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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. Vienošanās ar Šveices Konfederāciju par kārtību, kādā tā piedalās Eiropas 

Patvēruma atbalsta birojā *** 

Ieteikums: Roberta Metsola (A8-0345/2015) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 505, 49, 14 

 

 

 

2. ES un Dominikas nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma 

atcelšanu *** 

Ieteikums: Mariya Gabriel (A8-0322/2015) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 531, 60, 18 

 

 

 

3. ES un Vanuatu nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma 

atcelšanu *** 

Ieteikums: Mariya Gabriel (A8-0329/2015) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 550, 61, 22 

 

 

 

4. ES un Trinidādas un Tobāgo nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma 

atcelšanu *** 

Ieteikums: Mariya Gabriel (A8-0323/2015) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 560, 65, 24 
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5. ES un Samoa nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu *** 

Ieteikums: Mariya Gabriel (A8-0320/2015) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 571, 64, 24 

 

 

 

6. ES un Grenādas nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma 

atcelšanu *** 

Ieteikums: Mariya Gabriel (A8-0326/2015) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 578, 66, 24 

 

 

 

7. ES un Austrumtimoras nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma 

atcelšanu *** 

Ieteikums: Mariya Gabriel (A8-0327/2015) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 581, 66, 23 

 

 

 

8. ES un Sentlūsijas nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma 

atcelšanu *** 

Ieteikums: Mariya Gabriel (A8-0321/2015) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 584, 66, 24 
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9. ES un Sentvinsentas un Grenadīnu nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu 

režīma atcelšanu *** 

Ieteikums: Mariya Gabriel (A8-0325/2015) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 588, 66, 26 

 

 

 

10. ES un Apvienoto Arābu Emirātu nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu 

režīma atcelšanu *** 

Ieteikums: Mariya Gabriel (A8-0324/2015) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 537, 80, 59 

 

 

 

11. Saprašanās memorands starp Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju un 

Eurojust * 

Ziņojums: Kostas Chrysogonos (A8-0353/2015) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 571, 59, 56 

 

 

12. Metodes un procedūra, lai darītu pieejamus tradicionālos, PVN un NKI pašu 

resursus, un pasākumi, lai izpildītu kases vajadzības * 

Ziņojums: Gérard Deprez un Janusz Lewandowski (A8-0357/2015) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 559, 85, 43 
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13. Pieprasījums atcelt Georgios Kyrtsos deputāta imunitāti 

Ziņojums: Evelyn Regner (A8-0358/2015) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: lēmuma priekšlikums  +  

 

 

14. Pieprasījums atcelt Stelios Kouloglou deputāta imunitāti 

Ziņojums: Pavel Svoboda (A8-0356/2015) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: lēmuma priekšlikums  +  

 

 

15. Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana — Somijas 

pieteikums EGF/2015/005 FI/Datorprogrammēšana 

Ziņojums: Marco Zanni (A8-0362/2015) (vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 597, 83, 13 

 

 

16. ES preču zīme ***II 

Ieteikums otrajam lasījumam: Cecilia Wikström (A8-0354/2015) (vajadzīgs kvalificēts vairākums) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

priekšlikums noraidīt 

Padomes nostāju 

1 EFDD PS - 142, 516, 36 

Padomes nostāja apstiprināta bez balsošanas 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFDD: grozījums Nr. 1 
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17. Dalībvalstu tiesību akti attiecībā uz preču zīmēm ***II 

Ieteikums otrajam lasījumam: Cecilia Wikström (A8-0355/2015) (vajadzīgs kvalificēts vairākums) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

priekšlikums noraidīt 

Padomes nostāju 

1 EFDD PS - 88, 577, 29 

Padomes nostāja apstiprināta bez balsošanas 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFDD: grozījums Nr. 1 
 

 

18. Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecībā piemērojamā kontroles un noteikumu 

izpildes shēma ***I 

Ziņojums: Ole Christensen (A8-0294/2015) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: Komisijas 

priekšlikums 

 +  

balsojums: normatīvā rezolūcija PS + 659, 28, 9 

 

 

 

19. Ārkārtas tirdzniecības pasākumu piemērošanas Bosnijai un Hercegovinai 

apturēšana ***I 

Ziņojums: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viss teksts 14rev komiteja  +  

balsojums: Komisijas priekšlikums  +  

balsojums: normatīvā rezolūcija PS + 534, 128, 36 
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20. Apvienoto Arābu Emirātu un Eiropola stratēģiska sadarbība cīņā pret 

smagiem noziegumiem un terorismu * 

Ziņojums: Alessandra Mussolini (A8-0351/2015) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: Padomes īstenošanas 

lēmuma projekts 

EB + 491, 164, 41 

balsojums: normatīvā rezolūcija PS + 490, 159, 44 

 

 

 

21. Virzība uz Eiropas enerģētikas savienību 

Ziņojums: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

aiz § 1 58 GUE/NGL bd   

1 +  

2 -  

§ 2 13 ENF PS - 46, 617, 32 

61 S&D  +  

§ 3 55 ECR EB + 379, 307, 3 

§ sākotnējais 

teksts 

ats. ↓  

§ 5 62 S&D PS - 280, 403, 10 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 6 63 S&D, ALDE PS + 351, 336, 12 

§ sākotnējais 

teksts 

ats. ↓  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

aiz § 6 14 ENF  -  

§ 7 47 EFDD  -  

§ 8 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 357, 238, 99 

aiz § 9 81 vairāk nekā 

40 deputāti 

 +  

§ 12 15 ENF  -  

aiz § 12 16 ENF  -  

§ 14 18 ENF  -  

§ sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 15 56 ECR  -  

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 17 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 18 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 19 20 ENF PS - 45, 617, 32 

§ sākotnējais 

teksts 

PS + 548, 121, 26 

§ 20 48 EFDD  -  

§ 21 21 ENF PS - 63, 622, 9 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 535, 143, 18 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

2/PS + 578, 109, 7 

3/PS + 526, 155, 4 

§ 23 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 24 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 25 64 S&D EB - 324, 362, 10 

49 EFDD  -  

§ 28 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

aiz § 28 59 GUE/NGL PS - 205, 356, 136 

§ 29 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 32 § sākotnējais 

teksts 

PS + 507, 164, 25 

§ 44 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 45 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 47 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 48 26 ENF  -  

§ 51 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 52 27 ENF  -  

§ 53 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 56 29 ENF  -  

§ 57 76 ALDE  +  

§ 58 68 Verts/ALE  -  

aiz § 59 69 Verts/ALE EB + 408, 271, 20 

aiz § 60 30 ENF  -  

§ 65 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 69 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 72 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 74 50 EFDD  -  

§ 77 77 EFDD  -  

70 Verts/ALE  -  

33 ENF  -  

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3/EB + 401, 285, 11 

§ 80 51 EFDD  -  

§ 83 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 86 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 87 34 ENF  -  

§ 89 65 S&D, ALDE, 

EFDD, 

Verts/ALE 

PS + 359, 335, 5 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 ↓  

2 ↓  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

aiz § 90 35 ENF  -  

§ 96 52S EFDD  -  

§ 98 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

aiz § 107 71 Verts/ALE EB + 356, 331, 8 

§ 108 53 EFDD PS - 88, 600, 8 

§ 109 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 111 38 ENF  -  

§ sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 112 39 ENF PS - 107, 585, 6 

72 Verts/ALE  -  

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 122 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 128 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 130 42 ENF  -  

§ 133 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 134 60 GUE/NGL EB - 146, 411, 136 

§ sākotnējais bd   
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

teksts 
1/PS + 597, 67, 34 

2/PS + 365, 300, 28 

§ 135 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 136 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 137 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 138 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 139 73 Verts/ALE PS - 278, 392, 27 

§ sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 382, 270, 44 

§ 140 78S EFDD PS + 308, 306, 76 

§ 141 79S EFDD PS - 268, 391, 35 

74 Verts/ALE PS - 279, 378, 36 

§ 142 80S EFDD PS - 238, 399, 57 

75 Verts/ALE PS - 261, 392, 37 

§ 143 54 EFDD  -  

§ 147 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

6. apakšvirsraksts § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 150 66 S&D  +  

§ sākotnējais bd   
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

teksts 
1 ↓  

2 ↓  

§ 163 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

4/EB + 388, 295, 9 

5 +  

§ 166 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 172 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 174 57 ECR  -  

§ 175 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

aiz 40. atsauces 67 Verts/ALE  +  

D apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 367, 321, 5 

E apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

H apsv. 45 EFDD  -  

§ sākotnējais 

teksts 

ats. +  

I apsv. 2 ENF  -  

J apsv. 3 ENF  -  

L apsv. 46 EFDD  -  

4 ENF  -  

Q apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 398, 109, 187 

R apsv. 7 ENF  -  

§ sākotnējais 

teksts 

ats. +  

W apsv. 9 ENF  -  

§ sākotnējais 

teksts 

ats. +  

X apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

Z apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

AE apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

AI apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB - 316, 328, 47 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

AJ apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

AM apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

AN apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

AO apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

AQ apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 403, 177, 117 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ENF: grozījumi Nr. 13, 21, 39, Q apsvērums (2. daļa) 

Verts/ALE: grozījumi Nr. 20, 62, 73, 74, 75, 78, 80, § 19 un § 134 

S&D: grozījumi Nr. 53, 62, 63, 65 

GUE/NGL: § 21 un § 32, grozījums Nr. 59 

EFDD: grozījumi Nr. 78, 79, 80 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ENF: Z, AJ, AM, AN, AO, AQ apsvērumi, § 3, 6, 17, 44, 45, 51, 69, 98, 109, 136, 137, 138 

ALDE: § 122, 139 

PPE: D apsvērums, § 8 

Verts/ALE: § 32 

ECR: § 14, 111, 135 

S&D: AQ apsvērums, § 136, 137, 139 

GUE/NGL: § 17, 23, 47, 139, H, Q, R, W, AJ apsvērumi 

EFDD: AQ apsvērums, § 136, 138 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ENF 

E apsvērums 

1. daļa: „tā kā — lai saņemtu nepieciešamo atbalstu no iedzīvotājiem un nozares 

dalībniekiem, tad pasākumos, ar kuriem izveido Enerģētikas savienību un cenšas 

sasniegt klimata un enerģētikas mērķus, pilnībā ir jāņem vērā ietekme uz enerģijas 

cenām un uzmanība jāpievērš sinerģijai un padziļinātai tirgus integrācijai, kas 

palīdzēs samazināt kopējās izmaksas un uzlabot ES ekonomikas konkurētspēju;” 

izņemot vārdus „un cenšas sasniegt klimata un enerģētikas mērķus” un „un 

padziļinātai tirgus integrācijai” 

2. daļa: šie vārdi 

3. daļa: „šajā ziņā visos nepieciešamajos ietekmes novērtējumos pilnībā ir jāņem vērā 

pašreizējās un turpmākās slēptās un neatgūstamās izmaksas, kas izriet no 

tradicionālās enerģētikas politikas;” 
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Q apsvērums 

1. daļa: „tā kā ES ir ļoti atkarīga no enerģijas importa no Krievijas,” 

2. daļa: „kura sevi ir parādījusi kā neuzticamu partneri un kura enerģijas piegādes izmanto 

kā politisku ieroci;” 

 
AE apsvērums 

1. daļa: „tā kā ES uzņēmumi atjaunojamās enerģijas nozarē, no kuriem daudzi ir MVU, 

Eiropā nodarbina 1,2 miljonus cilvēku un tiem pieder 40 % no visiem atjaunojamās 

enerģijas tehnoloģiju patentiem pasaulē, kas ES padara par pasaules līderi; tā kā 

nākotnē šī līderība ir jāsaglabā,” 

2. daļa: „īstenojot stabilu ES atjaunojamās enerģijas stratēģiju;” 

 
§ 5 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „un siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana, 

pamatojoties galvenokārt uz atjaunojamiem energoresursiem un ES mēroga oglekļa 

dioksīda emisiju tirgu,” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 18 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „izveidot augsta līmeņa pārdomu grupu energoapagādes 

drošības, ārpolitikas un Enerģētikas savienības jautājumos, kurā būtu plaši pārstāvēts 

un iesaistīts Parlaments un ieinteresētās personas, lai” un „kā arī jautājumos par 

enerģētikas saistību ar cilvēktiesībām;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 23 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus„ līgumu paraugu” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 24 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „un regulāri jāpaziņo kompetentajām iestādēm, lai iegūtu 

visu nepieciešamo informāciju, ko varētu izmantot gan pašas kompetentās iestādes, 

gan uzņēmumi savās turpmākajās sarunās, vienlaikus aizsargājot sensitīvas 

informācijas konfidencialitāti;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 53 

1. daļa: „atkārtoti norāda, cik svarīgi ir nošķirt atbildības jomas, kā tas ierosināts trešajā 

enerģētikas paketē;” 

2. daļa: „aicina Komisiju izvērtēt, cik lielā mērā valstu regulatīvās iestādes (VRI) nodrošina, 

lai būtu ievēroti nosacījumi, kurus Komisija izklāstījusi, sniedzot atzinumus par 

pārvades sistēmas operatoru (PSO) sertifikāciju;” 

 
§ 65 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „ES iekšējā enerģijas tirgus mērogā” 

2. daļa: šie vārdi 
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§ 72 

1. daļa: „aicina Komisiju nākt klajā ar makroreģionālas tirgus sadarbības pārvaldības 

struktūru, kurā līdzdarbotos arī Eiropas Parlaments un valstu parlamenti;” 

2. daļa: „norāda, ka šādai reģionālai pārvaldībai būtu jābalstās uz pašreizējām reģionālām, 

ģeogrāfiskām un tirgus struktūrām, lai panāktu vislielāko izmaksu optimizāciju, jo 

īpaši izmantojot i) Baltijas enerģētikas tirgus starpsavienojuma plānu (BEMIP), 

ii) Dienvidaustrumeiropas koordinācijas iniciatīvas, iii) paplašinātu Piecpusējo 

enerģētikas forumu un iv) Ziemeļu jūru valstu atkrastes energotīkla iniciatīvu;” 

3. daļa: „uzsver, ka šajā kontekstā būtu jānostiprina Energoregulatoru sadarbības aģentūras 

(ACER) loma;” 

 
§ 83 

1. daļa: „uzsver nepieciešamību noteikt vietējās paraugprakses un popularizēt to izplatīšanu 

visā Savienībā, lai uzlabotu koordināciju starp vietējiem pasākumiem un Eiropas 

politiku un strādātu pie jautājumiem, kas skar vietējo atbalstu enerģētikas 

projektiem;”, izņemot vārdus „un Eiropas politiku”  

2. daļa: „un Eiropas politiku”  

3. daļa: „ierosina izveidot Eiropas Teritoriālo forumu;” 

 
§ 89 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „atgādina par Parlamenta rezolūcijām šajā sakarā; 

atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos, pārskatot Energoefektivitātes direktīvu, paturēt 

prātā 30 % mērķi” un vārdus „uzsver, ka energoefektivitātei un atjaunojamiem 

energoresursiem būs būtiska nozīme attiecībā uz to, lai sasniegtu ES ilgtermiņa 

mērķi, proti, rentablā veidā samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas; atkārtoti pauž, 

ka ES arī turpmāk ir jācenšas sasniegt savu beznosacījumu mērķi līdz 2030. gadam 

samazināt emisijas vismaz par 40 %;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 128 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „un ES mērķu sasniegšanu attiecībā uz siltumnīcefekta 

gāzes emisijām, atjaunojamiem energoresursiem un energoefektivitāti,” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 147 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „vienotam” un „kas 2012. gadā skāra katru ceturto ES 

iedzīvotāju; aicina Komisiju iesniegt paziņojumu par enerģētisko nabadzību Eiropā 

un tam pievienot rīcības plānu tās novēršanai, kurā ietverta enerģētiskās nabadzības 

definīcija un rādītāji;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
6. apakšvirsraksts 

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

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 150 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „gan siltumnīcefekta gāzu emisiju ierobežošanā”, „aicina 

Komisiju pārskatīt CO2 emisiju standartus automašīnām un vieglajiem kravas 

automobiļiem laikposmam pēc 2020. gada;” un „un elektrifikācijā, izmantojot no 

atjaunojamiem energoresursiem ražotu elektrību;” 

2. daļa: šie vārdi 
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§ 172 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „ jo īpaši tām, kuras veicina siltumnīcefekta gāzu emisiju 

globālu samazināšanu un ES 2030. gada mērķu sasniegšanu;”, „klimata” un „un 

vides” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 175 

1. daļa: „atgādina par Pilsētas mēru paktā pausto 6000 Eiropas pilsētu apņemšanos būt par 

līderēm enerģētikas pārveidošanā;” 

2. daļa: „mudina Komisiju pilnībā mobilizēt šo tīklu, kā arī citas iniciatīvas, piemēram, 

viedās pilsētas un kopienas, pilsētas ar zemu enerģijas patēriņu, un nodrošināt tām 

finansiālos un cilvēkresursus turpmākai attīstībai; uzskata, ka Pilsētas mēru pakta 

pusēm būtu jāpiešķir prioritāra piekļuve Eiropas finansējumam;” 

 
ALDE 

AI apsvērums 

1. daļa: „tā kā enerģijas mazumtirdzniecības tirgus nedarbojas pienācīgi, jo daudzās 

dalībvalstīs patērētājiem ir pārāk mazas iespējas izvēlēties starp piegādātājiem; tā kā 

tirgus koncentrācijas jautājumi ir jārisina ES konkurences politikā, lai ļautu 

patērētājiem mainīt piegādātājus, tādējādi paaugstinot konkurenci un samazinot 

cenas; tā kā uzmanība ir jāpievērš tam, ka mazāk informēti iedzīvotāji, kuri retāk 

mēdz salīdzināt un mainīt piegādātājus, varētu joprojām maksāt pēc 

nekonkurētspējīgiem un novecojušiem tarifiem,” 

2. daļa: „tādējādi paradoksālā kārtā subsidējot zinošākus un labāk informētus patērētājus;” 

 
Verts/ALE 

§ 137 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „vai pat izskaustu” 

2. daļa: šie vārdi 

 
S&D 

grozījums Nr. 58 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „sabiedrības kontrole” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 112 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „politika,” „tehnoloģiski neitrāla” 

2. daļa: šie vārdi 
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GUE/NGL 

§ 15 

1. daļa: „uzskata — Enerģētikas savienība nozīmē to, ka sarunās ar trešām valstīm ir jāpauž 

vienota nostāja;” 

2. daļa: „aicina Komisiju analizēt brīvprātīga kolektīvā iepirkuma mehānisma piemērotību 

un iespējamo struktūru, kā arī tā ietekmi uz iekšējā gāzes tirgus darbību, skartajiem 

uzņēmumiem un ieguldījumu gāzapgādes nodrošināšanā; norāda — tā kā pastāv 

vairāki kolektīvā iepirkuma mehānismu modeļi, ir jāveic papildu darbs, lai noteiktu 

labāko uz tirgu balstīto modeli, kas būtu piemērojams ES reģioniem un attiecīgajiem 

piegādātājiem, kā arī lai izstrādātu nosacījumus, ar kuriem saskaņā varētu ieviest 

brīvprātīgu kolektīvā iepirkuma mehānismu; uzskata, ka nostāju koordinēšana un 

gāzes kolektīva iepirkšana ir jāsāk reģionālā līmenī;” 

3. daļa: „tikmēr iesaka Komisijai un Enerģētikas kopienas Sekretariātam atbalstīt dalībvalstis 

un attiecīgi arī Enerģētikas kopienas līgumslēdzējas puses, kas vēlas vest sarunas par 

brīvprātīgiem enerģētikas nolīgumiem, ievērojot ES iekšējā tirgus acquis un ES 

konkurences un Pasaules Tirdzniecības organizācijas noteikumus, kā arī nodrošinot 

sensitīvas komercinformācijas aizsardzību; uzsver, ka enerģētikas nolīgumiem ir 

jābūt balstītiem uz tirgus cenām un konkurenci;” 

 
§ 21 

1. daļa: „uzsver, ka ir vajadzīga labāka pārredzamība ar enerģētiku saistītajos nolīgumos, ko 

varētu panākt, ja nostiprinātu Komisijas ietekmi ar enerģētiku saistītās sarunās, kurās 

piedalās viena vai vairākas dalībvalstis un trešās valstis, jo īpaši prasot Komisijai kā 

novērotājai piedalīties visās sarunās, lai nostiprinātu atsevišķu dalībvalstu pozīciju 

vis-à-vis sarunās iesaistīto trešās valsts piegādātāju, tādējādi mazinot risku, ka viens 

piegādātājs varētu ļaunprātīgi izmantot dominējošo stāvokli; turklāt atzīmē, ka 

Komisijai ir jāveic ex-ante un ex-post novērtējumi, vienlaikus pilnībā aizsargājot 

sensitīvu komercinformāciju, un jāizstrādā gan priekšrocību garantējošu, gan 

ierobežojošu nolīguma klauzulu saraksts, ietverot, piemēram, eksporta aizlieguma, 

galamērķa un fiksētas maksas klauzulas, klauzulu par gāzes cenu indeksēšanu 

atbilstīgi naftas cenām vai klauzulas, ar kurām trešai pusei aizliedz izvirzīt 

nosacījumu, ka enerģija tiks piegādāta tikai tad, ja tiks piešķirta privileģēta piekļuve 

enerģijas transporta infrastruktūrai Eiropas Savienībā;” 

2. daļa: „norāda, ka saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 994/2010/ES 13. panta 6. punkta 

a) apakšpunktu, ja ar trešām valstīm slēdz jaunus starpvaldību nolīgumus, kas 

ietekmē gāzes infrastruktūras un gāzes piegādes attīstību, tad dalībvalstīm ir 

jāinformē Komisija, lai tā varētu novērtēt situāciju saistībā ar energoapgādes drošību 

ES līmenī;” 

3. daļa: „aicina Komisiju, pārskatot Regulu par gāzes piegādes drošību, iekļaut konstruktīvus 

noteikumus par gāzes piegādes komerclīgumu ex-ante novērtējumiem;” 

 
EFDD 

§ 166 

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

2. daļa: šie vārdi 
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Verts/ALE, S&D 

§ 28 

1. daļa: „uzskata, ka Savienība var paaugstināt energoapgādes drošību un samazināt atkarību 

no konkrētiem piegādātājiem un kurināmā veidiem, paaugstinot energoefektivitāti, 

kā arī pēc iespējas labāk izmantojot Eiropas energoavotus saskaņā ar ES 

enerģētiskās drošības, vides un klimata mērķiem, kā arī tiesību aktiem veselības 

aizsardzības un drošības jomā, ņemot vērā dalībvalstu energoresursu struktūras 

īpatnības, novēršot nevajadzīgu regulatīvo slogu un ievērojot proporcionalitātes 

principu;” 

2. daļa: „uzsver, ka faktiski nevajadzētu izslēgt nevienu kurināmā vai tehnoloģiju veidu, kas 

sekmē enerģētiskās drošības un klimata mērķu sasniegšanu;” 

 
ECR, S&D 

§ 29 

1. daļa: „aicina Komisiju sekmēt visu pašreizējo ES finansēšanas shēmu, tostarp Eiropas 

Stratēģisko investīciju fonda, efektīvu izmantošanu, lai piesaistītu investīcijas 

galvenajiem energoinfrastruktūras projektiem, pētniecībai un inovācijai 

energoefektivitātes jomā, atjaunojamai enerģijai un Eiropas iekšējo spēju attīstībai 

nolūkā sasniegt 2030. gadam izvirzītos klimata un enerģētikas mērķus, pamatojoties 

uz izmaksu un ieguvuma pieeju,” 

2. daļa: „kura ir tehnoloģiski neitrāla un” 

3. daļa: „kurā prioritāra ir ārējo izmaksu internalizācija;” 

 
ALDE, S&D 

§ 77 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „fosilā kurināmā spēkstacijās, kas aprīkotas ar oglekļa 

dioksīda uztveršanas tehnoloģiju, jaunās kodolspēkstacijās (tajās dalībvalstīs, kuras 

to vēlas darīt) kā būtiski svarīgā mazoglekļa bāzes elektroenerģijā,” 

2. daļa: „fosilā kurināmā spēkstacijās, kas aprīkotas ar oglekļa dioksīda uztveršanas 

tehnoloģiju,” 

3. daļa: „jaunās kodolspēkstacijās (tajās dalībvalstīs, kuras to vēlas darīt) kā būtiski svarīgā 

mazoglekļa bāzes elektroenerģijā,” 

 
PPE, ENF 

§ 86 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „sekmējot un popularizējot kolektīvās pārejas shēmas, 

nosakot, ka rēķinos par patērēto enerģiju ir jāiekļauj salīdzinājums ar konkurentu 

cenām, kura pamatā ir patēriņa vēstures dati, pieprasot, lai piegādātāji automātiski 

noteiktu saviem patērētājiem visizdevīgāko tarifu, kā arī” 

2. daļa: šie vārdi, izņemot „nosakot, ka rēķinos par patērēto enerģiju ir jāiekļauj 

salīdzinājums ar konkurentu cenām, kura pamatā ir patēriņa vēstures dati,” 

3. daļa: šie vārdi 

 
Verts/ALE, EFDD: 

§ 133 

1. daļa: „atzīst, ka Eiropas enerģija un efektīvas tehnoloģijas, piemēram, koģenerācija, būtu 

pamatīgs ieguldījums ES enerģētiskajā drošībā un siltumnīcefekta gāzu emisiju 

mērķu sasniegšanā;” 

2. daļa: „šajā ziņā uzskata, ka Enerģētikas savienībai ir jāatspoguļo dalībvalstu vajadzība 

izmantot jebkurus to rīcībā esošos drošus un ilgtspējīgus mazoglekļa energoavotus;” 

3. daļa: „mazoglekļa” 
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PPE, ECR 

§ 134 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „turklāt atzīst, ka netradicionālo kurināmo ierobežotās 

spējas palīdzēt reaģēt uz turpmāko ES enerģijas pieprasījumu apvienojumā ar augstām 

ieguldījumu un izmantošanas izmaksām, kā arī pašlaik zemajām pasaules naftas 

cenām nozīmē, ka hidropārrāvuma metodes kā ilgtspējīgas tehnoloģijas izmantošana 

Eiropas Savienībā ir apšaubāma;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
ENF, Verts/ALE, EFDD 

§ 163 

1. daļa: „šajā sakarā uzsver, ka ir pilnībā jāizmanto visas ES finansējuma iespējas drošu un 

ilgtspējīgu mazoglekļa enerģijas tehnoloģiju, energoefektivitātes, viedtīklu, 

decentralizētās ražošanas, elastīgas ražošanas, elektrības uzglabāšanas un transporta 

sistēmas elektrifikācijas veicināšanai; aicina Komisiju pastiprināt savus pētniecības 

centienus un ieviest šādas tehnoloģijas, lai ES sasniegtu 2020., 2030. gada un 

ilgtermiņa mērķus, uzlabotu enerģētisko drošību un sekmētu ekonomikas 

atveseļošanos; sagaida, ka pētniecības programmas „Apvārsnis 2020” termiņa 

vidusposma pārskatīšanā tiks pievērsta uzmanība šīm prioritātēm; atgādina, ka 

programmas „Apvārsnis 2020” enerģētikas iniciatīva ir veidota, lai atbalstītu pāreju 

uz uzticamu, ilgtspējīgu un konkurētspējīgu enerģētikas sistēmu, kuras galvenās 

prioritātes ir norādītas energoefektivitātes, mazoglekļa tehnoloģiju un viedo pilsētu 

un kopienu sadaļās;”, izņemot vārdus „mazoglekļa” un „mazoglekļa tehnoloģiju” 

2. daļa: „mazoglekļa” 

3. daļa: „mazoglekļa tehnoloģiju” 

4. daļa: pārējais teksts, izņemot vārdus „tiks izmantoti nefosilā kurināmā jomām, kur vismaz 

15 % no kopējā enerģētikai paredzētā budžeta” 

5. daļa: šie vārdi 

 
ENF, GUE/NGL 

X apsvērums 

1. daļa: „tā kā jau pašlaik ir iespējams veikt visu ar enerģētiku saistīto nolīgumu ex-post 

novērtējumu par to atbilstību ES tiesībām, inter alia piemērojot konkurences un 

enerģētikas jomu reglamentējošos noteikumus;” 

2. daļa: „tā kā valstu un ES mērogā veiktu ex-ante atbilstības pārbaužu nepietiekamības dēļ 

tiek radīti smagi tirgus izkropļojumi; tā kā Komisija šos trūkumus ir atzinusi un ir 

apņēmusies nostiprināt ex-ante novērtējumu noteikumus par gāzes piegādes 

komerclīgumiem;” 
 

Dažādi 

Grozījumi Nr. 1, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 43, 44 tika 

atsaukti. 
 

 

22. Eiropas elektrotīkla sagatavošana 2020. gadam 

Ziņojums: Peter Eriksson (A8-0330/2015) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

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

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

aiz § 1 3 vairāk nekā 

76 deputāti 

PS - 313, 343, 34 

4 vairāk nekā 

76 deputāti 

PS - 252, 406, 36 

5 vairāk nekā 

76 deputāti 

PS - 247, 392, 41 

§ 2 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 3 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 9 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

§ 12 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

2 +  

3 +  

§ 14 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 18 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 22 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 23 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 24 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 25 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 31 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3/PS + 572, 90, 30 

§ 33 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 34 1 referents  +  

§ 37 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 630, 45, 20 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

S&D: grozījumi Nr. 3, 4, 5 

ENF: § 31 (3. daļa) 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ENF: § 12, 23 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ENF 

§ 2 

1. daļa: „atzīst, ka atjaunojamā enerģija, paaugstināta energoefektivitāte un ilgtspējīga 

energoresursu struktūra, kas rada enerģijas ietaupījumu, un enerģijas iekšējais tirgus, 

kas nodrošina brīvu elektroenerģijas plūsmu, ir svarīgi līdzekļi tādas stabilas, drošas, 

neatkarīgas, iekļaujošas, pārredzamas un konkurētspējīgas enerģētikas sistēmas 

veidošanai ES, kas nodrošina kvalitatīvas darbavietas un pārticības radīšanu uz 

nākotni orientētā ilgtspējīgā ekonomikā; uzsver, ka šādas sistēmas veidošanai ir 

nepieciešama augstāka līmeņa elektrotīklu starpsavienojamība, viedtīkli un jauna 

tirgus struktūra;” izņemot vārdus „atjaunojamā enerģija,”, „ilgtspējīga,” „kas rada 

enerģijas ietaupījumu,”, „ilgtspējīgā” and „jauna tirgus struktūra;” 

2. daļa: „atjaunojamā enerģija,”, „ilgtspējīga,”, „kas rada enerģijas ietaupījumu,”, 

„ilgtspējīgā” un „jauna tirgus struktūra;” 

3. daļa: pārējais teksts, izņemot vārdus „šādas sistēmas izveidei”, „svarīgai” un „Enerģētikas 

savienības” 

4. daļa: šie vārdi 

 
§ 3 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „palīdzēs sasniegt mūsu klimata mērķus, tostarp ES 

mērķi būt par līderi atjaunojamo energoresursu jomā, ”, „koordinētu” un „un ņem 

vērā ES ilgtermiņa klimata un enerģētikas mērķus;” 

2. daļa: „palīdzēs sasniegt mūsu klimata mērķus, tostarp ES mērķi būt par līderi atjaunojamo 

energoresursu jomā, un” un „un ņem vērā ES ilgtermiņa klimata un enerģētikas 

mērķus;” 

3. daļa: „koordinētu” 
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§ 14 

1. daļa: „uzskata, ka ieguvumus, ko sniedz starpsavienojumu līmeņa paaugstināšana, nevar 

panākt, ja nav augsts tirgus un pārvades sistēmu operatoru (PSO) sasaistes līmenis;” 

2. daļa: „aicina Komisiju veikt visus pasākumus, lai novērstu situāciju, ka sasaiste tiek 

noteikta dalībvalstu grupēšanas līmenī, un veicināt tādu sasaisti ES līmenī, kurā 

iekļautas visas dalībvalstis un to kaimiņvalstis, īpaši tās valstis, kuras piedalās 

Eiropas kaimiņattiecību politikā (EKP);” 

 
§ 18 

1. daļa: „aicina Komisiju katru gadu sniegt ziņojumu Parlamentam par KIP īstenošanu un 

par virzību uz 10 % mērķrādītāja sasniegšanu” 

2. daļa: „kā daļu no gada progresa novērtējuma, kas paredzēts Enerģētikas savienības 

stratēģiskajā satvarā;” 

 
§ 22 

1. daļa: „uzsver, ka vienas pieturas aģentūras pieejas ieviešana veicina saīsinātas atļauju 

piešķiršanas procedūras; atgādina, ka TEN-E regula nosaka, ka katrai dalībvalstij ir 

jāieceļ valsts kompetentā iestāde, kas atbild par atvieglotu, saīsinātu un koordinētu 

atļauju piešķiršanas procesu valsts līmenī;” 

2. daļa: „šajā sakarībā atzinīgi vērtē „viena kontaktpunkta” pieejas novērtēšanu, ko Komisija 

veiks 2017. gadā, un mudina Komisiju šajā sakarībā novērtēt „viena kontaktpunkta” 

pieejas potenciālu ES līmenī;” 

 
§ 24 

1. daļa: „uzsver to valsts enerģētikas regulatoru kvalificēto darbinieku nozīmi, kuriem ir 

nepieciešamā pieredze, specializācija un neatkarība;” 

2. daļa: „aicina Komisiju ne vēlāk kā līdz 2016. gada beigām veikt neatkarīgu revīziju par 

visiem valstu energoregulatoriem pieejamiem resursiem un līdz šim panākto 

neatkarības pakāpi, tostarp apkopot ieteikumus par to, kā uzlabot situāciju;” 

 
§ 25 

1. daļa: „atzīmē, ka joprojām trūkst pārredzamības tirgū pieejamo pārrobežu jaudu 

aprēķināšanas jomā un starpsavienojumu ierobežojumu biežuma, apjoma un iemeslu 

ziņā; šajā sakarībā apšauba to, ka lielākā daļa būtisko ierobežojumu ir pilnībā 

novērsti;” 

2. daļa: „aicina Komisiju sniegt ACER atbilstošas kompetences un pilnvaras, lai savāktu 

nepieciešamo informāciju par katru atsevišķo pārrobežu pārvades jaudu, lai ACER 

varētu efektīvi pildīt savus uzraudzības pienākumus; prasa minēto informāciju 

ACER iesniegt kopā ar vajadzīgo papildu informāciju par valsts tīkla struktūru un 

darbību; šajā sakarībā atzinīgi vērtē elektroenerģijas tīkla kodeksu ātru pabeigšanu; 

norāda uz Komisijas nesenajā paziņojumā „Uz patērētājiem orientēts jaunais kurss” 

izklāstītajiem nodomiem paplašināt ACER pilnvaras, darbības jomu un kompetenci 

un uz Komisijas apsvērumiem par šādas paplašināšanas apjomu; aicina Komisiju 

šajā sakarībā sniegt konkrētus ierosinājumus, lai sekmētu iekšējā enerģijas tirgus 

īstenošanu; norāda, ka, paredzot ACER jaunus pienākumus, būtu jāparedz arī 

atbilstoši resursi;” 

 
§ 31 

1. daļa: „uzsver, ka Centrāleiropa un Dienvidaustrumeiropa atjaunojamo enerģijas avotu ziņā 

ir apveltīta ar plašu –– un lielā mērā neizmantotu –– potenciālu;” 

2. daļa: pārējais teksts, izņemot vārdus „un Turciju;” 

3. daļa: „un Turciju;” 
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§ 33 

1. daļa: „ierosina Komisijai padziļināti izvērtēt jaunu elektroenerģijas starpsavienojumu 

iespējas Vidusjūras reģionā un starp Eiropas un Ziemeļāfrikas tirgiem, lai palielinātu 

piegādes drošību” 

2. daļa: „un attīstītu atjaunojamos energoresursus abos reģionos;” 

 
§ 37 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „uzsver nepieciešamību noteikt nākotnes elektroenerģijas 

starpsavienojumu mērķi, pamatojoties uz ES ilgtermiņa klimata mērķiem, kā arī 

ilgtspējīgas enerģētikas sistēmu, ko ES cenšas panākt;” un „ņemot vērā ES 

ilgtermiņa mērķus klimata un enerģētikas jomā;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
GUE/NGL 

§ 12 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „saistībā ar trešo enerģētikas dokumentu paketi” un 

„uzraugot nedalītu un pieejamu elektroenerģijas tirgu” 

2. daļa: „saistībā ar trešo enerģētikas dokumentu paketi” 

3. daļa: „uzraugot nedalītu un pieejamu elektroenerģijas tirgu” 

 
GUE/NGL, ENF 

§ 8 

1. daļa: „uzsver, ka, pakāpeniski atsakoties no regulētajām cenām par elektroenerģijas 

patēriņu, būtu jāņem vērā faktiskais tirgus konkurētspējas līmenis;” 

2. daļa: pārējais teksts, izņemot vārdus „Eiropas Savienības stratēģijā” 

3. daļa: „Eiropas Savienības stratēģijā” 

 

 
PPE, S&D: 

§ 9 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „un ka tas nav noteikts, pamatojoties uz zinātniskiem 

pierādījumiem;”, „atgādina, ka 10 % mērķrādītāju pirmo reizi noteica 2002. gadā, 

pamatojoties uz toreizējo iekārtu elektroenerģijas ražošanas jaudu; atzīst –– lai gan 

10 % mērķrādītājs ir svarīgs, tas neraksturo ne elektroenerģijas daudzumu, kas plūst 

starp valstīm, ne arī kvalitāti, piemēram, esošās starpsavienojumu infrastruktūras vai 

esošās valsts infrastruktūras starp starpsavienojumiem pieejamību;”, „tādēļ uzskata, 

ka viens starpsavienojumu mērķis, kura pamatā ir tikai esošo iekārtu elektroenerģijas 

ražošanas jauda, nav piemērots visām dalībvalstīm;” un „vidējā termiņā un katrā 

ziņā” 

2. daļa: „un ka tas nav noteikts, pamatojoties uz zinātniskiem pierādījumiem;” 

3. daļa: „atgādina, ka 10 % mērķrādītāju pirmo reizi noteica 2002. gadā, pamatojoties uz 

toreizējo iekārtu elektroenerģijas ražošanas jaudu; atzīst –– lai gan 10 % 

mērķrādītājs ir svarīgs, tas neraksturo ne elektroenerģijas daudzumu, kas plūst starp 

valstīm, ne arī kvalitāti, piemēram, esošās starpsavienojumu infrastruktūras vai 

esošās valsts infrastruktūras starp starpsavienojumiem pieejamību;” 

4. daļa: „tādēļ uzskata, ka viens starpsavienojumu mērķis, kura pamatā ir tikai esošo iekārtu 

elektroenerģijas ražošanas jauda, nav piemērots visām dalībvalstīm;” 

5. daļa: „vidējā termiņā un katrā ziņā” 
 

Dažādi 

Grozījums Nr. 2 tika atzīts par nepieņemamu. 
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23. Eiropas Progresa mikrofinansēšanas instrumenta īstenošana 

Ziņojums: Sven Schulze (A8-0331/2015) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 4 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 502, 153, 34 

§ 9 2 PPE, S&D  +  

§ 23 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 532, 132, 28 

2 +  

§ 24 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 25 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 26 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 27 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 655, 33, 4 

2/PS + 528, 118, 34 

3/PS + 380, 290, 8 

§ 28 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 556, 129, 6 

2/PS + 365, 305, 8 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 33 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 34 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB - 154, 526, 11 

§ 36 § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

§ 45 3 PPE, S&D  +  

aiz 7. atsauces 1 PPE, S&D  +  

D apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

E apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

O apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

X apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

W apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 607, 68, 16 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ECR: § 4 (2. daļa), § 23 (1. daļa), § 27 un § 28 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ECR: § 33 un D, E apsvērumi 

PPE: § 36 un O, X apsvērumi 
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Pieprasījumi balsot pa daļām 

ECR 

§ 4 

1. daļa: „uzsver, ka Instruments ir svarīgs, it īpaši krīzes laikā, jo tas ļauj bezdarbniekiem un 

nelabvēlīgā situācijā esošiem cilvēkiem piekļūt finansējumam;” 

2. daļa: „uzsver, ka, ņemot vērā pašreizējo krīzi patvēruma un migrācijas jomā, 

mikrofinansēšana var darboties kā būtisks atbalsts bēgļiem un migrantiem, kad viņi 

nonāk ES darba tirgū;” 

 
§ 23 

1. daļa: „aicina Komisiju ievērot līdztiesību starp vīriešiem un sievietēm attiecībā uz 

piekļuvi mikrofinansējumam un nākotnē paredzēt vienlīdzīgas procentuālās 

attiecības starp abu dzimumu uzņēmējiem mērķrādītāju;” 

2. daļa: „aicina Komisiju un dalībvalstis iedrošināt MFS īstenot īpašas sievietēm un sieviešu 

uzņēmējdarbības atbalstam paredzētas stratēģijas, tostarp sadarbojoties ar 

apvienībām un organizācijām, kas ir aktīvas šajā jomā;” 

 
§ 24 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „sievietēm” un „īpaši sievietēm paredzētus” un „lai 

nodrošinātu labāku dzimumu līdzsvaru attiecībā uz piekļuvi mikrofinasējumam” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 25 

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

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 26 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „atzīst, cik svarīgi ir noteikt sasniedzamo procentuālo 

attiecību starp uzņēmējiem vīriešiem un sievietēm;” un „tomēr” 

2. daļa: šie vārdi 

 
PPE 

§ 28 

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

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 34 

1. daļa: „atzinīgi vērtē iespēju EaSI ietvaros finansēt MFS spēju veidošanu un tehnisko 

palīdzību tiem uzlabot savu profesionalitāti, pakalpojumu sniegšanu un datu vākšanu 

un apstrādi, lai uzlabotu iespējas novērtēt Instrumentu;” 

2. daļa: „šā iemesla dēļ ierosina izveidot tīmekļa vietni, kurā būtu iespējams iepazīstināt ar 

projektiem un gūt informāciju par tiem, un ES mēroga datubāzi, kas ietvertu kredītu 

informāciju un iespējas iesniegt sūdzības par potenciāliem šķēršļiem (arī un 

galvenokārt — birokrātiskiem);” 

 
W apsvērums 

1. daļa: „tā kā šis instruments vēl nav labi zināms potenciālajiem saņēmējiem,” 

2. daļa: „ko pierāda izsniegto mikrokredītu apjoms, kurš nesasniedz iepriekš noteikto 

mērķi;” 
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PPE, ECR 

§ 27 

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

2. daļa: „migrantiem,” 

3. daļa: „bēgļiem,” 
 

 

24. Jauna KZP — tehnisko pasākumu un daudzgadu plānu struktūra 

Ziņojums: Gabriel Mato (A8-0328/2015) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 19 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 613, 20, 55 

2/PS - 303, 326, 60 

§ 20 § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

§ 21 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS - 304, 360, 24 

§ 25 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 28 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 34 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 402, 258, 20 

B apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

E apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

G apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

R apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

S apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

T apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 403, 243, 36 

U apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

V apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

Y apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

Z apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

AA apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

AE apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

AG apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

AJ apsv. 1 referents  +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 571, 6, 65 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ECR: § 19, 21 (2. daļa) 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

S&D: § 20 un G apsvērums 

ECR: § 20, 28, 34 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

S&D 

§ 25 

1. daļa: „uzskata, ka tehnisko pasākumu regulējumā nosprausto saglabāšanas mērķi varētu 

labāk sasniegt ar darbībām, kuras vērstas uz piedāvājuma un pieprasījuma 

pārvaldības uzlabošanu,” 

2. daļa: „piesaistot arī ražotāju organizācijas;” 

 
ECR 

§ 19 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „trim galvenajiem” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 21 

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

2. daļa: šis vārds 

 
S apsvērums 

1. daļa: „tā kā, pieņemot tehniskos pasākumus reģionālā līmenī, būtu jāievēro modelis, par 

ko likumdevējas iestādes vienojušās jaunajā KZP,” 

2. daļa: „proti, Komisijai būtu jāpieņem deleģētie akti, pamatojoties uz iesaistīto dalībvalstu 

kopīgajiem ieteikumiem, kas atbilst standartiem un mērķiem, par ko vienojušās 

likumdevējas iestādes, vai, ja attiecīgās dalībvalstis paredzētajā termiņā neiesniedz 

kopīgos ieteikumus, tas notiek pēc Komisijas pašas iniciatīvas; tā kā tomēr saskaņā 

ar Lisabonas līgumu Parlaments patur tiesības iebilst pret jebkura deleģētā akta 

pieņemšanu;” 
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AA apsv. 

1. daļa: „tā kā KZP reforma ieviesa izkraušanas prasības” 

2. daļa: „proti, Komisijai būtu jāpieņem deleģētie akti, pamatojoties uz iesaistīto dalībvalstu 

kopīgajiem ieteikumiem, kas atbilst standartiem un mērķiem, par ko vienojušās 

likumdevējas iestādes, vai, ja attiecīgās dalībvalstis paredzētajā termiņā neiesniedz 

kopīgos ieteikumus, tas notiek pēc Komisijas pašas iniciatīvas; tā kā tomēr saskaņā 

ar Lisabonas līgumu Parlaments patur tiesības iebilst pret jebkura deleģētā akta 

pieņemšanu;” 

 
PPE 

V apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „kā dreifējošie tīkli” 

2. daļa: šie vārdi 

 


