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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. Maksātnespējas procedūras un maksātnespējas procesa administratori ***I 

Ziņojums: Tadeusz Zwiefka (A8-0324/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 624, 30, 32 

 

 

2. EK un Uzbekistānas Partnerības un sadarbības nolīgums un tekstilizstrādājumu 

divpusēja tirdzniecība *** 

Ieteikums: Maria Arena (A8-0332/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: piekrišana PS + 564, 100, 41 

 

 

 

3. EK un Uzbekistānas partnerības un sadarbības nolīgums un tekstilizstrādājumu 

divpusēja tirdzniecība (rezolūcija) 

Ziņojums: Maria Arena (A8-0330/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 567, 68, 69 

 

 

4. Tirdzniecības nolīgums starp ES, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras 

puses (Ekvadoras pievienošanās) *** 

Ieteikums: Helmut Scholz (A8-0362/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: piekrišana PS + 544, 114, 44 
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5. ES un Norvēģijas nolīgums par savstarpēju piekļuvi zvejai Skagerakā *** 

Ieteikums: Jørn Dohrmann (A8-0321/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: piekrišana PS + 670, 28, 7 

 

 

 

6. ES un Norvēģijas nolīgums par savstarpēju piekļuvi zvejai Skagerakā (rezolūcija) 

Ziņojums: Jørn Dohrmann (A8-0320/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 638, 10, 49 

 

 

7. Nolīgums par operatīvo un stratēģisko sadarbību starp Gruziju un Eiropolu * 

Ziņojums: Claude Moraes (A8-0343/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 544, 99, 66 

 

 

8. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: Spānijas pieteikums 

EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive 

Ziņojums: Esteban González Pons (A8-0379/2016) (vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto 
balsu) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

aiz § 18 4 GUE/NGL PS - 294, 395, 13 

5 GUE/NGL PS - 275, 414, 15 

aiz F apsv. 1 GUE/NGL  -  

2 GUE/NGL  -  

3 GUE/NGL  -  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 613, 82, 12 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL: grozījumi Nr. 4, 5 
 

 

9. Uzskaites normalizēšana dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos ***II 

Ieteikums otrajam lasījumam: Merja Kyllönen (A8-0368/2016) (vajadzīgs kvalificēts vairākums) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

priekšlikums noraidīt 

Padomes nostāju 

1 ENF PS - 69, 629, 8 

Padomes nostāja pasludināta par apstiprinātu. 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ENF: grozījums Nr. 1 
 

 

 

10. Iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumi ***II 

Ieteikums otrajam lasījumam: Wim van de Camp (A8-0373/2016) (vajadzīgs kvalificēts vairākums) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

priekšlikums noraidīt 

Padomes nostāju 

1= 

2= 

3= 

8= 

EFDD 

Verts/ALE 

ENF 

GUE/NGL 

PS - 330, 354, 23 

4. pants, aiz § 4 4 S&D PS - 333, 349, 24 

4. pants, § 6 9 GUE/NGL PS - 150, 530, 25 

8. pants, aiz § 2 10 GUE/NGL PS - 128, 530, 48 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

7. apsv. 5 GUE/NGL PS - 127, 525, 47 

13. apsv. 6 GUE/NGL PS - 151, 515, 29 

14. apsv. 7 GUE/NGL PS - 159, 517, 29 

Padomes nostāja pasludināta par apstiprinātu. 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFDD: grozījums Nr. 1 

S&D: grozījums Nr. 4 

Verts/ALE: grozījumi Nr. 1, 2, 3, 8 

GUE/NGL: grozījumi Nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

ENF: grozījums Nr. 3 
 

 

 

11. Vienota Eiropas dzelzceļa telpa ***II 

Ieteikums otrajam lasījumam: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016) (vajadzīgs kvalificēts vairākums) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

priekšlikums noraidīt 

Padomes nostāju 

1= 

2= 

3= 

4= 

EFDD 

Verts/ALE 

ENF 

GUE/NGL 

PS - 250, 459, 1 

1. pants, aiz § 2 5 GUE/NGL PS - 161, 485, 49 

11. pants, aiz § 2 6 GUE/NGL PS - 168, 524, 9 

aiz 11. panta 187AD GUE/NGL PS - 191, 495, 22 

8S GUE/NGL PS - 189, 493, 25 

56. pants, § 3, aiz 

2. daļas 

9 GUE/NGL PS - 183, 487, 28 

56. pants, aiz § 3 10 GUE/NGL PS - 247, 454, 6 

56. pants, aiz § 12 11 GUE/NGL PS - 166, 506, 34 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

63. pants, § 1, 2. daļa 12S GUE/NGL  -  

63. pants, § 1, 3. daļa 13S GUE/NGL  -  

Padomes nostāja pasludināta par apstiprinātu. 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFDD: grozījums Nr. 1 

Verts/ALE: grozījumi Nr. 1, 2, 3, 4 

GUE/NGL: grozījumi Nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

ENF: grozījums Nr. 3 
 

 

12. Tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostu finanšu pārredzamības sistēma 

***I 

Ziņojums: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viss teksts 157 komiteja  +  

balsojums: Komisijas priekšlikums  +  

balsojums: normatīvā rezolūcija PS + 546, 140, 22 

 

Dažādi 

Ziņojums bija nodots atpakaļ izskatīšanai komitejā 2016. gada 8. marta plenārsēdē (Reglamenta 

61. panta 2. punkts). 

Grozījums Nr. 157 aizstāj minētajā sēdē pieņemtos grozījumus. 
 

 

13. Revīzijas palātas locekļa iecelšana amatā: Juhan Parts 

Ziņojums: Bart Staes (A8-0375/2016) (aizklāta balsošana (Reglamenta 182. panta 1. punkts)) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: Juhan Parts 

iecelšana 

 + 488, 133, 88 
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14. Ogļu un tērauda pētniecības fonda pētījumu programma * 

Ziņojums: Jerzy Buzek (A8-0358/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

atbildīgās komitejas 

grozījumi — balsošana 

kopumā 

1-5 

7-10 

komiteja  +  

Lēmums 

2008/376/EK, 3. pants, 

§ 1, g) apakšpunkts 

16S Verts/ALE EB + 349, 343, 13 

Lēmums 2008/376/EK 

3. pants, § 2, aiz 

f) apakšpunkta 

24 S&D PS - 261, 408, 43 

Lēmums 

2008/376/EK, 4. pants, 

virsraksts un § 1 

21 S&D PS - 279, 372, 58 

Lēmums 

2008/376/EK, 4. pants, 

§ 1, aiz i) apakšpunkta 

25 S&D PS - 264, 398, 44 

Lēmums 

2008/376/EK, 4. pants, 

§ 2 un 3 

17 Verts/ALE  -  

Lēmums 

2008/376/EK, 8. pants, 

ievaddaļa 

20 Verts/ALE EB + 353, 346, 7 

Lēmums 

2008/376/EK, 8. pants, 

aiz j) apakšpunkta 

22 S&D PS - 326, 345, 37 

Lēmums 

2008/376/EK, 

21. pants, 

b) apakšpunkts 

26 GUE/NGL bd   

1 -  

2 -  

Lēmums 

2008/376/EK, 

21. pants, aiz 

i) apakšpunkta 

6 komiteja bd   

1/PS + 666, 17, 27 

2/PS - 315, 322, 65 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Lēmums 

2008/376/EK, 

22. pants, § 3 

11 Verts/ALE  -  

8. pants, § 2, 1. daļa 13 Verts/ALE  -  

Lēmums 

2008/376/EK, 

24. pants, § 3, 1. daļa 

12 Verts/ALE  -  

Lēmums 

2008/376/EK, 

24. pants, § 3, 2. daļa 

14 Verts/ALE EB - 302, 393, 11 

Lēmums 

2008/376/EK, 

24. pants, aiz § 3 

15 Verts/ALE EB + 403, 302, 5 

Lēmums 

2008/376/EK, 

pielikums, 1. tabula 

18 Verts/ALE PS - 299, 360, 50 

Lēmums 

2008/376/EK, 

pielikums, 2. tabula 

19 Verts/ALE PS - 291, 359, 48 

aiz 1. apsv. 23 S&D PS - 260, 413, 20 

balsojums: Komisijas priekšlikums  +  

balsojums: normatīvā rezolūcija PS + 562, 103, 45 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

S&D: grozījumi Nr. 21, 22, 23, 24, 25 

Verts/ALE: grozījumi Nr. 6, 18, 19, 21 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

Verts/ALE 

Grozījums Nr. 6 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „ietverot turpmākus atbalsta pasākumus, lai nodrošinātu 

to nepārtrauktību un” un „ilgtermiņa dzīvotspēju” 

2. daļa: šie vārdi 

 
Grozījums Nr. 26 

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

2. daļa: šie vārdi 
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15. Gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības 

politiku šajā jomā 2015. gadā 

Ziņojums: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 6 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

aiz § 10 1 vairāk nekā 

40 deputātu 

PS - 261, 388, 58 

§ 35 § sākotnējais 

teksts 

PS + 464, 212, 23 

§ 36 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 686, 16, 3 

2/PS + 510, 176, 19 

§ 40 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 386, 239, 84 

§ 44 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 45 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 50 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 51 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 52 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 55 § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

§ 56 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 364, 326, 11 

§ 58 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 60 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 61 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 63 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 64 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 78 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 87 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 89 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

2 +  

§ 96 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 98 § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

§ 104 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 108 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 109 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 117 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 119 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

§ 124 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 126 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 129 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 136 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 140 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

§ 141 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 148 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 626, 33, 45 

2/PS + 382, 281, 31 

U apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

AG apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

AM apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB - 337, 356, 15 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 463, 115, 113 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFDD: § 35, 36 

PPE: § 40 (2. daļa), § 148, grozījums Nr. 1 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

Verts/ALE: § 55 

PPE: § 63, 96, 124, 126 

S&D: § 55, 56, 98, 148 

ENF: § 44, 45, 52, 58, 60, 63, 109, 117, 136, U apsvērums 

ALDE: § 98, 140 
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Pieprasījumi balsot pa daļām 

Verts/ALE 

§ 36 

1. daļa: „uzsver, ka migrantu nelikumīga ievešana ir saistīta ar cilvēku tirdzniecību un ir 

ievērojams cilvēktiesību pārkāpums;” 

2. daļa: „atgādina, ka KDAP misijas, piemēram, Eiropas Savienības jūras spēku operācija 

Vidusjūrā Operation Sophia (EUNAVFOR MED), ir līdzeklis, kas ļauj konkrētā 

veidā cīnīties pret migrantu nelikumīgu ievešanu; aicina ES turpināt un pastiprināt 

šāda veida operācijas;” 

 
§ 56 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „ka atpakaļuzņemšanas efektivitātes uzlabošanas nolūkā, 

kā arī lai nodrošinātu saskaņotu atgriešanu Eiropas līmenī, būs nepieciešams noslēgt 

jaunus” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 64 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „konkrētas” un „radikalizācijas izskaušanas un” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 87 

1. daļa: „atkārtoti uzsver, ka jāpievērš uzmanība tādu MVU raksturīgajām īpatnībām, kuri 

galvenokārt darbojas vietējā un reģionālā līmenī konkrētu nozaru ietvaros; tādēļ 

uzsver, ka ir būtiski, lai Savienības uzņēmumu sociālās atbildības (CSR) politikā, 

tostarp valstu CSR rīcības plānos, pienācīgi tiktu ņemtas vērā MVU īpašās 

vajadzības,” 

2. daļa: „lai ievērotu principu „vispirms domāt par mazākajiem” un atzītu MVU neoficiālo, 

intuitīvu pieeju CSR; atkārtoti pauž savu negatīvo nostāju pret visiem pasākumiem, 

kas varētu radīt administratīvu, birokrātisku vai finansiālu slogu MVU, un atbalsta 

pasākumus, kas ļauj MVU veikt kopīgas darbības;” 

 
§ 140 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „lai sagatavotu jaunus starptautiski saistošus noteikumus, 

kas pieņemti, lai starptautiskās humanitārās tiesības atkārtoti pielāgotu jaunajai karu 

realitātei” 

2. daļa: šie vārdi 

 

PPE: 

§ 6 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „kurā šim nolūkam izšķiroši svarīga nozīme ir 

cilvēktiesību stratēģijām par LGBTI personu tiesību veicināšanu un aizsardzību,” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 40 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „nosoda to, ka dalībai UNHRC nereti ir apstiprinātas 

valstis, kurās ir ievērojams pierādītu nopietnu cilvēktiesību pārkāpumu skaits, un 

aicina ES dalībvalstis publiskot savus balsojumus UNCHR;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 89 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „ka tiem jābūt kā nolīgumu noslēgšanas 

priekšnosacījumam, tā fundamentālai nolīgumu daļai,” 

2. daļa: šie vārdi 
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§ 104 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „un attiecībā uz seksuālās un reproduktīvās veselības 

tiesību aizsardzību,”, „tostarp iespēja veikt drošu abortu,” un „un iespējai droši veikt 

abortu,” 

2. daļa: „un attiecībā uz seksuālās un reproduktīvās veselības tiesību aizsardzību,” 

3. daļa: „tostarp iespēja veikt drošu abortu,” un „un iespējai droši veikt abortu,” 

 
§ 141 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „aicina dalībvalstis apsvērt iespēju uzņemt Eiropas 

Savienībā Gvantanamo ieslodzītos;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
AG apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „tostarp LGBTI personām,” 

2. daļa: šie vārdi 

 

S&D 

§ 129 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „nacionālo”, „nacionālajai” un „nacionālajām” 

2. daļa: šie vārdi 

 

ENF 

§ 51 

1. daļa: „uzsver nepieciešamību stiprināt sadarbību ar migrantu un patvēruma meklētāju 

izcelsmes un tranzīta valstīm, lai veicinātu migrācijas plūsmu pienācīgu pārvaldību, 

kā arī lai risinātu emigrācijas galvenos cēloņus; uzsver, cik svarīgi ir apkarot 

grupējumus, kas nodarbojas ar migrantu nelikumīgu ievešanu;” 

2. daļa: „atgādina, ka ir svarīgi, lai ES mudinātu šīs valstis pievienoties Palermo protokolam 

par migrantu nelikumīgas ievešanas apkarošanu; atgādina par saistībām, ko valstis 

uzņēmās Valetas samita laikā;” 

 
§ 78 

1. daļa: „pauž bažas par mēģinājumiem izmantot ar attīstību nesaistītiem mērķiem 

finansējumu, kas paredzēts nabadzības apkarošanai un attīstības veicināšanai un kas 

praktiski sekmē arī tos politikas virzienus, kuru mērķis ir atbalstīt cilvēktiesības; 

uzsver, ka attīstības palīdzībai vajadzētu būt vērstai uz nabadzības izskaušanu, nevis 

tikai kļūt par instrumentu migrācijas kontrolēšanai, un atgādina, ka centienos panākt 

uzlabojumus cilvēktiesību un efektīvas demokrātiskās pārvaldības jomā svarīga 

nozīme ir 16. ilgtspējīgas attīstības mērķim par mieru, tiesiskumu un spēcīgām 

iestādēm; uzskata, ka, lai nodrošinātu pārredzamību un pārskatatbildību ES 

palīdzības saņēmējās valstīs, būtu jāievieš klauzula par korupcijas apkarošanu visās 

attīstības programmās un ka tiesiskuma, labas pārvaldības, institucionālo spēju 

konsolidācijai ar budžeta atbalsta, demokrātiskas līdzdalības un pārstāvības lēmumu 

pieņemšanas, stabilitātes, sociālā taisnīguma un iekļaujošas un ilgtspējīgas 

izaugsmes palīdzību, tādējādi ļaujot taisnīgi pārdalīt radīto bagātību, vajadzētu būt 

visu ES ārpolitikas virzienu galvenajiem mērķiem galvenajiem mērķiem visās ES 

ārpolitikas jomās;” 

2. daļa: „brīdina atturēties no populisma, ekstrēmisma un konstitucionālās kārtības 

ļaunprātīgas izmantošanas, ar ko attaisno cilvēktiesību pārkāpumus;” 
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ALDE 

§ 119 

1. daļa: „pauž nopietnas bažas par to, ka strauji palielinās mikrobu rezistences (AMR) 

apdraudējums, kas saskaņā ar prognozēm kļūs par galveno nāves gadījumu iemeslu 

pasaulē, īpaši apdraudot neaizsargātos un nabadzīgākos cilvēkus jaunattīstības 

valstīs; aicina Komisiju nekavējoties izstrādāt patiešām efektīvu sabiedrības 

veselības stratēģiju,” 

2. daļa: „kurā būtu paredzēti šādi pasākumi: 

– slimību cēloņu identificēšana, to diagnostika un rezistento baktēriju izplatīšanās 

veidi tūrisma un tirdzniecības ceļā, 

– optimālu starptautisko, valsts un reģionālo ārkārtas reaģēšanas pasākumu 

noteikšana pēc neapturamu baktēriju „uzliesmojuma”, kā arī integrēta un koordinēta 

šādu pasākumu sagatavošana, 

– visstingrāko apjomregulējošu noteikumu izstrāde attiecībā uz antibiotiku lietošanu 

visos pasaules reģionos, papildinot tos ar pienācīgiem un efektīviem piemērošanas 

pasākumiem, 

– līdz šim apjomīgākās informācijas programmas izstrāde un ieviešana mikrobu 

rezistences apdraudējuma jomā, izmantojot visus resursus, un jo īpaši sociālos 

plašsaziņas līdzekļus;” 

 
M apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „galvenās pamata cilvēktiesības,” 

2. daļa: šie vārdi 

 

PPE, ENF 

§ 50 

1. daļa: „uzsver, ka konflikti, karš, neveiksmes pārvaldībā un cilvēktiesību un demokrātijas 

principu neievērošana ir galvenie migrācijas un pārvietošanas cēloņi;”  

2. daļa: „uzsver, ka uzņemšanas valstīm būtu jānodrošina, ka šiem cilvēkiem ir pilnībā 

pieejama bezmaksas un kvalitatīva valsts nodrošināta izglītība, veselības aprūpe, 

tostarp seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpe un tiesību ievērošana, ka 

bēgļiem ir piekļuve darba tirgum un viņu vajadzībām atbilstošiem mājokļiem; 

uzsver, ka migrantu un bēgļu vēlme integrēties kopā ar atbilstošu labklājības politiku 

ir priekšnoteikums integrācijai; aicina ES pastiprināt centienus, lai atbalstītu Libānu 

un Jordāniju, kuras sniedz patvērumu nepieredzēti lielam skaitam bēgļu, kas nereti 

saskaras ar vairāku veidu draudiem;”, izņemot vārdus „un tiesību ievērošana,” 

3. daļa: „un tiesību ievērošana,” 

 
§ 61 

1. daļa: „tādēļ aicina dalībvalstis pilnībā īstenot nesen pieņemto ES kopējas patvēruma 

sistēmas tiesību aktu paketi un kopējos tiesību aktus migrācijas jomā, īpaši lai 

nodrošinātu neaizsargāto patvēruma meklētāju, piemēram, bērnu, sieviešu, vecu 

cilvēku un LGBTI personu, aizsardzību pret vardarbību un diskrimināciju patvēruma 

pieprasīšanas procesā, un nodrošināt atbilstošu apmācību dalībvalstīm, lai 

nodrošinātu pienācīgu un saprātīgu procesu; aicina dalībvalstis piedalīties 

pārvietošanas programmās, dodot tiesības uz ģimenes atkalapvienošanos un 

izsniedzot humanitārās vīzas;”, izņemot vārdus „un LGBTI personu,” 

2. daļa: „un LGBTI personu,” 

3. daļa: „uzsver, ka ir svarīgi novērst administratīvos un politiskos šķēršļus, lai ātri īstenotu 

pārvietošanas saistības; apzinās, ka ir jāveic droša to cilvēku atgriešana, kuri pēc 

individuālas viņu patvēruma pieteikumu izskatīšanas netiek atzīti par tiesīgiem 

saņemt aizsardzību Savienībā;” 
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§ 108 

1. daļa: „atzinīgi vērtē to, ka ir pieņemta ANO Drošības padomes nesenā Rezolūcija 

Nr. 2242, kurā sievietēm tiek noteikta būtiska loma visos centienos, kas vērsti uz 

pasaules problēmu risināšanu un tiek aicināts pastiprināt centienus, lai iekļautu 

programmu „Sievietes, miers un drošība“ visos miera uzturēšanas dažādajos 

aspektos, un atbalsta tās īstenošanu; uzsver sieviešu līdztiesīgas, pilnvērtīgas un 

aktīvas līdzdalības nozīmi konfliktu novēršanā un atrisināšanā, miera sarunās un 

miera veidošanas procesā;” 

2. daļa: „iesaka ieviest kvotu sistēmu, lai nodrošinātu iespēju veicināt sieviešu pārstāvību 

visos politiskajos līmeņos;” 

 
§ 148 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „ka šobrīd kristieši ir visvairāk vajātā un iebiedētā 

reliģiskā grupa pasaules valstīs, tostarp Eiropā, kur kristiešu bēgļi parasti tiek vajāti 

reliģisko uzskatu dēļ, un” 

2. daļa: šie vārdi 

 

PPE, ALDE 

§ 108 

1. daļa: „atzinīgi vērtē to, ka ir pieņemta ANO Drošības padomes nesenā Rezolūcija 

Nr. 2242, kurā sievietēm tiek noteikta būtiska loma visos centienos, kas vērsti uz 

pasaules problēmu risināšanu un tiek aicināts pastiprināt centienus, lai iekļautu 

programmu „Sievietes, miers un drošība“ visos miera uzturēšanas dažādajos 

aspektos, un atbalsta tās īstenošanu; uzsver sieviešu līdztiesīgas, pilnvērtīgas un 

aktīvas līdzdalības nozīmi konfliktu novēršanā un atrisināšanā, miera sarunās un 

miera veidošanas procesā;” 

2. daļa: „iesaka ieviest kvotu sistēmu, lai nodrošinātu iespēju veicināt sieviešu pārstāvību 

visos politiskajos līmeņos;” 

 

Verts/ALE, ALDE 

§ 148 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „ka šobrīd kristieši ir visvairāk vajātā un iebiedētā 

reliģiskā grupa pasaules valstīs, tostarp Eiropā, kur kristiešu bēgļi parasti tiek vajāti 

reliģisko uzskatu dēļ, un ka” 

2. daļa: šie vārdi 
 

 

16. Kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošana (LES 36. pants) 

Ziņojums: Elmar Brok (A8-0360/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 1 14 GUE/NGL PS - 69, 616, 15 

§ sākotnējais 

teksts 

PS + 498, 98, 111 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 3 § sākotnējais 

teksts 

PS + 450, 184, 70 

§ 7 § sākotnējais 

teksts 

PS + 514, 140, 48 

§ 10 § sākotnējais 

teksts 

PS + 559, 120, 27 

§ 12 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 593, 66, 50 

2 +  

§ 14 § sākotnējais 

teksts 

PS + 508, 127, 70 

§ 17 15 GUE/NGL PS - 127, 558, 20 

§ sākotnējais 

teksts 

PS + 544, 142, 19 

§ 18 § sākotnējais 

teksts 

PS + 479, 140, 76 

§ 19 16S GUE/NGL PS - 195, 495, 12 

1 Verts/ALE  -  

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 432, 255, 18 

2/PS + 407, 261, 26 

3/PS + 505, 169, 17 

§ 20 17S GUE/NGL PS - 136, 503, 68 

2 Verts/ALE  -  

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 473, 188, 44 

2/PS + 438, 235, 23 

§ 23 3 Verts/ALE  -  

§ bd   
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

sākotnējais 

teksts 

1 +  

2 +  

§ 25 5 Verts/ALE  -  

§ sākotnējais 

teksts 

PS + 422, 262, 22 

§ 27 18S GUE/NGL PS - 194, 437, 76 

7 Verts/ALE  -  

§ sākotnējais 

teksts 

PS + 389, 248, 69 

aiz § 27 19 GUE/NGL PS - 116, 529, 53 

aiz § 28 9 Verts/ALE  +  

§ 30 § sākotnējais 

teksts 

PS + 489, 135, 73 

§ 33 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 34 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 35 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 47 11 Verts/ALE  -  

§ 51 § sākotnējais 

teksts 

PS + 520, 133, 51 

§ 62 § sākotnējais 

teksts 

PS + 484, 172, 41 

§ 64 § sākotnējais 

teksts 

PS + 480, 162, 51 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

aiz § 65 13 Verts/ALE  -  

7. atsauce § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

10. atsauce § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

C apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 349, 327, 28 

E apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 433, 174, 93 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFDD: § 1, 7, 10, 12 (1. daļa), 17, 18, 19, 20, 25, 27, 51, 62, 64 

GUE/NGL: grozījumi Nr. 14, 15, 16, 17, 18, 19 un § 3, 14, 30 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

S&D: § 27 

EFDD: E apsvērums 

Verts/ALE: § 20, 30 

ENF: § 10, 33, 35, 7. un 10. atsauce, E apsvērums 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

EFDD 

§ 12 

1. daļa: „uzsver, ka pašreizējās krīzes ir atklājušas Apvienoto Nāciju Organizācijas spēju 

robežas; aicina ES un dalībvalstis darīt visu iespējamo, lai varētu reformēt Drošības 

padomi,” 

2. daļa: „jo īpaši tiecoties atcelt veto tiesības masveida zvērību gadījumos” 

 
§ 23 

1. daļa: „pauž nožēlu par to, ka Komisija, EĀDD, EAA un dalībvalstis vēl nav pilnībā 

izpildījušas visaptverošos uzdevumus, ko noteica Ārlietu padome 2013. gada 

novembrī, kā arī Eiropadome 2013. un 2015. gadā; aicina PV/AP un iekšējā tirgus, 

rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU komisāru pirms jaunu uzdevumu 

ierosināšanas sniegt novērtējumu Parlamentam par to, kā īstenoti iepriekš pieņemtie 

lēmumi; mudina paātrināt pašreizējo darbu pie Eiropas aizsardzības rīcības plāna un 

Komisijas centienus palielināt sadarbību aizsardzības jomā,” 

2. daļa: „tostarp ar stimuliem tādās jomās kā iekšējā tirgus politika, publiskā iepirkuma 

politika, pētniecības politika, transporta politika, kosmosa politika, kiberpolitika, 

enerģētikas politika un rūpniecības politika; norāda uz Francijas prezidenta 

priekšlikumu izveidot Eiropas Drošības un aizsardzības fondu un atbalsta jaunu un 

inovatīvu finansēšanas un investīciju koncepciju izstrādi, tostarp izmantojot Eiropas 

Investīciju banku un publiskās un privātās partnerības;” 
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S&D 

§ 20 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „pastāvīga civilmilitārā štāba izveide ar vienlīdz svarīgu 

militārās plānošanas un īstenošanas struktūru (MPCC) un civilās plānošanas un 

īstenošanas struktūru (CPCC), kas palīdzētu uzlabot stratēģisko un operatīvo 

plānošanu visā plānošanas ciklā, pastiprinātu civilmilitāro sadarbību un uzlabotu ES 

spēju ātri reaģēt uz krīzes situācijām;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
C apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „masveida bēgļu plūsmas” 

2. daļa: šie vārdi 

 

Verts/ALE, ENF 

§ 19 

1. daļa: „pauž pārliecību, ka, ņemot vērā jau tā nepietiekami finansēto ES budžetu, ir 

vajadzīgi arī papildu centieni saistībā ar operācijām, administratīvajiem izdevumiem, 

sagatavošanas darbībām un izmēģinājuma projektiem kopējās drošības un 

aizsardzības politikas jomā, papildu finansējums no dalībvalstīm, kā arī sinerģijas 

veicināšanas centieni; aicina Komisiju un dalībvalstis izmantot iespēju, ko piedāvā 

pašreiz notiekošā daudzgadu finanšu shēmas novērtēšana/ pārskatīšana, lai 

nodrošinātu budžeta vajadzības arvien pieaugošu drošības problēmu risināšanai; 

aicina dalībvalstis palielināt aizsardzības finansējumu, lai sasniegtu NATO noteikto 

mērķi, saskaņā ar kuru aizsardzības jomas izdevumiem jābūt vismaz 2 % no IKP;”, 

izņemot vārdus „papildu finansējums no dalībvalstīm,” 

2. daļa: „papildu finansējums no dalībvalstīm,” 

3. daļa: „uzsver, ka labāka koordinēšana un mazāka ES un dalībvalstu darbību pārklāšanās 

nodrošinātu ietaupījumus un finansējuma pārdali;” 

 
§ 34 

1. daļa: „pauž viedokli, ka ir pienācis laiks ES attiecībām ar Krieviju noteikt jaunu, realitātei 

atbilstošāku stratēģiju, kas balstītos ne tikai uz ticamu atturēšanu, bet arī dialogu 

kopējas intereses jomās, piemēram, terorisma apkarošanu, ieroču neizplatīšanu un 

tirdzniecības jomu; vienlaikus uzsver, ka ir svarīgi vairāk ieguldīt sadarbībā ar 

Krievijas pilsonisko sabiedrību un tās atbalstīšanā, lai tādējādi stiprinātu ES un 

Krievijas attiecību ilgtermiņa pamatu;” 

2. daļa: „uzsver, ka sankcijas bija vajadzīgas, lai reaģētu uz attiecīgajiem notikumiem, un ka 

ir pierādījies, ka tās ir efektīvākais veids, kā atturēt Krieviju no turpmākas agresijas 

Ukrainā; atgādina, ka sankciju atcelšana ir atkarīga no Minskas vienošanās pilnīgas 

īstenošanas; pilnībā atbalsta to, ka ES, reaģējot uz nelikumīgo Krimas aneksiju un 

tīšu Ukrainas destabilizāciju, ir noteikusi ierobežojošus pasākumus personām un 

struktūrām no Krievijas, un uzstāj, ka ES būtu jāsaglabā turpmāku pakāpenisku 

sankciju noteikšanas iespēja, jo īpaši attiecībā uz augsti tehnoloģiskiem produktiem 

naftas un gāzes, IT un bruņojuma nozarēs, ja Krievija turpinās pārkāpt starptautiskos 

tiesību aktus;” 
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3. daļa: „uzskata, ka ES un Krievijas kopējās interesēs ir panākt labākas attiecības, ar 

nosacījumu, ka tiek ievēroti starptautiskie tiesību akti;” 

 

EFDD, ENF 

§ 34 

1. daļa: „pauž viedokli, ka ir pienācis laiks ES attiecībām ar Krieviju noteikt jaunu, realitātei 

atbilstošāku stratēģiju, kas balstītos ne tikai uz ticamu atturēšanu, bet arī dialogu 

kopējas intereses jomās, piemēram, terorisma apkarošanu, ieroču neizplatīšanu un 

tirdzniecības jomu; vienlaikus uzsver, ka ir svarīgi vairāk ieguldīt sadarbībā ar 

Krievijas pilsonisko sabiedrību un tās atbalstīšanā, lai tādējādi stiprinātu ES un 

Krievijas attiecību ilgtermiņa pamatu;” 

2. daļa: „uzsver, ka sankcijas bija vajadzīgas, lai reaģētu uz attiecīgajiem notikumiem, un ka 

ir pierādījies, ka tās ir efektīvākais veids, kā atturēt Krieviju no turpmākas agresijas 

Ukrainā; atgādina, ka sankciju atcelšana ir atkarīga no Minskas vienošanās pilnīgas 

īstenošanas; pilnībā atbalsta to, ka ES, reaģējot uz nelikumīgo Krimas aneksiju un 

tīšu Ukrainas destabilizāciju, ir noteikusi ierobežojošus pasākumus personām un 

struktūrām no Krievijas, un uzstāj, ka ES būtu jāsaglabā turpmāku pakāpenisku 

sankciju noteikšanas iespēja, jo īpaši attiecībā uz augsti tehnoloģiskiem produktiem 

naftas un gāzes, IT un bruņojuma nozarēs, ja Krievija turpinās pārkāpt starptautiskos 

tiesību aktus;” 

3. daļa: „uzskata, ka ES un Krievijas kopējās interesēs ir panākt labākas attiecības, ar 

nosacījumu, ka tiek ievēroti starptautiskie tiesību akti;” 
 

Dažādi 

Verts/ALE grupa bija atsaukusi savus grozījumus Nr.  4, 6, 8, 10 un 12. 
 

 

17. KLP instrumenti cenu svārstīguma mazināšanai lauksaimniecības tirgos 

Ziņojums: Angélique Delahaye (A8-0339/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 1 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 4 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 12 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 15 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 25 1 referents  +  

§ sākotnējais 

teksts 

ats. ↓  

aiz § 2 2 referents  +  

§ 31 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 34 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 37 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 39 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 49 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 59 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 62 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 63 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

B apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

F apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

G apsv. § sākotnējais 

teksts 

PS + 647, 9, 36 

K apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

L apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 445, 148, 89 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ENF: G apsvērums 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

GUE/NGL: § 34, 37, 39 

ECR: § 25, 31, 49, 62 

Verts/ALE: § 4, 15, 34, 63 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

GUE/NGL 

B apsvērums 

1. daļa: „tā kā lauksaimniecībai ir jārisina ievērojama problēma saistībā ar aizvien pieaugošo 

pasaules iedzīvotāju skaitu” 

2. daļa: „laikā, kad liela daļa pasaules iedzīvotāju joprojām cieš no nepietiekama uztura, un 

tā kā lauksaimniecības tirgu svārstīgums saistībā ar ražošanas apjoma izmaiņām un 

piedāvājuma un pieprasījuma nelīdzsvarotība turpinās palielināties;” 

 
F apsvērums 

1. daļa: „tā kā katrā pasaules reģionā ir savi ražošanas modeļi, kā arī ir ieviesti dažādi 

pasākumi attiecībā uz vidi un dzīvnieku labturību, kas var nopietni ietekmēt 

ražošanas cenu un izmaksu attiecību,” 

2. daļa: „un tā kā Eiropas lauksaimniekiem būtu jāspēj konkurēt pasaules tirgū” 

 

ECR 

§ 1 

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

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 4 

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

2. daļa: šie vārdi 
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§ 59 

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

2. daļa: šis vārds 

 
K apsvērums 

1. daļa: „tā kā lauksaimniecības tirgi, kurus viedo piedāvājums un pieprasījums, pēc būtības 

ir nestabili un tā kā finanšu dalībnieku klātbūtne mēdz pastiprināt šo nestabilitāti, 

turklāt globālā pārtikas pieprasījuma un lauksaimniecības produktu piedāvājuma 

ierobežotā elastība palielina reālās vai domātās nelīdzsvarotības ietekmi uz tirgus 

dalībniekiem,”, izņemot vārdus “un tā kā finanšu dalībnieku klātbūtne mēdz 

pastiprināt šo nestabilitāti,” 

2. daļa: „un tā kā finanšu dalībnieku klātbūtne mēdz pastiprināt šo nestabilitāti,” 

3. daļa: „kas reizēm šokējoši ietekmē lauksaimniecības produktu cenas” 

 
L apsvērums 

1. daļa: „tā kā globālās ekonomikas finansializācija un ar to saistītās spekulācijas varētu 

ietekmēt lauksaimniecības tirgus un var veicināt to nelīdzsvarotību un cenu 

svārstīgumu,” 

2. daļa: „lauksaimniecības izejvielas izmantojot tikai kā finanšu aktīvus; tā kā pārmērīgai 

finansializācijai var būt postošas un ētiski nosodāmas sekas — to uzsvērti parādīja 

biedējošie nemieri saistībā ar badu 2008. gadā —, jo tā apdraud nabadzīgāko, 

vismazāk ar pārtiku nodrošināto pasaules iedzīvotāju uzturdrošību;” 

 

Verts/ALE 

§ 12 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „kas rada risku, ka” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 39 

1. daļa: „aicina arī Komisiju uzņemties iniciatīvu un paredzēt stimulu šādu fondu izveidei,” 

2. daļa: „vienlaikus garantējot, ka turpmākajos riska pārvaldības režīmos ir jāņem vērā 

dalībvalstu līmenī pieņemtās apdrošināšanas sistēmas, tās vajadzības gadījumā 

papildinot;” 
 


