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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. Eiropas Komisijas locekļa iecelšana — sers Julian King (UK) 

Lēmuma priekšlikums (Aizklātā balsošana (Reglamenta 182. panta 1. punkts)) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: Eiropas Komisijas 

locekļa iecelšana — sers Julian 

King 

 + 394, 161, 83 

 

2. Filipīnas 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, 
B8-1004/2016, B8-1008/2016 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0990/2016  

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

aiz § 4 6 Verts/ALE  +  

§ 14 3 Verts/ALE EB + 345, 275, 21 

§ 16 4 Verts/ALE  -  

aiz 5. atsauces 1 Verts/ALE  -  

aiz K apsv. 2 Verts/ALE EB + 351, 259, 37 

aiz M apsv. 5 Verts/ALE  +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0990/2016  EFDD  ↓  

B8-0992/2016  ECR  ↓  

B8-0994/2016  PPE  ↓  

B8-0999/2016  ALDE  ↓  

B8-1002/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1004/2016  S&D  ↓  

B8-1008/2016  GUE/NGL  ↓  
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Dažādi 

Rezolūcijas priekšlikumu B8-0992/2016 ir parakstījis arī Raffaele Fitto (ECR grupa). 

Kopīgo rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0990/2016 ir parakstījušas arī Ivana Maletić (PPE grupa) un 

Barbara Kappel. 
 

 

3. Somālija 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, 

B8-1003/2016, B8-1007/2016 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0989/2016  

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

§ 2 1 EFDD  -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0989/2016  EFDD  ↓  

B8-0991/2016  ECR  ↓  

B8-0993/2016  PPE  ↓  

B8-0998/2016  ALDE  ↓  

B8-1001/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1003/2016  S&D  ↓  

B8-1007/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Dažādi 

Rezolūcijas priekšlikumu B8-0991/2016 ir parakstījis arī Raffaele Fitto (ECR grupa). 

Kopīgo rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0989/2016 ir parakstījušas arī Ivana Maletić (PPE grupa) un 

Barbara Kappel. 
 

 

4. Zimbabve 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, 

B8-1006/2016, B8-1009/2016, B8-1010/2016 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

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

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0995/2016  

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

§ 7 1 Verts/ALE EB + 344, 289, 19 

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0995/2016  EFDD  ↓  

B8-0996/2016  ECR  ↓  

B8-0997/2016  PPE  ↓  

B8-1000/2016  ALDE  ↓  

B8-1005/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1006/2016  S&D  ↓  

B8-1009/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1010/2016  ENF  ↓  

 

Dažādi 

Rezolūcijas priekšlikumu B8-0996/2016 ir parakstījis arī Raffaele Fitto (ECR grupa). 

Kopīgo rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0995/2016 ir parakstījusi arī Ivana Maletić (PPE grupa). 
 

 

5. Ceļošanas dokuments tādu trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri 

dalībvalstīs uzturas nelikumīgi ***I 

Ziņojums: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viss teksts — 

  1. bloks 

33 komiteja  +  

2. bloks 1-32 komiteja  ↓  

3. pants, a apakšpunkts § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

3. pants, § 2 35 GUE/NGL  -  

3. apsvērums 33AD komiteja  +  

§ sākotnējais 

teksts 

ats. ↓  

6. apsvērums 34S GUE/NGL  -  

33AD komiteja  +  

§ 68 sākotnējais 

teksts 

bd   

1 ↓  

2 ↓  

8. apsvērums 33AD komiteja  +  

§ sākotnējais 

teksts 

ats. ↓  

balsojums: Komisijas priekšlikums  +  

balsojums: normatīvā rezolūcija PS + 494, 112, 50 

 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

GUE/NGL: 3., 8. apsvērums 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

GUE/NGL: 

6. apsvērums 

1. daļa: „Būtu jāizveido drošāks Eiropas ceļošanas dokuments trešo valstu valstspiederīgo 

atgriešanai, lai veicinātu trešo valstu valstspiederīgo, kuri dalībvalstīs uzturas 

nelikumīgi, atgriešanu un atpakaļuzņemšanu. Dokumenta pilnveidotajiem 

aizsardzības elementiem būtu jāveicina tā atzīšana trešās valstīs. Šim dokumentam 

būtu jāpalīdz īstenot atgriešanu atpakaļuzņemšanas nolīgumu vai citu vienošanās ar 

trešām valstīm ietvaros,”, izņemot vārdus „vai citu vienošanās ar trešām valstīm”  

2. daļa: „vai citu vienošanās ar trešām valstīm” un “kā arī pamatojoties uz sadarbību 

atgriešanas jomā ar trešām valstīm, uz kurām neattiecas oficiāli nolīgumi.” 

 
3. pants, a apakšpunkts 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „īpašas pazīmes” 

2. daļa: šie vārdi 
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6. Prospekts, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to 

tirdzniecību ***I 

Ziņojums: Petr Ježek (A8-0238/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

atbildīgās komitejas 

grozījumi — balsošana 

kopumā 

1AD komiteja  +  

1. pants, § 3, 

d apakšpunkts 

1AD komiteja  +  

7 GUE/NGL  ↓  

2. pants, § 1, 

f apakšpunkts 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3. pants, § 2, 

b apakšpunkts 

1AD komiteja  +  

8 GUE/NGL  ↓  

7. pants, § 6, 

c apakšpunkts 

1AD komiteja  +  

9 GUE/NGL  ↓  

15. pants, § 1 1AD komiteja bd   

1 +  

2 +  

3 +  

19. pants, § 11 2 S&D  +  

25. pants, § 1 1AD komiteja ats. -  

25. pants, § 2, 2. daļa 1AD komiteja ats. -  

3 S&D EB + 558, 92, 1 

1. apsv. 4 GUE/NGL  -  

13. apsvērums 1AD komiteja  +  

5 GUE/NGL  ↓  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

24. apsv. 6 GUE/NGL  -  

balsojums: Komisijas priekšlikums  +  

balsojums: normatīvā rezolūcija PS balsošana 

atlikta 

(Reglamenta 61. 

panta 2. punkts) 

 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

S&D: grozījums Nr. 1AD (25. pants, § 1); 1AD (25. pants, § 2, 2. daļa) 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

Verts/ALE: 

2. pants, § 1, f apakšpunkts 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 

13. apakšpunktā definētie mazie un vidējie uzņēmumi.” 

2. daļa: šie vārdi 

 
grozījums Nr. 1AD (15. pants, § 1) 

1. daļa: viss teksts, izņemot 1. punkta b un c apakšpunktu 

2. daļa: 1. punkta b apakšpunkts 

3. daļa 1. punkta c apakšpunkts 
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7. Patvērums: pagaidu pasākumi Itālijas un Grieķijas labā * 

Ziņojums: Ska Keller (A8-0236/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

atbildīgās komitejas 

grozījumi — balsošana 

kopumā 

1-3 

5-23 

komiteja  +  

aiz 2. apsv. 24 GUE/NGL  -  

aiz 3. apsv. 4 komiteja ats. +  

aiz 6. apsv. 25 GUE/NGL EB + 494, 148, 13 

balsojums: Komisijas priekšlikums  +  

balsojums: normatīvā rezolūcija PS + 470, 131, 50 

 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

GUE/NGL: grozījums Nr. 4 
 

 

8. Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes 

Ziņojums: Laura Agea (A8-0247/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

atbildīgās komitejas 

grozījumi — balsošana 

kopumā 

1-8 komiteja  +  

balsojums: Komisijas priekšlikums  +  

balsojums: normatīvā rezolūcija PS + 460, 127, 61 

 

 

 

9. Rezolūciju priekšlikumi — Galvenie mērķi CITES pušu 17. konferencē 

Johannesburgā  

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0987/2016 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 
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Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0987/2016  (ENVI komiteja) 

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

 

 

 

10. Pasta pakalpojumu direktīvas piemērošana 

Ziņojums: Markus Ferber (A8-0254/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 5 2 GUE/NGL  -  

§ 9 3 GUE/NGL  -  

§ 17 4 GUE/NGL  -  

aiz G apsv. 1 GUE/NGL  -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 514, 103, 37 

 

 

 

11. Finansējuma pieejamība maziem un vidējiem uzņēmumiem un mazo un vidējo 

uzņēmumu finansējuma dažādības palielināšana kapitāla tirgu savienībā 

Ziņojums: Othmar Karas (A8-0222/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 1 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 10 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 19 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 30 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 33 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 35 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 39 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 42 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 43 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 528, 77, 44 

 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

GUE/NGL: § 10, 33, 35, 39, 42, 43 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

GUE/NGL: 

§ 1 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „ar vidēju kapitālu,” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 19 

1. daļa: „uzsver, ka spēcīga, stabila un elastīga banku nozare un kapitāla tirgu savienība ir 

priekšnosacījums, lai palielinātu MVU piekļuvi finansējumam;” 

2. daļa: „norāda, ka Kapitāla prasību regula (CRR) un Kapitāla prasību direktīva (CRD IV), 

un jo īpaši augstāks kapitāla līmenis un kvalitāte ir tieša atbildes reakcija uz krīzi un 

veido pamatu atjaunotai finanšu nozares stabilitātei; atzinīgi vērtē to, ka Komisija 

CRD pārskatīšanā par vienu no prioritātēm uzskata aizdevumu izsniegšanu MVU; 

ņem vērā to, ka Komisija pēta iespējas, kā visas dalībvalstis varētu gūt labumu no 

vietējām krājaizdevu sabiedrībām, uz kurām neattiecas bankām paredzētie ES 

kapitāla prasību noteikumi; uzsver, ka ir vajadzīgs piesardzīgs tiesiskais regulējums 

attiecībā uz krājaizdevu sabiedrībām, nodrošinot gan finanšu stabilitāti, gan iespējas 

krājaizdevu sabiedrībām sniegt kredītu par konkurētspējīgām likmēm;” 

 
§ 30 

1. daļa: „ņem vērā ECB 2016. gada 10. martā pieņemtos pasākumus un jo īpaši jauno četru 

mērķtiecīgu ilgtermiņa refinansēšanas operāciju sēriju (TLTRO II), kas stimulēs 

bankas izsniegt aizdevumus reālajai ekonomikai; uzsver, ka ar monetārās politikas 

programmām vien nepietiktu, lai stimulētu izaugsmi un ieguldījumus,” 

2. daļa: „un ka tās ir jāpapildina ar atbilstošu fiskālo politiku un strukturālām reformām;” 
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12. Labākie veidi, kā izmantot MVU darbvietu radīšanas potenciālu 

Ziņojums: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 17 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 577, 35, 36 

2/PS + 448, 169, 25 

3/PS + 576, 52, 23 

§ 18 § sākotnējais 

teksts 

bd  grozīts mutiski 

1 +  

2 +  

§ 31 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 461, 83, 108 

§ 56 2 vairāk nekā 

76 deputāti 

EB + 327, 298, 18 

§ 68 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 527, 117, 6 

§ 74 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 79 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 80 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

2/EB - 262, 343, 40 

K apsv. 1 vairāk nekā 

76 deputāti 

 +  

P apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

T apsvērums § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

Y apsvērums § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 553, 69, 24 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

S&D: § 17 

EFDD: § 31 (2. daļa), 68 (2. daļa) 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ALDE: T apsvērums 

S&D: § 80 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ALDE: 

§ 17 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „ko nevajadzētu uzskatīt par mikrouzņēmumu skaita 

palielināšanos veicinošu faktoru, bet gan par faktoru, kas rada nodarbinātības 

nestabilitāti, nelabvēlīgus darba apstākļus un samazinātu sociālo aizsardzību” un 

„daudzus cilvēkus padarot neaizsargātus un tādējādi radot jaunas risināmas sociālās 

problēmas;” 

2. daļa: „ko nevajadzētu uzskatīt par mikrouzņēmumu skaita palielināšanos veicinošu 

faktoru, bet gan par faktoru, kas rada nodarbinātības nestabilitāti, nelabvēlīgus darba 

apstākļus un samazinātu sociālo aizsardzību” 

3. daļa „daudzus cilvēkus padarot neaizsargātus un tādējādi radot jaunas risināmas sociālās 

problēmas;” 
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ECR: 

§ 80 

1. daļa: „uzsver, ka pagaidu nodarbinātības sektors MVU ir īpaši svarīgs un ka tas ir 

jāaplūko niansēti,” 

2. daļa: „it īpaši tā kolektīvo sistēmu gadījumā; mudina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt 

visus pagaidu nodarbinātības veidus, it īpaši tos, kurus izmanto kā pārejas posmu uz 

pastāvīgu nodarbinātību;” 

 
P apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „ir zema darbaspēka mobilitāte un” 

2. daļa: šie vārdi 

 
EFDD: 

§ 31 

1. daļa: „uzsver, ka ir jāpalielina investīcijas pētniecībā, inovācijā, specializētā apmācībā un 

attīstībā, lai stimulētu Eiropas MVU kvalitatīvas izaugsmes un darbvietu radīšanas 

potenciālu; uzsver, ka ESIF MVU daļā MVU atbalstam ir paredzēti 

EUR 75 miljardi;” 

2. daļa: „atzinīgi vērtē ESIF MVU paredzēto līdzekļu sekmīgo izmantošanu līdz šim 

apstiprināto projektu finansēšanā;” 

 
§ 68 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „Komisiju saistībā ar Eiropas pusgadu sagatavotajos 

konkrētām valstīm adresētajos ieteikumos” 

2. daļa: šie vārdi 

 
PPE: 

Y apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „dalībvalstīm vai trešām” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 74 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „un īstenotie pasākumi” 

2. daļa: šie vārdi 

 
S&D: 

§ 18 

1. daļa: „uzsver, ka regulējuma administratīvais slogs pašnodarbinātām personām un 

mikrouzņēmumiem ir nesamērīgi lielāks nekā lielākiem uzņēmumiem; šajā sakarā 

uzskata, ka jebkuram pasākumam, ko veic attiecībā uz fiktīvām pašnodarbinātām 

personām, ir jābūt precīzi mērķētam,” 

2. daļa: „un ka tie nedrīkst radīt papildu administratīvo slogu privātpersonām;” 

 
§ 79 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „Parlaments” un „ir pilnīgi skaidri norādījis, ka brīvā 

sabiedrībā korporatīvā sociālā atbildība nevar labdarību padarīt par obligātu 

pienākumu; pauž stingru pārliecību, ka gadījumā, ja korporatīvā sociālā atbildība 

tiktu padarīta par obligātu, cilvēki mazāk atbalstītu labdarību;” 

2. daļa: šie vārdi 
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Dažādi 

Zdzisław Krasnodębski bija ierosinājis šādu mutisku grozījumu 18. punktam: 

„uzsver, ka regulējuma administratīvais slogs pašnodarbinātām personām un mikrouzņēmumiem ir 

nesamērīgi lielāks nekā lielākiem uzņēmumiem; šajā sakarā uzskata, ka jebkuram pasākumam, ko veic 

attiecībā uz fiktīvām pašnodarbinātām personām, ir jābūt precīzi mērķētam, un ka tie nedrīkst radīt 

jebkādu nevajadzīgu administratīvo slogu privātpersonām;” 
 

 

13. Direktīvas par vienlīdzību nodarbinātības jomā piemērošana 

Ziņojums: Renate Weber (A8-0225/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 5 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 342, 239, 51 

§ 16 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 18 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 432, 189, 18 

2/PS - 126, 450, 54 

§ 21 2 PPE bd   

1/PS + 335, 273, 24 

2/PS - 274, 305, 52 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS ↓  

2/PS ↓  

§ 34 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 35 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 53 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 59 § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

§ 62 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

§ 67 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 68 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 69 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 77 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 83 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 -  

4 +  

5 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

34. atsauce § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

E apsvērums § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

U apsvērums § sākotnējais 

teksts 

PS + 464, 140, 15 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 475, 63, 74 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

PPE: § 21, grozījums Nr. 2 

GUE/NGL: § 18 

Verts/ALE, ECR: grozījums Nr. 2 

ECR: U apsvērums 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

PPE: § 5, 16, 34, 62, 67, 68, 69 

Verts/ALE, S&D: § 18 

ECR: § 21 

ALDE: § 18, 59, E apsvērums, 34. atsauce 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ALDE: 

§ 21 

1. daļa: „norāda, ka darba devēju noteiktie ierobežojumi attiecībā uz reliģiskās simbolikas 

nēsāšanu ne vienmēr ir saskaņā ar starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem, jo tie 

neattiecas uz precīzi un stingri noteiktiem gadījumiem un nav paredzēti leģitīmam 

mērķim, un ka dalībvalstis ne vienmēr veic pietiekamus pret šādiem ierobežojumiem 

vērstus pasākumus gadījumos, kuros tie nav saskaņā ar starptautiskajām 

cilvēktiesību normām;”  

2. daļa: „pauž bažas par to, ka dažas dalībvalstis ir ieviesušas vispārēju aizliegumu reliģiskās 

simbolikas nēsāšanai publiskajā telpā, aizbildinoties ar nepieciešamību ievērot 

neitralitāti un sekulārismu, kā dēļ ir mēģinājumi paplašināt šādu ierobežojumu 

piemērošanu arī uz privāto sektoru;” 

 
§ 53 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „attiecībā uz bērniem un veciem cilvēkiem būtībā 

nedrīkst būt atšķirīgi un ikviens nepamatotas vecuma diskriminācijas gadījums” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 62 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „aizstājošus” un „visiem,” 

2. daļa: šie vārdi  
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ECR: 

grozījums Nr. 2 

1. daļa: „uzstāj, ka reliģiskā brīvība ir svarīgs princips, kas darba devējiem būtu jāievēro; 

tomēr uzsver, ka šā principa īstenošana ir subsidiaritātes jautājums,” 

2. daļa: „un gan dalībvalstīm, gan darba devējiem var būt likumīgi iemesli aizliegt lietot 

noteikta veida simbolus, kuri tiek uzdoti par reliģiskiem, jo īpaši, ja tie simbolizē 

sieviešu tiesību apspiešanu un var būt saistīti ar drošības problēmām;” 

 
§ 18 

1. daļa: „aicina dalībvalstis atzīt pamattiesības uz pārliecības brīvību;” 

2. daļa: „ar bažām norāda, ka ir dalībvalstis, kurās kompetents un pienācīgi kvalificēts 

medicīniskais personāls netiek pieņemts darbā vai darba attiecības tiek izbeigtas 

tādēļ, ka viņi savas pārliecības dēļ atsakās izpildīt dzīvības pārtraukšanas 

procedūras;” 

 
§ 35 

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

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 68 

1. daļa: „pauž bažas, ka izpratne par tiesībām diskriminācijas jomā un informētība par to, 

kādas iestādes un organizācijas nodrošina atbalstu personām, kas cietušas 

diskriminācijas dēļ, ir vāja — labāk informētas ir LGBTI personas; ” 

2. daļa: „uzskata, ka valsts, reģionālo un vietējo pārvaldes iestāžu, kā arī visu attiecīgo 

ieinteresēto personu organizāciju uzdevums būtu ievērojami palielināt izpratnes 

veicināšanas pasākumus gan attiecībā uz cietušajiem, gan darba devējiem, gan arī 

citām grupām; norāda, ka valstu LGBTI organizācijas ir būtiskas partneres šo 

centienu īstenošanā;” 

 
§ 69 

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

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 77 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „aktīvi izmantot dzimumu līdztiesības principu budžeta 

plānošanā, tostarp Komisijai” 

2. daļa: šie vārdi 

 
ALDE, PPE: 

§ 83 

1. daļa: „aicina Komisiju un dalībvalstis uzlabot darba un privātās dzīves saskaņošanu, 

veicot konkrētus pasākumus,” 

2. daļa: „piemēram, steidzami ierosinot jaunus tiesību aktu priekšlikumus par Maternitātes 

atvaļinājuma direktīvu,”, izņemot vārdus „steidzami”, „tiesību aktu” un „direktīvu,” 

3. daļa „steidzami”, „tiesību aktu” un „direktīvu,” 

4. daļa: „lai garantētu sieviešu tiesības atgriezties darbā pēc grūtniecības un maternitātes 

atvaļinājuma un bērna kopšanas atvaļinājuma, garantētu viņu tiesības uz efektīvu 

veselības un drošības aizsardzību darbvietā, aizsargātu viņu tiesības uz maternitātes 

pabalstiem un veiktu pasākumus, lai novērstu darba ņēmēju netaisnīgu atlaišanu no 

darba grūtniecības laikā utt.,” 

5. daļa: „kā arī Aprūpētāju atvaļinājuma direktīvu un pastiprinot tiesību aktus par 

paternitātes atvaļinājumu;” 
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Dažādi 

Grozījums Nr. 1 ir zaudējis spēku sakarā ar parakstu atsaukšanu. 
 

 

14. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda darbības, ietekme un pievienotā vērtība 

laikposmā no 2007. gada līdz 2014. gadam 

Ziņojums: Marian Harkin (A8-0227/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 13 § sākotnējais 

teksts 

PS + 525, 72, 13 

§ 18 § sākotnējais 

teksts 

PS + 579, 10, 9 

§ 19 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 22 § sākotnējais 

teksts 

PS + 537, 40, 21 

§ 24 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 25 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 27 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 33 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

2 +  

§ 53 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

Q apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

R apsvērums § sākotnējais 

teksts 

PS - 255, 279, 30 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 447, 73, 19 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL: § 13, 18, 22, R apsvērums 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ALDE: Q apsv. 

PPE: § 53, R apsvērums 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

GUE/NGL: 

§ 19 

1. daļa: „atzinīgi vērtē Revīzijas palātas konstatējumus, ka gandrīz visi EGF atbalstu 

saņemošie darba ņēmēji varēja izmantot viņu individuālajām vajadzībām 

pieskaņotus personalizētus un labi koordinētus pasākumus un ka darbā ir 

atgriezušies gandrīz 50 % no darba ņēmējiem, kas saņēma finanšu palīdzību;” 

2. daļa: „norāda, ka dažās dalībvalstīs EGF programmas nav īstenotas laicīgi un efektīvi, un 

šā iemesla dēļ līdzekļi ir tikuši nepilnīgi izlietoti; uzskata, ka saņēmējiem labvēlīga 

rezultāta nodrošināšanas nolūkā būtiska nozīme ir tam, lai sākotnējā vērtēšanas un 

pieteikuma iesniegšanas procesā būtu iesaistīti darba ņēmēji, kuriem atbalsts ir 

paredzēts, vai viņu pārstāvji, sociālie partneri, vietējās nodarbinātības aģentūras un 

citas attiecīgās ieinteresētās personas; aicina Komisiju atbalstīt dalībvalstis inovatīvu 

pasākumu un programmu izstrādē un savos pārskatos novērtēt to, cik labi 

saskaņotais individualizēto pakalpojumu kopums ir prognozējis turpmākās darba 

tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un cik lielā mērā tas ir bijis saderīgs 

ar pāreju uz resursefektīvu un ilgtspējīgu ekonomiku; aicina dalībvalstis saskaņā ar 

pašreizējās regulas 7. pantu veikt turpmākus pasākumus, lai izstrādātu saskaņoto 

individualizēto pakalpojumu kopumu, kas būtu pielāgots resursefektīvai un 

ilgtspējīgai ekonomikai; norāda, ka inovācija, lietpratīga specializācija un 

resursefektivitāte ir galvenie priekšnoteikumi rūpniecības atdzimšanai un 

ekonomikas dažādošanai;” 
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§ 24 

1. daļa: „atzinīgi vērtē to, ka atbalsta saņēmēji ar EGF palīdzību vispirmām kārtām varēja 

atrast jaunu darbu, pateicoties personalizētam atbalstam darba meklēšanā, atjaunināt 

savu kompetenci, piedaloties apmācības programmās, un saņemt mobilitātes 

pabalstu; atzinīgi vērtē arī to, ka EGF vairākiem darba ņēmējiem radīja iespēju 

pievērsties uzņēmējdarbībai, pateicoties atbalstam uzņēmumu izveidei vai to 

pārņemšanai; tādēļ uzsver, ka pēc ziņotā EGF var ievērojami uzlabot pašvērtējumu, 

neatkarības izjūtu un motivāciju; uzsver, ka EGF palīdzība ir palielinājusi sociālo 

kohēziju, ļaujot cilvēkiem atgriezties darba tirgū” 

2. daļa: „un izvairīties no tā sauktajām bezdarba lamatām, kas ir nevēlama parādība;” 

 
§ 25 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „norāda, ka saskaņā ar ex post ziņojuma datiem EGF 

atbalsta saņēmēju izglītības līmenis parasti ir zemāks par vidējo un tāpēc viņiem ir 

mazāk pārņemamu prasmju, kas normālos apstākļos samazina viņu darba iespējas un 

palielina viņu neaizsargātību darba tirgū;” un „ES pievienoto vērtību” 

2. daļa: „norāda, ka saskaņā ar ex post ziņojuma datiem EGF atbalsta saņēmēju izglītības 

līmenis parasti ir zemāks par vidējo un tāpēc viņiem ir mazāk pārņemamu prasmju, 

kas normālos apstākļos samazina viņu darba iespējas un palielina viņu 

neaizsargātību darba tirgū;” 

3. daļa „ES pievienoto vērtību” 

 
§ 27 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „un pievienotajai vērtībai” un „EGF līdzekļu 

izmantošanā, lai nodrošinātu maksimāli lielu atkārtotas nodarbinātības rādītāja un 

katra izdotā euro attiecību;” 

2. daļa: „un pievienotajai vērtībai”  

3. daļa „EGF līdzekļu izmantošanā, lai nodrošinātu maksimāli lielu atkārtotas 

nodarbinātības rādītāja un katra izdotā euro attiecību;” 

 
§ 33 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „patiesu ES līmeņa pievienoto vērtību,” 

2. daļa: „patiesu ES līmeņa pievienoto vērtību,” 

 

 


