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PIELIKUMS 
 

BALSOŠANAS REZULTĀTI 

Saīsinājumu un simbolu saraksts 

+ pieņemts 

- noraidīts 

↓ zaudējis spēku 

R 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. Nolīgums par operatīvo un stratēģisko sadarbību starp Ukrainu un Eiropolu * 

Ziņojums: Mariya Gabriel (A8-0342/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 442, 80, 72 

 

 

2. Pieprasījums atcelt Jean-François Jalkh imunitāti 

Ziņojums: Kostas Chrysogonos (A8-0318/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: lēmuma priekšlikums  +  

 

 

 

3. Pieprasījums atcelt Jean-François Jalkh imunitāti 

Ziņojums: Kostas Chrysogonos (A8-0319/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: lēmuma priekšlikums  +  

 

 

 

4. Ilgtermiņa plāna izveide mencu krājumiem un šo krājumu zvejniecībai ***II 

Ieteikums otrajam lasījumam: Diane Dodds (A8-0325/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Padomes nostāja pasludināta par apstiprinātu. 

 

 

5. Nodokļu iestāžu piekļuve informācijai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 

novēršanu * 

Ziņojums: Emmanuel Maurel (A8-0326/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

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

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

atbildīgās komitejas 

iesniegtie grozījumi — 

balsošana kopumā 

1-8 

10-18 

20-22 

komiteja  +  

atbildīgās komitejas 

iesniegtie grozījumi — 

atsevišķa balsošana 

9 komiteja ats. -  

19 komiteja ats./EB + 362, 291, 29 

balsojums: Komisijas priekšlikums  +  

balsojums: normatīvā rezolūcija PS + 590, 32, 64 

 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

PPE: grozījumi Nr. 9 un 19 
 

 

6. Eiropas Centrālās bankas 2015. gada pārskats 

Ziņojums: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0302/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

aiz § 1 7 EFDD  -  

8 EFDD  -  

9 EFDD  -  

§ 3 § sākotnējais 

teksts 

PS + 491, 149, 53 

aiz § 3 1 Verts/ALE  -  

10 EFDD  -  

§ 6 6 ENF PS - 89, 516, 88 

§ sākotnējais 

teksts 

PS + 471, 213, 8 

§ 7 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

aiz § 8 11 EFDD  -  

§ 9 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3/PS + 480, 178, 38 

aiz § 9 12 EFDD  -  

13 EFDD  -  

14 EFDD  -  

§ 12 § sākotnējais 

teksts 

PS + 675, 12, 9 

§ 15 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 16 § sākotnējais 

teksts 

PS + 682, 8, 5 

aiz § 16 17 GUE/NGL  -  

aiz § 17 18 GUE/NGL  -  

§ 19 § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

§ 25 2 Verts/ALE  -  

§ 27 19 GUE/NGL  -  

aiz § 27 15 EFDD  -  

16 EFDD  -  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

aiz § 32 3 Verts/ALE  -  

D apsv. 20S GUE/NGL  -  

H apsv. 22 GUE/NGL  -  

I apsv. 21S GUE/NGL  -  

O apsv. 23S GUE/NGL  -  

4 ENF  -  

P apsv. 5 ENF PS - 74, 589, 32 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 437, 121, 140 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ECR: § 3, 6, 9 (trešā daļa) 

ENF: § 12, 16 un grozījumi Nr. 5 un 6 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

PPE: § 19 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ECR: 

§ 15 

1. daļa: „saprot, kāpēc tika ieviestas negatīvas procentu likmes, taču” 

2. daļa: „uzsver, ka tas nemazina bažas par negatīvu procentu likmju politikas iespējamo 

ietekmi uz individuāliem noguldītājiem un uz pensiju shēmu finansiālo līdzsvaru, kā 

arī bažas par aktīvu burbuļu veidošanos šādas politikas ietekmē; ir noraizējies par to, 

ka dažās dalībvalstīs ilgāka termiņa procentu likmes krājkontiem ir zemākas par 

inflācijas līmeni; uzskata, ka, ņemot vērā demogrāfiskās tendences un atšķirīgās 

ietaupījumu veidošanas tradīcijas, šādas ienākumu samazināšanās rezultātā varētu 

palielināties mājsaimniecību taupības likme, un tas savukārt varētu postoši 

iedarboties uz iekšzemes pieprasījumu eurozonā; brīdina — ņemot vērā noguldījumu 

likmju lejupvērsto neelastību, no vēl lielākas noguldījumu likmju samazināšanas 

ECB līmenī varētu būt maz labuma;” 

 
ENF: 

§ 7 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „aicina ECB sagatavot analītisku pētījumu par to, kāda 

būtu aktīvu iegādes programmas ietekme, ja ECB sekundārajos tirgos varētu 

iegādāties tieši ar investīcijām un pētniecības izdevumiem saistītos dalībvalstu valsts 

parāda vērtspapīrus;” 

2. daļa: šie vārdi 
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ECR, ENF: 

§ 9 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „šajā sakarībā pieprasa, lai secīgos posmos tiktu pilnībā 

ieviesta un īstenota banku savienība un lai dalībvalstis ievērotu visus ar to saistītos 

tiesību aktus, kā arī pieprasa veidot kapitāla tirgu savienību,” 

2. daļa: „šajā sakarībā pieprasa, lai secīgos posmos tiktu pilnībā ieviesta un īstenota banku 

savienība un lai dalībvalstis ievērotu visus ar to saistītos tiesību aktus, kā arī pieprasa 

veidot kapitāla tirgu savienību,” izņemot vārdus „lai secīgos posmos tiktu pilnībā 

ieviesta un īstenota banku savienība un lai dalībvalstis ievērotu visus ar to saistītos 

tiesību aktus, kā arī pieprasa” 

3. daļa: „lai secīgos posmos tiktu pilnībā ieviesta un īstenota banku savienība un lai 

dalībvalstis ievērotu visus ar to saistītos tiesību aktus, kā arī pieprasa” 
 

 

7. Zaļā grāmata par finanšu pakalpojumiem privātpersonām, vidējiem un mazajiem 

uzņēmumiem 

Ziņojums: Olle Ludvigsson (A8-0294/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

aiz § 1 5 vairāk nekā 

76 deputāti 

 -  

§ 11 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 535, 146, 18 

§ 24 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

§ 29 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 34 1 vairāk nekā 

76 deputāti 

EB + 346, 325, 27 

aiz § 34 2 vairāk nekā 

76 deputāti 

bd   

1/EB - 185, 501, 12 

2/EB - 320, 364, 11 

3 vairāk nekā 

76 deputāti 

 -  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 35 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 38 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 40 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 45 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 46 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 354, 326, 18 

§ 49 6 vairāk nekā 

76 deputāti 

EB - 296, 352, 44 

aiz § 51 7 vairāk nekā 

76 deputāti 

 -  

B apsv. 4 vairāk nekā 

76 deputāti 

EB + 450, 200, 48 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 552, 128, 11 

 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ECR: § 11 (otrā daļa) 

 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ECR: § 29 

PPE: § 40, 45 

S&D: § 46 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ECR: 

§ 11 

1. daļa: „atgādina, ka visām uz Zaļo grāmatu balstītajām iniciatīvām vajadzētu būt 

saderīgām ar cīņas pret krāpšanu nodokļu jomā, nodokļu apiešanu, izvairīšanos no 

nodokļu maksāšanas un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju pastiprināšanu,” 

2. daļa: „tostarp ar centienu pastiprināšanu attiecībā uz vienota nodokļu maksātāja 

identifikācijas numura izstrādi;” 
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§ 35 

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

2. daļa: šis vārds 

 
PPE: 

§ 24 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „atzīmē, ka no pārdošanas mērķu sasniegšanas atkarīgs 

darbinieku un starpnieku atalgojums bieži vien var novest pie neatbilstošas 

kombinētas pārdošanas vai maldinošas pārdošanas;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 38 

1. daļa: „mudina Komisiju un dalībvalstis nostiprināt alternatīvas strīdu izšķiršanas 

struktūras, kas saistītas ar mazumtirdzniecības finanšu pakalpojumu tirgu, un šajā 

nolūkā nodrošināt, ka minētās struktūras ir patiesi neatkarīgas un pārstāv visus tirgus 

dalībniekus, kā arī veikt pasākumus, lai palielinātu FIN-NET efektivitāti un 

nodrošinātu to atpazīstamību patērētājiem;” 

2. daļa: „turklāt mudina Komisiju, lai tā pēc tam, kad būs veikusi plānoto izvērtējumu 

attiecībā uz ieteikuma par kolektīvo tiesisko aizsardzību īstenošanu, apsvērtu iespēju 

ieviest Eiropas kolektīvās tiesiskās aizsardzības sistēmu;” 

 
S&D: 

Grozījums Nr. 2 

1. daļa: „aicina Komisiju apsvērt iespēju izstrādāt visaptverošu tiesību aktu, lai pašreizējās 

dažādu tiesību aktu kompilācijas vietā radītu stabilu un saskaņotu pārredzamības 

satvaru, iekļaujot tajā arī uzraudzības konverģenci starp dalībvalstīm;” 

2. daļa: „aicina Komisiju saistībā ar gaidāmo Eiropas uzraudzības iestāžu finansējuma un 

pārvaldības pārskatīšanu pagarinātu Eiropas uzraudzības iestāžu pilnvarojumu 

patērētāju aizsardzības jomā; pilnvaro Eiropas uzraudzības iestādes vadīt darbu pie 

uzņēmējdarbības veikšanas uzraudzības konverģences starp dalībvalstīm;” 
 

 

8. Eiropas aizsardzības savienība 

Ziņojums: Urmas Paet (A8-0316/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 1 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 456, 213, 26 

2/PS + 360, 296, 34 

§ 2 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 453, 197, 44 

2/PS + 431, 204, 48 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 4 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS - 283, 394, 18 

§ 5 § sākotnējais 

teksts 

PS + 451, 200, 47 

§ 6 § sākotnējais 

teksts 

PS + 470, 195, 27 

grozīts mutiski 

§ 7 § sākotnējais 

teksts 

PS + 398, 266, 31 

§ 9 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 422, 238, 37 

2/PS + 358, 308, 27 

§ 11 § sākotnējais 

teksts 

PS + 406, 232, 60 

§ 12 § sākotnējais 

teksts 

PS + 421, 190, 81 

§ 16 § sākotnējais 

teksts 

PS + 466, 200, 29 

§ 19 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 393, 264, 38 

§ 20 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS - 267, 379, 49 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 24 § sākotnējais 

teksts 

PS + 378, 280, 37 

§ 28 § sākotnējais 

teksts 

PS + 355, 303, 33 

§ 29 § sākotnējais 

teksts 

PS + 385, 276, 35 

§ 31 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 34 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 483, 187, 27 

2/PS + 364, 300, 26 

§ 35 § sākotnējais 

teksts 

PS + 442, 220, 36 

§ 36 § sākotnējais 

teksts 

PS + 442, 159, 87 

§ 40 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 457, 202, 36 

2/PS + 399, 266, 26 

§ 47 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 344, 313, 33 

D apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS - 300, 381, 10 

G apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 382, 279, 29 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

K apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 426, 239, 32 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 369, 255, 70 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

Verts/ALE: D apsvērums (otrā daļa), G apsvērums (otrā daļa), K apsvērums (otrā daļa), § 1 (otrā 

daļa), 4 (otrā daļa), 9 (otrā daļa), 19 (otrā daļa), 20 (otrā daļa), 24, 28, 34 (otrā daļa), 

40 (otrā daļa, 47 (otrā daļa) 

GUE/NGL: § 2, 7, 11, 16, 24, 28, 36, 40 

EFDD: § 1, 2 (pirmā daļa), 5, 6, 9, 12, 16, 24, 28, 29, 34, 35 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

Verts/ALE: 

D apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „tā kā dalībvalstīm ir iespēja izveidot Eiropas drošības un 

aizsardzības savienību, kas pēc attiecīga laika novestu pie Eiropas bruņoto spēku 

izveides;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
G apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „tās teritorijā” un „teritoriālo” 

2. daļa: šie vārdi 

 
K apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „tostarp attiecīgā gadījumā izmantojot ES līdzekļus un” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 1 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „lai to iekļautu nākamajā ES daudzgadu politiskajā un 

finanšu shēmā (DFS);” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 4 

1. daļa: Viss teksts, izņemot vārdus „kolektīvās”, „virzībā uz EAS”, „visas brīvības, drošības 

un tiesiskuma telpas” un „līdz pat LES 42. panta 7. punktam;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 9 

1. daļa: „uzskata, ka Savienībai būtu jāvelta pašu resursi, lai veicinātu lielāku un 

sistemātiskāku Eiropas līmeņa sadarbību aizsardzības jomā starp tās dalībvalstīm, 

tostarp pastāvīgu strukturētu sadarbību (PESCO);” 

2. daļa: „pauž pārliecību par to, ka ES līdzekļu izmantošana būtu skaidra kohēzijas un 

solidaritātes izpausme un ka tas kopīgu centienu rezultātā ļautu visām dalībvalstīm 

uzlabot to militārās spējas;” 
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§ 19 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „uzskata — rūpniecības atbalstīšanas nolūkā ir svarīgi, 

lai dalībvalstis palielinātu izdevumus aizsardzības jomā, kā arī nodrošinātu 

rūpniecības konkurētspējas saglabāšanu pasaules līmenī;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 20 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „labvēlīgi ietekmējot izaugsmi un nodarbinātību;” un 

„tostarp izmantojot atbrīvojumus no nodokļa,” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 31 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „un stimulētu izaugsmi un nodarbinātību” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 34 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „ES” un „jo īpaši īstenojot ES finansētu aizsardzības 

pētniecības programmu un pasākumus, kas stiprina rūpniecisko sadarbību visā 

vērtības veidošanas ķēdē;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 40 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „sasniegt mērķi 2 % no IKP paredzēt izdevumiem 

aizsardzības jomā” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 47 

1. daļa: viss teksts, izņemot 

1. ievilkumu, 

2. ievilkumu, 

4. ievilkumu, 

6. ievilkumu, 

“vārdus „lai to pirmo reizi ieviestu, plānojot nākamo DFS;” (7. ievilkumā), 

9. ievilkumu, 

“vārdus „lai nodrošinātu ES misijām vairāk Kopienas līdzekļu;” (12. ievilkumā), 

“vārdus „lai izstrādātu ES līmeņa tiesību aktus;” (14. ievilkumā) 

2. daļa: šie vārdi 

 
EFDD: 

§ 2 

1. daļa: „mudina ES dalībvalstis izmantot visu Lisabonas līguma potenciālu saistībā ar 

KDAP, jo īpaši saistībā ar LES 42. panta 6. punktā minēto pastāvīgo strukturēto 

sadarbību vai LES 41. panta 3. punktā minēto sākumfondu;” 

2. daļa: „atgādina, ka LES 43. pantā norādītie Petersbergas uzdevumi ir ļoti daudzi vērienīgi 

militāri uzdevumi, piemēram, kopīgas atbruņošanas operācijas, humanitārie un 

glābšanas uzdevumi, militārās konsultēšanas un palīdzības uzdevumi, konfliktu 

novēršanas un miera uzturēšanas uzdevumi, kaujas uzdevumi krīzes pārvarēšanai, 

tostarp miera atjaunošana un stabilizācija pēc konflikta novēršanas; atgādina, ka 

iepriekšminētajā pantā arī ir norādīts, ka visi šie uzdevumi var veicināt cīņu pret 

terorismu, tostarp atbalstot trešās valstis terorisma apkarošanā to teritorijā; uzsver, ka 

pašreizējā ar KDAP saistītā situācija neļauj īstenot visus uzskaitītos uzdevumus; 

uzskata, ka būtu svarīgi sistemātiski strādāt pie tā, lai atrastu veidus, kā ES varētu 

īstenot Lisabonas līguma mērķus;” 
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Dažādi 

Urmas Paet ierosināja šādu mutisko grozījumu 6. punktā. 

„6. aicina Komisijas priekšsēdētāju izveidot Komisijas locekļu pastāvīgu darba grupu aizsardzības 

jautājumu risināšanai, tās vadību uzticot PV/AP; prasa Parlamentam veidot saikni ar šo grupu ar 

pastāvīgo pārstāvju starpniecību; atbalsta Komisijas plašāku iesaistīšanos aizsardzības jomā, 

izmantojot mērķtiecīgu pētniecību, plānošanu un īstenošanu; aicina PV/AP integrēt klimata pārmaiņu 

jautājumu visās ES ārējās darbībās un jo īpaši KDAP;” 
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9. Potenciāla atraisīšana pasažieru pārvadājumiem pa ūdensceļiem 

Ziņojums: Keith Taylor (A8-0306/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 10 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 14 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 564, 100, 33 

§ 18 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 576, 102, 14 

§ 19 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 583, 77, 35 

 3 +  

§ 20 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 551, 82, 64 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ECR: § 14 (otrā daļa), 18 (otrā daļa), 19 (otrā daļa) 

 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

GUE/NGL: § 20 
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Pieprasījumi balsot pa daļām 

ECR: 

§ 14 

1. daļa: „atzinīgi vērtē centienus pasažieru pārvadājumos pa ūdensceļiem izmantot videi 

nekaitīgākus un energoefektīvākus kuģus ar zemāku emisiju līmeni, kas paredzēti 

Eiropas sistēmā, kuras mērķis ir padarīt ūdens transportu zaļāku;” 

2. daļa: „uzskata, ka tādējādi tiks rasti lētāki risinājumi, kas turklāt būs arī ilgtspējīgi, 

pievilcīgāki un tādējādi arī ekonomiskā ziņā konkurētspējīgāki, padarot šo nozari 

kopumā „lētāku, tīrāku un zaļāku”;” 

 
§ 18 

1. daļa: Viss teksts, izņemot vārdus „sēra emisiju ierobežojumiem” 

2. daļa: šie vārdi 

 
GUE/NGL: 

§ 10 

1. daļa: „aicina dalībvalstis veicināt un atbalstīt vietējās iniciatīvas, kuru mērķis ir aktivizēt 

iekšējo ūdensceļu transportu kā aglomerāciju apgādes līdzekli, tostarp izveidojot 

izplatīšanas centrus upju ostās un attīstot pasažieru pārvadājumus,” 

2. daļa: „galvenokārt, lai padarītu attiecīgās teritorijas pievilcīgākas tūristiem;” 

 
ECR, GUE/NGL: 

§ 19 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „dekarbonizācija”, „sašķidrināto gāzi” un „nav fosilā” 

2. daļa: vārdi „dekarbonizācija” un „nav fosilā” 

3. daļa: vārdi „sašķidrināto gāzi” 
 

 

 

10. Attīstības sadarbības efektivitātes palielināšana 

Ziņojums: Cristian Dan Preda (A8-0322/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 5 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 607, 40, 47 

2/PS + 547, 102, 27 

§ 12 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 23 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

2 +  

§ 28 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 637, 32, 15 

2/PS + 570, 92, 28 

§ 32 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

I apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 545, 39, 92 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL: § 5, 28 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

GUE/NGL: I apsvērums 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ECR: 

§ 5 

1. daļa: „mudina ES un tās dalībvalstis izpildīt jau sen pausto apņemšanos atvēlēt palīdzībai 

0,7 % no NKI, pastiprināt attīstības palīdzību, cita starpā izmantojot ES budžetu un 

Eiropas Attīstības fondu, un pieņemt efektīvu ceļvedi pārredzamai, prognozējamai 

un atbildīgai saistību izpildei;” 

2. daļa: „brīdina, ka OAP kritērijus nedrīkstētu mīkstināt, lai segtu izdevumus, kas nav tieši 

saistīti ar ilgtspējīgas attīstības veicināšanu jaunattīstības valstīs;” 

 
§ 28 

1. daļa: „atgādina, ka ES un dalībvalstis ir apņēmušās atsaistīt savu palīdzību, un atzīst šajā 

jomā gūtos panākumus;” 

2. daļa: „prasa, lai visi attīstības palīdzības sniedzēji, tostarp jaunietekmes valstis, turpinātu 

centienus paātrināt palīdzības atsaistīšanu globālā līmenī; aicina palīdzības 

sniedzējus dot priekšroku partnervalstu publiskā iepirkuma sistēmu izmantošanai;” 

 
GUE/NGL: 

§ 12 

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

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 23 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „reliģisko organizāciju” 

2. daļa: šie vārdi 
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§ 32 

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

2. daļa: šis vārds 

 


