ 34 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 651, 31, 7 

2 PS + 609, 75, 4 

§ 37 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 477, 97, 123 

2 PS + 587, 31, 74 

3 PS + 524, 91, 78 

4 PS + 574, 29, 88 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Aiz § 38 6 vairāk nekā 

76 deputāti 

PS + 590, 67, 37 

§ 39 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 543, 133, 23 

2 PS + 611, 44, 30 

Aiz § 40 1 vairāk nekā 

76 deputāti 

PS - 290, 377, 26 

Aiz § 41 2 vairāk nekā 

76 deputāti 

PS - 311, 364, 19 

§ 42 7 referents  +  

§ sākotnējais 

teksts 

PS ↓  

§ 44 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 569, 106, 20 

2 PS + 531, 134, 28 

Aiz § 44 3 vairāk nekā 

76 deputāti 

PS - 306, 368, 19 

Aiz § 47 4 vairāk nekā 

76 deputāti 

PS - 290, 359, 40 

A apsvērums § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 PS + 507, 99, 90 

3 PS + 596, 57, 43 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 456, 174, 67 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ALDE: A apsvērums (otrā un trešā daļa), § 1 (otrā un trešā daļa), 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 21, 22 

(otrā daļa), 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 42, 44, grozījumi Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 



P8_PV(2016)10-25(VOT)_LV.doc 8 PE 593.069 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

Verts/ALE: 

§ 27 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „izpētīt potenciālu sadarbībai ar Irānu civilās 

kodolenerģijas jomā, ievērojot JCPOA saistības, un” 

2. daļa: šie vārdi 

 
ALDE: 

A apsvērums 

1. daļa: „tā kā pēc vienošanās ar Irānu kodolenerģijas jomā” 

2. daļa: „un pēc iekšējām politiskajām norisēm Irānā” 

3. daļa: „pašreiz ir radusies iespēja valstī īstenot reformas un uzlabot tās attiecības ar Eiropas 

Savienību,” 

 
§ 1 

1. daļa: „uzskata, ka Kopīgais visaptverošais rīcības plāns (JCPOA), kas pazīstams arī kā 

vienošanās ar Irānu kodolenerģijas jomā, bija ievērojams daudzpusējās diplomātijas 

un jo īpaši Eiropas diplomātijas sasniegums,” 

2. daļa: „kam būtu ne tikai jāsniedz iespēja būtiski uzlabot ES un Irānas attiecības, bet arī 

jāpalīdz veicināt stabilitāti visā reģionā;” 

3. daļa: „uzskata, ka tagad visas puses ir atbildīgas par šā plāna stingru un pilnīgu 

īstenošanu; atzinīgi vērtē Apvienotās komisijas izveidi, kuras sastāvā ir Irānas un 

E3/ES+3 (Ķīna, Francija, Vācija, Krievijas Federācija, Apvienotā Karaliste un 

Amerikas Savienotās Valstis, kā arī PV/AP) pārstāvji; pilnībā atbalsta Eiropas 

Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos, kura veic 

saskaņā ar JCPOA izveidotās Apvienotās komisijas koordinatores pienākumus, un 

uzskata, ka stingra un pilnīga JCPOA īstenošana joprojām ir ārkārtīgi svarīga;” 

 
§ 4 

1. daļa: „atzinīgi vērtē atklātību attiecībās ar Irānu; norāda, ka ES un Irānas attiecībām būtu 

jāattīstās līdztekus vienošanās par Irānas kodolprogrammu/JCPOA īstenošanu; 

atgādina, ka minētā vienošanās paredz to, ka gadījumā, ja Irāna to neīstenos, var tikt 

atjaunotas sankcijas; mudina atjaunot attiecības starp ES un tās dalībvalstīm un 

Irānu, abām pusēm cieši sadarbojoties, lai risinātu divpusējus un daudzpusējus 

jautājumus nolūkā nodrošināt reģionā lielāku stabilitāti un efektīvi īstenot 

vienošanos kodolenerģijas jomā;” 

2. daļa: „uzskata, ka ES un Irānas attiecības ir jāattīsta ar daudzpusēju dialogu, kas paredz 

politiskus, diplomātiskus, ekonomiskus, akadēmiskus, tehniskus un tiešus 

personiskus kontaktus, tostarp iesaistot pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, NVO un 

cilvēktiesību aizstāvjus; atbalsta ES un Irānas attiecību sākšanu abpusēja labuma 

panākšanai, balstoties uz kopēju interešu un atšķirību reālistisku novērtējumu, lai 

sekmētu pakāpenisku sadarbības paplašināšanu uzticību veicinošā atmosfērā primāri 

Irānas un ES iedzīvotāju interesēs; šajā sakarībā atbalsta Eiropas Savienības 

apņemšanos atjaunot sadarbību ar Irānu, pamatojoties uz dialogu ar šādiem 

pamatprincipiem: visaptveroša darbības joma, sadarbība jomās, kurās Irānai un ES ir 

abpusējas intereses, analītiskums, atklātība un patiesums jomās, kurās Irāna un ES 

nav vienisprātis, taču cenšas panākt vienotu kopsaucēju, un kopumā konstruktīva 

attieksme un īstenošana;” 
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§ 7 

1. daļa: „uzstāj, ka ir svarīgi attīstīt ES un Irānas attiecību parlamentāro dimensiju kā daļu no 

savstarpējas uzticības atjaunošanas stratēģijas;” 

2. daļa: „šajā sakarībā atkārtoti pauž atbalstu Parlamenta un Medžlisa apspriestajam 

priekšlikumam rīkot starpparlamentāru dialogu par terorisma apkarošanu, atzīstot 

kopējās problēmas, ko rada radikalizācija Irānā, Tuvajos Austrumos un arī Eiropas 

Savienībā;” 

3. daļa: „atzinīgi vērtē ES un Irānas atjaunoto politisko dialogu, tostarp par cilvēktiesībām; 

mudina nākotnē cilvēktiesību dialogā iesaistīt tiesu iestāžu sistēmas, drošības spēku 

un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus;” 

4. daļa:: „atzīst — kaut gan abās pusēs valda aizdomas un neuzticēšanās, starp daudzām 

dalībvalstīm un Irānu pastāv arī senas vēsturiskas saites un Irāna ir apņēmusies 

attīstīt labas attiecības ar ES, kas rada potenciālu izveidot attiecības, kas balstītos uz 

savstarpēju uzticību un cieņu; atzīst, ka Irānas iekšpolitika ir sarežģīta, un atkārto, ka 

ES nevēlas traucēt ne šai, ne citai valstij izdarīt savas iekšpolitikas izvēles, bet vēlas 

sadarbību, kuras pamatā ir abpusēja starptautisko standartu un principu ievērošana; 

uzskata, ka pilnīgu attiecību normalizēšanu var panākt tikai vienlaikus ar 

nepārtrauktu Kopīgā visaptverošā rīcības plāna (JCPOA) īstenošanu, iesaistoties 

regulārā un noturīgā dialogā, un ka steidzami ir jāpiešķir prioritāte ES un Irānas 

attiecību vēriena palielināšanai, iekļaujot jomas, par kurām šajā sakarībā ir panākta 

kopēja vienošanās; tomēr uzskata, ka galīgajam mērķim ir jābūt Irānas un ES 

partnerības izveidei;” 

 
§ 10 

1. daļa: „ņem vērā Irānas paziņoto mērķi panākt ikgadēju izaugsmes līmeni 8 % apmērā; 

uzskata, ka Eiropas investīcijām ir būtiska nozīme, lai Irāna šo mērķi sasniegtu; 

uzsver, ka Eiropas Savienība neiestājas pret atļautiem darījumiem ar Irānu un 

nekavēs starptautisko uzņēmumu vai finanšu iestāžu sadarbību ar Irānu tiktāl, ja tās 

ievēros visus spēkā esošos tiesību aktus; uzsver — lai Irāna realizētu savu 

ekonomisko potenciālu, tai būs jāveic pasākumi tādas pārredzamas ekonomiskās 

vides radīšanai, kura sekmētu starptautiskās investīcijas, un būs jāpieņem visu 

līmeņu korupcijas apkarošanas pasākumi, īpaši saistībā ar Finanšu darījumu darba 

grupas (FATF) ieteikumu izpildi, risinot tādus jautājumus kā teroristu organizāciju 

finansēšanas plūsmu apturēšana;” 

2. daļa: „aicina ES pilnībā atbalstīt Irānas centienus šajā procesā, īpaši sniedzot atbalstu 

darbam ar mērķi starp ES un Irānu noslēgt divpusēju investīciju nolīgumu;” 

 
§ 12 

1. daļa: „norāda, ka Irāna ir otrā lielākā tautsaimniecība Tuvajos Austrumos un tās aplēstais 

nominālais IKP 2015. gadā sasniedza USD 397 miljardus; turklāt norāda, ka starp 

ES un Irānu veiktās tirdzniecības apjoms pašreiz sasniedz aptuveni USD 8 miljardus 

un nākamajos divos gados paredzama tās četrkāršošanās; atgādina, ka ES bija Irānas 

galvenā tirdzniecības partnere, un uzskata, ka ES mērķim vajadzētu būt šīs pozīcijas 

atgūšanai; atbalsta ES un Irānas tirdzniecības attiecību paplašināšanu un aicina ES 

veidot komerciālo, finansiālo un ekonomisko sadarbību ar Irānu, lai uzlabotu Irānas 

iedzīvotāju dzīves apstākļus un nodarbinātības līmeni, kā arī sekmētu reģionālo 

attīstību;” 

2. daļa: „uzskata, ka tirdzniecības un investīciju paplašināšana ar Irānu var ilgtermiņā 

veicināt mieru un stabilitāti plašākā reģionā, ja ES meklētu reģionālo investīciju 

shēmu iespējas, piemēram, saistībā ar enerģētiku un transporta savienojamību;” 
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§ 14 

1. daļa: „norāda, ka Irāna ir pasaules lielākā tautsaimniecība, kas nav PTO locekle; atbalsta 

Irānas pieteikumu par pievienošanos PTO; norāda, ka spēkā esošais ES mandāts 

sarunām par tirdzniecības un sadarbības nolīgumu ar Irānu ir novecojis; aicina 

Komisiju izskatīt iespējas tirdzniecības un investīciju saišu stiprināšanai, lai tuvinātu 

Irānu PTO noteikumiem un aizsargātu Eiropas investīcijas; uzsver, ka oficiāls sarunu 

satvars ļautu Eiropas Savienībai kā lielākajam integrētajam tirgum un 

ekonomiskajam blokam pilnībā izmantot savu ietekmi un izveidot forumu 

informācijas apmaiņai un dialogam; aicina ES apsvērt iespēju atsākt Irānas 

pievienošanās sarunas ar Pasaules Tirdzniecības organizāciju, jo dalība PTO varētu 

vēl vairāk liberalizēt Irānas ekonomiku, kas veicinātu izaugsmi, integrētu šo valsti 

globālajā uz noteikumiem balstītajā sistēmā un nodrošinātu mehānismu, kā atbalstīt 

Irānā nepieciešamās ekonomiskās reformas un likt Irānai ievērot starptautiskās 

saistības; aicina Komisiju izmantot šīs sarunas kā iespēju aktīvi panākt ar darba 

ņēmēju pamattiesībām saistītas reformas, kuru pamatā ir SDO galvenās 

konvencijas;” 

2. daļa: „pauž bažas par kavēšanos iecelt priekšsēdētāju PTO darba grupai Irānas 

pievienošanās jautājumos; prasa, lai Komisija izmantotu visu savu ietekmi šā šķēršļa 

novēršanai un sāktu Irānas pievienošanās procesu PTO; uzskata, ka pievienošanās 

procesa noslēgumā Irāna būtu jāsvītro no Finanšu darījumu darba grupas (FATF) 

publiskā paziņojuma saraksta;” 

 
§ 21 

1. daļa: „atzinīgi vērtē faktu, ka Irānas valdība vēlas piesaistīt ārvalstu tiešās investīcijas, kas 

ir vajadzīgas visās svarīgākajās ekonomikas nozarēs; norāda, ka nākamo 10 gadu 

laikā varētu būt vajadzīgas investīcijas infrastruktūrā vairāk nekā USD 1 triljona 

vērtībā,” 

2. daļa: „sniedzot iespējas Eiropas uzņēmumiem, tostarp enerģētikas, autobūves un 

aviotransporta ražošanas jomā; atzinīgi vērtē to, ka kopš JCPOA parakstīšanas 

Teherānu ir apmeklējušas 180 tirdzniecības delegācijas, tostarp no 15 ES 

dalībvalstīm, kas ir apliecinājums tam, ka palielinās ieinteresētība ekonomiskajās 

attiecībās ar Irānu; aicina ES un tās dalībvalstis izskatīt eksporta kredītu garantiju 

izmantošanas iespēju tirdzniecības, projektu finansēšanas un investīciju stimulēšanai 

Irānā; atbalsta sekmīgi noslēgtos nolīgumus starp Irānas valdību un Airbus un 

Boeing kā papildu pasākumu uzticības stiprināšanai pēc JCPOA pieņemšanas;” 

 
§ 22 

1. daļa: „norāda, ka Irānai ir pasaulē otras lielākās gāzes rezerves un ceturtās lielākās naftas 

rezerves; uzskata, ka sadarbībai enerģētikas jomā var būt ievērojama nozīme, 

dažādojot energopiegādes avotus ES un mazinot dalībvalstu energoatkarību no 

atsevišķiem piegādātājiem, tādā veidā sekmējot ES energoapgādes drošību;” 

2. daļa: „uzskata, ka ekonomisko sankciju atcelšana varētu radīt ievērojamu izdevumu 

iespēju naftas un gāzes nozarē, kā arī citās ekonomikas nozarēs, kuras gūtu labumu 

no investīcijām un piekļuves jaunām tehnoloģijām; aicina Eiropas uzņēmumus 

investēt Irānas enerģētikas nozarē; jo īpaši aicina sniegt ES atbalstu sašķidrinātas 

dabasgāzes tehnoloģijas attīstībai Irānā; uzskata, ka investīcijām Irānā ir pilnībā 

jāatbilst ES ilgtermiņa dekarbonizācijas saistībām;” 
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§ 30 

1. daļa: „atzīst — tā kā tiek lēsts, ka vairāk nekā 60 % Irānas iedzīvotāju ir vecumā līdz 

30 gadiem, Irānas gados jaunie, izglītotie un tehnoloģiski progresīvie iedzīvotāji un 

tās sabiedrības dinamiskums var nodrošināt īpašas iespējas tiešu personisku kontaktu 

veicināšanai ar ES, pamatojoties uz savstarpības un abpusējas cieņas principu; 

uzskata, ka jauniešu apmaiņas programmas ir viens no sekmīgākajiem sabiedrību un 

kultūru tuvināšanas pasākumiem; tādēļ atzinīgi vērtē to, ka programmā Erasmus 

Mundus palielinās Eiropas universitātēs studējošo Irānas studentu skaits, kas ir 

veids, kā apkarot nepareizus priekšstatus un stereotipus; aicina ciešāk sadarboties 

izglītības, pētniecības un inovācijas jomā, palielinot studentu un pētnieku apmaiņu 

un arī sadarbību starp augstskolām cita starpā vides, atjaunojamo energoresursu, 

tiesiskuma, cilvēktiesību un labas pārvaldības jomā;” 

2. daļa: „aicina Komisiju palielināt finansējumu, kas programmā Erasmus Mundus paredzēts 

studentiem no Irānas; atzinīgi vērtē darbseminārus, kas nesen noritēja Teherānas 

universitātē, lai uzlabotu informētību par iespējamajiem ieguvumiem, ko Irānas 

universitātes var gūt no dalības pamatprogrammā „Apvārsnis 2020”; aicina Irānas 

valdību iecelt pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” valsts koordinatoru, kas sniegtu 

tehnisko atbalstu un konsultācijas Irānas augstskolām pieteikumu iesniegšanai 

projektiem pamatprogrammā „Apvārsnis 2020”; aicina Komisiju izskatīt iespēju 

liberalizēt vīzu režīmu Irānas augstāko izglītības iestāžu mācībspēkiem un 

pētniekiem, lai viņi varētu studēt un iziet apmācību Eiropas augstskolās; aicina 

izveidot ES programmu, lai pulcētu pētniekus un studentus no Irānas, Persijas līča 

sadarbības padomes valstīm un Eiropas ar mērķi iepazīties ar pieredzi un gūtajiem 

secinājumiem saistībā ar Eiropas reģionālo integrāciju;” 

 
§ 33 

1. daļa: „uzskata, ka vienošanās kodolenerģijas jomā paver iespējas sadarbībai, lai atrisinātu 

drošības krīzi reģionā; uzskata, ka Irānai var būt stabilizējoša loma šajā reģionā un 

tai būtu attiecīgi jārīkojas;” 

2. daļa: „uzskata, ka viss reģions var gūt labumu no attiecību normalizēšanās ar Irānu; 

uzskata, ka Irānas svarīgā reģionālā dalībnieka statusam būtu jāparedz tas, ka Irāna 

uzņemas stabilizējošu lomu šajā reģionā; uzsver, ka 2015. gada 18. novembrī 

ierosinātajā ES kaimiņattiecību politikas (EKP) pārskatīšanā ir paredzēti plāni 

iesaistīt trešās valstis, kas atrodas kaimiņos ES kaimiņattiecību partnervalstīm, 

veidojot paplašinātu sadarbības sistēmu; tādēļ aicina veidot tematiskas sistēmas, lai 

piedāvātu sadarbību starp Savienību, dienvidu kaimiņreģiona partnervalstīm un 

nozīmīgiem reģionāliem dalībniekiem, piemēram, Irānu, tādos reģionālos jautājumos 

kā drošība, enerģētika un bēgļu pārvaldība;” 
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§ 37 

1. daļa: „atzinīgi vērtē Irānas gatavību atbalstīt pašreizējos centienus nodrošināt stabilitāti 

Irākā, mudina sniegt nozīmīgu ieguldījumu reliģiski motivētas vardarbības 

izbeigšanā un aicina pielikt papildu pūles, lai visi paramilitārie grupējumi, kas 

darbojas valstī, nonāktu Irākas valdības pakļautībā, lai tiktu ievērotas visas 

intereses;” 

2. daļa: „uzsver, ka ES un Irānai jācīnās ar kopīgiem ienaidniekiem ISIS/Da’esh, Al Qaeda, 

Al-Nusra un citu līdzīgu ANO Drošības padomes norādītu teroristisko organizāciju 

veidolā, kuras iedvesmo ekstrēmistu izkropļoti islāma mācības principi;” 

3. daļa: „atzinīgi vērtē Irānas ieguldījumu cīņā pret ISIS/Da’esh, tostarp tās agrīno atbalstu 

kurdu reģionālajai valdībai Erbilā, un atzīst tās izšķirošo ieguldījumu Irākā, apturot 

ISIS/Da’esh virzīšanos uz priekšu un atgūstot džihādistu teroristiem pakļautās 

teritorijas;” 

4. daļa:: „tomēr pauž bažas saistībā ar regulāri saņemto informāciju par Al Qaeda kaujinieku 

atbrīvošanu no ieslodzījuma; atzīmē, ka Irāna un Austrālija ir noslēgušas vienošanos 

par izlūkdatu apmaiņu cīņā pret ISIS/Da’esh;” 

 
§ 39 

1. daļa: „uzskata, ka Irānas revolucionārais mantojums un tās izveide par islāma republiku, 

kā arī Irānas un ES būtiski atšķirīgās politiskās un institucionālās sistēmas nedrīkst 

kavēt atklātumu un godīgu un tiešu dialoga īstenošanu, kā arī kopīga pamata 

meklēšanu jautājumos, kas saistīti ar demokrātiju, tiesiskumu vai cilvēktiesībām; 

aicina Irānas Islāma Republiku nodrošināt lielākas iespējas īstenot politisko 

plurālismu; uzsver, ka Medžliss ir uz reformām orientēts un proeiropisks, tomēr 

uzskata, ka 2016. gada februāra parlamenta un ekspertu asamblejas vēlēšanu 

rezultāti atspoguļo Irānas tautas izvēli, sniedz iespēju turpmākajai sadarbībai ar 

Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, ar ko būtu jāpanāk konstruktīvas attiecības, 

kā arī tā ir iespēja īstenot iekšējas ekonomiskās, politiskās un sociālās reformas;” 

2. daļa: „aicina Irānu pilnībā nodrošināt brīvas un godīgas vēlēšanas, kas atbilstu 

starptautiskajiem standartiem;” 

 
§ 44 

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

2. daļa: šie vārdi 

 
GUE/NGL: 

§ 34 

1. daļa: viss teksts, izņemot „tostarp Hezbollah un” 

2. daļa: šie vārdi 
 

 

13. Cīņa pret korupciju un turpmākie pasākumi saistībā ar CRIM rezolūciju 

Ziņojums: Laura Ferrara (A8-0284/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 14 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 18, a apakšpunkts § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 18, b apakšpunkts § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 25 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 27, b apakšpunkts § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 42, b apakšpunkts § sākotnējais 

teksts 

PS + 527, 94, 75 

§ 51 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 52 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 53 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 54 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 71 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 73 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 78 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 80 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 82 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 545, 91, 61 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL: § 42, b apakšpunkts 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

Verts/ALE: § 25 

ECR: § 51, 52, 53, 54 

EFDD: § 78, 80, 82 

GUE/NGL: § 18, b apakšpunkts 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

GUE/NGL: 

§ 14 

1. daļa: viss teksts, izņemot „cīņa pret līdzdalību (t. i., par dalību noziedzīgā organizācijā), 

ne tikai pret tā sauktajiem mērķtiecīgajiem noziegumiem (t. i., noziegumiem, kuru 

izdarīšanai šādas organizācijas izveido); jo īpaši uzskata, ka dalība noziedzīgā 

organizācijā ir jāatzīst par krimināli sodāmu nodarījumu neatkarīgi no mērķtiecīgo 

noziegumu izdarīšanas; atgādina, ka šajā politikas ciklā” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 18, a apakšpunkts 

1. daļa: viss teksts, izņemot „un korupcijas nozieguma” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 71 

1. daļa: viss teksts, izņemot „migrantu” 

2. daļa: šis vārds 

 
ECR, GUE/NGL 

§ 27, b apakšpunkts 

1. daļa: „sekmēt iesaldēta un konfiscēta īpašuma pārvaldību” 

2. daļa: „un tā tālākizmantošanu sociāliem nolūkiem un kompensācijai cietušo ģimenēm un 

uzņēmumiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējusi augļošana un rekets;” 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 73 

1. daļa: viss teksts, izņemot „ nepārtrauktās bēgļu plūsmas uz Eiropu ir padarījušas” 

2. daļa: šie vārdi 
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14. Cilvēktiesības un migrācija trešās valstīs 

Ziņojums: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 2 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 355, 264, 71 

§ 9 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 24 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 372, 299, 17 

§ 25 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 29 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 32 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 344, 327, 16 

§ 35 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 40 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 41 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 47 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 49 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 356, 333, 8 

§ 52 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 55 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB - 311, 372, 10 

§ 57 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 58 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 61 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 62 § sākotnējais 

teksts 

bd   

 1 +  

2 +  

§ 68 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 69 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 348, 340, 6 

§ 75 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 76 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

2 +  

§ 78 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 81 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB - 324, 364, 6 

§ 82 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 85 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 86 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 352, 329, 17 

§ 87 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 88 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 89 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 444, 176, 75 

3 +  

§ 90 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 91 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 93 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

H apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

M apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

Z apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

AC apsvērums § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

AD apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 339, 333, 25 

 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

Verts/ALE: § 47, 55, 81, 88 

PPE: AC, M, Z apsvērums, § 25, 40, 49, 52, 55, 58, 61, 69, 75, 78, 85, 86, 87 

ALDE: § 47 

GUE/NGL: § 82, 90, 91, 93 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

 
PPE: 

§ 2 

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

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 9 

1. daļa: „aicina valstis atzīt savus pienākumus saskaņā ar starptautiskajām tiesībām attiecībā 

uz patvērumu un migrāciju un pieņemt tādus valsts tiesību aktus, kādi nepieciešami 

šo pienākumu efektīvai izpildei, cita starpā paredzot iespēju prasīt starptautisko 

aizsardzību;” 

2. daļa: „prasa, lai šajos tiesību aktos tiktu ņemta vērā migrantu izciestās vajāšanas un 

diskriminācijas pakāpe un raksturs;” 

 
§ 24 

1. daļa: viss teksts, izņemot „likumīgu migrācijas iespēju trūkumu” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 29 

1. daļa: viss teksts, izņemot „seksuālās un reproduktīvās” 

2. daļa: šie vārdi 
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§ 32 

1. daļa: „norāda, ka uzņēmējvalsts valodas apguve var būtiski uzlabot migrantu dzīves 

kvalitāti, kā arī viņu ekonomisko un kultūras neatkarību un ka tā arī atvieglo 

informācijas ieguvi par viņu tiesībām uzņēmējvalsts sabiedrībā; uzskata, ka valodu 

mācīšana ir jānodrošina uzņēmējvalsts iestādēm;” 

2. daļa: „iesaka, lai migranti tiktu iesaistīti visos sociālo un politisko lēmumu pieņemšanas 

procesos;” 

 
§ 35 

1. daļa: viss teksts, izņemot „jāsaņem līgums valodā, kuru viņi saprot, un” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 57 

1. daļa: „prasa dalībvalstīm ratificēt visus ar cilvēktiesībām saistītos starptautiskos 

nolīgumus un konvencijas un piemērot normas, kas attiecas uz migrantu tiesībām un 

kas atrodamas virknē juridisko instrumentu, tostarp galvenos starptautiskos 

instrumentus, kuros ir reglamentētas cilvēktiesības, kā arī citus instrumentus, kas 

attiecas uz jautājumiem saistībā ar migrāciju, piemēram, ANO 1951. gada Bēgļu 

konvenciju un tās protokolus un Starptautisko konvenciju par visu migrējošo darba 

ņēmēju un viņu ģimenes locekļu tiesību aizsardzību;” 

2. daļa: „šajā sakarībā uzskata, ka tas, ka Savienības dalībvalstis nav ratificējušas pēdējo 

minēto konvenciju, kaitē Savienības cilvēktiesību politikai un paustajai apņēmībai 

nodrošināt šo tiesību nedalāmību;” 

 
§ 62 

1. daļa: viss teksts, izņemot „migrantu un bēgļu tiesības tiktu kā atsevišķs punkts ierakstītas” 

un „ darba kārtībā” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 68 

1. daļa: „atzīst pilsoniskās sabiedrības nozīmi un ieguldījumu politiskā dialoga satvarā;” 

2. daļa: „uzsver, ka ir svarīgi apspriesties ar pilsonisko sabiedrību saistībā ar visām 

Savienības ārpolitikas nostādnēm, īpašu uzmanību pievēršot pilnvērtīgai līdzdalībai, 

pārredzamībai un pienācīgai informācijas izplatīšanai attiecībā uz visām politikas 

nostādnēm un visiem procesiem, kas saistīti ar migrāciju; atgādina, ka ir jāpalielina 

sieviešu organizāciju līdzdalība konfliktu risināšanā lēmumu pieņemšanas līmenī un 

ka bēglēm, pārvietotām sievietēm un migrantēm ir jāvar atbilstīgi piedalīties viņas 

skarošo lēmumu pieņemšanā;” 

3. daļa: „aicina Komisiju un EĀDD stiprināt trešo valstu cilvēktiesību aizsardzības iestāžu 

spējas, lai tās varētu pastiprināt centienus aizsargāt migrantu tiesības un cīnīties pret 

necilvēcīgu un pazemojošu attieksmi un naidpilniem izteikumiem pret migrantiem, 

kā norādīts Belgradas deklarācijā, ko pieņēma 32 ombudi un valstu cilvēktiesību 

aizsardzības iestādes;” 
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§ 76 

1. daļa: „atzinīgi vērtē migrācijas iekļaušanu ilgtspējīgas attīstības mērķos (IAM), jo īpaši 

10. IAM, kas nosaka globālās attīstības politikas satvaru laikposmam līdz 

2030. gadam; atgādina, ka valstis ir apņēmušās sadarboties starptautiskā mērogā, lai 

„nodrošinātu drošu, likumīgu un sakārtotu migrāciju, pilnībā ievērojot cilvēktiesības 

un humānu attieksmi attiecībā uz migrantiem, neatkarīgi no to migranta, bēgļa vai 

pārvietotās personas statusa”; norāda, ka piespiedu pārvietošana ir ne tikai 

humanitāra problēma, bet arī ar attīstību saistīts jautājums, un tāpēc būtu jāuzlabo 

koordinācija starp humanitāro un attīstības struktūru pārstāvjiem;” 

2. daļa: „uzskata, ka IAM īstenošana sniedz iespēju nostiprināt uz tiesībām balstītu pieeju 

patvēruma un migrācijas politikā un iekļaut migrācijas pamatnostādnes attīstības 

stratēģijās; aicina starptautisko sabiedrību pieņemt izmērāmus rādītājus attiecībā uz 

IAM migrācijas jautājumos, kā arī apkopot un publicēt strukturētus datus par 

migrantu piekļuvi pienācīgam darbam, veselības aprūpei un izglītībai, jo īpaši 

jaunattīstības galamērķa valstīs, lai uzlabotu migrācijas pārvaldību;” 

 
ALDE: 

§ 75 

1. daļa: „aicina atvieglot nabadzīgo valstu parādus, lai tām palīdzētu īstenot sabiedrisko 

politiku, kas nodrošina cilvēktiesību ievērošanu;” 

2. daļa: „uzstāj, ka, izmantojot daudzpusēju tiesisko regulējumu valstu parādu 

pārstrukturēšanas procesiem, ir jāveicina ilgtspējīgi risinājumi parādu problēmai, 

tostarp atbildīgas aizdošanas un aizņemšanās standarti nolūkā atvieglot parādu nastu 

un izvairīties no nepārvaramiem parādiem, lai radītu ilgtermiņā labvēlīgus apstākļus 

cilvēktiesību aizsardzībai;” 

 
§ 81 

1. daļa: „uzsver, ka nolīgumos ar trešām valstīm palīdzība ir galvenokārt jāparedz migrāciju 

izraisošo sociālo, ekonomisko un politisko krīžu risināšanai,” 

2. daļa: „kas palīdzētu apturēt migrācijas plūsmas uz Eiropas Savienību;” 

 
GUE/NGL: 

H apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot „efektīvus mehānismus ārvalstnieku ieceļošanas un izceļošanas 

uzraudzībai un kontrolei, kā arī” 

2. daļa: šie vārdi 

 
AD apsv. 

1. daļa: viss teksts, izņemot „migrantiem ir stingri jāapņemas būt gataviem pielāgoties 

uzņemošajai sabiedrībai, neatsakoties no savas izcelsmes kultūras identitātes, 

savukārt” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 41 

1. daļa: viss teksts, izņemot „kas saskaņoti ar ASV un citiem starptautiskiem partneriem” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 88 

1. daļa: viss teksts, izņemot „un atbalsta Savienības ārējo robežu pārvaldības stiprināšanu” 

2. daļa: šie vārdi 
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Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 89 

1. daļa: „uzsver, ka migrantu kontrabanda ir saistīta ar cilvēku tirdzniecību un ir būtisks 

cilvēktiesību pārkāpums;” izņemot „migrantu kontrabanda ir saistīta ar” un „un” 

2. daļa: „migrantu kontrabanda ir saistīta ar” un „un” 

3. daļa: „atgādina, ka tādu misiju kā EU NAVFOR MED īstenošana ir veids, kā konkrēti 

cīnīties pret migrantu kontrabandu; aicina Savienību turpināt un pastiprināt šāda 

veida operācijas;” 
 

 

15. Uzņēmumu atbildība par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem trešās valstīs 

Ziņojums: Ignazio Corrao (A8-0243/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 28 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 31 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 370, 315, 12 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 569, 54, 74 

 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

PPE: 

§ 28 

1. daļa: „atzinīgi vērtē nesaistošas iniciatīvas privātajam sektoram par atbildīgu piegādes 

ķēdes pārvaldību, ko ieviesuši Komisijas dienesti,” 

2. daļa: „taču uzsver, ka ar nesaistošām iniciatīvām privātajam sektoram vien nepietiek; 

aicina steidzami ieviest saistošus un izpildāmus noteikumus un ar tiem saistītus 

sodus un neatkarīgas uzraudzības mehānismus;” 

 
§ 31 

1. daļa: „aicina Komisiju steidzami iesniegt tiesību akta priekšlikumu par divējāda lietojuma 

preču eksporta kontroli,” 

2. daļa: „jo Eiropas uzņēmumu radītas tehnoloģijas vēl arvien tiek izmantotas cilvēktiesību 

pārkāpumos visā pasaulē;” 
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16. ES stratēģija attiecībā uz sašķidrināto dabasgāzi un gāzes glabāšanu 

Ziņojums: András Gyürk (A8-0278/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Aiz § 2 2 vairāk nekā 

76 deputāti 

PS + 353, 340, 6 

§ 3 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 PS + 557, 107, 28 

§ 5 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 10 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 PS + 527, 137, 35 

3 +  

§ 11 § sākotnējais 

teksts 

PS + 364, 321, 12 

§ 18 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 24 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 PS + 507, 155, 33 

4 PS + 542, 101, 47 

5 PS + 495, 160, 33 

§ 25 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

2 +  

§ 27 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB - 327, 358, 11 

§ 29 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 629, 26, 43 

2 PS + 516, 142, 38 

§ 30 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 31 § sākotnējais 

teksts 

PS + 528, 98, 70 

§ 32 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 PS + 460, 198, 39 

§ 33 § sākotnējais 

teksts 

PS + 560, 109, 23 

§ 35 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 39 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB - 325, 369, 3 

§ 40 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 578, 108, 11 

2 PS + 337, 321, 28 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 46 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 PS + 560, 131, 4 

§ 49 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

Aiz § 49 3 vairāk nekā 

76 deputāti 

EB + 326, 306, 63 

§ 51 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 53 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 54 § sākotnējais 

teksts 

PS + 439, 199, 55 

§ 55 § sākotnējais 

teksts 

PS + 439, 184, 67 

§ 57 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 59 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 60 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 61 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 63 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 66 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 EB - 309, 358, 27 

§ 68 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 70 4 vairāk nekā 

76 deputāti 

EB + 354, 333, 5 

§ sākotnējais 

teksts 

ats. ↓  

§ 71 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

aiz A apsv. 1 vairāk nekā 

76 deputāti 

EB + 347, 331, 15 

E apsvērums § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

F apsvērums § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

H apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 415, 223, 55 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

Verts/ALE: § 24 (trešā, ceturtā un piektā daļa), 29, 54, 55 

ECR: § 11 

S&D: § 11, 2. grozījums 

ENF: § 3 (otrā daļa), 10 (otrā daļa), 24 (otrā daļa), 31, 32 (otrā daļa), 33, 40, 46 (otrā daļa), 

54, 55 
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Pieprasījumi balsot atsevišķi 

PPE: § 11 

Verts/ALE: E, F, H apsvērums, § 27, 35, 49 

EFDD: § 51, 53, 63, 70, 71 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

Verts/ALE: 

§ 5 

1. daļa: viss teksts, izņemot „dekarbonizāciju, ekonomikas ilgtermiņa ilgtspējību” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 18 

1. daļa: „uzsver, ka stratēģijā ir jāiekļauj arī LNG kā alternatīva gāzes sadales un pārvades 

infrastruktūras attīstībai vietās un/vai jomās, kur tā pašlaik nav izmaksu ziņā 

izdevīga;” 

2. daļa: „atzīmē, ka nelielas LNG iekārtas var piedāvāt optimālu infrastruktūru dabasgāzes 

izmantošanas palielināšanai vietās un/vai jomās, kur investīcijas gāzes infrastruktūrā 

nav rentablas, tostarp palielinot gāzes izmantošanu apkurē un tādējādi samazinot tā 

dēvētās emisijas no skursteņiem;” 

 
§ 29 

1. daļa: „norāda, ka rentabilitātei un ekoloģiski ilgtspējīgiem risinājumiem vajadzētu būt 

vienam no pamatprincipiem optimālākā risinājuma nodrošināšanā Eiropas 

Savienībai un reģioniem,” 

2. daļa: „un aicina Komisiju, dalībvalstis un valstu regulatīvās iestādes piešķirt ierobežotos 

pieejamos resursus kritiskās infrastruktūras attīstībai, lai piesaistītu privātos 

ieguldījumus LNG infrastruktūrai un starpsavienojumiem;” 

 
§ 57 

1. daļa: „uzsver nepieciešamību nodrošināt visaugstākā līmeņa vides aizsardzību LNG 

objektu plānošanā, būvniecībā un izmantošanā, kā arī vietējo rezervju un avotu 

izmantošanā, un ievērot starptautiskos darba standartus attiecībā uz darba drošību un 

arodveselību; uzsver vajadzību uzlabot informētību par importētās LNG ekoloģisko, 

klimata un sociālo ietekmi; atgādina, ka visos jaunas infrastruktūras būvēšanas vai 

plānošanas gadījumos ir jāiesaista vietējās kopienas un jāpamatojas uz reāliem 

novērtējumiem par patēriņu; uzsver potenciālu, ko pāreja uz LNG piedāvā attiecībā 

uz to, lai izbeigtu atkarību no ogļu transporta pa jūru;” 

2. daļa: „prasa Eiropas Savienībai sniegt finansiālu atbalstu Eiropas projektiem šim 

mērķim;” 

 
§ 59 

1. daļa: viss teksts, izņemot „CO2” 

2. daļa: šis vārds 

 
§ 60 

1. daļa: viss teksts, izņemot „ka tiek pilnīgi īstenota Direktīva 2014/94/ES par alternatīvajām 

degvielām, tostarp izveidojot LNG uzpildes punktus TEN-T koridoros un jūras un 

iekšzemes ostās un tādējādi aizstājot vairāk piesārņojošas tradicionālās degvielas; 

tomēr šajā sakarā uzsver” 

2. daļa: šie vārdi 
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§ 61 

1. daļa: „prasa izstrādāt tādus jūras ceļus, jo īpaši Azoru arhipelāgā, kas ģeogrāfiskā 

novietojuma dēļ varētu kļūt par svarīgu degvielas uzpildes staciju LNG 

transatlantiskajos maršrutos; mudina Komisiju darīt pieejamus līdzekļus šāda nolūka 

Eiropas projektu atbalstam;” 

2. daļa: „mudina Komisiju darīt pieejamus līdzekļus šāda nolūka Eiropas projektu 

atbalstam;” 

 
§ 68 

1. daļa: viss teksts, izņemot „varētu ne tikai palīdzēt sasniegt klimata politikas mērķus, bet 

arī” 

2. daļa: šie vārdi 

 
S&D: 

§ 27 

1. daļa: viss teksts, izņemot „piešķirt prioritāti” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 39 

1. daļa: viss teksts, izņemot „uzsver, ka tam nevajadzētu radīt papildu slogu nozarei” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 40 

1. daļa: viss teksts, izņemot „pastāvīgi” 

2. daļa: šie vārdi 

 
EFDD: 

§ 25 

1. daļa: viss teksts, izņemot „uzskata, ka šāda veida brīvprātīga reģionālā koordinācija ir ļoti 

efektīva, un atzinīgi vērtē Komisijas veicinošo lomu šajos procesos;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
ENF: 

§ 3 

1. daļa: viss teksts, izņemot „labāk koordinējot dalībvalstu enerģētikas politiku, izveidojot 

patiesu Enerģētikas savienību ar vienotu enerģijas tirgu un kopēju enerģētikas 

politiku, kā arī” un „šajā sakarā uzskata, ka enerģētikas politikas turpmākai 

integrācijai jānotiek dalībvalstu labā un saskaņā ar ES mērķiem un starptautiskajām 

saistībām, kā arī norādītajiem mērķiem, un tai nevajadzētu nonākt pretrunā ar 

dalībvalstu vai to iedzīvotāju interesēm; atbalsta centienus izveidot kopēju ES 

nostāju daudzpusējās enerģētikas iestādēs un shēmās;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 10 

1. daļa: „uzsver, ka ES gāzes sistēma ir jādažādo un jāpadara elastīgāka,” 

2. daļa: „tādējādi veicinot galveno Enerģētikas savienības mērķi nodrošināt drošu, spēcīgu 

un konkurētspējīgu gāzes piegādi; aicina Komisiju izstrādāt stratēģiju, kuras mērķis 

ir ilgtermiņā samazināt ES atkarību no gāzes importa, tādējādi atspoguļojot ES 

apņemšanos līdz 2050. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas līdz 80–95 % 

zem 1990. gada līmeņa,” 

3. daļa: „un šajā sakarā uzsver, ka energoefektivitātes izvirzīšana par galveno principu un 

pakāpeniska fosilā kurināmā subsīdiju izbeigšana ievērojami samazinātu ES atkarību 

no importētā fosilā kurināmā;” 
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§ 30 

1. daļa: „pauž bažas par to, ka 2015. gadā gāzes importa apjoms no Krievijas bija par 7 % 

lielāks nekā 2014. gadā, kā arī par to, ka 2015. gadā 41 % gāzes importa no valstīm 

ārpus ES bija no Krievijas;” 

2. daļa: „uzsver, ka, lai samazinātu atkarību no Krievijas gāzes, būtiska loma ir LNG un 

gāzes glabāšanai, kā arī uzlabotai efektivitātei un plašākam atjaunojamo 

energoresursu izmantojumam;” izņemot vārdus „būtiska” un „lai samazinātu 

atkarību no Krievijas gāzes” 

3. daļa: šie vārdi 

 
§ 32 

1. daļa: viss teksts, izņemot „pretēji Eiropas interesēm” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 46 

1. daļa: viss teksts, izņemot „Komisijas, Eiropas Ārējā darbības dienesta un” un „lai 

veicinātu uz noteikumiem pamatotu, pārredzamu un labi funkcionējošu pasaules 

gāzes tirgu;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
Verts/ALE, ENF: 

§ 24 

1. daļa: „uzsver, ka plašāka Ukrainas glabāšanas jaudas izmantošana būs iespējama tikai tad, 

ja Ukrainā tiks nodrošināts atbilstīgs un stabils tirdzniecības un tiesiskais regulējums 

un piegādes infrastruktūras integritāte un ar nosacījumu, ka būs panākts vajadzīgais 

gāzes starpsavienojumu līmenis, lai enerģija varētu brīvi plūst pāri robežām bez 

fiziskiem šķēršļiem; turklāt uzsver, ka īstermiņā atjaunojoties no Ukrainas gāzes 

atkarīgajai ražošanas nozarei,” 

2. daļa: „būs nepieciešams papildu gāzes imports;” 

3. daļa: „uzskata, ka” 

4. daļa:: „ES būtu jāatbalsta Ukraina tās pārejā no atkarības no Krievijas dabasgāzes” 

5. daļa:: „uz LNG;” 

 
Verts/ALE, S&D: 

§ 66 

1. daļa: viss teksts, izņemot „ilgtspējīgas un maz piesārņojošas” 

2. daļa: „maz piesārņojošas” 

3. daļa: „ilgtspējīgas un” 
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17. Zivsaimniecības kontroles pasākumu vienādošana Eiropā 

Ziņojums: Isabelle Thomas (A8-0234/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 69 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 PS + 513, 148, 27 

§ 72 § sākotnējais 

teksts 

PS + 500, 133, 40 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 581, 59, 48 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ECR: § 69 (otrā daļa), 72 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ECR: 

§ 69 

1. daļa: viss teksts, izņemot „zvejai no krasta un atpūtas zvejai” 

2. daļa: šie vārdi 
 

 

18. Transporta infrastruktūras savienojumu un pieejamības uzlabošana Centrāleiropā 

un Austrumeiropā 

Ziņojums: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

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

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 2 § sākotnējais 

teksts 

PS - 129, 518, 41 

§ 22 § sākotnējais 

teksts 

PS - 104, 545, 40 

§ 32 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 33 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 34 § sākotnējais 

teksts 

PS + 481, 147, 65 

§ 56 § sākotnējais 

teksts 

PS + 568, 84, 40 

E apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

G apsv. § sākotnējais 

teksts 

PS - 117, 539, 37 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 532, 142, 16 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ECR: G apsvērums, § 2, 22 

Verts/ALE: G apsvērums, § 22, 34, 56 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

S&D, PPE: G apsvērums, § 2, 22 

Verts/ALE: E apsvērums, § 2, 32, 33 
 

 

19. ES mehānisms demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām  

Ziņojums: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 1 1 ENF PS - 120, 543, 29 

4 GUE/NGL  -  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 3 5 GUE/NGL  -  

Aiz § 3 6 GUE/NGL bd   

1 -  

2 -  

§ 5 § sākotnējais 

teksts 

PS + 506, 161, 22 

Aiz § 6 7 GUE/NGL bd   

1 -  

2 -  

§ 11 § sākotnējais 

teksts 

PS + 518, 145, 25 

§ 20, 1.-3. ievilkums § sākotnējais 

teksts 

PS + 478, 192, 17 

§ 20, 4. ievilkums 2rev PPE EB + 352, 287, 48 

§ sākotnējais 

teksts 

PS ↓  

§ 20, 5. ievilkums § sākotnējais 

teksts 

PS + 480, 176, 29 

§ 20, aiz 5. ievilkuma 8 GUE/NGL  -  

§ 20, 6.-7. ievilkums § sākotnējais 

teksts 

PS + 458, 205, 25 

N apsv. 3 GUE/NGL  -  

Pielikums, pēdējā 

atsauce 

§ sākotnējais 

teksts 

ats. -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 405, 171, 39 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ENF: 1. grozījums , § 5, 11, 20 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

PPE: pielikums, pēdējā atsauce 
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Pieprasījumi balsot pa daļām 

ENF: 

6. grozījums 

1. daļa: „pauž nopietnas bažas par pārredzamības un demokrātiskās pārskatatbildības 

trūkumu Eurogrupā;” 

2. daļa: „iesaka ES DTP paktu piemērot arī Eurogrupai;” 

 
7. grozījums 

1. daļa: viss teksts, izņemot „savā priekšlikumā par ES DTP paktu” 

2. daļa: šie vārdi 
 

Dažādi 

Jiří Maštálka ir atsaucis savu parakstu no GUE/NGL grupas iesniegtajiem grozījumiem. 

 


