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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. Dzīvnieku veselība ***II 

Ieteikums otrajam lasījumam: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016) (Padomes nostājas noraidīšanai 

vajadzīgs kvalificēts vairākums) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

priekšlikums noraidīt 

Padomes nostāju 

1 EFDD PS - 78, 613, 13 

Padomes nostāja apstiprināts bez balsošanas 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFDD: groz. Nr. 1 
 

 

2. Atbalsta shēma par augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības 

iestādēm ***I 

Ziņojums: Marc Tarabella (A8-0006/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

atbildīgās komitejas 

grozījumi — balsošana 

kopumā 

1 komiteja  +  

balsojums: Komisijas priekšlikums  +  

balsojums: normatīvā rezolūcija PS + 584, 94, 32 

 

 

 

3. Tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostu finanšu pārredzamības 

sistēma ***I 

Ziņojums: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016) 

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  

148 vairāk nekā 

40 deputāti 

PS - 243, 454, 12 

atbildīgās komitejas 

grozījumi — balsošana 

kopumā 

1-40 

42-43 

45-47 

49-93 

95-96 

100 

102-

109 

115-

135 

komiteja EB + 549, 151, 9 

atbildīgās komitejas 

grozījumi — atsevišķa 

balsošana 

41 komiteja PS + 524, 180, 3 

98 komiteja ats. +  

99 komiteja ats. +  

1. pants, § 1, 

a) apakšpunkts 

146 vairāk nekā 

40 deputāti 

PS - 222, 484, 4 

139 Verts/ALE PS - 194, 513, 3 

44 komiteja  +  

1. pants, § 2, 

a) apakšpunkts 

140 S Verts/ALE  -  

1. pants, § 2, 

d) apakšpunkts 

141 S Verts/ALE  -  

1. pants, § 3 150 ECR PS - 94, 613, 5 

137 EFDD PS - 91, 609, 6 

142 Verts/ALE PS - 150, 545, 18 

48 komiteja  +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

1. pants, § 4 154 ECR PS - 136, 569, 7 

6. pants, § 1, aiz 

b) apakšpunkta 

151 ECR PS - 132, 569, 10 

6. pants, aiz § 4 152 ECR PS - 140, 562, 3 

8. pants, § 6 143= 

147= 

Verts/ALE, 

vairāk nekā 40 

deputāti 

PS - 170, 484, 55 

94 komiteja  +  

9. pants, § 3 97 komiteja  +  

153 ECR PS ↓  

11. pants 101 komiteja  +  

144 Verts/ALE  -  

14. pants 155 S ECR  -  

110/ 

112-

114 

komiteja  +  

111 komiteja  +  

145 Verts/ALE PS ↓  

25. pants, § 2 156 ECR PS - 153, 524, 34 

136 komiteja  +  

aiz 1. apsv. 138 Verts/ALE  -  

aiz 14. apsv. 149 ECR PS - 138, 569, 4 

balsojums: Komisijas priekšlikums PS + 451, 243, 18 

balsojums: normatīvā rezolūcija  atlikts balsojums 

(Reglamenta 61. panta 2. punkts) 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

Verts/ALE: groz. Nr. 139, 142, 143, 145, 146, 147, 148 

EFDD: groz. Nr. 137, 143, 147, 148 

S&D, ENF: Komisijas priekšlikums 

ECR: groz. Nr. 41, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156 
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Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ECR: groz. Nr. 98, 99 
 

Dažādi 

Tibor Szanyi (S&D grupa) ir atsaucis savu parakstu zem grozījumiem Nr. 146 un 147. 
 

 

4. Saskaņotie patēriņa cenu indeksi ***I 

Ziņojums: Roberto Gualtieri (A8-0313/2015) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

viss teksts, 1. bloks 2 komiteja  +  

2. bloks 1 komiteja  ↓  

balsojums: Komisijas priekšlikums  +  

balsojums: normatīvā rezolūcija PS + 575, 100, 30 

 

 

 

5. 2014. gada ziņojums par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīņa pret 

krāpšanu 

Ziņojums: Benedek Jávor (A8-0026/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 11 1 ENF  -  

§ 22 2 ENF  -  

§ 25 3 ENF  -  

§ 26 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 569, 69, 73 

2/PS + 536, 159, 11 

§ 29 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 31 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 649, 11, 49 

2/PS + 652, 25, 26 

3/PS + 669, 9, 26 

§ 36 4 S ENF  -  

§ 41 5 ENF  -  

§ 48 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 618, 40, 54 

2/PS + 648, 33, 27 

aiz § 49 10 EFDD EB - 320, 361, 23 

§ 52 6 S ENF PS - 135, 541, 14 

§ 53 7 S ENF PS - 144, 519, 27 

aiz § 56 11 EFDD EB + 404, 275, 25 

12 EFDD  +  

§ 59 8 ENF  -  

aiz § 63 13 EFDD EB + 336, 277, 93 

§ 69 14 EFDD  +  

§ 75 9 ENF  -  

§ 76 § sākotnējais 

teksts 

PS + 447, 32, 231 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 576, 50, 84 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL: § 52, 53, 76 
 



P8_PV(2016)03-08(VOT)_LV.doc 7 PE 579.933 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

GUE/NGL: 

§ 26 

1. daļa: „aicina Komisiju izstrādāt sistēmu korupcijas līmeņa noteikšanai dalībvalstīs un 

dalībvalstu korupcijas novēršanas politikas virzienu novērtēšanai, kas paredz 

stingrus rādītājus un viegli piemērojamus vienotus kritērijus, pamatojoties uz 

Stokholmas programmas prasībām; pauž bažas par dalībvalstu datu uzticamību un 

kvalitāti; tādēļ aicina Komisiju cieši sadarboties ar dalībvalstīm, lai nodrošinātu 

visaptverošu, precīzu un ticamu datu sniegšanu, paturot prātā mērķi pilnībā īstenot 

vienotās revīzijas sistēmu;” 

2. daļa: „aicina Komisiju izstrādāt korupcijas indeksu dalībvalstu klasificēšanai;” 

 
§ 31 

1. daļa: „mudina Komisiju arī turpmāk īstenot tās stingro politiku attiecībā uz maksājumu 

pārtraukšanu un apturēšanu atbilstīgi attiecīgajam juridiskajam pamatam;” 

2. daļa: „atzinīgi vērtē faktu, ka Komisija ir pieņēmusi jaunu lēmumu par Agrīnās 

brīdināšanas mehānismu (EWS); ar nepacietību gaida, kad Komisija ierosinās 

izveidot visaptverošu agrīnās konstatēšanas un izslēgšanas sistēmu; aicina Komisiju 

labāk informēt dalībvalstis un vietējās pašpārvaldes par tās politikas īstenošanu,” 

3. daļa: „ņemot vērā, ka šo procesu nevajadzētu traucēt politiskiem apsvērumiem;” 

 
§ 48 

1. daļa: „norāda, ka dalībvalstīs (gan starp dalībvalstīm, gan pašu dalībvalstu teritorijā) šie 

pārkāpumi joprojām tiek dažādi definēti, klasificēti un atklāti un atšķiras arī 

ziņošana par tiem, galvenokārt tāpēc, ka pastāv atšķirīgas pārkāpumu definīcijas; 

uzskata, ka ir jāturpina šīs jomas noteikumu saskaņošana, un šajā sakarībā atzinīgi 

vērtē Komisijas 2015. gada 8. jūlija deleģēto regulu par ziņošanu par pārkāpumiem, 

ar ko papildina Kopīgo noteikumu regulu; aicina Komisiju un dalībvalstis izstrādāt 

saskaņotas stratēģijas attiecībā uz šo pārkāpumu izskatīšanu un krāpšanas 

apkarošanu kohēzijas politikā; uzsver Komisijas profilaktiskos un koriģējošos 

pasākumus krāpniecisku pasākumu novēršanai,” 

2. daļa: „tostarp pārtraucot 193 maksājumus, kas bija paredzēti saskaņā ar kohēzijas 

politiku;” 

 
PPE: 

§ 29 

1. daļa: „uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt piekļuvi informācijai un lobēšanas darbību 

pārredzamību, kā arī izmantot ES līdzekļus, lai atbalstītu neatkarīgu organizāciju 

darbu šajā jomā,” 

2. daļa: „lai cita starpā paredzētu finansiālu atbalstu pārrobežu pētnieciskajai žurnālistikai;” 
 

 

6. Integrēta pieeja dzimumu līdztiesībai Eiropas Parlamenta darbā 

Ziņojums: Angelika Mlinar (A8-0034/2016) 

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 

alternatīvs rezolūcijas 

priekšlikums 

4 vairāk nekā 40 

deputāti 

 -  

§ 5 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 365, 327, 8 

§ 7 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 667, 33, 3 

2 +  

§ 8 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB - 316, 390, 2 

§ 9 2 ALDE, S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

EB + 364, 338, 7 

§ 10 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 463, 223, 19 

3 +  

§ 11 § sākotnējais 

teksts 

PS + 354, 347, 10 

§ 12 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 13 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 419, 262, 21 

§ 14 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 348, 337, 20 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

3/EB + 360, 335, 8 

§ 15 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 16 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 18 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3/EB + 404, 283, 15 

§ 20 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 21 § sākotnējais 

teksts 

PS - 335, 350, 21 

§ 23 § sākotnējais 

teksts 

PS + 479, 200, 24 

§ 24 § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

§ 26 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 517, 166, 18 

2 +  

3 +  

§ 29 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 533, 158, 16 

2/PS + 352, 340, 11 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 32 § sākotnējais 

teksts 

PS - 339, 346, 15 

§ 33 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 355, 342, 2 

§ 34 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

aiz § 34 3 ALDE, S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

EB + 363, 328, 11 

§ 36 § sākotnējais 

teksts 

PS + 568, 124, 13 

9. atsauce § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

aiz 24. atsauces 1 ALDE, S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

EB + 353, 345, 12 

A apsv. § sākotnējais 

teksts 

PS + 576, 78, 55 

B apsv. § sākotnējais 

teksts 

PS + 555, 55, 88 

C apsv. § sākotnējais 

teksts 

PS + 627, 30, 49 

E apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 550, 63, 89 

2/PS + 361, 284, 58 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

F apsv. § sākotnējais 

teksts 

PS + 607, 48, 45 

H apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

L apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 360, 320, 26 

P apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

Q apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

T apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

W apsv. § sākotnējais 

teksts 

PS + 505, 168, 24 

X apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

Z apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

balsojums: FEMM komitejas rezolūcijas 

priekšlikums (viss teksts) 

PS + 453, 173, 79 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ALDE: § 23 

S&D: A, B, C, E, F, W apsvērums un § 36 

ECR: § 7 (1. daļa), 11, 14 (2. daļa), 21, 26 (2. daļa), 29, 32 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ECR: 9. atsauce 

PPE: § 11, 12, 15, 20, 24, 32; H, Q, W, X apsvērums 
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Pieprasījumi balsot pa daļām 

ALDE: 

§ 8 

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

2. daļa: šis vārds 

 
ECR: 

§ 7 

1. daļa: „aicina atbildīgos dienestus turpināt darbu pie īpašiem pasākumiem darba un 

personiskās dzīves līdzsvara veicināšanai;” 

2. daļa: „pauž nožēlu, ka EP ierēdņu vidū asistentu (AST) funkciju grupā joprojām 

vairākums darbinieku ir sievietes; prasa ik gadu veikt analīzi (kuras pamatā būtu pēc 

dzimuma iedalīti dati) par aktuālo situāciju dzimumu līdztiesības jomā Parlamentā 

visos personāla un politisko struktūru līmeņos, tostarp par deputātu palīgiem, un šo 

ziņojumu publiskot;” 

 
PPE: 

§ 5 

1. daļa: „prasa nepārtraukti pilnveidot par integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai atbildīgo 

tīklu, ko veido gan komiteju, gan parlamentu sadarbības delegāciju pārstāvji, un 

minēto tīklu pilnībā iesaistīt aktuālās situācijas saistībā ar integrētu pieeju dzimumu 

līdztiesībai dažādās politikas jomās pastāvīgā uzraudzībā; norāda, ka ir 

nepieciešams, lai EP deputāti vairāk un aktīvāk iesaistītos tīkla darbībā,” 

2. daļa: „un prasa tīklam pievienot EP deputātus aizstājēju statusā, lai palielinātu līdzdalību, 

kā to dara komitejās un delegācijās;” 

 
§ 10 

1. daļa: „norāda, ka augsta līmeņa darba grupa dzimumu līdztiesības un dažādības 

jautājumos ir atbildīga par rīcības plāna pieņemšanu līdztiesības un dažādības 

veicināšanai Parlamentā un tā īstenošanas nodrošināšanu; aicina attiecīgo augsta 

līmeņa grupu ar kompetento dienestu palīdzību iesniegt visaptverošu dzimumu 

līdztiesības ceļvedi,” 

2. daļa: „norādot, kā līdz 2020. gadam līdz 40 % palielināt sieviešu pārstāvību augstākā un 

vidējā līmeņa vadītāju amatos;” 

3. daļa: „aicina Personāla ģenerāldirektorātu un politiskās grupas apsvērt gan sieviešu, gan 

vīriešu kandidatūru izvirzīšanu nodaļu vadītāju amatiem, kad tie ir vakanti;” 

 
§ 13 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „aicina politiskās grupas apsvērt iespēju dalībai 

komitejās saskaņotā veidā izvirzīt EP deputātus, kas pieder pie attiecīgajā komitejā 

nepietiekami pārstāvēta dzimuma;” 

2. daļa: šie vārdi 
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§ 16 

1. daļa: „uzsver, ka dzimuma aspekta ievērošana budžeta sagatavošanā (plānošanā, 

programmu izstrādē un līdzekļu sadalē), kas palīdz veicināt dzimumu līdztiesību un 

sieviešu tiesību īstenošanu, ir viens no galvenajiem politikas veidotāju 

izmantotajiem instrumentiem, ar ko novērst no dzimuma atkarīgās atšķirības;” 

2. daļa: „nožēlo, ka dzimumu līdztiesības principa ievērošana budžeta sagatavošanā ir 

atklājusi, ka dzimuma perspektīva ne tuvu nav pieņemta visās politikas jomās, visos 

līmeņos un visos politikas veidošanas procesa posmos;” 

3. daļa: „šajā sakarībā norāda, ka ir īpaši svarīgi attīstīt iestādes iekšējo spēju ievērot 

dzimuma aspektu budžeta plānošanā, lai uzlabotu Parlamenta kontroli šajos 

jautājumos;” 

4. daļa: „norāda, ka lēmumi par izdevumiem un ieņēmumiem ārkārtīgi atšķirīgi ietekmē 

sievietes un vīriešus, un uzsver, ka attiecīgo komiteju locekļiem būtu jāņem vērā šī 

atšķirīgā ietekme, izstrādājot budžetu; uzsver, ka dzimuma aspekta ievērošana 

budžeta plānošanā veicina pārskatatbildību un pārredzamību saistībā ar Parlamenta 

apņemšanos veicināt dzimumu līdztiesību;” 

 
§ 29 

1. daļa: „atzinīgi vērtē īpašās iniciatīvas, ko šajā jomā īsteno vairākas Parlamenta komitejas; 

pauž nožēlu, ka lielākā daļa komiteju nav ne pieņēmušas rīcības plānu par dzimumu 

līdztiesību savā darbā, ne arī šādu plānu apspriedušas; uzsver, cik svarīgi ir, lai 

kompetentās struktūras sadarbotos ar visām komitejām un delegācijām nolūkā 

apmainīties ar paraugpraksi, tostarp ar tīkla, kurš atbild par integrētu pieeju 

dzimumu līdztiesībai, starpniecību,” 

2. daļa: „un izveidot skaidru procedūru, kas būtu jāiekļauj Parlamenta Reglamentā, attiecībā 

uz rīcības plāna dzimumu līdztiesības jomā pieņemšanu ikvienā komitejā un 

delegācijā; iesaka, lai katra komiteja reizi divos gados rīkotu sanāksmi par integrētu 

pieeju dzimumu līdztiesībai savā politikas jomā, sanāksmei sakrītot ar ziņojuma par 

integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai izstrādāšanu;” 

 
§ 33 

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

2. daļa: šis vārds 

 
§ 34 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „piemēram, izveidot iestāžu augsta līmeņa darba grupu 

jautājumos par integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai un iesaistīt arī citas 

ieinteresētās personas, kas darbojas šajā jomā;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
E apsvērums 

1. daļa: „tā kā Stratēģiskajā iesaistē dzimumu līdztiesības jomā 2016.–2019. gadam Komisija 

uzņēmās turpināt dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanas pasākumus, cita starpā, 

veicot izvērtēšanu un uzraudzību;” 

2. daļa: „tā kā Komisija ir pazeminājusi savas stratēģiskās apņemšanās veicināt dzimumu 

līdztiesību pēc 2015. gada statusu līdz dienestu darba dokumentam,” 
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L apsvērums 

1. daļa: „tā kā vairākums Parlamenta komiteju kopumā atzīst integrētas pieejas dzimumu 

līdztiesībai nozīmību (piemēram, leģislatīvajā darbā, darba attiecībās ar Sieviešu 

tiesību un dzimumu līdztiesības komiteju un izstrādājot rīcības plānus līdztiesības 

jomā),” 

2. daļa: „kamēr dažas komitejas izrāda mazu interesi par šo jautājumu vai vispār nav tajā 

ieinteresētas;” 

 
P apsvērums 

1. daļa: „tā kā daudzgadu finanšu shēmai (DFS) ir pievienots triju iestāžu kopīgais 

paziņojums par vienošanos, ka „saistībā ar DFS 2014.–2020. gadam īstenotajās 

ikgadējās budžeta procedūrās tiks pienācīgi integrēti dzimumu līdztiesības elementi, 

ņemot vērā to, kā Savienības vispārējā finanšu shēma veicina dzimumu līdztiesības 

nostiprināšanu (un nodrošina integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai)”;” 

2. daļa: „tā kā, neraugoties uz to, ir jāstiprina faktiskā apņemšanās turpināt integrētas pieejas 

dzimumu līdztiesībai īstenošanu un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu sievietēm, jo 

pašreizējās politikas nostādnes ir īstenotas tikai nelielā apmērā un īpaši dzimuma 

jautājumiem ir piešķirti nepietiekami budžeta resursi;” 

 
T apsvērums 

1. daļa: „tā kā visām ES iekšpolitikas un ārpolitikas nostādnēm vajadzētu būt izstrādātām tā, 

lai no tām labumu vienlīdzīgi gūtu zēni un meitenes, vīrieši un sievietes,” 

2. daļa: „kā arī visas citas dzimumidentitātes;” 

 
Z apsvērums 

1. daļa: „tā kā sieviešu pārstāvība svarīgākajos ar lēmumu pieņemšanu saistītajos amatos 

politiskā un administratīvā līmenī, arī Parlamenta politiskajās grupās, joprojām ir 

neliela;” 

2. daļa: „tā kā vērojama tendence, ka sievietes vada komitejas, kas ir mazāk saistītas ar 

līdzekļu piešķiršanu un ekonomisku lēmumu pieņemšanu; tā kā, lai uzlabotu 

pieņemto lēmumu kvalitāti, Parlamentam ir jānodrošina, lai ar lēmumu pieņemšanu 

saistītie amati būtu vienlīdzīgi sadalīti dzimumu starpā; tā kā vīriešiem ir jāapņemas 

veicināt dzimumu līdztiesību visās jomās un visos līmeņos un EP deputāti vīrieši ir 

jāmudina iesaistīties integrētas pieejas dzimumu līdztiesībai īstenošanā savā darbā;” 

 
ECR, PPE: 

§ 14 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „atkārtoti aicina kompetento komiteju iekļaut GMA 

izmantošanas praksi Reglamentā, ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu 

līdztiesības komitejas īpašo lomu saistībā ar integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai kā 

horizontālu principu;” un „atkārtoti norāda, ka ir cieši jākoordinē kompetentās 

komitejas un vadošo atbildīgo komiteju darbs saistībā ar GMA un ziņojumiem, lai 

nodrošinātu optimālu grafiku un plānošanu efektīvam ieguldījumam vadošās 

atbildīgās komitejas ziņojumā;” 

2. daļa: „atkārtoti aicina kompetento komiteju iekļaut GMA izmantošanas praksi 

Reglamentā, ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas īpašo 

lomu saistībā ar integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai kā horizontālu principu;” 

3. daļa: „tiecoties ziņojumos iekļaut nozīmīgu dzimuma dimensiju;” un „atkārtoti norāda, ka 

ir cieši jākoordinē kompetentās komitejas un vadošo atbildīgo komiteju darbs 

saistībā ar GMA un ziņojumiem, lai nodrošinātu optimālu grafiku un plānošanu 

efektīvam ieguldījumam vadošās atbildīgās komitejas ziņojumā;” 
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§ 18 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „aicina Komisiju veikt sistemātiskus jaunu tiesību aktu 

vai politikas priekšlikumu ietekmes uz dzimumu līdztiesību novērtējumus, balstoties 

uz pastiprinātu ietekmes uz pamattiesībām novērtējumu, lai nodrošinātu, ka ES 

ievēro sieviešu tiesības;” un „uzsver, ka šādām analīzes un datu vākšanas metodēm 

ir jāspēj ņemt vērā LGBTIQ personu pieredzi;” 

2. daļa: „aicina Komisiju veikt sistemātiskus jaunu tiesību aktu vai politikas priekšlikumu 

ietekmes uz dzimumu līdztiesību novērtējumus, balstoties uz pastiprinātu ietekmes 

uz pamattiesībām novērtējumu, lai nodrošinātu, ka ES ievēro sieviešu tiesības;” 

3. daļa: „uzsver, ka šādām analīzes un datu vākšanas metodēm ir jāspēj ņemt vērā LGBTIQ 

personu pieredzi;” 

 
§ 26 

1. daļa: „pauž pilnīgu atbalstu tādas apmācības izstrādei integrētas pieejas dzimumu 

līdztiesībai jomā, kas ir mērķtiecīga un regulāra, ar atbilstošiem resursiem, pielāgota 

Parlamenta īpašajām vajadzībām un paredzēta visiem Parlamenta darbiniekiem, kas 

strādā politikas nozarēs, padziļinātu apmācību nodrošinot vidējā un augstākā līmeņa 

vadītājiem, konkrētāk, nodaļu vadītājiem; prasa, lai apmācība integrētas pieejas 

dzimumu līdztiesībai jomā būtu pieejama EP deputātiem, deputātu palīgiem un 

politisko grupu darbiniekiem; prasa organizēt vadības apmācību sievietēm un 

piedāvāt sievietēm iespēju gūt pieredzi vadības amatos;” 

2. daļa: „iesaka apmācības kursos iekļaut informāciju par dažādajiem un krusteniskajiem 

diskriminācijas veidiem; uzsver, ka ir jānodrošina, lai visi Parlamenta dienesti 

apzinātos savu atbildību saistībā ar integrētas pieejas dzimumu līdztiesībai 

īstenošanu, tostarp tie, kuru pārziņā ir cilvēkresursi, drošība un iekārtas; ierosina 

ieviest īpašas pamatnostādnes par cilvēkresursiem, efektīvi īstenojot integrētu pieeju 

dzimumu līdztiesībai, lai uzlabotu visu darbinieku, tostarp LGBTIQ personu, 

labklājību darba vietā;”, izņemot vārdus „lai uzlabotu visu darbinieku, tostarp 

LGBTIQ personu, labklājību darba vietā;” 

3. daļa: „lai uzlabotu visu darbinieku, tostarp LGBTIQ personu, labklājību darba vietā;” 
 

 

7. Sieviešu dzimuma bēgļu un patvēruma meklētāju stāvoklis Eiropas Savienībā 

Ziņojums: Mary Honeyball (A8-0024/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

Alternatīvs rezolūcijas 

priekšlikums 

3 PPE EB - 260, 394, 44 

§ 1 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 543, 128, 25 

3/PS + 386, 292, 27 

§ 2 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  



P8_PV(2016)03-08(VOT)_LV.doc 16 PE 579.933 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

2 +  

3/PS + 547, 132, 27 

§ 5 § sākotnējais 

teksts 

PS + 583, 83, 31 

§ 6 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 7 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 558, 122, 27 

§ 8 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 10 § sākotnējais 

teksts 

PS + 550, 106, 48 

§ 11 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 12 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3/PS + 575, 88, 40 

4 +  

5/PS + 435, 205, 58 

§ 13 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 15 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 16 1 vairāk nekā 

76 deputāti 

EB + 390, 288, 23 

§ 17 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 18 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 571, 124, 7 

2/EB + 369, 320, 8 

3 +  

§ 19 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 20 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 26 2 vairāk nekā 

76 deputāti 

 +  

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 ↓  

2 ↓  

§ 29 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 31 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 575, 96, 32 

2/PS + 392, 275, 32 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 32 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 33 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 414, 271, 20 

§ 34 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 36 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 395, 269, 39 

3 +  

§ 37 § sākotnējais 

teksts 

PS - 67, 590, 49 

§ 38 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 39 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 549, 120, 32 

§ 40 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 42 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 43 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 431, 259, 14 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 48 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 50 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 54 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 573, 83, 51 

2/PS + 393, 287, 16 

§ 56 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 57 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 58 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 59 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 60 § sākotnējais 

teksts 

PS + 363, 325, 16 

§ 61 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 395, 241, 68 

2/PS + 389, 270, 34 

3/PS + 371, 298, 28 

§ 62 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

C apsvērums § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 490, 163, 42 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

G apsvērums § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

H apsvērums § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

P apsvērums § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

R apsvērums § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

V apsvērums § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

W apsvērums § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

balsojums: FEMM komitejas rezolūcijas 

priekšlikums (viss teksts) 

PS + 388, 150, 159 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

S&D: § 5, 10, 31 

ECR: § 2 (3. daļa), 5, 7 (2. daļa), 12 (3. un 5. daļa), 18 (1. daļa), 31, 33 (2. daļa), 36 

(2. daļa), 37, 39 (2. daļa), 43 (2. daļa), 54, 60, 61 (2. un 3. daļa); C apsvērums 

(2. daļa) 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

S&D: § 37 

ECR: § 8, 11, 12, 15, 19, 56 

PPE: H, V, W apsvērums un § 6, 12, 17, 20, 32, 33, 34, 38, 42, 48, 58, 59, 60, 61, 62 
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Pieprasījumi balsot pa daļām 

ECR: 

G apsvērums 

1. daļa: „tā kā sievietēm un meitenēm, kas meklē patvērumu, ir īpašas aizsardzības 

vajadzības un no vīriešiem atšķirīgas problēmas,” 

2. daļa: „un līdz ar to visās patvēruma politikas nostādnēs un procedūrās, tostarp patvēruma 

pieteikumu novērtēšanā, ir jāņem vērā dzimumu līdztiesības aspekts, kā arī katrs 

pieteikums jāizvērtē individuāli;” 

3. daļa: „tā kā ar vardarbību saistītie patvēruma pieteikumi ir jāizskata tā, lai patvēruma 

procesa laikā aizsargātu sievietes no sekundāras viktimizācijas;” 

 
§ 6 

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

2. daļa: šis vārds 

 
§ 7 

1. daļa: „ir ļoti nobažījies par ziņojumiem, ka kontrabandisti kā samaksu pieprasot sievietēm 

un bērniem stāties dzimumattiecībās, lai viņi varētu turpināt ceļu nolūkā meklēt 

patvērumu ES;” 

2. daļa: „vēlreiz uzsver, ka droši un legāli ceļi iekļūšanai Eiropā ir priekšnoteikums tam, lai 

šādu praksi efektīvi izskaustu;” 

 
§ 12 

1. daļa: „uzsver, ka pat tad, ja attiecīgās valstis ir atzītas par drošām, sievietes tajās var ciest 

no vajāšanas dzimuma dēļ,” 

2. daļa: „turklāt arī LGBTI personas var piedzīvot aizskaršanu, un līdz ar to šīm personām ir 

leģitīmas tiesības pieprasīt aizsardzību;” 

3. daļa: „aicina visas dalībvalstis pieņemt patvēruma procedūras” 

4. daļa: „un censties izstrādāt apmācības programmas, kas atbilstu vajadzībām, kādas ir 

sievietēm ar dažādām marginalizētām identitātēm, tostarp LGBTI sievietēm;” 

5 daļa: „mudina dalībvalstis apkarot kaitējošus stereotipus par LGBTI sieviešu uzvedību un 

raksturiezīmēm un attiecībā uz šo sieviešu patvēruma pieteikumiem pilnībā piemērot 

ES Pamattiesību hartu;  uzsver, ka dalībvalstīs ir jāizveido LGBTI piemērotas 

uzņemšanas vietas;  uzsver, ka uzņemšanas centros bieži notiek vardarbība pret 

LGBTI personām;” 

 
§ 33 

1. daļa: „uzsver, ka sievietēm un meitenēm migrantēm, kurām nav dokumentu, vajadzētu būt 

pilnībā pieejamām viņu pamattiesībām” 

2. daļa: „un ka būtu jāizveido legālas migrācijas kanāli;” 

 
§ 36 

1. daļa: „atzinīgi vērtē to, ka EASO ir izstrādājis jaunu apmācības moduli dzimuma, 

dzimumidentitātes un seksuālās orientācijas jomā;” 

2. daļa: „prasa dzimumu līdztiesību un dzimumu līdztiesības principa ievērošanu budžeta 

plānošanā pilnībā ietvert EASO darbā, izveidojot dzimumu jautājumu centrus un 

oficiālu sadarbību ar Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu (EIGE);” 

3. daļa: „prasa izcelsmes valstīm sniegt informāciju, kas ietvertu sieviešu situācijas (gan 

juridiskās, gan de facto) izklāstu, tostarp informāciju par sieviešu vajāšanu vai 

draudu izteikšanu, ko veic nevalstiskas personas;” 
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§ 39 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „pilnībā pārtraukt bērnu aizturēšanu Eiropas Savienībā 

un” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 50 

1. daļa: „uzsver, ka nekavējoties ir jāveic neatkarīga izmeklēšana saistībā ar iespējamajiem 

visiem pārkāpumiem, tostarp seksuālas izmantošanas un dzimuma vardarbības 

gadījumiem, kas varētu būt notikuši imigrantu aizturēšanas vietās vai pie robežām,” 

2. daļa: „un ka ir jānodrošina šo vietu pieejamība žurnālistiem un attiecīgajām pilsoniskās 

sabiedrības organizācijām;” 

 
§ 61 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „jo īpaši tiesības uz seksuālo un reproduktīvo veselību,” 

un „ka uzņēmējām valstīm būtu jānodrošina” 

2. daļa: „jo īpaši tiesības uz seksuālo un reproduktīvo veselību,” 

3. daļa: „ka uzņēmējām valstīm būtu jānodrošina” 

 
PPE: 

P apsvērums 

1. daļa: „tā kā UNHCR birojs ir ziņojis par vardarbības un izmantošanas, tostarp seksuālas 

vardarbības, gadījumiem pret bēglēm sievietēm un bērniem viņu ceļojuma laikā,” 

2. daļa: „tostarp pārpildītajos uzņemšanas centros Eiropas Savienībā;” 

 
R apsvērums 

1. daļa: „tā kā ļoti bieži uzņemšanas centros nav iekšēju zonu, kas būtu piemērotas mātēm, 

kurām ir jāatbalsta un jāaprūpē savi bērni;” 

2. daļa: „turklāt tā kā juridiskās palīdzības struktūras nesniedz pienācīgu informatīvo 

atbalstu un palīdzību ģimenes locekļu meklēšanā;” 

 
§ 26 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „par viņu tiesībām un jo īpaši” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 31 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „izraidīšanas procedūras pārtraukšanai, un/vai” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 40 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „un aizturēšana nekādā gadījumā nav pieļaujama, ja 

persona nav sasniegusi 18 gadu vecumu;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 54 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „un īstenot īpašus pasākumus, kas atvieglotu sieviešu 

bēgļu un patvēruma meklētāju līdzdalību darba tirgū,” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 57 

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

2. daļa: šis vārds 
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PPE, ECR: 

C apsvērums 

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

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 1 

1. daļa: „uzskata — lai uzlabotu sieviešu un meiteņu bēgļu drošību un aizsardzību, ir jābūt 

pieejamiem drošiem un legāliem ceļiem, kā ES iekļūt personām, kas bēg no 

konfliktiem un vajāšanas, un ir jāņem vērā dzimuma aspekts;” 

2. daļa: „jo īpaši uzsver, ka lielākam skaitam dalībvalstu ir jāpiedalās ES pārvietošanas 

programmās; uzskata, ka ar nelegālo migrāciju saistītajiem tiesību aktiem un 

politikai nevajadzētu apgrūtināt piekļuvi ES patvēruma procedūrām; uzsver, ka 

tiesības uz patvērumu ir noteiktas ES Pamattiesību hartas 18. pantā;”, izņemot 

vārdus „uzskata, ka ar nelegālo migrāciju saistītajiem tiesību aktiem un politikai 

nevajadzētu apgrūtināt piekļuvi ES patvēruma procedūrām;” 

3. daļa: „uzskata, ka ar nelegālo migrāciju saistītajiem tiesību aktiem un politikai 

nevajadzētu apgrūtināt piekļuvi ES patvēruma procedūrām;” 

 
§ 2 

1. daļa: „uzsver, ka steidzami un nekavējoties vajag atvērt drošus un legālus patvēruma 

meklēšanas ceļus, lai cīnītos pret kontrabandistu tīkliem un lielākā mērā ļautu 

sievietēm, bērniem, veciem cilvēkiem un cilvēkiem ar invaliditāti meklēt patvērumu, 

neriskējot ar dzīvību; ir ļoti nobažījies par nāves gadījumiem, aizturēšanu un 

smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem pie ES ārējām robežām; “, izņemot vārdu 

„aizturēšanu” 

2. daļa: „aizturēšanu” 

3. daļa: „uzskata, ka pienākumi, izmaksas un pabalsti ir vienādi jāuzņemas visām 28 

dalībvalstīm, nevis tikai pirmās ierašanās valstīm;  pauž nožēlu par solidaritātes 

trūkumu starp dalībvalstīm;” 

 
§ 13 

1. daļa: „uzsver, ka ar dzimumu saistīta vardarbība un diskriminācija, tostarp (bet ne tikai) 

izvarošana un seksuāla vardarbība, sieviešu dzimumorgānu kropļošana, piespiedu 

laulība, vardarbība ģimenē, tā dēvētie goda aizstāvēšanas noziegumi un valsts 

sankcionēta diskriminācija dzimuma dēļ ir uzskatāma par vajāšanu” 

2. daļa: „un jābūt par pamatotiem iemesliem patvēruma meklēšanai ES, kas arī attiecīgi ir 

jāatspoguļo jaunajās dzimuma pamatnostādnēs;” 
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§ 18 

1. daļa: „atzīmē Komisijas priekšlikumu izveidot ES kopējo drošo izcelsmes valstu 

sarakstu;” 

2. daļa: „prasa veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai šāda pieeja atbilstu neizraidīšanas 

principam un netiktu apdraudētas sieviešu, bērnu un citu mazaizsargātu grupu 

tiesības;  prasa piemērot dzimumu diferenciācijas principu; uzskata, ka nevienam 

drošo valstu sarakstam nevajadzētu mazināt labvēlīgu procedūras iznākumu 

sievietēm, kuru patvēruma pieteikumi ir iesniegti, pamatojoties uz bailēm no 

dzimuma vardarbības vai pēc šādas vardarbības pārdzīvošanas; uzsver, ka ir 

jāizvairās no neapdomātiem lēmumiem, kuros nav ņemts vērā apdraudējums un pat 

nāves briesmas, ar ko saskaras no dzimuma vardarbības cietušas sievietes, ja viņu 

pieteikums tiek noraidīts un viņas ir spiestas atgriezties savā valstī;”, izņemot vārdus 

„uzskata, ka nevienam drošo valstu sarakstam nevajadzētu mazināt labvēlīgu 

procedūras iznākumu sievietēm, kuru patvēruma pieteikumi ir iesniegti, 

pamatojoties uz bailēm no dzimuma vardarbības vai pēc šādas vardarbības 

pārdzīvošanas;” 

3. daļa: „uzskata, ka nevienam drošo valstu sarakstam nevajadzētu mazināt labvēlīgu 

procedūras iznākumu sievietēm, kuru patvēruma pieteikumi ir iesniegti, 

pamatojoties uz bailēm no dzimuma vardarbības vai pēc šādas vardarbības 

pārdzīvošanas;” 

 
§ 29 

1. daļa: „mudina Komisiju un dalībvalstis pilnībā garantēt seksuālās un reproduktīvās 

veselības un tiesību pieejamību,”, izņemot vārdus „un tiesību” 

2. daļa: „un tiesību” 

3. daļa: „tostarp droša aborta pieejamību,” 

4. daļa: „un steidzamības kārtā piešķirt papildu līdzekļus veselības aprūpes sniegšanai;” 

 
§ 43 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „un juridisko palīdzību;” 

2. daļa: šie vārdi 
 

 


