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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. Noteikumi, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas 

Robežu kodekss) ***I 

Ziņojums: Heidi Hautala (A8-0359/2015) 

Priekšmets PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

viens balsojums PS + 533, 86, 36 

 

 

2. 1979. gada Konvencijas par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos 

1998. gada Protokolā par smagajiem metāliem izdarītie grozījumi *** 

Ieteikums: Giovanni La Via (A8-0002/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

balsojums: piekrišana PS + 617, 25, 30 

 

 

 

3. 1979. gada Konvencijas par gaisa pārrobežu piesārņojumu lielos attālumos 

1998. gada Protokolā par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem izdarītie 

grozījumi *** 

Ieteikums: Giovanni La Via (A8-0001/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

balsojums: piekrišana PS + 624, 21, 34 

 

 

 

4. Nolīgums par sadarbību starp Eurojust un Ukrainu * 

Ziņojums: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0007/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

viens balsojums PS + 555, 67, 61 
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5. Nolīgums par sadarbību starp Eurojust un Melnkalni * 

Ziņojums: Nathalie Griesbeck (A8-0008/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

viens balsojums PS + 567, 58, 63 

 

 

6. Pieprasījums atcelt Robert Jarosław Iwaszkiewicz imunitāti 

Ziņojums: Renato Soru (A8-0015/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

balsojums: lēmuma priekšlikums  +  

 

 

7. Pieprasījums atcelt Robert Jarosław Iwaszkiewicz imunitāti 

Ziņojums: Kostas Chrysogonos (A8-0016/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

balsojums: lēmuma priekšlikums  +  

 

 

8. Pieprasījums atcelt Florian Philippot imunitāti 

Ziņojums: Laura Ferrara (A8-0014/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

balsojums: lēmuma priekšlikums  +  
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9. Eiropas platformas izveide sadarbības uzlabošanai nedeklarēta darba 

novēršanā un atturēšanā no tā ***I 

Ziņojums: Georgi Pirinski (A8-0172/2015) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

viss teksts — 1. bloks 62AD komiteja  +  

2. bloks 1-61 komiteja  ↓  

9. pants 64S EFDD PS - 80, 608, 5 

62AD komiteja  +  

aiz 11. panta 63 EFDD PS - 79, 609, 7 

balsojums: Komisijas priekšlikums  +  

balsojums: normatīvā rezolūcija PS + 619, 69, 7 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFDD: grozījumi Nr. 63, 64 
 

 

10. ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijas starpposma pārskatīšana 

Ziņojums: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 11 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 425, 263, 10 

3 +  

§ 25 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 29 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 31 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 40 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 41 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 42 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 58 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 422, 252, 27 

3 +  

§ 71 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 72 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 78 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 357, 339, 1 

§ 80 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 370, 305, 22 

aiz § 80 2 ENF  -  

§ 81 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 647, 44, 11 

2/PS + 478, 211, 11 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 82 § sākotnējais 

teksts 

PS + 469, 201, 25 

§ 88 § sākotnējais 

teksts 

PS + 347, 298, 49 

aiz § 90 3 ENF  -  

aiz A apsv. 1 ENF  -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 592, 52, 45 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ECR: §§ 80 (2. daļa), 81, 82, 88 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

PPE: §§ 25, 29, 41, 42, 72, 82, 88 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

PPE: 

§ 11 

1. daļa: „aicina Komisiju panākt, lai bioloģiskā daudzveidība un ekosistēmas kļūtu par 

ekonomikā ietekmīgāku faktoru, tā paverot ceļu pārejai uz zaļo ekonomiku,” 

2. daļa: „un mudina Komisiju enerģiskāk īstenot pasākumus, kuru mērķis ir veicināt Eiropas 

pusgada ekoloģizāciju;” 

3. daļa: „uzsver, ka par bioloģisko daudzveidību ir atbildīga visa sabiedrība un ka šādas 

atbildības pamatā nevar būt tikai publiskie izdevumi;” 

 

§ 31 

1. daļa: „aicina dalībvalstis par prioritāru noteikt mērķi līdz 2020. gadam atjaunot 15 % 

degradēto ekosistēmu un šajā nolūkā izmantot apropriācijas, kas pieejamas saskaņā ar 

DFS;” 

2. daļa: „aicina Komisiju sagatavot norādījumus par to, kā šādas apropriācijas izmantot 

degradēto ekosistēmu atjaunošanai un bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai kopumā;” 

 

§ 40 

1. daļa: „uzsver, ka ENP principā vajadzētu būt teritorijām, kurās tiek aizsargāti un veicināti 

ekoloģiskas lauksaimniecības procesi, piemēram, apputeksnēšana un augsnes 

saglabāšana;” 

2. daļa: „prasa, lai Komisija publicētu datus par to, cik daudzas dalībvalstis kopš Regulas (ES) 

Nr. 1307/2013 stāšanās spēkā ir atļāvušas šajās ENP izmantot pesticīdus un mēslošanas 

līdzekļus;” 

 

§ 58 

1. daļa: „aicina Komisiju un dalībvalstis līdz 2020. gadam pakāpeniski likvidēt videi kaitīgas 

subsīdijas”, izņemot vārdus „līdz 2020. gadam; 

2. daļa: „līdz 2020. gadam” un „nodrošinot, ka līdz 2016. gadam ir pabeigta šādu subsīdiju 

izvērtēšana un ka attiecīgajās ES nozaru politikas jomās ir iekļautas prasības par 

ziņošanu;”; 

3. daļa: „mudina Komisiju un dalībvalstis pilnībā atbalstīt un veicināt pāreju uz aprites 

ekonomiku;” 
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§ 71 

1. daļa: „uzskata, ka stratēģija ir nepilnīga, jo attiecas uz bioloģiskās daudzveidības izzušanu 

tikai aizsargājamās dabas teritorijās; mudina Komisiju un dalībvalstis sadarbībā ar 

vietējām pašvaldībām un pilsonisko sabiedrību vākt informāciju par attiecīgajām 

dzīvotnēm un sugām”, izņemot vārdus “sadarbībā ar vietējām pašvaldībām un 

pilsonisko sabiedrību” 

2. daļa: „un izveidot atbilstošas sistēmas, kas nepieļautu dzīvotņu sašķelšanu un bioloģiskās 

daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu neto zudumu;” 

3. daļa: „sadarbībā ar vietējām pašvaldībām un pilsonisko sabiedrību” 

 

§ 78 

1. daļa: „pauž nožēlu, ka ES vides tiesību aktiem trūkst konsekventu un efektīvu vides 

inspekciju un uzraudzības, kas ļautu atklāt un nepieļaut vides tiesību aktu pārkāpumus 

dažādās nozarēs, tostarp attiecībā uz aizsargājamām dabas teritorijām; atzinīgi vērtē 

sagatavošanas darbu, kas ir veikts, cenšoties izveidot vides inspekciju ES mēroga 

sistēmu,” 

2. daļa: „un aicina Komisiju vairs nevilcināties un nākt klajā ar attiecīgu likumdošanas 

priekšlikumu;” 

 

§ 81 

1. daļa: „ar bažām īpaši uzsver to, ka aizvien vairāk zinātnisko faktu liecina — neonikotinoīdu 

pesticīdi var nelabvēlīgi ietekmēt būtiski svarīgus pakalpojumus, piemēram, 

apputeksnēšanu un dabīgo aizsardzību pret kaitēkļiem;” 

2. daļa: „tāpēc aicina Komisiju uzturēt spēkā neonikotinoīdu izmantošanas aizliegumu, ko tā ir 

noteikusi;” 

ECR, PPE: 

§ 80 

1. daļa: „aicina Komisiju un dalībvalstis nekavējoties sākt īstenot Eiropas iniciatīvu 

apputeksnētājiem — īpašu uzmanību pievēršot augu rezistencei pret 

kaitēkļiem, kura ietekmē bites un citus apputeksnētājus, — un” un “šajā 

nolūkā ņemot vērā politiku, kas dalībvalstīs jau tiek īstenota;” 
2. daļa: „bez turpmākas vilcināšanās sagatavot priekšlikumus attiecībā uz Augsnes 

pamatdirektīvu, direktīvu par iespēju vērsties tiesu iestādēs un arī attiecībā uz 

pārskatīto ES tiesisko regulējumu par vides inspekcijām,” 
 

 


