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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. Eiropas Banku iestādes (EBI) priekšsēdētāja pilnvaru termiņa pagarināšana * 

Ziņojums: Roberto Gualtieri (A8-0347/2015) (aizklāta balsošana (Reglamenta 182. panta 1. punkts)) 

Priekšmets PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

viens balsojums AIZKL + 532, 101, 55 

 

 

2. Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) priekšsēdētāja 

pilnvaru termiņa pagarināšana * 

Ziņojums: Roberto Gualtieri (A8-0348/2015) (aizklāta balsošana (Reglamenta 182. panta 1. punkts)) 

Priekšmets PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

viens balsojums AIZKL + 503, 106, 48 

 

 

3. Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) priekšsēdētāja pilnvaru termiņa 

pagarināšana * 

Ziņojums: Roberto Gualtieri (A8-0346/2015) (aizklāta balsošana (Reglamenta 182. panta 1. punkts)) 

Priekšmets PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

viens balsojums AIZKL + 498, 121, 30 

 

 

4. Bosnijas un Hercegovinas un Eiropola operatīvā un stratēģiskā sadarbība * 

Ziņojums: Lorenzo Fontana (A8-0352/2015) 

Priekšmets PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

balsojums: Padomes īstenošanas 

lēmums 

EB + 304, 170, 74 

balsojums: normatīvā rezolūcija PS + 314, 181, 68 
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5. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Īrijas pieteikums 

EGF/2015/006 IE/PWA International 

Ziņojums: Victor Negrescu (A8-0363/2015) (vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu) 

Priekšmets PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 580, 100, 11 

 

 

 

6. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — invazīvo svešzemju 

sugu saraksts 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-1345/2015 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1345/2015  

(ENVI komiteja) 

T apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/EB + 521, 123, 40 

2 +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

Verts/ALE 

T apsvērums 

1. daļa: „tā kā vairākas kompetentās valstu iestādes, ieinteresētās personas un sabiedrība ir 

paudušas Komisijas sākotnējā saraksta kritiku, turklāt pat tādā mērā, ka tiek nopietni 

apšaubīta ISS regulas efektivitāte nākotnē, galvenokārt tāpēc, ka daudzas 

visproblemātiskākās invazīvās svešzemju sugas sarakstā nav iekļautas,” 

2. daļa: „taču tajā ir iekļautas dažas sugas, kuras nevar radīt būtisku negatīvu ietekmi uz 

bioloģisko daudzveidību, ekosistēmu pakalpojumiem, cilvēku veselību un 

ekonomiku vai attiecībā uz kurām veicamie pasākumi radītu nesamērīgas izmaksas;” 
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7. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — ģenētiski modificētas 

kukurūzas NK603xT25 atļaušana 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-1365/2015 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1365/2015  

(ENVI komiteja) 

aiz § 1 6 GUE/NGL PS + 334, 327, 33 

aiz B apsv. 1 Verts/ALE PS + 355, 309, 27 

2 ENF PS - 93, 564, 34 

3 ENF PS - 93, 527, 73 

aiz F apsv. 4 ENF PS - 87, 546, 57 

aiz G apsv. 5 GUE/NGL EB - 323, 346, 11 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 403, 238, 50 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL: grozījums Nr. 6 

ENF: grozījumi Nr. 2, 3, 4 

Verts/ALE: grozījums Nr. 1 

EFDD: galīgais balsojums 
 

 

8. Uzņēmumu ienākuma nodokļa politikas pārredzamības, koordinācijas un 

konverģences veicināšana Savienībā 

Ziņojums: Anneliese Dodds un Luděk Niedermayer (A8-0349/2015) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

pielikums, 

ieteikums A1, temats 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

pielikums, 

ieteikums A1, 

ievaddaļa 

15 PPE EB - 302, 377, 12 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

2/EB + 379, 291, 24 

pielikums, 

ieteikums A1, 

2. ievilkums, aiz 

2. punkta 

16 PPE  -  

pielikums, 

ieteikums A3, 

1. ievilkums 

19 GUE/NGL EB - 332, 337, 24 

pielikums, 

ieteikums A4, temats 

8 EFDD  -  

pielikums, 

ieteikums A4, 

4. ievilkums 

9 EFDD AN - 173, 495, 26 

pielikums, 

ieteikums A7, temats 

un ievaddaļa 

§ sākotnējais 

teksts 

ats. +  

pielikums, 

ieteikums A7, 

1. ievilkums 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

pielikums, 

ieteikums A7, aiz 

1. ievilkuma 

11 Verts/ALE PS - 328, 338, 36 

pielikums, 

ieteikums A7, 

2. ievilkums 

§ sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 462, 204, 20 

pielikums, 

ieteikums A7, 

3. ievilkums 

20 GUE/NGL  -  

§ sākotnējais 

teksts 

ats. +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

pielikums, 

ieteikums A7, 4. un 

5. ievilkums 

§ sākotnējais 

teksts 

ats. +  

pielikums, aiz 

ieteikuma A7 

12 Verts/ALE PS - 303, 382, 18 

pielikums, 

ieteikums B1, aiz 

ievaddaļas 

13 Verts/ALE PS - 268, 394, 38 

pielikums, 

ieteikums B3, 

ievaddaļa 

21 GUE/NGL  -  

pielikums, 

ieteikums B3, 

1. ievilkums 

22 GUE/NGL  -  

pielikums, 

ieteikums C1 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

pielikums, 

ieteikums C3 un 

ievaddaļa 

23 GUE/NGL  -  

pielikums, 

ieteikums C3, 

1. ievilkums, aiz 

2. punkta 

10 EFDD  -  

pielikums, 

ieteikums C3, 

2. ievilkums, aiz 

7 punkta 

24 GUE/NGL  -  

pielikums, 

ieteikums C7, aiz 

2. ievilkuma 

2 ECR PS - 103, 562, 32 

pielikums, 

ieteikums C7, 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

pēdējais punkts 
2 +  

pielikums, aiz 

ieteikuma C10 

1 S&D  -  

pielikums, 

ieteikums D1, 

pēdējais punkts 

§ sākotnējais 

teksts 

ats. +  

A apsv. 3 ENF  -  

aiz C apsv. 5 EFDD PS - 193, 503, 6 

E apsv. 17 GUE/NGL  -  

aiz E apsv. 6 EFDD PS - 178, 506, 12 

H apsv. 18 GUE/NGL  -  

I apsv. 7S EFDD  -  

AR apsv., i punkts 14 PPE  -  

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 393, 282, 23 

AR apsv., vii punkts § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

AT apsv., ix punkts § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 500, 122, 81 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

Verts/ALE: grozījumi Nr. 11, 12, 13 

EFDD: grozījumi Nr. 5, 6, 9 

ECR: grozījums Nr. 2 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

PPE: pielikums, ieteikums D1, pēdējais punkts 
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Pieprasījumi balsot pa daļām 

ENF 

Pielikums, ieteikums C1  

1. daļa: viss teksts, izņemot ievaddaļu un 1. un 3. ievilkumu 

2. daļa: ievaddaļa 

3. daļa: 1. ievilkums 

4. daļa: 3. ievilkums 

 
Pielikums, ieteikums C7, pēdējais punkts 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „ieskaitīt Savienības budžetā vai” 

2. daļa: šie vārdi 

 
PPE 

AR apsvērums, i) punkts 

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

2. daļa: šie vārdi 

 
AR apsvērums, vii) punkts 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „ļaunprātīgu rīcību, kaitniecisku praksi, krāpšanu vai” 

(kad tie tekstā parādās otro reizi) 

2. daļa: šie vārdi 

 
AT apsvērums, ix punkts 

1. daļa: „tā kā nodokļu konsultantiem ir izšķiroša nozīme agresīvas nodokļu plānošanas 

veicināšanā, palīdzot uzņēmumiem izstrādāt sarežģītas juridiskas struktūras, lai 

izmantotu neatbilstības un nepilnības, kas izriet no atšķirīgām nodokļu sistēmām;” 

2. daļa: „tā kā nav iespējams gūt fundamentālu pārskatu pār uzņēmumu ienākumu ienākuma 

nodokļu sistēmu, ja netiek izmeklēta šo konsultāciju uzņēmumu prakse; tā kā šādā 

izmeklēšanā ir jāpievēršas attiecīgajiem uzņēmumiem raksturīgajam interešu 

konfliktam, jo šie uzņēmumi vienlaikus sniedz gan padomus valstu valdībām par 

nodokļu sistēmu izveidi, gan konsultācijas uzņēmumiem par to, kā šādu sistēmu 

ietvaros vislabāk optimizēt nodokļu saistības;” 

 
Pielikums, ieteikums A1, temats 

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

2. daļa: šis vārds 

 
Pielikums, ieteikums A1, ievaddaļa 

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

2. daļa: šie vārdi 

 
Pielikums, ieteikums A7, 1. punkts 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „ļaunprātīgu rīcību, kaitniecisku praksi, krāpšanu vai” 

(kad tie tekstā parādās otro reizi) 

2. daļa: šie vārdi 
 

Dažādi 

Grozījums Nr. 4 tika pasludināts par spēkā neesošu. 
 

 



P8_PV(2015)12-16(VOT)_LV.doc 9 PE 573.976 

9. ES un Ķīnas attiecības 

Ziņojums: Bas Belder (A8-0350/2015) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 36 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 38 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 42 § sākotnējais 

teksts 

 + grozīts mutiski 

§ 45 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 47 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 48 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 51 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 54 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 58 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 62 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 64 1 vairāk nekā 

76 deputāti 

 +  

AB apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 554, 50, 99 

 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

GUE/NGL: § 47 

ECR: § 36, 58 

PPE: AB apsvērums, § 45, 62 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

EFDD 

§ 38 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „mudina priekšsēdētāja vietnieci / Savienības augsto 

pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos noskaidrot iespējas kopīgi ar ASV 

izstrādāt vienotu pieeju Ķīnai tajos jautājumos, kuri veicinātu ES interešu 

īstenošanu;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
GUE/NGL 

§ 48 

1. daļa: „uzsver, cik svarīga ir savstarpējā uzticība un sadarbība starp Ķīnu, ES un citiem 

galvenajiem starptautiskajiem dalībniekiem, risinot globālās drošības jautājumus;” 

2. daļa: „cer, ka Ķīna piedāvās savu atbalstu ES un ASV vadītām iniciatīvām, kuru mērķis ir 

izbeigt starptautisko tiesību pārkāpumus, kuri izraisa konfliktu Ukrainas austrumos, 

un atjaunot Ukrainas teritoriālo integritāti un suverenitāti pēc Krievijas agresijas;” 

 
ECR 

§ 54 

1. daļa: „pauž nopietnas bažas, ka Ķīnā tiek izpildīts vislielākais nāvessodu skaits pasaulē un 

ka tur ik gadu šo sodu slepeni izpilda tūkstošiem cilvēku, neievērojot starptautiskos 

obligātos standartus par nāvessoda piemērošanu;” 

2. daļa: „atkārtoti uzsver, ka nāvessoda atcelšana veicina cilvēka cieņas ievērošanu un arvien 

lielāku cilvēktiesību attīstību;” 

 
PPE 

§ 51 

1. daļa: „mudina ES visos jebkāda līmeņa dialogos turpināt izdarīt spiedienu, lai uzlabotu 

cilvēktiesību stāvokli Ķīnā” 

2. daļa: „kā arī iekļaut cilvēktiesību klauzulas ikvienā divpusējā līgumā ar Ķīnu;” 
 



P8_PV(2015)12-16(VOT)_LV.doc 11 PE 573.976 

Dažādi 

Reinhard Bütikofer ierosināja šādu mutisku grozījumu 42. punktam: 

„42. turpina paust satraukumu par pieaugošo spriedzi Dienvidķīnas jūrā, tāpēc aicina visas iesaistītās 

puses izvairīties no vienpusējām provokatīvām darbībām Dienvidķīnas jūrā, un uzsver, ka ir svarīgi 

strīdus atrisināt mierīgā ceļā, balstoties uz starptautiskajām tiesībām un izmantojot objektīvas 

starptautiskas starpniecības, piemēram, ANO Jūras tiesību konvencijas (UNCLOS), palīdzību; pauž 

nožēlu, ka Ķīna atsakās atzīt gan UNCLOS jurisdikciju, gan Arbitrāžas tiesas jurisdikciju; mudina 

Ķīnu pārskatīt tās nostāju un aicina visas puses, tostarp Ķīnu, ievērot galu galā pieņemto UNCLOS 

lēmumu; uzskata, ka sarunas un rīcības kodeksu kopīga īstenošana ir veids, kā miermīlīgā ceļā varētu 

novērst spriedzi Dienvidķīnas un Austrumķīnas jūru teritorijās, lai miermīlīgi izmantotu attiecīgos 

jūras apgabalus, tostarp izveidotu drošus tirdzniecības ceļus un noteiktu zvejas kvotas vai teritorijas 

resursu izpētei; piekrīt ASEAN 26. augstāka līmeņa sanāksmes steidzamajam aicinājumam ātri 

pieņemt Rīcības kodeksu attiecībā uz Dienvidķīnas jūru; atzinīgi vērtē Ķīnas un ASEAN nesen 

panākto vienošanos paātrināt konsultācijas par rīcības kodeksu attiecībā uz strīdiem Dienvidķīnas jūrā; 

pieņem zināšanai Taivānas rosināto Dienvidķīnas jūras miera iniciatīvu, kuras mērķis ir panākt 

vienošanos par rīcības kodeksu un izveidot mehānismu, kas ļautu visām pusēm sadarboties šā reģiona 

dabas un jūras resursu kopīgā izmantošanā; atbalsta visas darbības, kas Dienvidķīnas jūrai ļautu kļūt 

par „miera un sadarbības jūru”; 
 

 

10. Gatavošanās pasaules humānās palīdzības samitam — risināmie jautājumi un 

iespējas sniegt humāno palīdzību 

Ziņojums: Enrique Guerrero Salom (A8-0332/2015) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 11 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 13 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 14 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 20 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 21 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

2 +  

3 +  

4 +  

§ 23 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 34 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3/PS - 308, 384, 10 

4/PS - 142, 548, 11 

§ 40 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 46 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 47 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 51 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 56 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 57 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

I apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

J apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

N apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 395, 63, 244 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ECR: § 34 (3. un 4. daļa) 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

PPE: § 13 

ENF: § 14, 56, 57 

GUE/NGL: § 51 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

PPE 

§ 20 

1. daļa: „uzsver centrālo lomu, kas konflikta un pēckonflikta situācijās ir sievietēm, ņemot 

vērā, ka viņas ir pirmās palīdzības sniedzējas krīzēs un palīdz turēties kopā savām 

ģimenēm un kopienām;” 

2. daļa: „aicina līdzekļu devējus un valdības humānās palīdzības plānošanā integrēt 

dzimumu līdztiesību un atbalstīt iespēju nodrošināšanu sievietēm un meitenēm;” 
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§ 23 

1. daļa: „aicina humānās palīdzības sniedzējus visos savos šīs jomas pasākumos iekļaut ar 

dzimumu saistītas vardarbības novēršanas un mazināšanas stratēģijas, palīdzot 

apzināt jaunus ES finanšu instrumentus, un šajā nolūkā aicina izvērtēt pārskatītās 

vadlīnijas par integrētiem ar dzimumu saistītas vardarbības novēršanas pasākumiem 

humānās palīdzības darbībā, kuras sagatavojusi Globālās aizsardzības grupa;” 

2. daļa: „uzskata arī, ka humānās palīdzības sniedzējiem (tostarp ES) būtu jāapspriežas ar 

meitenēm un zēniem (jo īpaši ar pusaudzēm) visos posmos, kad notiek 

sagatavošanās katastrofām un reaģēšana uz tām;” 

 
§ 47 

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

2. daļa: šis vārds 

 
ENF 

§ 11 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „migrantiem, HIV inficētajiem, LGBTI personām” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 13 

1. daļa: „uzsver nepieciešamību paplašināt Bēgļu konvenciju un Kampalas konvenciju, lai 

aizsargātu un atbalstītu pārvietotās personas visā pasaulē, kā arī tos, kurus ietekmē 

klimata pārmaiņas, kā arī aizsargātu viņus pret dažādiem vardarbības veidiem, 

piemēram, cilvēktirdzniecību, vardarbību dzimuma dēļ, vardarbību pilsētās un 

ekonomisko vardarbību, jo viņiem var būt pamatotas bailes no vajāšanas vai viņiem 

var draudēt nopietns kaitējums;” 

2. daļa: „uzsver, ka migrantiem jānodrošina tāds pats tiesību aizsardzības līmenis, kādu 

garantē visām parējām iedzīvotāju grupām krīzes laikā; aicina pievērst vērību īpaši 

neaizsargātām grupām, piemēram, migrantiem, bezvalstniekiem un bēgļiem, pret 

kurām debatēs par humanitāriem jautājumiem bieži vien pieļauta nevērīga attieksme; 

prasa izstrādāt jaunas paaudzes cilvēktiesību aizsardzības instrumentus, lai palīdzētu 

aizsargāt šīs iedzīvotāju grupas;” 

 
GUE/NGL 

J apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „un ko balsta jauna publiskā un privātā partnerība 

inovatīvai sagatavotībai un piegādes metodes” 

2. daļa: šie vārdi 

 
N apsvērums 

1. daļa: „tā kā ir nepieciešams panākt lielāku uzticēšanos un turpmāku sadarbību starp 

privātā sektora dalībniekiem, NVO, vietējās varas iestādēm, starptautiskām 

organizācijām un valdībām;” 

2. daļa: „tā kā uzņēmumu resursi, zināšanas, piegādes ķēdes, pētniecības un izstrādes spējas, 

kā arī loģistika var palīdzēt nodrošināt efektīvāku sagatavotību un humāno 

palīdzību;” 
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PPE, ECR 

I apsvērums 

1. daļa: „tā kā sievietes un bērni ir ne tikai īpaši neaizsargāti, bet arī nesamērīgi pakļauti 

riskam katastrofu zonās gan ārkārtas situācijas laikā, gan seku novēršanas laikā, un 

viņi saskaras arī ar izmantošanu, marginalizāciju, infekcijām un seksuālu un ar 

dzimumu saistītu vardarbību, ko izmanto kā ieročus; tā kā sievietes un bērni saskaras 

ar paaugstinātu risku pārvietošanas un parasto aizsardzības un atbalsta struktūru 

sabrukšanas gadījumā; tā kā starptautiskajās humanitārajās tiesībās ir paredzēts, ka 

visa nepieciešamā medicīniskā aprūpe ir bez diskriminācijas jāsniedz kara laikā 

izvarotām meitenēm un sievietēm;” 

2. daļa: „tā kā Pasaules Veselības organizācija nedrošu abortu uzskata par vienu no trim 

galvenajiem māšu mirstības cēloņiem;”, izņemot vārdus „trim galvenajiem” 

3. daļa: „trim galvenajiem” 

4. daļa: „tā kā mātes veselība, konsultācijas izvarošanā cietušām sievietēm un izglītības un 

mācību programmas pārvietotiem bērniem ir svarīgas problēmas bēgļu nometnēs;” 

 
§ 21 

1. daļa: „uzsver, ka humānās palīdzības sniegšana atbilst starptautiskajām humanitārajām 

tiesībām un ka ES humānā palīdzība nevar būt atkarīga no citu līdzekļu devēju 

noteiktiem ierobežojumiem; pauž bažas un nosodījumu par to, ka izvarošana un cita 

veida seksuāla un ar dzimumu saistīta vardarbība pret sievietēm un meitenēm tiek 

izmantota kā kara ierocis ārkārtas humanitārajās situācijās; uzsver, ka ir jāpievērš 

uzmanībai šai vardarbībai un tās fiziskajām un psiholoģiskajām sekām; prasa panākt 

globālu apņemšanos nodrošināt sievietēm un meitenēm aizsardzību no jebkādas 

ārkārtas situācijas vai krīzes sākuma, pievēršot uzmanību seksuālas un ar dzimumu 

saistītas vardarbības riskam, palielinot informētību, panākot šādas vardarbības 

veicēju saukšanu pie atbildības un nodrošinot, ka” 

2. daļa: „sievietēm un meitenēm ir pieejami visa veida seksuālās un reproduktīvās veselības 

aprūpes pakalpojumi,” 

3. daļa: vārdi „humanitārajās krīzēs” un „tostarp droši aborti,” 

4. daļa: „un nepieļaujot šādu necilvēcīgu izturēšanos, bet ievērojot starptautiskās 

humanitārās tiesības un Ženēvas konvencijas un to papildprotokolus;” 

 
PPE, ENF, ECR 

§ 34 

1. daļa: „uzsver, ka nepieciešama globāla rīcība, lai novērstu finansējuma nepietiekamību; 

prasa izveidot globālu fondu humānajai palīdzībai, kas ļautu iesaistīt un iekļaut ar 

Attīstības palīdzības komiteju (DAC) nesaistītus līdzekļu devējus un apvienotu visus 

pastāvošos starptautiskos finansēšanas mehānismus, iekšzemes resursus un kopējos 

fondus (ANO ārkārtas reaģēšanas fondus, CERF fondus, trasta fondus u. c.)” 

2. daļa: „un ko papildinātu valdību, privātā sektora un reģionālo organizāciju brīvprātīgas un 

obligātas finansiālas iemaksas; ierosina izmantot obligātos maksājumus, lai varētu 

pilnībā īstenot humanitāros solījumus 3. līmeņa ārkārtas situācijās, atbalstīt 

sagatavošanos, nodrošināt sociālās aizsardzības noturības paketi ilgtermiņa bēgļiem 

vai stāties pretī neparedzētām ārkārtas situācijām, piemēram, arī Ebolas vīrusa 

uzliesmojumam;”, izņemot vārdus „un obligātas” un „obligātus” 

3. daļa: „un obligātas” 

4. daļa: „obligātus” 

 
ENF, GUE/NGL 

§ 40 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „privātā sektora pārstāvju” 

2. daļa: šie vārdi 
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§ 46 

1. daļa: „uzsver, ka inovācijas avotiem ir jābūt dažādiem un jo īpaši jāizmanto sākotnējo 

humāno palīdzību saņēmušo iedzīvotāju, pilsoniskās sabiedrības un vietējo kopienu 

zināšanas; uzsver, cik svarīgi ir minimālie humanitārie standarti, lai veicinātu 

būtiskus sabiedriskos pakalpojumus, piemēram, saistībā ar izglītību, uzturu, 

veselību, pajumti, ūdeni un sanitāriju visos humānās palīdzības pasākumos; uzskata, 

ka publiskā un privātā sektora un starpnozaru partnerības var būt līdzeklis, lai 

papildinātu publiskā sektora reakciju uz pieaugošajām humānajām vajadzībām,”, 

izņemot vārdus „publiskā un privātā sektora un” 

2. daļa: vārdi „publiskā un privātā sektora un” un vārdi „jo gan publiskajā, gan privātajā 

sektorā ir kopīgas vērtības un prioritātes, pielāgojot uzņēmējdarbības mērķus un ES 

attīstības mērķus un ievērojot starptautiskos standartus attiecībā uz attīstības 

efektivitāti;”, izņemot vārdus „uzņēmējdarbības mērķus un” 

3. daļa: „uzņēmējdarbības mērķus un” 

4. daļa: „norāda, ka naudas līdzekļu palīdzība, ja tā pienācīgi atbilst palīdzības efektivitātes 

principiem, ir efektīvs piemērs humānās palīdzības inovācijai;” 
 

 

11. Ilgtspējīgas parasto metālu rūpniecības attīstīšana Eiropā 

Ziņojums: Edouard Martin (A8-0309/2015) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 5 2 referents  +  

§ 6 3 referents  +  

§ 7 § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

§ 8 § sākotnējais 

teksts 

PS - 219, 424, 57 

3. apakšvirsraksts § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 458, 207, 34 

§ 11 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

3/EB + 396, 280, 20 

§ 12 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 441, 233, 22 

2/PS + 517, 174, 6 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 13 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 398, 282, 19 

§ 14 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 352, 340, 6 

§ 16 § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

§ 17 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 598, 84, 15 

2/PS + 402, 210, 85 

3/PS + 548, 89, 51 

4/PS + 540, 114, 44 

5/PS + 486, 119, 94 

6/PS + 539, 68, 90 

§ 18 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 19 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 507, 168, 23 

2/PS + 392, 255, 44 

3/PS + 691, 5, 5 

4/PS + 362, 315, 21 

5/PS + 483, 116, 95 

6/PS + 531, 156, 10 

§ 23 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 484, 204, 7 

§ 26 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 27 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 29 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

aiz § 29 4 vairāk nekā 

76 deputāti 

PS + 362, 329, 9 

D apsv. § sākotnējais 

teksts 

PS + 402, 244, 52 

E apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 380, 266, 52 

H apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 397, 289, 10 

I apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 441, 245, 15 

M apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 519, 167, 11 

2/PS - 337, 346, 10 

O apsv. § sākotnējais 

teksts 

PS + 410, 267, 23 

P apsv. § sākotnējais 

teksts 

PS + 534, 116, 52 

Q apsv. 1 vairāk nekā 

76 deputāti 

PS + 526, 118, 57 

§ sākotnējais 

teksts 

PS ↓  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 467, 118, 116 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

S&D: grozījumi Nr. 1 un 4., O, Q apsvērumi, § 12, 17, 19 

PPE: § 12, 17 

Verts/ALE: D apsvērums, E apsvērums (2. daļa), I apsvērums (2. daļa), M, O apsvērumi, § 8, 

§ 12 (2. daļa) 

GUE/NGL: P apsvērums 

ECR: § 12 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

S&D: D, E, H, O apsvērumi 

PPE: § 7, 8 

ALDE: Q apsvērums, § 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 23, 29 

GUE/NGL: Q apsvērums, § 18 

ECR: § 7, 3. apakšvirsraksts, § 14 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

S&D 

M apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „kurā tiek analizēti visi pašreizējie pasākumi, ar ko tiek 

ierobežots vai regulēts enerģijas eksports,” 

2. daļa: šie vārdi 

 
Verts/ALE 

E apsvērums 

1. daļa: „tā kā Eiropas parasto metālu rūpniecība piedzīvo ieguldījumu nopietnu aizplūšanu 

uz trešām valstīm” 

2. daļa: „galvenokārt augsto enerģijas cenu un oglekļa emisiju izmaksu dēļ;” 

 
I apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „tā kā nākotnē, kad ES ETS emisijas atļaujas kļūs 

dārgākas, visticamāk, var rasties konkurences krīze;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
ALDE 

§ 27 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „ierosina ne vairāk kā mēnesi ilgu sākotnējās 

izmeklēšanas posmu pirmajai antidempinga un pretsubsīdiju pārbaudei, pēc kura, 

pamatojoties uz sākotnējām liecībām, varēs lemt par profilaktiskiem koriģējošiem 

pasākumiem, kuriem sekos padziļināta izmeklēšana;” 

2. daļa: šie vārdi 
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GUE/NGL 

§ 26 

1. daļa: „prasa īstenot Eiropas mēroga diplomātisku rīcību metalurģijas izejvielu jomā, kas 

balstītos uz stratēģiskajām partnerībām saistībā ar pievienotās vērtības sadali starp 

Eiropas valstīm un valstīm, kuras ražo izejvielas, un tā veicināt kvalificētas 

nodarbinātības attīstību visā vērtību ķēdē;” 

2. daļa: „prasa Komisijai izstrādāt padziļinātas tērauda tirgus analīzes instrumentu, kas var 

sniegt precīzu informāciju par tērauda pieprasījuma un piedāvājuma līdzsvaru 

Eiropā un visā pasaulē, nošķirot strukturālās un cikliskās šo tirgu attīstības 

komponentes; uzskata, ka primāro un sekundāro parasto metālu tirgu uzraudzība 

varētu sniegt vērtīgu ieguldījumu koriģējošo un proaktīvo pasākumu īstenošanā, kuri 

nenovēršami jāveic, ņemot vērā tērauda rūpniecības ciklisko raksturu; atzinīgi vērtē 

Eiropas Retzemju metālu kompetences tīkla (ERECON) izstrādāto ziņojumu; aicina 

Komisiju turpināt pasākumu īstenošanu ERECON ietvaros, kas paredzēti 

diversificētas un ilgtspējīgas retzemju metālu piegādes ķēdes izveidošanai Eiropā, un 

jo īpaši īstenot politikas ieteikumus un sniegt atbalstu aizvietošanas risinājumiem un 

plašākai otrreizējai pārstrādei;” 

 
ECR 

§ 29 

1. daļa: „uzsver, ka visi parastie metāli, arī nerūsējošais tērauds un alumīnijs, ir pakļauti 

globālai konkurencei; uzskata, ka Komisijai, veicot analīzi un salīdzināšanu, kad tā 

definē ģeogrāfiskos tirgus, par atsauces tirgu steidzami ir jāpieņem pasaules tirgus 

un ka šādai analīzei nav jāaprobežojas tikai ar iekšējo tirgu; prasa pirms Komisijas 

Konkurences ģenerāldirektorāta lēmumu pieņemšanas novērtēt ietekmi uz ražošanas 

jaudām, cita starpā analizējot arī ražošanas objektu un darbvietas, un šāda 

novērtējuma secinājumus iekļaut galīgajā publikācijā, ko sniedz ieinteresētajām 

personām; prasa pārskatīt konkurences politiku un valsts atbalsta noteikumus, lai 

stimulētu valsts intervenci, kuras mērķis ir saglabāt sociālo un reģionālo kohēziju, 

uzlabot vides standartus un risināt sabiedrības veselības problēmas;” 

2. daļa: „prasa, lai vispirms būtu ņemta vērā ikviena Konkurences ģenerāldirektorāta 

lēmuma ietekme uz darbvietām un lai tā būtu objektīvi pamatojama vai, ja 

nepieciešams, tiktu atlīdzināts darbiniekiem, kurus skāruši pasākumi, ar ko novērš 

dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu; prasa plašāk iesaistīt sociālos 

partnerus un jo īpaši darba ņēmēju organizācijas un arodbiedrības valsts un Eiropas 

līmenī, lai nepieļautu sociālā dempinga praksi šajā nozarē un nodrošinātu 

kvalitatīvas nodarbinātības izveidi; prasa iesaistīt darba ņēmējus nozares lēmumu 

pieņemšanas procesā;” 

 
S&D, PPE, ECR 

§ 11 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „gaida ANO Klimata pārmaiņu konferences divdesmit 

pirmo sesiju, kas notiks Parīzē;” un „uzsver, ka šāds nolīgums nodrošinātu godīgu 

konkurenci visiem parasto metālu ražotājiem un padarītu liekus cenu pielāgojumus 

uz robežas, ja vien tiek efektīvi uzraudzīta nolīguma īstenošana un vajadzības 

gadījumā tiek veikti korektīvi pasākumi;” 

2. daļa: „gaida ANO Klimata pārmaiņu konferences divdesmit pirmo sesiju, kas notiks 

Parīzē;” 

3. daļa: „uzsver, ka šāds nolīgums nodrošinātu godīgu konkurenci visiem parasto metālu 

ražotājiem un padarītu liekus cenu pielāgojumus uz robežas, ja vien tiek efektīvi 

uzraudzīta nolīguma īstenošana un vajadzības gadījumā tiek veikti korektīvi 

pasākumi;” 
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Verts/ALE, ECR 

§ 12 

1. daļa: „norāda, ka oglekļa cenas pielāgojuma mehānisms uz robežas, kas ņem vērā gan 

importu, gan eksportu, iekļauj Eiropas regulējumā emisiju samazināšanas modeli, 

kurš ietver arī teritoriālu patēriņa pieeju, un ka šāda augšupēja pieeja var piedāvāt 

universālu risinājumu, kas ļauj katrai valstij pašai suverēni lemt par to, cik vērienīga 

būs valsts klimata politika, pamatojoties uz rūpīgu attiecīgo seku ietekmes 

novērtējumu;” 

2. daļa: „aicina Komisiju nodrošināt, lai turpmākajos tirdzniecības nolīgumos būtu 

noteikumi, kas krietni uzlabo Eiropas parasto metālu izstrādājumu eksporta iespējas, 

kā arī to piekļuvi tirgum; atkārtoti uzsver, ka Komisijai reģionālajos, divpusējos un 

daudzpusējos brīvās tirdzniecības nolīgumos būtu jāparedz tirgu kropļojošas 

izejmateriālu tirdzniecības prakses (divējādu cenu un eksporta ierobežojumu) 

aizliegums;” 

 
PPE, ECR 

§ 13 

1. daļa: „uzsver, ka visos pasākumos, kuri ietekmē tirdzniecību, ir jāņem vērā starptautiskie 

tirdzniecības nolīgumi; apstiprina, ka klimata politikas mērķi aizsargāt cilvēku, 

dzīvnieku un augu dzīvību un veselību, kā arī saglabāt izsmeļamos dabas resursus, ja 

tos piemēro nediskriminējošā veidā un nevis kā apslēptu ierobežojumu, atbilst GATT 

vienošanās XX pantā minētajiem izņēmumiem; precizē, ka, ņemot vērā klimata 

pārmaiņu globālo raksturu, tās jārisina arī ar juridiskiem instrumentiem; uzskata, ka 

atmosfēra ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni (tīrs gaiss) jau tiek uzskatīta par 

dabas resursu, kas var tikt izsmelts, un tāpēc tā būtu jāuzskata par sabiedrisko 

labumu;” 

2. daļa: „turklāt precizē, ka pretpasākumus nevarētu ieviest kā rezultātu oglekļa cenas 

pielāgošanas pasākumiem uz robežas, nepārkāpjot starptautiskās tirdzniecības 

noteikumus un neriskējot saņemt sodu; atgādina, ka nolūks nekādā ziņā nav 

aizsargāt Eiropas rūpniecību, bet gan radīt tai vienlīdzīgus apstākļus ar ārvalstu 

konkurentiem;” 
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Verts/ALE, GUE/NGL, ECR 

§ 17 

1. daļa: „pauž nožēlu, ka netiešo izmaksu kompensācijas režīms, kura pamatā ir valsts 

atbalsts, vienotajā ES tirgū ir radījis jaunu negodīgas konkurences avotu starp 

elektrības patēriņa ziņā energoietilpīgo nozaru ražotājiem, no kuriem daži gūst 

finansiālu atbalstu no savu valstu iestādēm;” 

2. daļa: „mudina šo kompensāciju saskaņot un, ja tam ir pamats, piemērot Eiropas līmenī, lai 

nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus ar konkurentiem pasaules mērogā 

un starp Eiropas ražotājiem un lai garantētu efektīvu aizsardzību pret oglekļa emisiju 

pārvirzi;” 

3. daļa: „norāda, ka tas jo īpaši attiecas uz sešiem krāsainajiem metāliem, kurus tirgo par 

cenām, kas veidojas, pamatojoties uz šo metālu pieprasījumu un piedāvājumu visā 

pasaulē, un ko galvenokārt nosaka Londonas birža;” 

4. daļa: „tāpēc zina, ka parasto metālu ražotājiem ir jāpieņem esošās cenas un tie nevar 

izmaksu pieaugumu attiecināt tālāk uz patērētājiem; secina, ka obligāti ir jāsaglabā 

kompensācijas par netieši radītām emisijām;” 

5. daļa: „atsaucas uz vienošanos par tirgus stabilitātes rezerves izveidi un darbību 

(2014/0011/COD), kurā ir norādīts, ka, „cenšoties sasniegt mērķi radīt visiem 

vienādus konkurences apstākļus, šajā pārskatīšanā būtu jāapsver arī saskaņotas 

netiešo izmaksu kompensācijas sistēmas izveide Savienības līmenī”; šajā sakarībā 

atsaucas uz Padomes Regulu (EK) Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu 

īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā, kā arī uz Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 107. un 108. pantu;” 

6. daļa: „aicina Komisiju pārskatīt dažādu enerģētikas atbalsta shēmu ietekmi uz enerģijas 

mazumtirdzniecības cenām, kas netieši ietekmē energoietilpīgo nozaru 

konkurētspēju atsevišķās dalībvalstīs;” 
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PPE, Verts/ALE, ECR 

§ 19 

1. daļa: „prasa visefektīvākajām ražotnēm tajās nozarēs, kas pakļautas emisiju pārvirzes 

riskam, piešķirt bezmaksas kvotas, pamatojoties uz programmām par ieguldījumiem 

jaunā aprīkojumā, pētniecībā un izstrādē (tostarp oglekļa dioksīda uztveršanas un 

uzglabāšanas (CCS) un oglekļa dioksīda uztveršanas un izmantošanas (CCU) 

projektos), kā arī darbinieku apmācībā, tiklīdz tas ir iespējams, bet jebkurā gadījumā 

sākot no 2018. gada un ceturtā posma laikā, kas aptver periodu no 2021. līdz 

2030. gadam, jo šādu kvotu piešķiršana ir vajadzīga, lai garantētu augstus klimata un 

vides aizsardzības un darba ņēmēju tiesību standartus;”, izņemot vārdus „jaunā 

aprīkojumā, pētniecībā un izstrādē (tostarp oglekļa dioksīda uztveršanas un 

uzglabāšanas (CCS) un oglekļa dioksīda uztveršanas un izmantošanas (CCU) 

projektos), kā arī darbinieku apmācībā, tiklīdz tas ir iespējams, bet jebkurā gadījumā 

sākot no 2018. gada un ceturtā posma laikā, kas aptver periodu no 2021. līdz 

2030. gadam,” 

2. daļa: „jaunā aprīkojumā, pētniecībā un izstrādē (tostarp oglekļa dioksīda uztveršanas un 

uzglabāšanas (CCS) un oglekļa dioksīda uztveršanas un izmantošanas (CCU) 

projektos), kā arī darbinieku apmācībā, tiklīdz tas ir iespējams, bet jebkurā gadījumā 

sākot no 2018. gada un ceturtā posma laikā, kas aptver periodu no 2021. līdz 

2030. gadam,” 

3. daļa: „uzsver, ka ir absolūti nepieciešams veikt ieguldījumus pētniecībā un izstrādē, 

tādējādi saglabājot Eiropas izcilību parasto metālu ražošanā; atgādina, ka tās 

rūpniecības nozares, kas veic ieguldījumus, vislabāk pārvar krīzi;” 

4. daļa: „aicina no ETS izsolēm gūtos ieņēmumus izmantot rīcības pasākumu finansēšanai 

klimata jomā gan ES, gan jaunattīstības valstīs, tostarp atjaunojamās enerģijas un 

energoefektivitātes projektos veikto ieguldījumu finansēšanai dažādās rūpniecības 

nozarēs;” 

5. daļa: „atbalsta 2030. gada klimata un enerģētikas satvaram atbilstošos plānus, ar ko 

iecerēts izveidot mehānismu, lai atbalstītu oglekļa dioksīda uztveršanas un 

uzglabāšanas tehnoloģijas, inovatīvus atjaunojamās enerģijas veidus un mazoglekļa 

tehnoloģiskās inovācijas rūpniecības nozarēs (NER 400), kā noteikts Eiropadomes 

2014. gada 23. oktobra sanāksmes secinājumos; ierosina, lai izmēģinājuma un 

demonstrācijas projekti oglekļa dioksīda uztveršanas, izmantošanas un uzglabāšanas 

jomā būtu daļa no mazoglekļa tehnoloģiju finansējuma programmās, ko atbalsta 

Komisija saskaņā ar NER 300 programmu un nākamo NER 400 programmu, 

finansētājam un dalībniekam kopīgi uzņemoties finanšu risku;” 

6. daļa: „atgādina par valsts sektora ieguldījumu svarīgo nozīmi, kā arī Eiropas kontekstā par 

programmā „Apvārsnis 2020” paredzētajiem līdzekļiem vides un energoefektivitātes 

uzlabošanai parasto metālu rūpniecībā, tostarp panākot zemu oglekļa emisiju līmeni 

saskaņā ar stratēģijas „Eiropa 2020” mērķiem; uzskata, ka darbinieku apmācība 

attiecībā uz mazoglekļa tehnoloģijām un praksi rūpniecībā ir stratēģisks ieguldījums, 

ko nepieciešams pilnībā integrēt programmās, kuras atbalsta Komisija, lai finansētu 

pāreju uz mazoglekļa ekonomiku;” 
 



P8_PV(2015)12-16(VOT)_LV.doc 24 PE 573.976 

12. Stāvoklis Ungārijā — turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas Parlamenta 

2015. gada 10. jūnija rezolūciju 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015, 

B8-1361/2015 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

Politiskās grupas rezolūcijas priekšlikums 

B8-1349/2015  PPE EB - 203, 415, 70 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-1351/2015  

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

§ 3 § sākotnējais 

teksts 

PS + 547, 124, 20 

§ 5 § sākotnējais 

teksts 

PS - 322, 325, 39 

§ 7 § sākotnējais 

teksts 

PS + 514, 150, 21 

§ 10 § sākotnējais 

teksts 

PS - 320, 329, 38 

H apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 347, 327, 14 

2 +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) EB + 327, 293, 61 

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-1351/2015  S&D  ↓  

B8-1358/2015  ALDE  ↓  

B8-1359/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1360/2015  ECR  ↓  

B8-1361/2015  GUE/NGL  ↓  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

PPE: § 3, 5, 7, 10 
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Pieprasījumi balsot pa daļām 

PPE 

H apsvērums 

1. daļa: „tā kā Komisija nav atbildējusi uz Parlamenta prasību sākt padziļinātu uzraudzību 

par demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību stāvokli Ungārijā;” 

2. daļa: „tā kā Komisijas paziņojumā 2015. gada 2. decembra plenārsēdes debatēs tika 

norādīts, ka Komisija ir gatava izmantot visus tās rīcībā esošos līdzekļus, tostarp 

pienākumu neizpildes procedūras, lai nodrošinātu to, ka gan Ungārija, gan jebkura 

cita dalībvalsts pilda savus pienākumus saskaņā ar ES tiesību aktiem un respektē 

LES 2. pantā noteiktās Savienības vērtības; tā kā Komisija uzskata, ka nosacījumi 

par tiesiskuma mehānisma izmantošanu attiecībā uz Ungāriju šajā posmā nav 

izpildīti,” 

 


