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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. ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — 

Eiropadome un Padome 

Otrais ziņojums: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums neapstiprināt budžeta izpildi 

balsojums: lēmums 

(viss teksts) 

 +  

Rezolūcijas priekšlikums 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 615, 0, 1 

 

Sk. Reglamenta V pielikuma 5. panta 2. punkta b) apakšpunktu. 
 

 

2. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ENIAC kopuzņēmums 

Otrais ziņojums: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

balsojums: lēmums 

(viss teksts) 

 +  

Rezolūcijas priekšlikums 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 501, 107, 17 

 

Balsojums par lēmumu apstiprināt budžeta izpildi attiecas arī uz kontu slēgšanu (sk. Reglamenta 

V pielikuma 5. panta 2. punkta a) apakšpunktu). 
 

 

3. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ARTEMIS 

kopuzņēmums 

Otrais ziņojums: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016) 

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

Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

balsojums: lēmums 

(viss teksts) 

 +  

Rezolūcijas priekšlikums 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 498, 108, 18 

 

Balsojums par lēmumu apstiprināt budžeta izpildi attiecas arī uz kontu slēgšanu (sk. Reglamenta 

V pielikuma 5. panta 2. punkta a) apakšpunktu). 
 

Dažādi 

Kļūdas labojums: attiecas uz tekstu visās valodās, izņemot BG, IT, PT un SV. 
 

 

4. 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ITER un kodolsintēzes 

enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais kopuzņēmums 

Otrais ziņojums: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums par budžeta izpildes apstiprināšanu 

balsojums: lēmums 

(viss teksts) 

EB + 436, 170, 15 

Rezolūcijas priekšlikums 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 441, 166, 19 

 

Balsojums par lēmumu apstiprināt budžeta izpildi attiecas arī uz kontu slēgšanu (sk. Reglamenta 

V pielikuma 5. panta 2. punkta a) apakšpunktu). 
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5. Stāvoklis Ziemeļirākā/Mosulā 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-1165/2016, 
B8-1166/2016, B8-1169/2016 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-1159/2016  

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

§ 3 1 GUE/NGL  -  

§ 9 3 GUE/NGL  -  

§ 17 2 GUE/NGL  -  

§ sākotnējais 

teksts 

PS + 499, 105, 21 

§ 23 § sākotnējais 

teksts 

PS + 600, 0, 21 

B apsv. 4 GUE/NGL  -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 488, 11, 128 

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-1159/2016  ECR  ↓  

B8-1160/2016  EFDD  ↓  

B8-1161/2016  S&D  ↓  

B8-1164/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1165/2016  ALDE  ↓  

B8-1166/2016  PPE  ↓  

B8-1169/2016  Verts/ALE  ↓  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL: § 17 

ENF: § 23 

Vert/ALE: galīgais balsojums 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

EFDD: § 17 
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6. Žurnālistu stāvoklis Turcijā 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-1158/2016, B8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, B8-1168/2016, 
B8-1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Politiskās grupas rezolūcijas priekšlikums 

B8-1158/2016  ENF PS - 83, 537, 2 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-1162/2016  

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

aiz § 7 2 ENF  -  

§ 8 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 9 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

aiz § 9 3 ENF PS - 93, 518, 12 

aiz E apsv. 1 ENF  -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-1162/2016  EFDD  ↓  

B8-1163/2016  S&D  ↓  

B8-1167/2016  ECR  ↓  

B8-1168/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1170/2016  ALDE  ↓  

B8-1171/2016  PPE  ↓  

B8-1172/2016  Verts/ALE  ↓  
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Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ENF: B8-1158/2016  

RC-B8-1162/2016: grozījums Nr. 3 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ENF: 

§ 8 

1. daļa: „uzsver, ka Turcija saskaras ar reāliem terorisma draudiem; tomēr atkārto, ka plaši 

definētais Turcijas terorisma apkarošanas regulējums nebūtu jāizmanto, lai sodītu 

žurnālistus par viņu vārda brīvības tiesību izmantošanu;” 

2. daļa: „prasa steidzami īstenot Venēcijas komisijas 2016. gada marta ieteikumus un veikt 

pretterorisma tiesību aktu reformu;”, izņemot vārdus „īstenot Venēcijas komisijas 

2016. gada marta ieteikumus un” 

3. daļa: „īstenot Venēcijas komisijas 2016. gada marta ieteikumus un” 

 
§ 9 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) un” 

2. daļa: šie vārdi 
 

Dažādi 

Kopīgo rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-1162/2016 ir parakstījušas arī Ruža Tomašić (ECR grupa) un 

Beatrix von Storch (EFDD grupa).  

Rezolūcijas priekšlikumu B8-1158/2016 ir parakstījis arī Mario Borghezio (ENF grupa). 
 

 

7. Kodoldrošība un kodolieroču neizplatīšana 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-1120/2016, B8-1122/2016, B8-1125/2016, B8-1129/2016, B8-1130/2016, 

B8-1131/2016, B8-1132/2016 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Politiskās grupas rezolūcijas priekšlikums 

B8-1120/2016  ECR  -  

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-1122/2016  

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

§ 1 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 2 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/EB + 354, 265, 4 

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 4 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

aiz § 4 1 GUE/NGL bd   

1/PS - 189, 418, 16 

2/PS - 156, 436, 25 

aiz § 5 2 GUE/NGL PS - 185, 410, 27 

§ 6 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 347, 266, 8 

3 +  

§ 7 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 11 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 13 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

aiz § 13 3 GUE/NGL bd   

1/PS - 159, 432, 30 

2/PS - 129, 456, 30 

§ 14 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 19 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  



P8_PV(2016)10-27(VOT)_LV.doc 8 PE 593.071 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

10. atsauce § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

11. atsauce § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

B apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

D apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

H apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

M apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

N apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

P apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

Q apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

T apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 280, 239, 101 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 415, 124, 74 

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-1122/2016  PPE  ↓  

B8-1125/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1129/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1130/2016  EFDD  ↓  

B8-1131/2016  S&D  ↓  

B8-1132/2016  ALDE  ↓  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL: grozījumi Nr. 1, 2, 3 

ECR: galīgais balsojums (RC-B8-1122/2016) 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

PPE: § 2 

S&D: T apsvērums 

ECR: 10., 11. atsauce, M apsvērums, § 13, 14 

GUE/NGL: § 4 

EFDD: P, Q apsvērums, § 4 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ECR: 

B apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „piemēram, starp Krievijas Federāciju un Amerikas 

Savienotajām Valstīm, starp Indiju un Pakistānu,” 

2. daļa: šie vārdi 

 
D apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „ASV, Krievijai, Apvienotajai Karalistei, Francijai, 

Ķīnai, Indijai, Pakistānai, Izraēlai un Korejas Tautas Demokrātiskajai Republikai 

(KTDR) —” 

2. daļa: šie vārdi 
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H apsvērums 

1. daļa: „tā kā vēl vairāk jānostiprina KNL trīs pīlāru (neizplatīšana, atbruņošanās un 

sadarbība kodolenerģijas izmantošanai miermīlīgiem mērķiem) galvenie 

neizplatīšanas un atbruņošanās uzdevumi;” 

2. daļa: „tā kā kodolieroču valstis, kas ir parakstījušas KNL, modernizē un uzlabo savus 

kodolieroču arsenālus un kavē rīcību, kuras mērķis ir mazināt vai likvidēt to 

kodolarsenālus un ierobežot pieturēšanos pie kodolatturēšanas militārās doktrīnas;” 

 
§ 1 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „atkal varētu tikt sākti izmantoti kā aktīvs atturošs 

līdzeklis un” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 2 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „cita starpā arī pazeminot kodolieroču operatīvo statusu, 

demontējot kaujas gatavībā esošos kodolieročus un pārvietojot tos uz glabāšanas 

objektiem, mazinot kodolieroču lomu militārajās doktrīnās” un „strauji” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 11 

1. daļa: „pauž nožēlu par to, ka pretēji cerētajam kodolieroču valstis savos stratēģiskajos 

plānos atkal iekļauj kodolieročus; aicina veidot pamatīgāku dialogu ar visām 

kodolieroču valstīm, lai īstenotu kopīgu programmu, kas vērsta uz kaujas 

kodolgalviņu arsenāla pakāpenisku samazināšanu;” 

2. daļa: „jo īpaši atbalsta pasākumus, ko veikušas ASV un Krievija, lai samazinātu savu 

kaujas gatavībā esošo kodolieroču skaitu saskaņā ar jauno START līgumu;” 

 
GUE/NGL: 

N apsvērums 

1. daļa: „tā kā NATO 2010. gada Stratēģiskajā koncepcijā un 2012. gada Atturēšanas un 

aizsardzības pozīcijas pārskatā ir apņēmusies izveidot tādus apstākļus, kas ļautu 

pasauli atbrīvot no kodolieročiem; tā kā saskaņā ar NATO kodolieroču kopīgas 

izmantošanas režīmu un divpusējiem nolīgumiem piecās NATO valstīs, kurām 

pašām nav kodolieroču, (Beļģijā, Itālijā, Nīderlandē, Turcijā un Vācijā), joprojām ir 

izvietotas aptuveni 150–200 tuva darbības rādiusa nevadāmas atombumbas, kas ir 

taktiskie vai substratēģiskie kodolieroči un pieder ASV,” 

2. daļa: „un tā kā šie ieroči minētajās valstīs izvietoti saskaņā ar pašreizējo NATO politiku;” 

 
§ 19 

1. daļa: „atzinīgi vērtē ES globālās stratēģijas iesniegšanu un” 

2. daļa: „mudina EĀDD, ņemot vērā iepriekš minētos jautājumus un problēmas, kā 

turpmāko pasākumu atjaunināt un paplašināt 2003. gada ES Stratēģiju masu 

iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai un 2009. gada jaunās darbības līnijas, 

lai panāktu, ka ES kļūst par daudzpusējo kodolatbruņošanās un kodolieroču 

neizplatīšanas līgumu stiprināšanas un sekmēšanas dzinējspēku;” 

 
ENF: 

§ 7 

1. daļa: „aicina ES dalībvalstis atbalstīt šādas konferences sasaukšanu 2017. gadā un 

konstruktīvi tajā piedalīties” 

2. daļa: „un aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci / Savienības augsto pārstāvi Federiku 

Mogerīni un Eiropas Ārējās darbības dienestu ar konstruktīvu devumu piedalīties 

2017. gada sarunu konferencē;” 
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grozījums Nr. 1 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “nekavējoties pārtraukt kaujas kodolgalviņu un to 

nogādes sistēmu kvalitātes uzlabošanu, attīstību, ražošanu un krājumu veidošanu; 

aicina šīs valstis ” un „pauž nožēlu par to, ka kodolieroču valstis, kas ir parakstījušas 

KNL, modernizē savus arsenālus un kavē rīcību, kuras mērķis ir mazināt vai likvidēt 

to kodolarsenālus, kā arī pieturas pie kodolatturēšanas militārās doktrīnas;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
grozījums Nr. 3 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „īpaši mudina Francijas valdību un Apvienotās Karalistes 

valdību atbrīvoties no kodolieročiem;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
PPE, ECR: 

§ 6 

1. daļa: „atzinīgi vērtē darbu, ko saskaņā ar ANO Ģenerālās asamblejas Rezolūciju 70/33 ir 

veikusi ANO izveidotā beztermiņa darba grupa, sekmējot turpmāku virzību 

daudzpusējās sarunās par kodolatbruņošanos;” 

2. daļa: „atzinīgi vērtē ieteikumu ANO Ģenerālajai asamblejai — kurš iekļauts beztermiņa 

darba grupas galīgajā ziņojumā (A/71/371) un ar plašu atbalstu pieņemts 2016. gada 

19. augustā, — 2017. gadā sasaukt konferenci, kurā var piedalīties ikviena valsts, lai 

vienotos par juridiski saistošu instrumentu, ar ko aizliegtu kodolieročus to pilnīgas 

likvidēšanas nolūkā; atzīst, ka šāda rīcība stiprinās KNL paredzētos mērķus un 

pienākumus ieroču neizplatīšanas un atbruņošanās jomā un palīdzēs radīt apstākļus, 

kas ļautu panākt drošību pasaulē un atbrīvot to no kodolieročiem;”, izņemot vārdus 

„lai vienotos par juridiski saistošu instrumentu, ar ko aizliegtu kodolieročus to 

pilnīgas likvidēšanas nolūkā” 

3. daļa: „lai vienotos par juridiski saistošu instrumentu, ar ko aizliegtu kodolieročus to 

pilnīgas likvidēšanas nolūkā” 
 

Dažādi 

Louis-Joseph Manscour, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Momchil Nekov (S&D grupa) un Javier 

Nart (ALDE grupa) atsauca savus parakstus zem kopīgā rezolūcijas priekšlikuma RC-B8-1122/2016.  

João Ferreira, João Pimenta Lopes un Miguel Viegas (GUE/NGL grupa) atsauca savus parakstus zem 

grozījuma Nr. 3. 
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8. Eiropas Brīvprātīgo dienests 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, 
B8-1135/2016 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-1126/2016  

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

§ 2 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS - 295, 313, 9 

§ 3 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 6 5 PPE EB - 251, 366, 6 

§ 9 6 PPE  -  

aiz §15 3 GUE/NGL EB + 303, 241, 75 

§ 17 7 PPE  -  

aiz 5. atsauces 1 GUE/NGL EB + 325, 269, 28 

aiz D apsv. 2 GUE/NGL  +  

G apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS - 297, 313, 14 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

L apsv. 4 PPE  +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-1126/2016  S&D  ↓  

B8-1127/2016  PPE  ↓  

B8-1128/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1133/2016  ALDE  ↓  

B8-1134/2016  ECR  ↓  

B8-1135/2016  Verts/ALE  ↓  

 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ECR: 

§ 2 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „tiesisko” un „brīvprātīgā darba statusu,” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 3 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „konkrētus validācijas” 

2. daļa: šie vārdi 

 
G apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „kuras vēl būtu jānostiprina ar atbilstošu tiesisko 

regulējumu,” 

2. daļa: šie vārdi 
 

 

9. ES jaunatnes stratēģija 2013.-2015. gadam 

Ziņojums: Andrea Bocskor (A8-0250/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Alternatīvs rezolūcijas 

priekšlikums 

1 ENF  -  

§ 16 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 95 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 103 § sākotnējais 

teksts 

PS - 276, 320, 23 

K apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

L apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 332, 284, 3 

N apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

P apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

Q apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

balsojums: CULT komitejas rezolūcija (viss 

teksts) 

PS + 432, 131, 55 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

PPE: § 103 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

PPE: 

§ 95 

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

2. daļa: šie vārdi 
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K apsvērums 

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

2. daļa: šie vārdi 

 
L apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „migrantu jauniešu,”  

2. daļa: šie vārdi 

 
N apsvērums 

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

2. daļa: šie vārdi 

 
P apsvērums 

1. daļa: „tā kā ir būtiski svarīgi visos jaunatnes politikas izstrādes procesa posmos integrēt 

dzimumu perspektīvu, tajā ņemot vērā īpašos apstākļus un problēmas, ar ko saskaras 

meitenes un jaunietes;” 

2. daļa: „tā kā jaunatnes politikā ir jāiekļauj konkrēti ar dzimumu līdztiesības aspektiem 

saistīti pasākumi tādos jautājumos kā pret sievietēm un meitenēm vērstas 

vardarbības apkarošana, seksuālā audzināšana un izglītošana attiecību veidošanas un 

dzimumu līdztiesības jautājumos;” 

 
Q apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „un kuru vidū ir arī jaunieši ar invaliditāti vai garīgās 

veselības traucējumiem un jaunieši, kas sevi uzskata par LGBTI,” 

2. daļa: šie vārdi 

 
ALDE: 

§ 16 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „reliģiskajām kopienām”  

2. daļa: šie vārdi 
 

 

10. Veidi, kādos KLP var uzlabot darbvietu izveidi lauku apvidos 

Ziņojums: Eric Andrieu (A8-0285/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 1 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 2 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 498, 83, 35 

2/PS + 383, 197, 32 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 3 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 5 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 442, 148, 27 

2/PS + 343, 221, 37 

§ 9 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 10 § sākotnējais 

teksts 

PS + 509, 86, 13 

§ 11 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 483, 105, 27 

2/PS + 335, 269, 9 

3/PS + 558, 41, 12 

§ 12 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 581, 21, 6 

§ 14 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/EB + 298, 297, 10 

2 +  

3 -  

§ 15 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

3 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 16 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 17 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 355, 246, 8 

§ 20 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

§ 21 § sākotnējais 

teksts 

PS + 486, 94, 26 

§ 26 § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

§ 27 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 30 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 529, 50, 23 

2/PS + 441, 142, 21 

§ 34 § sākotnējais 

teksts 

PS + 574, 27, 1 

§ 35 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB - 284, 309, 2 

3 +  

§ 36 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 38 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

§ 40 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 514, 73, 13 

2/PS + 309, 283, 4 

3/PS + 470, 117, 5 

4/PS + 307, 284, 3 

5/PS + 308, 281, 3 

§ 41 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 400, 169, 24 

§ 43 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 48 § sākotnējais 

teksts 

bd  kļūdas labojums 

1 +  

2 +  

3/PS + 467, 94, 32 

4/PS + 438, 108, 41 

5/PS - 202, 320, 71 

§ 50 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

4 -  

5 +  

§ 51 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  



P8_PV(2016)10-27(VOT)_LV.doc 19 PE 593.071 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

2 +  

§ 59 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3/PS + 466, 45, 62 

§ 60 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 65 § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

§ 67 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3/PS + 467, 81, 22 

4 +  

§ 68 § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

§ 69 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 424, 128, 5 

§ 70 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 71 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 72 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB - 232, 307, 15 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 75 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB - 252, 298, 0 

§ 77 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 291, 213, 40 

§ 78 § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

§ 82 § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

H apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

I apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 451, 95, 3 

3/PS + 441, 102, 2 

J apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

K apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

N apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

O apsvērums § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

2 +  

R apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 -  

S apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

T apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS - 240, 256, 38 

2/PS - 185, 312, 33 

U apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS - 177, 289, 62 

X apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

AA apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

AB apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

AF apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

3 +  

AI apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 -  

2/EB + 336, 190, 0 

3/PS - 235, 275, 7 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 237, 201, 67 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ECR: § 34 

ENF: § 11, 12 (otrā daļa), 21, 48 (kļūdas labojums) (trešā, ceturtā un piektā daļa), 59 (trešā 

daļā), 67 (trešā daļa), 77 (otrā daļa), I apsv. (otrā un trešā daļa), T, U apsv. (otrā 

daļa), AI apsv. (trešā daļa) 

S&D: § 2, 5, 10, 30, 40 un R apsv. 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ECR: § 2, 5, 40, 60, 65, 69, 78, 82 un AA apsv. 

GUE/NGL: N apsvērums 

ALDE: § 2, 5, 10, 17, 26, 27, 43, 72, 77, 78 un H, R, T, U, AA, AB apsv. 

PPE: § 26, 41, 65, 68, 78, 82 un T, AA, AI apsv. 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ECR: 

§ 1 

1. daļa: „aicina visas dalībvalstis radīt ilgtermiņa nākotnes izredzes jaunajiem 

lauksaimniekiem, lai novērstu iedzīvotāju skaita samazināšanos laukos, īstenotu 

globālu paaudžu nomaiņas stratēģiju un šajā nolūkā pilnībā izmantotu visas atbalsta 

iespējas, ko jaunā KLP piedāvā jaunajiem lauksaimniekiem un jauno saimniecību 

dibinātājiem, tostarp tiem, kuri nav lauksaimnieku ģimenes locekļi, īpaši pirmā un 

otrā pīlāra pasākumus jauno lauksaimnieku atbalstam, kā arī atbalstīt jauno 

saimniecību dibinātājus, kuri ir vecāki par 40 gadiem, saimniecību dibināšanā un 

uzņēmējdarbībā;” 

2. daļa: „atzīmē arī, ka papildus šādiem pasākumiem ir jānodrošina valsts politikas 

noteikumi (par zemes izmantošanu, nodokļu maksājumiem, sociālo nodrošinājumu 

utt.) un ka tiem ir jābūt saskaņā ar šādiem noteikumiem, tostarp atbalstu, ko paredz 

Regulas (ES) Nr. 1307/2013 50. un 51. pants;” 

 
§ 27 

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

2. daļa: šis vārds 

 
§ 36 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu „un regulējuma” 

2. daļa: šie vārdi 
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§ 70 

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

2. daļa: šie vārdi 

 
J apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „mazo un ģimenes saimniecību” 

2. daļa: šie vārdi 

 
K apsvērums 

1. daļa: „tā kā Eiropas lauksaimniecībai ir daudzi  uzdevumi, kas saistīti ar pārtikas ražošanu 

un nodrošinājumu, vidi, bioloģisko daudzveidību, ilgtspēju, enerģētiku un klimata 

pārmaiņām, un ir ļoti svarīgi stiprināt saikni starp sabiedrību un lauksaimniecību, 

izstrādāt inovatīvus risinājumus šo uzdevumu izpildei, lai nodrošinātu nozares 

noturīgumu un konkurētspēju” 

2. daļa: „un pārdomātu īstenas publiskās politikas mērķus, kas ir visu interesēs un viens no 

svarīgākajiem Eiropas integrācijas aspektiem;” 

 
O apsvērums 

1. daļa: „tā kā, lai gan pētījumi liecina, ka ar pirmā pīlāra tiešajiem maksājumiem tiešā veidā 

darbvietas netiek radītas, tiem ir būtiska loma darbvietu saglabāšanā un 

lauksaimnieku noturēšanā laukos;” 

2. daļa: „tā kā, ja šāds politikas atbalsts tiks pārtrauks, 30 % Eiropas lauksaimnieku būs 

spiesti pārtraukt savu darbību un pamest darbu lauksaimniecības nozarē; tā kā šie 

maksājumi nodrošina mazo lauksaimnieku un lauku apvidu dzīvotspēju;” 

 
T apsvērums 

1. daļa: „tā kā Komisijas sagatavotajā TTIP ietekmes novērtējumā norādīts, ka 

neaizsargātāki ir galvenokārt lauku apvidi, kuros darbība ir koncentrēta uz 

konkrētām darbībām un kuru alternatīvas ir ierobežotas;” 

2. daļa: „tā kā lauku apvidi un darbvietas laukos ir apdraudēti, jo šis nolīgums izraisīs 

atteikšanos no tradicionālās lauksaimniecības modeļiem;” 

 
X apsv. 

1. daļa: „tā kā darbvietu radīšanu lauku apvidos ir jāiekļauj ilgtspējīgā politikā, kas ir 

pielāgota attiecīgajām teritorijām, paredz saglabāt un attīstīt lauksaimnieciskas un ar 

lauksaimniecības un mežsaimniecības nozari netieši saistītas darbības, kā arī lauku 

apvidu darbības un nodrošina” un „saikni”  

2. daļa: „sociālo” un „un solidaritāti starp dažādiem tās dalībniekiem un vides uzlabošanu;” 

 
considérant AB 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „jo īpaši” un „mazām ģimenes saimniecībām, proti,” 

2. daļa: šie vārdi 

 
GUE/NGL: 

§ 75 

1. daļa: „uzskata, ka ir izšķirīgi svarīgi prasīt, lai publiskās iestādes laukos izveido 

paplašināšanas pakalpojumus un saimniecību pārvaldības atbalsta pasākumus nolūkā 

modernizēt Eiropas lauksaimniecību” 

2. daļa: „un izbeigt novecojušu tradicionālo metožu izmantošanu;” 
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ALDE: 

§ 3 

1. daļa: „mudina dalībvalstis stiprināt savu atbalstu mazām un vidējām lauku saimniecībām, 

jo īpaši vairāk izmantojot pārdalošo maksājumu;” 

2. daļa: „turklāt aicina tās veidot pasākumus, ar kuriem sekmēs efektīvi organizētus 

uzņēmumus, kas izmanto legālus uzņēmumu klasteru veidošanas instrumentus;” 

 
§ 30 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „nemazinot pirmā pīlāra atbalstu, kurš arī ir jāreorganizē 

tā, lai cita starpā nodrošinātu, ka tirgi darbojas labāk un sniedz lielāku stabilitāti,” 

2. daļa: šie vārdi 

 
PPE: 

§ 2 

1. daļa: „norāda, ka lielāko daļu KLP tiešo maksājumu saņem bagātākās saimniecības, proti, 

2014. gadā tikai 13 % saņēmēju ieguva 74 % KLP tiešo maksājumu izdevumu 

segšanai;” 

2. daļa: „uzskata, ka tas nepalīdz veidot darbvietas lauksaimniecībā, jo mazās lauku 

saimniecības ir daudz darbietilpīgākas un 53 % lauku saimniecībās strādājošo ir 

nodarbināti saimniecībās, kuru saimnieciskās darbības apjoms ir mazs; prasa uzlabot 

KLP maksājumu sadalījumu par labu mazajām lauku saimniecībām;” 

 
§ 5 

1. daļa: „atgādina, ka dalībvalstis ir plaši izmantojušas iespēju piešķirt saistītos maksājumus, 

kas, attīstot ražošanu un ļaujot to saglabāt konkrētā vietā, garantē nodarbinātību 

mazāk labvēlīgos apgabalos, un aicina tās palielināt šāda veida atbalsta īpatsvaru 

aktīvajiem lauksaimniekiem, padarīt to elastīgāku un to vairāk piešķirt augu 

olbaltumvielu ražošanai Eiropas Savienībā, kura pieprasījuma nodrošināšanas 

nolūkā pašlaik ir atkarīga no produktiem, kas importēti no trešām valstīm;” 

2. daļa: „tāpat ierosina, ka brīvprātīgo saistīto maksājumu līmeni varētu pielāgot 

nodarbinātības līmenim, kas saistīts ar konkrēto kultūraugu, tādējādi tiktu sniegts 

papildu atbalsts tādai ražošanai, kam vajadzīgs visvairāk darbaspēka;” 

 
§ 20 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „jau tagad viens no KLP atbalsta mērķiem ir” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 51 

1. daļa: „turklāt uzsver, ka tiešajiem maksājumiem arī pēc 2020. gada vajadzētu būt vienam 

no KLP instrumentiem, lai atbalstītu un stabilizētu saimniecību ienākumus, 

kompensētu izmaksas, ko rada augsto ES standartu ievērošana (attiecībā uz 

ražošanas metodēm un it īpaši vides prasībām), un lai saglabātu lauksaimniecisko 

ražošanu vismazāk attīstītajos reģionos; norāda, ka šajā nolūkā tiešie maksājumi 

būtu jāvērš uz to, lai nodrošinātu, ka lauksaimniecība ir ekonomiski stabila, un lai 

garantētu nodrošinātību ar pārtiku un vides drošību;” 

2. daļa: „šajā kontekstā norāda, ka ir svarīgi izlīdzināt tiešo maksājumu likmes, lai ES 

vienotajā tirgū nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, kā arī 

lauksaimniecības resursu ilgtspējīgu izmantošanu ES līmenī;” 
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EFDD: 

§ 71 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „un privātā sektora” un „publiskā un privātā transporta 

savienojumi,” 

2. daļa: „un privātā sektora” 

3. daļa: „publiskā un privātā transporta savienojumi,” 

 
ENF: 

§ 12 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „un uzsver, ka kvalitātes sistēmas, ģeogrāfiskās 

izcelsmes norādes un bioloģiskā lauksaimniecība rada iespējas attīstīt 

lauksaimniecības pārtikas nozari un potenciāli veidot laukiem piesaistītas darbvietas 

un ka tās ir ne tikai jāaizsargā, bet arī jāattīsta, lai radītu jaunas darbvietas un 

saglabātu reģiona kultūru un identitāti;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 77 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „kas veicina migrējošu darba ņēmēju, tostarp sieviešu 

dzimuma sezonas darba ņēmēju, migrantu un bēgļu sociālo un ekonomisko 

integrāciju;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
Verts/ALE: 

§ 9 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „riska pārvaldības”, „un otro pīlāru,”, „un otrajā pīlārā ” 

un „un riska” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 38 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „vai atstāta atmatā;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
ECR, PPE 

§ 14 

1. daļa: „norāda, ka pašreizējās lauku attīstības programmas daudz mazākā mērā nekā 

iepriekšējā plānošanas periodā (2007–2013) ir vērstas uz sociāliem darbvietu 

aizsardzības projektiem to pasākumu dēļ, kurus dalībvalstis ir izvēlējušās savās 

lauku attīstības programmās, un mazāka nodarbinātības pasākumiem paredzētā 

finansējuma dēļ;” 

2. daļa: „tāpēc aicina dalībvalstis pārskatīt savu izvēli un prasa, īstenojot lauku attīstības 

politiku, rīkoties elastīgāk;”, izņemot vārdus “tāpēc aicina dalībvalstis pārskatīt savu 

izvēli un” 

3. daļa: „tāpēc aicina dalībvalstis pārskatīt savu izvēli un” 

 
§ 15 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “lauku attīstības programmu sarežģītība ievērojami 

samazina ELFLA līdzekļu izmantošanu un bremzē darbvietu radīšanu veicinošus 

projektus, tāpēc” un “un finanšu”   

2. daļa: „lauku attīstības programmu sarežģītība ievērojami samazina ELFLA līdzekļu 

izmantošanu un bremzē darbvietu radīšanu veicinošus projektus, tāpēc” 

3. daļa: „un finanšu”   
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§ 50 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „lai koriģētu nepareizi funkcionējošu tirgu haotisko 

ietekmi un”, „ar kurām nodrošina līdzsvaru starp piedāvājumu un pieprasījumu,”, 

“piemēram, pretcikliskas palīdzības izstrādē, tādējādi ļaujot lauksaimniekiem gūt 

labumu no taisnīgākām cenām;” un „ka ir jāpalielina lauksaimniecības tirgu 

stabilizācijas pasākumiem paredzētā finansējuma daļa un” 

2. daļa: „lai koriģētu nepareizi funkcionējošu tirgu haotisko ietekmi un” 

3. daļa: „ar kurām nodrošina līdzsvaru starp piedāvājumu un pieprasījumu, ” 

4. daļa: „piemēram, pretcikliskas palīdzības izstrādē, tādējādi ļaujot lauksaimniekiem gūt 

labumu no taisnīgākām cenām;” 

5. daļa: „ka ir jāpalielina lauksaimniecības tirgu stabilizācijas pasākumiem paredzētā 

finansējuma daļa un” 

 
H apsvērums 

1. daļa: „tā kā ekonomikas krīze ir skārusi visus Eiropas reģionus, bet visvairāk lauku 

apvidus;” 

2. daļa: „tā kā minētie apvidi taupības pasākumu ietekmē piedzīvoja vēl nepieredzētu postu;” 

 
R apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un ka mazās un vidējās saimniecības, kas parasti ir 

diversificētākas, inovatīvākas un ļoti elastīgas, parasti ir labi organizētas, veidojot 

ražotāju grupas un kooperatīvus, un mēdz būt noturīgākas pret krīžu ietekmi un spēj 

labāk tai pielāgoties, sniedz labumu kopienām, kurās tās atrodas,”  

2. daļa: „un ka mazās un vidējās saimniecības, kas parasti ir diversificētākas, inovatīvākas 

un ļoti elastīgas, parasti ir labi organizētas, veidojot ražotāju grupas un kooperatīvus, 

un mēdz būt noturīgākas pret krīžu ietekmi un spēj labāk tai pielāgoties, sniedz 

labumu kopienām, kurās tās atrodas,”, izņemot vārdus “un mēdz būt noturīgākas pret 

krīžu ietekmi un spēj labāk tai pielāgoties,” 

3. daļa: „un mēdz būt noturīgākas pret krīžu ietekmi un spēj labāk tai pielāgoties,” 

 
AF apsv. 

1. daļa: „tā kā rūpnieciski audzēto kultūraugu šķirņu skaits ir neliels” 

2. daļa: „un tā kā vietējās šķirnes un iztikas pelnīšanas līdzekļi tiek aizstāti ar rūpniecisko 

ražošanu;” 

3. daļa: „tā kā vietējām augu un dzīvnieku šķirnēm ir svarīga loma bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšanā un cilvēku iztikas un vietējās ražošanas nodrošināšanā 

reģionos;” 

 
ALDE, PPE: 

§ 11 

1. daļa: „uzskata, ka intervences cenas, lai tās pildītu savu drošības tīkla funkciju, būtu 

regulāri jākoriģē saskaņā ar pašizmaksas tendencēm, lai tās tieši ietekmētu gan 

ražotāju ienākumus un viņu darbības saglabāšanu,” 

2. daļa: „gan nodarbinātību;” 

3. daļa: „prasa ES izstrādāt profilakses instrumentus (kas būtu līdzīgi Piena tirgus 

novērošanas centra nostādnēm) tirgus uzraudzībai visās galvenajās ražošanas 

nozarēs, lai varētu palīdzēt organizēt ražošanu un nodrošināt atbildes reakciju uz 

krīzēm, tam izmantojot elastīgus un reaģētspējīgus tirgus pārvaldības instrumentus, 

kurus varētu aktivizēt vajadzības gadījumā;” 
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§ 40 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „jo tie”, „ir” „parasti” un „diversificētāki, ekonomiskāki 

un neatkarīgāki, kā arī vieglāk nododami,”  un „tāpēc efektīvāki no pievienotās 

vērtības un vietējo darbvietu radīšanas viedokļa un ir” 

2. daļa: „jo tie” 

3. daļa: „ir” 

4. daļa: „parasti” un „diversificētāki, ekonomiskāki un neatkarīgāki, kā arī vieglāk 

nododami,”  

5. daļa: „tāpēc efektīvāki no pievienotās vērtības un vietējo darbvietu radīšanas viedokļa un 

ir” 

 
EFDD, Verts/ALE: 

§ 16 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „atjaunojamās enerģijas ieguve;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
ECR, GUE/NGL 

§ 35 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „pieņemt politiku, ar ko” un „konkurētspējīgu un” 

2. daļa: „pieņemt politiku, ar ko”  

3. daļa: „konkurētspējīgu un” 

 
S apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „uz tirgu orientētas KLP struktūrā”, „normatīvos” un 

„cenu” 

2. daļa: „uz tirgu orientētas KLP struktūrā” 

3. daļa: „normatīvos” un „cenu” 

 
ECR, GUE/NGL, ALDE, PPE, ENF: 

§ 48 (erratum) 

1. daļa: „uzskata, ka pārtikas nodrošinājuma garantēšanai Eiropas Savienībā nemainīgi ir 

jābūt nākotnes KLP darbības pamatprincipam,” 

2. daļa: „neatstājot novārtā arī ES ārējos tirgus;” 

3. daļa: „šajā sakarībā uzskata, ka tirdzniecības nolīgumi var radīt reālu risku, kā arī varbūt 

iespējas Eiropas lauksaimniecībai, un uzskata, ka brīvās tirdzniecības nolīgumi 

nedrīkstētu izraisīt negodīgu konkurenci, kas vērsta pret mazajām un vidējām lauku 

saimniecībām, un mazināt vietējo ekonomiku un darbvietu nozīmi;”, izņemot vārdus 

„kā arī varbūt iespējas”  

4. daļa: „kā arī varbūt iespējas” 

5. daļa: „šajā sakarībā uzskata, ka tirdzniecības nolīgumi, piemēram, TTIP, CETA un ES un 

Mercosur tirdzniecības nolīgums, būtiski apdraud Eiropas lauksaimniecības un darba 

tirgus un liks šķēršļus politikai, kuras mērķis ir sekmēt vietējo ražošanu un atbalstīt 

lauku saimniecības;” 
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ECR, ENF: 

§ 59 

1. daļa: „uzskata, ka nākotnē ir jāturpina izstrādāt kvalitatīvas teritoriālas pārtikas sistēmas, 

kas nodrošinātu pārtikas izejvielas vai apstrādātus produktus, veicinot iedzīvotāju 

atbildību un iesaistot dalībniekus — ražotāju, apstrādātāju, izplatītāju un patērētāju 

grupas vai ražotāju un patērētāju kopienas, vai arī visu lauksaimniecības pārtikas 

ražošanas un pārtikas tūrisma ekonomisko operatoru apvienības — kvalitatīvās un 

līgumiskās darbībās, lai nodrošinātu pārtikas piegādes un pārtikas nekaitīgumu, kā 

arī taisnīgu atlīdzību un lauksaimnieki varētu nopelnīt pienācīgu iztiku un saglabāt 

darbvietas savās saimniecībās; norāda, ka šādas pārtikas sistēmas īpaši (bet ne tikai) 

varētu būt īsās piegādes ķēdes un/vai vietēji tirgi;” 

2. daļa: „uzskata, ka nākotnē vairāk ES resursu būtu jāvelta konkrētu īpašas pārtikas 

kvalitātes sistēmu izstrādei un darbībai un pasaulslavenās Eiropas gastronomijas 

turpmākai attīstībai;” 

3. daļa: „uzskata, ka šajā nolūkā ir būtiski svarīgi labāk pielāgot tiesību aktus par publisko 

iepirkumu, lai vietējās iestādes varētu popularizēt vietējos ražojumus;” 

 
§ 67 

1. daļa: „aicina Komisiju novērtēt pašreizējās lauksaimniecības krīzes sociālo ietekmi, jo 

īpaši zaudēto darbvietu ziņā, sevišķi lauku apvidos; aicina dalībvalstis apsvērt 

iespējas, kā uzlabot lauksaimniecības nozares konkurētspēju, lai tā varētu radīt 

jaunas darbvietas un pievienoto vērtību, ko vienlīdzīgi sadalīt lauksaimniecības un 

lauksaimniecības pārtikas ražošanas nozarēm, nodrošinot godīgu konkurenci un 

samazinot kaitējumu, ko nodara sociālais dempings un nedroši un nestandarta 

nodarbinātības nosacījumi, kas nesamērīgi ietekmē noteiktas iedzīvotāju grupas; 

norāda, ka daudziem ģimenes saimniecību ģimenes locekļiem nav sociālā statusa vai 

viņi nav ne juridiski atzīti, ne arī iekļauti sociālās aizsardzības sistēmās; uzsver, ka 

lauksaimniecības uzņēmumiem ir jāievēro valsts tiesību akti nodarbinātības un 

sociālajā jomā; uzskata, ka jebkādu papildu nosacījumu ieviešana KLP pirmā pīlāra 

maksājumiem ievērojami palielinātu administratīvo slogu lauksaimniekiem un 

ierobežotu viņu potenciālu radīt darbvietas;” 

2. daļa: „prasa līdztekus pārvaldes iestādēm nozīmīgāku lomu piešķirt  sociālajiem 

partneriem un aicina dalībvalstis atzīt un garantēt lauksaimnieku sociālās tiesības, 

nodrošinot, ka visi lauksaimniecībā strādājošie darba ņēmēji — nepilna vai pilna 

laika — ir iekļauti sociālās aizsardzības sistēmās;” 

3. daļa: „aicina dalībvalstis valsts tiesību aktos transponēt Direktīvu 2014/36/ES par sezonas 

nodarbinātību;” 

4. daļa: „aicina piešķirt pietiekamus resursus valstu veselības un drošības iestādēm, lai 

izplatītu informāciju par darba drošību lauku saimniecībās;” 

 
ECR, S&D: 

§ 72 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „— piemēram, Āfrikas cūku mēri Baltijas valstīs un 

Polijā un putnu gripu Francijā, —” 

2. daļa: šie vārdi 
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GUE/NGL, ENF: 

I apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „Eiropas Savienība nodarbinātību –– jo īpaši ar ESIF –– 

ir noteikusi par vienu no savām galvenajām prioritātēm un tā kā šajā kontekstā” 

2. daļa: „Eiropas Savienība nodarbinātību –– jo īpaši ar ESIF –– ir noteikusi par vienu no 

savām galvenajām prioritātēm un tā kā šajā kontekstā”, izņemot vārdus „–– jo īpaši 

ar ESIF ––” 

3. daļa: „–– jo īpaši ar ESIF ––” 

 
ECR, PPE, ENF: 

U apsvērums 

1. daļa: „tā kā Eiropas lauksaimnieki darbojas aizvien globālākā tirgū un tāpēc vairāk ir 

pakļauti cenu svārstībām nekā citas nozares;” 

2. daļa: „tā kā tirdzniecības nolīgumi, par kuriem pašlaik notiek sarunas, piemēram, 

transatlantiskās tirdzniecības un investīciju partnerība (TTIP), ES un Kanādas 

visaptverošs ekonomikas un tirdzniecības nolīgums (CETA) un ES un Mercosur 

brīvās tirdzniecības nolīgums, apdraud darbvietu veidošanu un attiecīgu apstākļu 

radīšanu iztikas nodrošināšanai lauksaimniecībā;” 

 
ENF, S&D: 

AI apsvērums 

1. daļa: „tā kā Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) nodrošina vidēja 

termiņa atbalstu marginalizētām iedzīvotāju grupām lauku apvidos tādās jomās kā 

mājokļi, veselības aprūpe, izglītība un nodarbinātība;” 

2. daļa: „tā kā ELFLA var ņemt vērā bēgļu īpašās vajadzības un to var izmantot 

profesionālās apmācības un prasmju apguves pasākumiem dažādās darbības jomās 

lauku apvidos,”, izņemot vārdus „var ņemt vērā bēgļu īpašās vajadzības un” 

3. daļa: „var ņemt vērā bēgļu īpašās vajadzības un” 
 

Dažādi 

Kļūdas labojums: attiecas uz tekstu visās valodās. 

 


