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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. Atbrīvojumi preču dīleriem ***I 

Ziņojums: Sander Loones (A8-0064/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

viens balsojums PS + 547, 60, 50 

 

 

2. ES Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai un apmācībai (Eiropols) ***II 

Ieteikums otrajam lasījumam: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016) (Padomes 
nostājas noraidīšanai vai grozīšanai vajadzīgs kvalificēts vairākums) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

priekšlikums noraidīt 

Padomes nostāju 

1 EFDD AN - 107, 545, 13 

4. pants, § 1, m punkts 2 Verts/ALE  -  

Padomes nostāja Pasludināts par apstiprinātu 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFDD: grozījums Nr. 1 
 

 

3. Trešo valstu pilsoņu ieceļošana un uzturēšanās pētniecības, studiju, 

stažēšanās, brīvprātīgā darba, skolēnu apmaiņas un viesaukles darba nolūkā ***II 

Ieteikums otrajam lasījumam: Cecilia Wikström (A8-0166/2016) (Padomes nostājas noraidīšanai vai 

grozīšanai vajadzīgs kvalificēts vairākums) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

priekšlikums noraidīt 

Padomes nostāju 

1= 

2= 

EFDD  

ENF 

PS - 67, 597, 15 

Padomes nostāja Pasludināts par apstiprinātu 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ENF: grozījums Nr. 2 
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4. Kohēzijas politikas īstenošanas paātrināšana 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0562/2016 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0562/2016 (REGI komiteja) 

§ 4 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 6 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 514, 123, 50 

B apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 511, 129, 47 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 546, 73, 62 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

PPE: galīgais balsojums 

EFDD: § 6, B apsvērums 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

Verts/ALE: 

§ 4 

1. daļa: “atzinīgi vērtē to, ka ir izveidota darba grupa, lai uzlabotu 2007.–2013. gada 

programmu īstenošanu astoņās dalībvalstīs, un aicina Komisiju informēt Parlamentu 

par sasniegtajiem rezultātiem;  aicina Komisiju turpināt šīs darba grupas darbību, lai 

atbalstītu un paātrinātu 2014.–2020. gada programmu īstenošanu visās dalībvalstīs, 

un iesniegt Parlamentam rīcības plānu darba grupas darbībai;” 

2. daļa: “aicina Komisiju pilnībā iekļaut ESI fondus ES labāka regulējuma stratēģijā;” 

 
GUE/NGL, EFDD: 

§ 6 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus  “uzsver, ka saskaņā ar”, “ir jāveic attiecīgas strukturālas 

reformas, jānodrošina” un “jāīsteno” 

2. daļa: šie vārdi 

 

 
B apsv. 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un vajadzības gadījumā veicot strukturālas reformas,” 

2. daļa: šie vārdi 

 


