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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. Stāvoklis cilvēktiesību jomā Krimā, it īpaši Krimas tatāru stāvoklis 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0173/2016, B8-0190/2016, B8-0182/2016, B8-0183/2016, B8-0184/2016, 

B8-0186/2016, B8-0188/2016  

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0173/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE) 

§ 7 § sākotnējais 

teksts 

 + grozīts mutiski 

§ 16 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 17 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 472, 79, 33 

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0173/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0182/2016  ECR  ↓  

B8-0183/2016  EFDD  ↓  

B8-0184/2016  S&D  ↓  

B8-0186/2016  PPE  ↓  

B8-0188/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0190/2016  ALDE  ↓  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

PPE: galīgais balsojums 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ECR: § 16, 17 
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Dažādi 

Andrej Plenković ierosināja šādu mutisku grozījumu kopīgā rezolūcijas priekšlikuma RC-B8-

0173/2016 7. punktā: 

“7. aicina Krievijas Federācijas iestādes un Krimas de facto iestādes, kurām ir jāievēro starptautiskās 

humanitārās tiesības un starptautiskās cilvēktiesības, atļaut netraucēti iekļūt Krimā starptautisko 

institūciju pārstāvjiem un EDSO, ANO un Eiropas Padomes neatkarīgajiem ekspertiem, kā arī 

cilvēktiesību NVO un plašsaziņas līdzekļiem, kas vēlas apmeklēt Krimu, vērtēt situāciju tajā un ziņot 

par to; aicina Padomi un EĀDD izdarīt spiedienu uz Krieviju šajā jautājumā; atzinīgi vērtē Eiropas 

Padomes ģenerālsekretāra lēmumu nosūtīt uz Krimu īpašo pārstāvi cilvēktiesību jautājumos, jo tas bija 

pirmais apmeklējums pēc Krievijas veiktās aneksijas, un tiek sagaidīts, ka tas sniegs jaunu 

novērtējumu par situāciju uz vietas; ar nepacietību gaida viņa konstatējumus; uzsver, ka jebkāda 

starptautiska klātbūtne uz vietas ir jāsaskaņo ar Ukrainu;” 
 

2. Bahreina — Mohammed Ramadan lieta 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0174/2016, B8-0192/2016, B8-0194/2016, B8-0195/2016, B8-0196/2016, 

B8-0197/2016, B8-0198/2016  

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0174/2016  

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

§ 3 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

A apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

aiz L apsv. 1 GUE/NGL  -  

O apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0174/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0192/2016  EFDD  ↓  

B8-0194/2016  S&D  ↓  

B8-0195/2016  PPE  ↓  

B8-0196/2016  ECR  ↓  

B8-0197/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0198/2016  ALDE  ↓  
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Pieprasījumi balsot atsevišķi 

GUE/NGL: A apsv. 

PPE: § 3, O apsvērums 
 

Dažādi 

Kopīgo rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0174/2016 ir parakstījusi arī Mara Bizzotto. 
 

 

3. Honkongā bezvēsts pazudušo grāmatu izdevēju lieta 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0175/2016, B8-0176/2016, B8-0189/2016, B8-0191/2016, B8-0185/2016, 
B8-0187/2016, B8-0193/2016  

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0175/2016 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

aiz § 7 1 GUE/NGL PS - 278, 322, 11 

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0175/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0176/2016  EFDD  ↓  

B8-0185/2016  S&D  ↓  

B8-0187/2016  PPE  ↓  

B8-0189/2016  ECR  ↓  

B8-0191/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0193/2016  ALDE  ↓  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL: grozījums Nr. 1 
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4. 2015. gada progresa ziņojums par Serbiju 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0166/2016 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0166/2016  

(AFET komiteja) 

§ 1 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 7 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 12 2 Verts/ALE PS + 291, 233, 97 

§ 18 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 21 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 23 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 27 1 ALDE  +  

aiz § 27 3 Verts/ALE  +  

§ 30 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 498, 66, 70 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

Verts/ALE: grozījums Nr. 2 

ENF, ECR: galīgais balsojums 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ENF: § 1, 7, 18, 21, 23 
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Pieprasījumi balsot pa daļām 

PPE: 

§ 30 

1. daļa viss teksts, izņemot vārdus “4 000” un “kas patlaban piesārņo Serbijas zemi un kaitē 

iedzīvotājiem,” 

2. daļa šie vārdi 

 
ECR: 

§ 18 

1. daļa viss teksts, izņemot vārdus “atzinīgi vērtē sekmīgi notikušo praida gājienu 2015. 

gada 20. septembrī; tomēr uzsver, ka joprojām sagādā bažas diskriminācija un 

vardarbība, kas vērsta pret LGBTI personām; šajā saistībā mudina valdību 

pievērsties Eiropas Padomes Ministru komitejas Ieteikumam CM/Rec(2010)5 

dalībvalstīm;” 

2. daļa šie vārdi 
 

 

5. Kosovas integrācijas process Eiropas Savienībā 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0167/2016 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0167/2016  

(AFET komiteja) 

§ 4 1 ALDE  +  

§ 6 § sākotnējais 

teksts 

 + grozīts mutiski 

§ 8 4 GUE/NGL  -  

§ 10 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 14 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 17 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 20 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 23 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 26 2 PPE PS + 331, 250, 58 

aiz § 26 7 Verts/ALE  +  

§ 36 6 Verts/ALE  +  

2. atsauce 3 GUE/NGL EB - 131, 450, 54 

B apsvērums 5 Verts/ALE  +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 403, 130, 104 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ENF: galīgais balsojums 

PPE: grozījums Nr. 2 

ECR: galīgais balsojums 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ENF: §§ 10, 14, 17, 20, 23 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ECR: 

§ 10 

1. daļa viss teksts, izņemot vārdus “aicina Komisiju pielikt lielākas pūles attiecībā uz 

Kosovas vīzu liberalizācijas procesu; ir gatavs atbalstīt un aicina Padomi ātri 

atbalstīt bezvīzu režīmu ar Kosovu, tiklīdz Komisija būs savlaicīgi noteikusi, ka visi 

tehniskie kritēriji ir izpildīti;” un “prasa visām ES iestādēm, it īpaši Komisijai, 

paātrināt Kosovas vīzu liberalizācijas procesu un mudina Kosovas iestādes pildīt 

savas saistības un īstenot pārējos kritērijus, lai Kosova varētu ieviest bezvīzu režīmu 

2016. gadā, kas nodrošinās Kosovas iedzīvotāju tuvināšanos ES;” 

2. daļa “aicina Komisiju pielikt lielākas pūles attiecībā uz Kosovas vīzu liberalizācijas 

procesu; ir gatavs atbalstīt un aicina Padomi ātri atbalstīt bezvīzu režīmu ar Kosovu, 

tiklīdz Komisija būs savlaicīgi noteikusi, ka visi tehniskie kritēriji ir izpildīti;” 

3. daļa “prasa visām ES iestādēm, it īpaši Komisijai, paātrināt Kosovas vīzu liberalizācijas 

procesu un mudina Kosovas iestādes pildīt savas saistības un īstenot pārējos 

kritērijus, lai Kosova varētu ieviest bezvīzu režīmu 2016. gadā, kas nodrošinās 

Kosovas iedzīvotāju tuvināšanos ES;” 
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§ 14 

1. daļa “turklāt atzinīgi vērtē arī tiesību akta par aizsardzību pret diskrimināciju pieņemšanu 

2015. gada maijā un ombudam piešķirtās pilnvaras darboties kā līdztiesību 

nodrošinošai struktūrai; atkārtoti pauž bažas par lietu izskatīšanas un izmeklēšanas 

zemo līmeni saistībā ar naidīgiem izteikumiem, jo īpaši tādiem, kas vērsti pret 

LGBTI un minoritāšu kopienām;” 

2. daļa “mudina Padomdevēju un koordinācijas grupu LGBTI kopienas tiesību jautājumos 

aktīvi sekot šīm lietām un paustajām bažām;” 
 

Dažādi 

Ulrike Lunacek ierosināja šādu mutisku grozījumu 6. punktā: 

“6. pieņem zināšanai Konstitucionālās tiesas lēmumu par Serbu Pašvaldību asociācijas īstenošanu; 

aicina pilnā apmērā un apņēmīgi īstenot panāktās vienošanās; prasa ievērot tiesiskumu, pauž nožēlu 

par to, ka opozīcijas spēki neizmantoja šo apturēšanu, lai atsāktu parlamentāro dialogu, un mudina 

visus politiskos spēkus rīkoties konstruktīvi savas valsts un tās demokrātisko iestāžu un pilsoņu 

interesēs; uzskata, ka noteikumu par demokrātiju, politisko dialogu un netraucētu parlamenta darbu 

pilnīga ievērošana ir būtiska, lai nodrošinātu visu Kosovas reformu programmas aspektu īstenošanu; 

stingri nosoda vardarbīgo Asamblejas darba paralizēšanu, prasa nepieļaut turpmākus vardarbīgus 

protestus Asamblejā un uzsver, ka Asamblejā ievēlētajiem deputātiem būtu jāsanāk un jāapspriež 

aktuāli jautājumi, pilnībā ievērojot cieņu pret iestādi; uzsver, ka valdībai vajadzētu ņemt vērā 

parlamenta rezolūcijas un lēmumus un ziņot, kā to prasa likumdevēja iestāde, pirms tiek pieņemti 

lēmumi par nolīgumu noslēgšanu ar citām valstīm; šajā sakarībā atzinīgi vērtē divu Kosovas 

parlamenta deputātu attiecīgi no valdošās koalīcijas un opozīcijas veiksmīgi sagatavoto 2015. gada 20. 

novembra priekšlikumu; aicina visus iesaistītos politiskos dalībniekus atsākt politisko dialogu, lai rastu 

izeju no strupceļa un panāktu ilgtspējīgu risinājumu, kas atjaunotu Kosovas Asamblejas normālu 

darbību; aicina visus Kosovas vadītājus attiekties pret šo situāciju īpaši nopietni un rīkoties atbildīgi, 

paturot prātā, ka Asambleju ir ievēlējusi Kosovas tauta, lai tā strādātu Kosovas tautas labā; pauž bažas 

par to, ka atkārtojas vardarbības akti, un aicina tiesībaizsardzības iestādes pildīt savus pienākumus, 

pilnībā ievērojot juridiskās procedūras; ar bažām norāda uz notikumiem, kas noveduši pie dažu 

parlamenta deputātu apcietināšanas, un aicina veikt izmeklēšanu par iespējamu ļaunprātīgu varas 

izmantošanu, kas saistīta ar šiem apcietināšanas gadījumiem; prasa Kosovas Asamblejai precizēt 

noteikumus par imunitātes atcelšanu tās deputātiem; ņem vērā ombuda pieprasījumu Valsts 

prokuratūrai Prištinā, lai sāktu izmeklēšanu par policijas iejaukšanos 2015. gada 28. novembrī;” 
 

 

6. Stāvoklis Lībijā 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0146/2016, B8-0181/2016, B8-0169/2016, B8-0170/2016, B8-0177/2016, 
B8-0178/2016, B8-0179/2016, B8-0180/2016  

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0146/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE) 

aiz § 1 4 GUE/NGL  -  

§ 5 8 EFDD  -  

§ 6 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

2/PS + 506, 123, 12 

§ 11 5 GUE/NGL  -  

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 489, 132, 16 

2/PS + 422, 176, 31 

§ 12 6 GUE/NGL  -  

§ sākotnējais 

teksts 

PS + 477, 131, 32 

aiz § 13 1 ENF PS - 169, 432, 34 

aiz § 15 9 EFDD  -  

A apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

B apsv. 2 GUE/NGL  -  

aiz B apsv. 3 GUE/NGL  -  

aiz K apsv. 7 EFDD  -  

aiz O apsv. 10 EFDD  -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 478, 81, 81 

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0146/2016  ECR  ↓  

B8-0169/2016  ALDE  ↓  

B8-0170/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0177/2016  PPE  ↓  

B8-0178/2016  S&D  ↓  

B8-0179/2016  ENF  ↓  

B8-0180/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0181/2016  EFDD  ↓  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ECR: § 11 

EFDD: § 12 

ENF: grozījums Nr. 1, galīgais balsojums 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

Verts/ALE: § 12 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

EFDD: 

§ 6 

1. daļa “nosoda Daesh destabilizējošos teroristiskos uzbrukumus, kas vērsti pret Lībijas 

tautu, tostarp minoritātēm, kā arī naftas infrastruktūrām, kas atrodas al-Sidra un Ras 

Lanuf, un jebkādus mēģinājumus izjaukt stabilizācijas procesu valstī;” 

2. daļa “aicina izveidot starptautisku koalīciju, lai novērstu Lībijā aizvien lielāko Daesh 

klātbūtni, kas destabilizē valsti un apdraud ne tikai kaimiņos esošās Sāhelas un 

Sahāras valstis, bet arī ES;” 

 
§ 11 

1. daļa viss teksts, izņemot vārdu “NATO” 

2. daļa šis vārds 
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Verts/ALE: 

A apsv. 

1. daļa viss teksts, izņemot vārdus “opozīcijas kustībām” 

2. daļa šie vārdi 
 

Dažādi 

Rezolūcijas priekšlikumu B8-0180/2016 ir parakstījusi arī Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL grupa). 

Kopīgo rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0146/2016 ir parakstījusi arī Alessia Maria Mosca (S&D 

grupa).  

Marlene Mizzi ir atsaukusi savu parakstu no kopīgā rezolūcijas priekšlikuma RC-B8-0146/2016. 
 

 

7. Salas stāvoklis 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0165/2016 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0165/2016 

 (REGI komiteja) 

§ 3 11 PPE  +  

§ 5 12 PPE  +  

aiz § 5 1 GUE/NGL PS + 495, 119, 25 

§ 10 3 ECR EB + 341, 249, 47 

§ 12 4 ECR  -  

§ 13 5 ECR  -  

§ 16 6S ECR  -  

A apsv. 7 PPE  +  

E apsvērums 8 PPE  +  

F apsvērums 9 PPE  +  

H apsvērums 2 ECR  +  

J apsvērums 10 PPE  +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL: grozījums Nr. 1 
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8. Vietējo un reģionālo pašvaldību loma saistībā ar Eiropas strukturālajiem un 

investīciju fondiem (ESIF) 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0171/2016 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0171/2016  

(REGI komiteja) 

§ 2 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

Verts/ALE: 

§ 2 

1. daļa viss teksts, izņemot vārdus “ka jebkāda ESI fondu pārplānošana būtu jāveic saskaņā 

ar KNR noteikumiem un” 

2. daļa šie vārdi 
 

 

9. ISIS veikta reliģisko minoritāšu sistemātiska masveida slepkavošana 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0154/2016, B8-0156/2016, B8-0157/2016, B8-0159/2016, B8-0161/2016, 

B8-0162/2016, B8-0149/2016 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0149/2016 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

§ 3 1 GUE/NGL  -  

§ 10 § sākotnējais 

teksts 

PS + 470, 131, 26 

§ 14 2 GUE/NGL  -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0149/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0154/2016  ECR  ↓  

B8-0156/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0157/2016  ALDE  ↓  

B8-0159/2016  S&D  ↓  

B8-0161/2016  PPE  ↓  

B8-0162/2016  EFDD  ↓  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ECR: § 10 
 

Dažādi 

Kopīgo rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0149/2016 un rezolūcijas priekšlikumu B8-0154/2016 ir 

parakstījis arī Bas Belder (ECR grupa). 

Kopīgo rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0149/2016 ir parakstījuši arī Alessia Maria Mosca (S&D 

grupa), Mara Bizzotto un Mario Borghezio. 

Kopīgo rezolūcijas priekšlikumu B8-0161/2016 ir parakstījusi arī Marijana Petir (PPE grupa). 

 
 


