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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. Atļauja Austrijai parakstīt un ratificēt Hāgas 1965. gada 15. novembra 

Konvenciju un Maltai – pievienoties minētajai Konvencijai *** 

Ieteikums: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

balsojums: piekrišana PS + 566, 14, 65 

 

 

 

2. ES un Sanmarīno nolīgums par finanšu konta informācijas automātisku 

apmaiņu * 

Ziņojums: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

viens balsojums PS + 607, 22, 18 

 

 

3. Horvātijas pievienošanās konvencijai par Savienības finanšu interešu 

aizsardzību * 

Ziņojums: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

viens balsojums PS + 599, 26, 26 

 

 

4. Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls, darba ņēmēju piekļuve mobilitātes 

pakalpojumiem un turpmāka darba tirgu integrācija ***I 

Ziņojums: Heinz K. Becker (A8-0224/2015) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

viss teksts — 1. bloks 177 AD komiteja  +  

2. bloks 1-176 komiteja  ↓  

aiz 13. panta 181= 

183= 

EFDD, ENF PS - 77, 567, 6 

14. pants, § 1, 

ievaddaļa 

178 EFDD PS - 62, 580, 6 

14. pants, § 1, a punkts 

(17. pants, § 1, 

groz. Nr. 177, 

a punkts) 

179 S EFDD PS - 56, 581, 9 

177 AD komiteja  +  

16. pants 

(177. grozījuma 

19. pants) 

180 S EFDD PS - 58, 586, 5 

177 AD komiteja  +  

aiz 13. apsv. 182 ENF  -  

balsojums: Komisijas priekšlikums  +  

balsojums: normatīvā rezolūcija PS + 576, 56, 21 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFDD: grozījumi Nr. 178, 179, 180, 181 

ENF: grozījumi Nr. 181, 183 
 

 

5. Ārkārtas autonomu tirdzniecības pasākumu ieviešana Tunisijas Republikai 

***I 

Ziņojums: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

priekšlikums noraidīt 

Komisijas 

priekšlikumu  

16 vairāk nekā 

40 deputāti 

PS - 114, 528, 9 

atbildīgās komitejas 

grozījumi — balsošana 

kopumā 

1-3 komiteja  +  

1. pants, § 1 13 vairāk nekā 

40 deputāti 

EB - 175, 455, 17 

5= 

12= 

EFDD 

vairāk nekā 

40 deputāti 

PS + 432, 176, 43 

2. pants, § 1 6 EFDD  -  

4. pants, § 1 7= 

14= 

EFDD 

vairāk nekā 

40 deputāti 

PS - 188, 434, 29 

5. pants, § 1 8 EFDD  -  

aiz 5. panta 17 GUE/NGL  -  

4 komiteja  +  

6. pants, aiz § 1 9 EFDD  -  

7. pants, § 12 10 EFDD PS - 92, 513, 47 

9. apsvērums 11= 

15= 

vairāk nekā 

40 deputāti 

PPE 

EB + 424, 191, 34 

balsojums: Komisijas priekšlikums PS + 475, 126, 35 

balsojums: normatīvā rezolūcija PS balsošana atlikta  

(Reglamenta 61. pants, 2. punkts) 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFDD: grozījumi Nr. 5, 7, 10, 16 

ENF: grozījums Nr. 16, Komisijas priekšlikums 
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6. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums 

EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass 

Ziņojums: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016) (vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu) 

Priekšmets PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 558, 83, 4 

 

 

 

7. Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada 

izaugsmes pētījums 

Ziņojums: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 1 6 ALDE PS - 136, 469, 45 

§ sākotnējais 

teksts 

ats. +  

aiz § 1 4 Verts/ALE PS - 148, 483, 17 

§ 2 25 GUE/NGL  -  

aiz § 2 5 Verts/ALE PS - 91, 538, 18 

§ 3 26 GUE/NGL  -  

§ 5 27 GUE/NGL  -  

§ 7 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

aiz § 7 12 EFDD PS - 160, 461, 23 

§ 8 7 ALDE PS - 138, 481, 30 

28 GUE/NGL  -  

§ 9 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 10 13 EFDD PS - 68, 561, 22 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

2 +  

3 +  

4 +  

aiz § 10 14 EFDD  -  

§ 11 15 EFDD PS - 121, 496, 32 

§ 12 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

aiz § 13 29 GUE/NGL  -  

§ 15 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 16 8 ALDE PS - 167, 460, 26 

16 EFDD PS - 177, 442, 27 

30 GUE/NGL PS - 148, 448, 41 

§ 18 31 GUE/NGL  -  

§ 19 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 20 32 GUE/NGL  -  

aiz § 20 33 GUE/NGL PS - 115, 475, 54 

§ 21 34 GUE/NGL  -  

9 ALDE PS - 129, 495, 27 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/AN + 390, 205, 48 

aiz § 21 3 Verts/ALE PS - 83, 506, 52 

§ 24 18 EFDD  -  

10 ALDE PS - 120, 505, 19 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 25 35 GUE/NGL  -  

aiz § 25 19 EFDD PS - 123, 506, 21 

§ 26 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

aiz § 26 1 Verts/ALE PS - 122, 509, 18 

2 Verts/ALE PS - 78, 508, 57 

20 EFDD PS - 94, 510, 39 

§ 27 11 ALDE  -  

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 28 36 GUE/NGL  -  

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 457, 168, 24 

2/PS + 463, 161, 9 

3/PS + 462, 171, 7 

aiz § 28 21 EFDD PS - 175, 464, 7 

§ 30 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 32 22 EFDD PS - 159, 473, 16 

§ sākotnējais 

teksts 

ats. +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

apakšvirsraksts pirms 

33. § 

37 GUE/NGL PS - 118, 516, 13 

§ 33 38 GUE/NGL PS - 111, 529, 8 

§ 34 39 GUE/NGL  -  

§ 35 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 36 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 37 40 GUE/NGL PS - 161, 470, 18 

§ 38 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 40 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 43 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 45 41 GUE/NGL  -  

§ 46 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 47 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 508, 98, 47 

§ 48 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 51 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

A apsv. 23 GUE/NGL  -  

aiz H apsv. 24 GUE/NGL  -  

I apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 395, 203, 50 
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Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL: grozījumi Nr. 30, 33, 37, 38, 40 

EFDD: grozījumi Nr. 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21 un 22 

Verts/ALE: grozījumi Nr. 1, 2, 3, 4, 5 

ALDE: grozījumi Nr. 6, 7, 8, 9, 10 

ECR: §§ 21 (2. daļa), 47 (2. daļa) 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

GUE/NGL: §§ 1, 7, 9, 12, 19, 24, 26, 27, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 46, 47, 48, 51, I apsv. 

Verts/ALE: § 1 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

GUE/NGL: 

§ 10 

1. daļa „ir informēts par to, ka privātajā sektorā samazinās aizņemto līdzekļu īpatsvars;  

uzsver, ka investīciju līmenis Eiropā ir zemāks nekā pirmskrīzes periodā;“ 

2. daļa „šajā sakarā norāda, ka liela nozīme ir straujai banku savienības un banku 

strukturālās reformas īstenošanai,“ 

3. daļa „kā arī kapitāla investīciju palielināšanai MVU, izmantojot Kapitāla tirgu 

savienību;“ 

4. daļa „aicina maksimāli izmantot ESFI un COSME, lai uzlabotu MVU piekļuvi 

finansējumam; uzskata, ka lielāka regulējuma paredzamība vienotajā tirgū uzlabos 

investoru uzticību;“ 

 
§ 15 

1. daļa „uzsver, ka ir svarīgi panākt lielāku resursefektivitāti un energoefektivitāti, tostarp 

attīstot aprites ekonomiku; “ 

2. daļa „uzsver, ka ir svarīgi turpināt veidot patiesu enerģētikas savienību, kuras pamatā ir 

solidaritāte, efektivitāte un daudzveidība, vienlaikus neignorējot vietējās izcelsmes 

energoresursus, tostarp atjaunojamo enerģiju; aicina Komisiju iekļaut šeit paustās 

bažas atsevišķām valstīm adresētajos ieteikumos, kur tas ir vissvarīgāk 

konkurētspējai un ilgtspējīgai izaugsmei;“ 

 
§ 30 

1. daļa „atgādina, ka algu noteikšana ir autonomu koplīgumu jautājums,“ 

2. daļa „un aicina attiecīgos dalībniekus nodrošināt gan atbildīgu, gan izaugsmi veicinošu 

algu attīstību, kam būtu jāatspoguļo ražīguma pieaugums; jo īpaši aicina attiecīgos 

dalībniekus valstīs, kurās ir tekošā konta deficīts vai gandrīz līdzsvarots stāvoklis, 

turpināt centienus stiprināt ražīgumu un uzturēt konkurētspēju; vienlaikus aicina 

attiecīgos dalībniekus valstīs, kurās ir liels pārpalikums, izmantot pārpaliekošos 

ietaupījumus, lai atbalstītu iekšzemes pieprasījumu un investīcijas;“ 

 
ECR: 

§ 21 

1. daļa „uzstāj uz Stabilitātes un izaugsmes pakta īstenošanu, “ 

2. daļa „vienlaikus pilnībā izmantojot pastāvošās elastīguma klauzulas un ievērojot 

Komisijas 2015. gada 13. janvāra paziņojumu (COM(2015)0012), lai cita starpā 

atbalstītu lielākas investīcijas un strukturālās reformas, kā arī risinātu draudus 

drošībai un bēgļu pieplūdumu;“ 
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§ 47 

1. daļa „vēlreiz norāda, ka ir vajadzīga fiskālā sistēma, ar kuru atalgotu par ilgtspējīgas 

politikas izstrādi un kura atbilstu principam “maksā piesārņotājs”, raidot pareizus 

signālus ieguldījumiem resursefektivitātē, ražošanas procesu modernizācijā un 

vieglāk labojamu un ilgāk lietojamu produktu ražošanā;“ 

2. daļa „vēlreiz norāda, ka pakāpeniski ir jāatceļ videi kaitīgas subsīdijas, tostarp fosilajam 

kurināmajam, un darbaspēkam uzliktie nodokļu maksājumi ir jāpārvirza uz vidi 

piesārņojošām darbībām;“ 

 
Verts/ALE: 

§ 27 

1. daļa viss teksts, izņemot vārdus „ka daudzām dalībvalstīm tas nozīmē turpināt izaugsmi 

veicinošu fiskālo konsolidāciju; no otras puses,“ 

2. daļa šie vārdi 

 
§ 28 

1. daļa viss teksts, izņemot vārdus „atzinīgi vērtējams“ un „apzinās, ka dažu dalībvalstu 

tekošā konta pārpalikums ir saistīts ar pozitīvu plašāku ietekmi uz visu vērtības ķēdi, 

kas var dažādos veidos sniegt labumu dažām citām dalībvalstīm;“ 

2. daļa „atzinīgi vērtējams“ 

3. daļa „apzinās, ka dažu dalībvalstu tekošā konta pārpalikums ir saistīts ar pozitīvu plašāku 

ietekmi uz visu vērtības ķēdi, kas var dažādos veidos sniegt labumu dažām citām 

dalībvalstīm;“ 
 

Dažādi 

Grozījums Nr. 17 bija atcelts. 

João Pimenta Lopes (GUE/NGL grupa) ir atsaucis savu parakstu zem grozījuma Nr. 25. 

Grozījumu Nr. 35 ir parakstījis arī Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL grupa). 
 

 

8. Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — nodarbinātības un 

sociālie aspekti 2016. gada izaugsmes pētījumā 

Ziņojums: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 2 1 GUE/NGL  -  

§ sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 3 § sākotnējais 

teksts 

PS + 448, 170, 22 

§ 6 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 14 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5/AN + 522, 103, 18 

§ 16 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 17 § sākotnējais 

teksts 

vs/VE + 303, 272, 64 

§ 19 § sākotnējais 

teksts 

PS + 485, 116, 38 

§ 20 2 GUE/NGL  -  

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/AN + 478, 136, 30 

§ 22 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/VE - 198, 379, 68 

§ 25 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 27 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 29 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

2/VE + 390, 235, 16 

§ 34 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 39 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 41 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/EB + 432, 210, 1 

2 -  

§ 42 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 464, 174, 4 

2 +  

§ 43 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 52 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 53 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 58 3 GUE/NGL  -  

§ 59 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 62 § sākotnējais 

teksts 

PS + 357, 245, 42 

§ 63 § sākotnējais 

teksts 

PS + 402, 180, 51 

§ 64 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 469, 121, 46 

2/PS + 443, 169, 11 

3/PS + 456, 154, 26 

4/PS + 510, 119, 5 

§ 69 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 70 § sākotnējais 

teksts 

PS + 450, 182, 2 

A apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 458, 180, 0 

I apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 404, 201, 35 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFDD: §§ 3, 14 (5. daļa), 20 (2. daļa), 42 (1. daļa), 63, 64, 70 

ALDE: §§ 19, 64 (3. daļa) 

S&D: § 62 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

PPE: §§ 17, 41, 62 

GUE/NGL: §§ 2, 34, 39, 52, 63 

ALDE: §§ 27, 62 
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Pieprasījumi balsot pa daļām 

EFDD: 

§ 16 

1. daļa viss teksts, izņemot vārdus „efektīvu fiskālo konsolidāciju,“ 

2. daļa šie vārdi 

 
§ 20 

1. daļa viss teksts, izņemot vārdus „atzīmē, ka vairākas dalībvalstis ir veikušas reformas, 

kurām ir bijusi labvēlīga ietekme, piemēram, nodarbinātības līmeņa palielināšanās, 

taču“ 

2. daļa šie vārdi 

 
§ 42 

1. daļa „atzinīgi vērtē ESIF izveidošanu tā pirmajā īstenošanas gadā un nozīmīgo atbalstu, 

ko tas sniedz Eiropas līmenī vislabākajiem projektiem;“ 

2. daļa „aicina Komisiju nodrošināt, lai ESIF veicinātu dalībvalstu un to reģionu sekmīgāku 

sociālo un ekonomisko konverģenci Eiropas Savienībā un lai visas dalībvalstis 

izmantotu iespēju saņemt šā fonda līdzekļus atbilstoši kohēzijas politikas mērķiem;“ 

„aicina Komisiju uzraudzīt un kontrolēt to, kā tiek investēti ESIF līdzekļi; uzskata, 

ka būtu jāpublicē ziņojums, kas ļautu pārbaudīt un noteikt, kāda reālā izteiksmē ir 

attiecīgo investīciju ekonomiskā un sociālā ietekme;“ 

 
PPE: 

§ 22 

1. daļa „atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu attiecībā uz investīcijām cilvēkkapitālā ar mērķi 

atjaunot nodarbinātības līmeni un ilgtspējīgu izaugsmi, taču pauž nopietnas bažas 

par to, ka publiskie izdevumi izglītībai kopš 2010. gada ir samazinājušies par 3,2 % , 

turklāt pēdējā gadā, par kuru ir pieejami attiecīgie dati (2013. gadā) šie izdevumi ir 

samazinājušies 11 dalībvalstīs;“ 

2. daļa „uzsver — lai reformas būtu efektīvas, tajās galvenā uzmanība būta jāvelta skolu 

mācību programmām un publiskajam sektoram;“ 

 
GUE/NGL: 

A apsv. 

1. daļa „tā kā bezdarba līmenis kopš 2013. gada otrā pusgada palēnām samazinās, tomēr ne 

pietiekami būtiskā apmērā, lai novērstu bezdarbu un nabadzību, kaut gan ir īstenotas 

dažas labvēlīgas makroekonomiskās politikas nostādnes un strukturālās reformas; tā 

kā bezdarba līmenis daudzās dalībvalstīs joprojām ir pārāk augsts un patlaban Eiropā 

skar 9,9 % ekonomiski aktīvo iedzīvotāju, t. i., 23 miljonus cilvēku, no kuriem 

aptuveni puse ir ilgstoši bezdarbnieki, un vairāk nekā 10 % cilvēku eurozonas 

valstīs, un visi šie rādītāji joprojām pārsniedz 2008. gada rādītājus; tā kā šie dati 

skaidri parāda, ka ir svarīgi ņemt vērā mikroekonomikas īpašos apstākļus“ 

2. daļa „un ka ir jāturpina sociāli taisnīgas strukturālās reformas, kuru sociālā ietekme būtu 

jāizvērtē, pirms tās stājas spēkā;“ 

 
§ 6 

1. daļa viss teksts, izņemot vārdus „lai uz demogrāfiskajām pārmaiņām reaģētu tādā veidā, 

kas dalībvalstu izglītības un apmācības sistēmas ļauj labāk pielāgot darba tirgus 

vajadzībām;“ 

2. daļa šie vārdi 
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§ 25 

1. daļa viss teksts, izņemot vārdus „vispārējai konkurētspējai, vienlaikus nodrošinot“ un 

„mudina dalībvalstis mazināt administratīvo slogu, lai veicinātu jauniešu 

uzņēmējdarbību;“ 

2. daļa šie vārdi 

 
§ 43 

1. daļa viss teksts, izņemot vārdus „vai cilvēkkapitāla attīstību vai veicinātu ilgtspējīgu 

iekļaujošu izaugsmi;“ un „kādi rezultāti ir gaidāmi sociālajā un ekonomikas jomā,“  

2. daļa šie vārdi 

 
§ 59 

1. daļa „aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt ES darbaspēka pārvietošanos visā 

Savienības teritorijā, jo tas sniedz jaunas iespējas gan darba ņēmējiem, gan 

uzņēmumiem;“ 

2. daļa „aicina dalībvalstis izmantot un popularizēt Eiropas instrumentus, kas ir pieejami 

darbaspēka mobilitātes veicināšanai, jo īpaši Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklu 

(EURES); pārrobežu reģionos, kur darbaspēka mobilitāte ir ļoti liela, mudina 

dalībvalstis veidot EURES pārrobežu partnerības, lai palīdzētu darba ņēmējiem 

īstenot savus mobilitātes plānus;“ 

 
§ 69 

1. daļa viss teksts, izņemot vārdus „visos Eiropas pusgada posmos,“ „šajā sakarībā“ un „gan 

racionalizēto pieeju, ko tā ieviesusi ar 2015. gada izaugsmes pētījumu;“ „tomēr 

norāda, ka daudzās dalībvalstīs situācija valsts līmenī joprojām ir nedroša;“ 

2. daļa šie vārdi 

 
ALDE: 

§ 29 

1. daļa viss teksts, izņemot vārdus „un apsvērt iespēju piemērot labvēlīgāku fiskālo 

diferenciāciju atbilstoši bērnu skaitam mājsaimniecībā;” 

2. daļa šie vārdi 

 
§ 41 

1. daļa „uzsver, ka ieguldījums sociālajā aizsardzībā, tostarp sociālajos pakalpojumos, ir 

ārkārtīgi vērtīgs gan sabiedrībai, gan ekonomikai;”  

2. daļa „norāda, ka šāds sociālais ieguldījums būtu jāpadara elastīgāks saistībā ar 

makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūru, tā mudinot dalībvalstis 

investēt sociālajos pakalpojumos, lai panāktu pozitīvu sociālo un ekonomikas 

attīstību;” 

 
§ 53 

1. daļa „ir noraizējies par to, ka darbs pats par sevi vairs nepasargā no nabadzības un nav arī 

vislabākais instruments, ar ko nodrošināt sociālo iekļaušanu, par ko liecina fakts, ka 

2014. gadā 12,7 % no darbspējīgā vecuma cilvēkiem bija darba ņēmēji, kas dzīvo 

trūkumā (2009. gadā attiecīgais īpatsvars bija mazāks — 11 %); aicina Komisiju 

piedāvāt integrētu ES stratēģiju nabadzības apkarošanai, lai varētu pievērsties visu 

grupu, jo īpaši neaizsargātāko grupu, nabadzības daudzdimensiālajiem aspektiem un 

veicināt aktīvu integrētas iekļaušanas procesu, kura pamatā ir tiesības uz pienācīgu 

sociālo aizsardzību;” 

2. daļa „šajā sakarībā vēlreiz aicina Komisiju nākt klajā ar iniciatīvu, kuras mērķis būtu 

sekmēt ienākumu minimuma ieviešanu dalībvalstīs, nepārkāpjot subsidiaritātes 

principu;” 
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I apsv. 

1. daļa viss teksts, izņemot vārdus „tā kā šāda prakse ir balstīta uz psiholoģiskiem 

aizspriedumiem, kas saistīti ar bezdarbu, un gados vecākus nenodarbinātus 

pretendentus darba devēji, iespējams, uzskata par mazāk kompetentiem un mazāk 

vēlamiem kandidātiem pieņemšanai darbā nekā nodarbinātas personas;”  

2. daļa šie vārdi 

 
EFDD, GUE/NGL, ALDE 

§ 14 

1. daļa viss teksts, izņemot vārdus „atzīmē, ka ES kopumā un daudzas no tās dalībvalstīm 

joprojām saskaras ar strukturālām problēmām, kas ir nekavējoties jārisina;”, „pauž 

bažas par to fiskālās pielāgošanās politikas nostādņu sociālo ietekmi, kuras 

galvenokārt virzītas uz izdevumu samazināšanu, un”, „un sociāli un ekonomiski 

līdzsvarotām strukturālām reformām,” un „un atbildīga fiskālā konsolidācija (ņemot 

vērā parāda atmaksājamību, ekonomisko ciklu un investīciju iztrūkumu),” 

2. daļa „atzīmē, ka ES kopumā un daudzas no tās dalībvalstīm joprojām saskaras ar 

strukturālām problēmām, kas ir nekavējoties jārisina;” 

3. daļa „pauž bažas par to fiskālās pielāgošanās politikas nostādņu sociālo ietekmi, kuras 

galvenokārt virzītas uz izdevumu samazināšanu, un” 

4. daļa „un sociāli un ekonomiski līdzsvarotām strukturālām reformām,”  

5. daļa „un atbildīga fiskālā konsolidācija (ņemot vērā parāda atmaksājamību, ekonomisko 

ciklu un investīciju iztrūkumu),” 

 
GUE/NGL, ALDE 

§ 64 

1. daļa viss teksts, izņemot a), b) un c) apakšpunktu 

2. daļa a) apakšpunkts 

3. daļa b) apakšpunkts 

4. daļa c) apakšpunkts 
 

 

9. Vienotā tirgus pārvaldība 2016. gada Eiropas pusgadā 

Ziņojums: Catherine Stihler (A8-0017/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 12 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 24 1 vairāk nekā 

76 deputāti 

PS - 222, 370, 39 

§ 27 2 vairāk nekā 

76 deputāti 

PS - 229, 353, 48 

§ 35 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

2 +  

§ 46 3 vairāk nekā 

76 deputāti 

PS + 498, 94, 45 

§ sākotnējais 

teksts 

PS ↓  

§ 52 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 462, 166, 7 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

S&D: § 46, grozījums Nr. 3 

Verts/ALE: § 46, grozījumi Nr. 1, 2, 3 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ECR: 

§ 12 

1. daļa viss teksts, izņemot vārdus „tostarp darba devēju organizācijām un arodbiedrībām,” 

2. daļa šie vārdi 

 
§ 35 

1. daļa viss teksts, izņemot vārdus „kas būtu jāizmanto, ievērojot pastāvošos tiesiskos un 

aizsardzības standartus, kā arī nodrošinot vienlīdzīgus konkurences apstākļus;” 

2. daļa šie vārdi 

 
§ 52 

1. daļa „uzskata, ka vienotajā tirgū ir jāstiprina un labāk jāsavieno tirgus uzraudzības 

iestādes un jānodrošina tām pienācīgi kvalificēts personāls, lai tās varētu risināt visas 

aktuālās problēmas, jo īpaši saistībā ar starptautisko konkurenci; mudina valstu 

tirgus uzraudzības iestādes ciešāk sadarboties, kā arī apmainīties ar informāciju un 

paraugpraksi, lai efektīvi cīnītos pret vienotajā tirgū sastopamo dažāda veida 

negodīgu konkurenci, tostarp lielo skaitu nelikumīgu un neatbilstošu produktu, kas 

rada augstas izmaksas noteikumus ievērojošiem uzņēmumiem, kā arī palielina 

draudus patērētājiem, īpaši visneaizsargātākajai to daļai; pauž bažas par Eiropas 

Savienības Padomes kavēšanos, pieņemot ražojumu drošuma un tirgus uzraudzības 

tiesību aktu kopumu, kas apdraud ražojumu drošumu ES;” 

2. daļa „aicina Padomi to nekavējoties pieņemt;” 
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10. ES un Tunisijas sarunu par brīvās tirdzniecības nolīgumu atklāšana 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0255/2016 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0255/2016 

(INTA komiteja) 

§ 2 12 GUE/NGL  -  

§ 3 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 6 13 GUE/NGL  -  

aiz § 6 14 GUE/NGL  -  

aiz § 10 8 Verts/ALE  -  

15 GUE/NGL  -  

§ 11 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 13 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 16 4 S&D EB - 303, 311, 13 

16 GUE/NGL  -  

§ 17 5 S&D bd   

1/EB + 317, 286, 16 

2 -  

aiz § 21 6 S&D  -  

§ 23 17 GUE/NGL  -  

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 25 7 S&D EB - 297, 318, 19 

§ 29 1 EFDD  -  

aiz § 42 9 Verts/ALE bd   

1 -  

2 ↓  

18 GUE/NGL  -  

§ 44 2 EFDD  -  

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 46 3 EFDD PS - 144, 467, 20 

§ 50 10 Verts/ALE  -  

§ 57 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 58 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 59 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 545, 67, 20 

3 +  

aiz M apsv. 11 GUE/NGL  -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 479, 123, 31 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFDD: grozījums Nr. 3 

ENF: § 59 (2. daļa), galīgais balsojums 
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Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ECR: § 58 

ENF: § 3 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

EFDD: 

§ 11 

1. daļa viss teksts, izņemot vārdus „un asimetrisku” 

2. daļa šie vārdi 

 
§ 13 

1. daļa viss teksts, izņemot vārdus „un asimetriski” 

2. daļa šie vārdi 

 
S&D: 

§ 23 

1. daļa „ļoti aktīvi mudina Komisiju un Tunisijas valdību nodrošināt skaidru un precīzu 

procesu, lai visā sarunu gaitā iesaistītu arī Tunisijas un Eiropas pilsonisko 

sabiedrību, un būt inovatīviem; šajā kontekstā atzinīgi vērtē Tunisijas pilsoniskās 

sabiedrības lomu pirmajā sarunu kārtā un prasa, lai apspriedes būtu atklātas, 

pārredzamas un vairāk uzmanības tiktu pievērsts Tunisijas pilsoniskās sabiedrības 

daudzveidībai,” 

2. daļa „balstoties uz paraugpraksēm, kas izstrādātas līdzīgu sarunu gaitā;” 

 
§ 44 

1. daļa viss teksts, izņemot vārdus „Eiropas Savienība un Tunisija būs tikai ieguvējas 

attiecībā uz labāku savstarpēju piekļuvi lauksaimniecības tirgiem un ka” 

2. daļa šie vārdi 

 
grozījums Nr. 9 

1. daļa viss teksts, izņemot vārdus „būtiskas vai procesuālās” 

2. daļa šie vārdi 

 
ECR: 

grozījums Nr. 5 

1. daļa „tomēr aicina Eiropas Savienību un tāpat arī tās dalībvalstis, EIB un ERAB turpināt 

atbalstīt Tunisijas iedzīvotājus un intensīvāk īstenot savas atbalsta un palīdzības 

programmas, šajā nolūkā cita starpā arī veicot ārkārtas autonomus tirdzniecības 

pasākumus, un tā palīdzēt Tunisijai nostiprināt savu demokrātijas procesu; atzinīgi 

vērtē to, ka dažas dalībvalstis ir izveidojušas tā dēvētās partnerības Tunisijas 

pārdzimšanai; aicina Eiropas Savienību turpināt īstenot programmu, kuras mērķis ir 

mazināt reģionālo nevienlīdzību attiecībā uz veselības aprūpes pamatpakalpojumu 

pieejamību Tunisijā;” 

2. daļa „tomēr pauž nožēlu, ka Eiropas Savienība neplāno piedāvāt pasākumus, ar ko varētu 

daļēji samazināt Tunisijas valsts parādu, kurš galvenokārt radies iepriekšējā režīma 

rezultātā;” 

 
§ 57 

1. daļa „aicina Komisiju nolīguma tekstā iekļaut cilvēktiesību klauzulu,” 

2. daļa „saskaņā ar kuru ES var vienpusēji pārtraukt nolīguma piemērošanu, ja otra 

līgumslēdzēja puse cilvēktiesības ir pārkāpusi;” 
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Verts/ALE, ENF: 

§ 59 

1. daļa viss teksts, izņemot vārdus „attiecībā uz vīzu režīma atvieglošanu un 

atpakaļuzņemšanu” 

2. daļa „attiecībā uz vīzu režīma atvieglošanu un” 

3. daļa „atpakaļuzņemšanu;” 
 

 

 

11. Eiropas Ombuda darbība 2014. gadā 

Ziņojums: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 5 1 Verts/ALE  +  

§ 7 4 GUE/NGL  -  

§ 10 5 GUE/NGL  -  

§ 11 6 GUE/NGL  -  

§ 17 7 GUE/NGL  -  

§ 22 8 GUE/NGL  -  

§ 23 9 GUE/NGL bd   

1 -  

2 -  

§ 26 2 Verts/ALE  +  

aiz § 26 3 Verts/ALE  +  

§ 29 10 S PPE EB - 231, 393, 4 

§ 31 11 S PPE  -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 526, 46, 55 
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Pieprasījumi balsot pa daļām 

S&D: 

grozījums Nr. 9 

1. daļa „aicina Komisiju un dalībvalstis izbeigt atpakaļnosūtīšanas lidojumu praksi, tostarp 

to lidojumu, ko īsteno Frontex, kā arī visu atpakaļnosūtīšanas operāciju politiku 

kopumā;” 

2. daļa „atzinīgi vērtē Ombuda aicinājumu Frontex, izmantojot visstingrākās iespējamās 

juridiskās garantijas, izveidot individuālu sūdzību mehānismu par iespējamiem 

pamattiesību pārkāpumiem; aicina Ombudu turpināt pētīt šo jautājumu pašreizējā 

situācijā, kad arvien pieaug bēgļu skaits pie ES robežām un sūdzību skaits par 

Frontex veiktiem cilvēktiesību pārkāpumiem, veicot Savienības ārējo 

robežkontroli;” 
 

 

12. Eiropas Centrālās bankas 2014. gada pārskats 

Ziņojums: Notis Marias (A8-0012/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 6 6 S ENF  -  

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 315, 303, 4 

aiz § 7 1 Verts/ALE  -  

§ 8 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

aiz § 10 2 Verts/ALE  -  

§ 11 7 ENF  -  

aiz § 14 12 vairāk nekā 

40 deputāti 

PS - 224, 370, 36 

§ 15 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3/EB + 321, 268, 29 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 18 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 307, 292, 22 

§ 20 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

25. §, -1. ievilkums 9 ECR  -  

aiz § 25 3 Verts/ALE  -  

aiz § 32 10 ECR PS - 229, 387, 4 

§ 34 8 ENF  -  

11 S&D  -  

Aiz C apsv. 4 ENF  -  

D apsv. 5 ENF  -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 400, 169, 59 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

S&D: grozījums Nr. 12 

ECR: grozījums Nr. 10 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

Verts/ALE: 

§ 6 

1. daļa „sagaida, ka ECB saskaņā ar LESD 282. pantu sniegs ieguldījumu vispārējā 

ekonomikas politikā Savienībā un tās mērķu īstenošanā” 

2. daļa „ar nosacījumu, ka netiek apdraudēts ECB galvenais uzdevums — cenu stabilitātes 

nodrošināšana;” 

 
§ 8 

1. daļa viss teksts, izņemot vārdus „fiskālo konsolidāciju” 

2. daļa šie vārdi 

 
§ 18 

1. daļa viss teksts, izņemot vārdus „neskarot tās galveno mērķi, proti, uzturēt cenu 

stabilitāti,” 

2. daļa šie vārdi 
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§ 20 

1. daļa viss teksts, izņemot vārdus „un fiskālo konsolidāciju — ” 

2. daļa šie vārdi 

 
Verts/ALE, ECR: 

§ 15 

1. daļa „mudina tās eurozonas dalībvalstis, kurām piemēro makroekonomikas korekciju 

programmu, rīkoties saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. 

maija Regulas (ES) Nr. 472/2013 7. panta 9. punktu un veikt publisko finanšu 

visaptverošu revīziju, lai cita starpā izvērtētu iemeslus, kuru dēļ radies pārmērīgi 

liels parāds, un konstatētu jebkādus iespējamos pārkāpumus;” 

2. daļa „uzsver, ka šīs revīzijas mērķim vajadzētu būt panākt labāku izpratni par pagātnes 

kļūdām,” 

3. daļa „nevis sākt ad hoc parāda pārstrukturēšanu, kas varētu no jauna izraisīt parādu krīzi 

dažās dalībvalstīs;” 
 

 

13. Sarunu sākšana ar Austrāliju un Jaunzēlandi par brīvās tirdzniecības 

nolīgumu 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0250/2016 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0250/2016  

(INTA komiteja) 

§ 5 8 GUE/NGL PS - 135, 300, 180 

§ 6 9 GUE/NGL PS - 101, 459, 55 

aiz § 6 2 ENF PS - 70, 506, 43 

§ 8 1 S&D PS + 479, 108, 28 

aiz § 8 3 ENF bd   

1/PS - 84, 490, 44 

2/PS ↓  



P8_PV(2016)02-25(VOT)_LV.doc 25 PE 578.054 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 9 10 GUE/NGL PS - 157, 336, 119 

§ 11 11 GUE/NGL PS - 151, 310, 156 

aiz § 11 12 GUE/NGL  -  

A apsv. 4 GUE/NGL PS - 123, 475, 18 

G apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

H apsv. 5 GUE/NGL  -  

K apsv. 6 GUE/NGL PS - 150, 459, 9 

M apsv. 7 GUE/NGL PS - 105, 454, 50 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 479, 123, 17 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

S&D: grozījums Nr. 1 

PPE: grozījumi Nr. 2, 3, 4, 6, 8, 11, galīgais balsojums 

GUE/NGL: grozījumi Nr. 7, 9, 10, 11 

ENF: grozījumi Nr. 2, 3, 4, galīgais balsojums 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

GUE/NGL: G apsv. 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ENF: 

grozījums Nr. 3 

1. daļa viss teksts, izņemot vārdus „un, iespējams, izslēgt no sarunām” 

2. daļa šie vārdi 
 

 

14. Saderīgu sistēmu ieviešana lolojumdzīvnieku reģistrēšanai dalībvalstīs 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0252/2016, B8-0253/2016, B8-0254/2016, B8-0256/2016, B8-0251/2016 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0251/2016  

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

aiz § 4 4 GUE/NGL  -  

aiz § 5 5 GUE/NGL  -  

aiz A apsv. 1 GUE/NGL  -  

aiz B apsv. 2 GUE/NGL  -  

aiz C apsv. 3 GUE/NGL  -  

G apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB - 289, 310, 5 

H apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0251/2016  ALDE  ↓  

B8-0252/2016  S&D  ↓  

B8-0253/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0254/2016  PPE, ECR  ↓  

B8-0256/2016  EFDD  ↓  

 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ECR, S&D: H apsv. 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ALDE: 

G apsv. 

1. daļa viss teksts, izņemot vārdu „Eiropas līmeņa” 

2. daļa šie vārdi 
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15. Humanitārā situācija Jemenā 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0147/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016, 
B8-0160/2016, B8-0151/2016 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

Politiskās grupas rezolūcijas priekšlikums 

B8-0147/2016  ECR  -  

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0151/2016  

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

§ 2 3 PPE EB + 304, 285, 15 

§ 6 § sākotnējais 

teksts 

PS + 552, 31, 18 

aiz § 6 1 S&D, ALDE, 

Verts/ALE, 

EFDD, 

GUE/NGL 

PS + 359, 212, 31 

B apsv. 2 PPE EB + 434, 148, 19 

N apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 556, 33, 14 

2/PS + 353, 232, 23 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 449, 36, 78 

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0151/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0152/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0153/2016  ALDE  ↓  

B8-0155/2016  S&D  ↓  

B8-0158/2016  PPE  ↓  

B8-0160/2016  EFDD  ↓  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

Verts/ALE: § 6, N apsv, grozījums Nr. 1, galīgais balsojums 

ALDE: N apsv., grozījums Nr. 1 
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Pieprasījumi balsot pa daļām 

PPE: 

N apsv. 

1. daļa „tā kā dažas ES dalībvalstis kopš kara sākuma ir turpinājušas atļaut ieroču un ar tiem 

saistītā aprīkojuma sūtījumus uz Saūda Arābiju;” 

2. daļa „tā kā šādi sūtījumi ir pretrunā Kopējai nostājai 2008/944/KĀDP attiecībā uz ieroču 

eksporta kontroli, kura skaidri paredz, ka ES dalībvalstis nepiešķir ieroču eksporta 

atļauju, ja pastāv skaidrs risks, ka eksportam paredzēto militāro tehnoloģiju vai 

aprīkojumu varētu izmantot, lai izdarītu smagus starptautisko humanitāro tiesību 

pārkāpumus un lai apdraudētu mieru, drošību un stabilitāti attiecīgajā reģionā,” 
 

Dažādi 

Kopīgo rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0151/2016 ir parakstījusi arī Catherine Bearder (ALDE 

grupa). 

 


