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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. Aizsardzība pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības 

dalībvalstis ***I 

Ziņojums: Heidi Hautala (A8-0257/2015) 

Priekšmets PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

viens balsojums PS + 608, 13, 24 

 

 

2. Aizsardzība pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas 

Savienības dalībvalstis ***I 

Ziņojums: Heidi Hautala (A8-0256/2015) 

Priekšmets PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

viens balsojums PS + 621, 12, 24 

 

 

3. ES un Libērijas ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums *** 

Ieteikums: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

balsojums: piekrišana PS + 584, 35, 43 

 

 

 

4. ES un Mauritānijas partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē: 

zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums *** 

Ieteikums: Gabriel Mato (A8-0147/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

balsojums: piekrišana PS + 585, 41, 41 
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5. Sadarbības nolīgums ar Koreju civilās globālās navigācijas pavadoņu 

sistēmas (GNSS) jomā *** 

Ieteikums: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

balsojums: piekrišana PS + 451, 63, 46 

 

 

 

6. Jauni teritoriālās attīstības instrumenti 2014.–2020. gada kohēzijas politikā 

Ziņojums: Ruža Tomašić (A8-0032/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

viens balsojums PS + 595, 63, 13 

 

 

7. Statistika attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu 

tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem ***I 

Ziņojums: Sven Giegold (A8-0227/2015) 

Priekšmets Groz. Nr. Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

viss teksts 

1. bloks 

29 komiteja  +  

2. bloks 1–28 komiteja  ↓  

balsojums: Komisijas priekšlikums  +  

balsojums: normatīvā rezolūcija PS + 563, 39, 82 

 

 

 

8. Kohēzijas politika ES kalnu reģionos 

Ziņojums: Iliana Iotova (A8-0074/2016) 

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 

§ 16 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 624, 54, 7 

2/PS + 518, 156, 9 

§ 22 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 46 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 53 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

§ 56 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 63 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 68 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 553, 63, 49 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ECR: § 16 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

EFDD: § 22, 63 

Verts/ALE: § 68 
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Pieprasījumi balsot pa daļām 

EFDD: 

§ 68 

1. daļa: „atgādina, ka kalnu reģionu, kas dažās dalībvalstīs ir arī nomaļie reģioni, sociālā un 

ekonomiskā attīstība ir atkarīga no transporta savienojumiem starp šiem 

reģioniem un citiem reģioniem dalībvalstī vai pārrobežu reģionā;” 

2. daļa: „aicina valstu iestādes sadarbībā ar Komisiju atvieglot transporta savienojamības ar 

galvenajiem nacionālas nozīmes un Eiropas nozīmes ceļiem un transporta 

koridoriem, īpaši ar TEN-T transporta infrastruktūru, projektu īstenošanu 

kalnu reģionos, izmantojot dažādus ES fondus un finanšu instrumentus, 

tostarp EIB investīcijas;” 

 
PPE: 

§ 53 

1. daļa: „uzsver nepieciešamību Eiropas līmenī aizsargāt augstkalnu sugas, kas spēj dzīvot 

pārrobežu kalnu masīvos, tādus kā ģemzes, kalnu kazas, lielie plēsīgie putni, 

lāči, vilki un lūši; aicina Komisiju un dalībvalstis izstrādāt plānu šo 

augstkalnu sugu aizsardzībai un reintrodukcijai;” 

2. daļa: „nosoda, ka dažās dalībvalstīs, izplatoties slimībām atsevišķu savvaļas dzīvnieku 

grupās, šo sugu dzīvnieki tiek masveidā un bez izņēmumiem nogalināti vai ka 

lauksaimnieki iznīcina noteiktu sugu dzīvniekus, pret kuru klātbūtni vai 

reintrodukciju tie iebilst;” 

 
ECR: 

§ 16 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „ES stratēģijā Donavas reģionam” 

2. daļa: šie vārdi 

 
Verts/ALE: 

§ 56 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „bet vēja un saules enerģijas iekārtas var bojāt ainavu;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
GUE/NGL: 

§ 46 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „atbalsta brīvprātīgo iesaistīšanos sabiedrisko 

pakalpojumu sniegšanā,” 

2. daļa: šie vārdi 

 


