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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. Zirgu dzimtas dzīvnieku īpašnieku atbildība un šo dzīvnieku aprūpe 

Ziņojums: Julie Girling (A8-0014/2017) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 656, 10, 27 

 

 

 

 

2. Dzīvsudrabs ***I 

Ziņojums: Stefan Eck (A8-0313/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Provizoriska vienošanās 

provizoriska 

vienošanās 

103 komiteja PS + 663, 8, 28 

deklarācija 104 komiteja  +  

deklarācija 105 komiteja  +  

Leģislatīvā akta projekts* 

viss teksts 103 komiteja  ↓  

atbildīgās komitejas 

grozījumi — balsošana 

kopumā 

1-58 

62-102 

komiteja  ↓  

10. pants, § 1 103 AD komiteja  ↓  

106 EFDD PS ↓  

59 komiteja  ↓  

10. pants, aiz § 1 107 EFDD PS ↓  

103 AD komiteja  ↓  

60 komiteja  ↓  

108 EFDD PS ↓  

103 AD komiteja  ↓  

61 komiteja  ↓  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: Komisijas priekšlikums PS ↓  

 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFDD: groz. Nr. 106, 107, 108 
 

Dažādi: 

Grozījumi Nr. 109–111 tika atcelti. 

* Politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, var ierosināt, lai 

balsošanai tiktu izvirzīti leģislatīvā akta projekta grozījumi. Ja šāds priekšlikums ir izteikts, 

Parlaments par to balso (Reglamenta 59. panta 3. un 4. punkts). 
 

 

 

3. Akcionāru ilgtermiņa iesaistīšana un paziņojums par korporatīvo pārvaldību ***I 

Ziņojums: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

provizoriska 

vienošanās 

32 komiteja PS + 646, 39, 13 

 

 

Dažādi: 

 

Ziņojums 2015. gada 8. jūlijā tika nodots atpakaļ atbildīgajai komitejai, lai risinātu iestāžu sarunas. 
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4. Ieroču iegādes un glabāšanas kontrole ***I 

Ziņojums: Vicky Ford (A8-0251/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Priekšlikums noraidīt Komisijas priekšlikumu 

priekšlikums noraidīt 

Komisijas 

priekšlikumu 

109= 

122= 

ENF 

EFDD 

PS - 123, 562, 14 

Provizoriska vienošanās 

provizoriska 

vienošanās 

107 komiteja PS + 491, 178, 28 

kopīga deklarācija 108/rev

. 

komiteja  +  

Leģislatīvā akta projekts* 

viss teksts 107 komiteja  ↓  

atbildīgās komitejas 

grozījumi — balsošana 

kopumā 

1-8 

11-15 

17 

19 

21 

23-24 

26-40 

42 

44-55 

57-60 

66 

68-74 

76-80 

82-83 

85 

87 

90 

96-98 

100-

106 

komiteja  
↓ 

 

2. pants, § 2 41 komiteja  
↓ 

 

107 AD komiteja PS 
↓ 

 

129 EFDD  
↓ 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

4. pants, § 1 141 vairāk nekā 

38 deputāti 

 
↓ 

 

4. pants, § 2  107 AD komiteja PS 
↓ 

 

43 komiteja  
↓ 

 

130 EFDD PS 
↓ 

 

4. pants, § 2, aiz § 4 142 vairāk nekā 

38 deputāti 

 
↓ 

 

107 AD komiteja PS 
↓ 

 

5. pants, § 1, ievaddaļa 121 EFDD  
↓ 

 

107 AD komiteja PS 
↓ 

 

5. pants, § 2, § 1 107 AD komiteja PS 
↓ 

 

143 vairāk nekā 

38 deputāti 

 
↓ 

 

56 komiteja  
↓ 

 

5. pants, § 3 107 AD komiteja PS 
↓ 

 

5.b pants 107 AD komiteja PS 
↓ 

 

6. pants 136 S EFDD PS 
↓ 

 

119 ALDE  
↓ 

 

107 AD komiteja PS 
↓ 

 

6. pants, § 3 107 AD komiteja  
↓ 

 

61 komiteja  
↓ 

 

62 komiteja  
↓ 

 

63 komiteja  
↓ 

 

6. pants, aiz § 3 144 vairāk nekā 

38 deputāti 

 
↓ 

 

145 vairāk nekā 

38 deputāti 

 
↓ 

 

148 vairāk nekā 

38 deputāti 

 
↓ 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

7. pants 149 vairāk nekā 

38 deputāti 

 
↓ 

 

107 AD komiteja PS 
↓ 

 

64-65 komiteja  
↓ 

 

10. pants 107 AD komiteja PS 
↓ 

 

150 vairāk nekā 

38 deputāti 

 
↓ 

 

67 komiteja  
↓ 

 

10.b pants, § 2 153 vairāk nekā 

38 deputāti 

 
↓ 

 

120+ 

152 

ALDE 

38+ deputāti 

 
↓ 

 

107 AD komiteja  
↓ 

 

10.b pants, § 3 107 AD komiteja  
↓ 

 

154 vairāk nekā 

38 deputāti 

 
↓ 

 

10.c pants 75 komiteja  
↓ 

 

113= 

151+ 

155= 

ALDE 

vairāk nekā 

38 deputāti 

 
↓ 

 

12. pants, § 2 156 vairāk nekā 

38 deputāti 

 
↓ 

 

107 

AD 

komiteja PS 
↓ 

 

81 komiteja  
↓ 

 

13. pants, § 4 84 komiteja  
↓ 

 

157 vairāk nekā 

38 deputāti 

 
↓ 

 

107 AD komiteja PS 
↓ 

 

13.b pants 131 EFDD  
↓ 

 

107 AD komiteja PS 
↓ 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

86 komiteja  
↓ 

 

16.a pants 146 EFDD PS 
↓ 

 

88 komiteja  
↓ 

 

17. pants 114 ALDE  
↓ 

 

107 AD komiteja PS 
↓ 

 

89 komiteja  
↓ 

 

I pielikums, II daļa, 

A kategorija 

133 S EFDD PS 
↓ 

 

I pielikums, II daļa, 

A kategorija, § 6 

107 AD komiteja PS 
↓ 

 

158 vairāk nekā 

38 deputāti 

 
↓ 

 

91= 

115= 

komiteja 

ALDE 

 
↓ 

 

I pielikums, II daļa, 

A kategorija, aiz § 6 

92 komiteja  
↓ 

 

159 vairāk nekā 

38 deputāti 

 
↓ 

 

I pielikums, II daļa, 

A kategorija, § 7 

107 AD komiteja  
↓ 

 

93+94 komiteja  
↓ 

 

160 vairāk nekā 

38 deputāti 

 
↓ 

 

116 ALDE  
↓ 

 

I pielikums, II daļa, 

A kategorija, § 8 

107 AD komiteja  
↓ 

 

95 komiteja  
↓ 

 

I pielikums, II daļa, 

B kategorija, § 7 

147 S EFDD PS 
↓ 

 

107 AD komiteja PS 
↓ 

 

161 vairāk nekā 

38 deputāti 

PS 
↓ 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

I pielikums, II daļa, 

C kategorija, § 5 

107 AD komiteja PS 
↓ 

 

162 vairāk nekā 

38 deputāti 

PS 
↓ 

 

99 komiteja  
↓ 

 

I pielikums, II daļa, 

C kategorija, § 6 

117 S= 

163 S= 

100 S= 

ALDE 

vairāk nekā 

38 deputāti 

komiteja 

PS 
↓ 

 

107 AD komiteja PS 
↓ 

 

I pielikums, II daļa, 

D kategorija 

107 AD komiteja PS 
↓ 

 

118 ALDE  
↓ 

 

I pielikums, III daļa 107 AD komiteja PS 
↓ 

 

164 vairāk nekā 

38 deputāti 

PS 
↓ 

 

4. apsv. 9 komiteja  
↓ 

 

123 EFDD  
↓ 

 

5. apsv. 124 S EFDD PS 
↓ 

 

10 komiteja  
↓ 

 

aiz 7. apsv. 16 komiteja  
↓ 

 

137 vairāk nekā 

38 deputāti 

 
↓ 

 

8. apsv. 125 EFDD  
↓ 

 

107 AD komiteja PS 
↓ 

 

18 komiteja  
↓ 

 

9. apsv. 126 S EFDD PS 
↓ 

 

107 AD komiteja PS 
↓ 

 

138 vairāk nekā 

38 deputāti 

 
↓ 

 

139 vairāk nekā 

38 deputāti 

 
↓ 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

10. apsv. 107 AD komiteja PS 
↓ 

 

127 EFDD PS 
↓ 

 

20 komiteja  
↓ 

 

12. apsv. 107 AD komiteja  
↓ 

 

22 komiteja  
↓ 

 

§ sākotnējais 

teksts 

PS 
↓ 

 

aiz 13. apsv. 140 vairāk nekā 

38 deputāti 

 
↓ 

 

14. apsv. 107 AD komiteja PS 
↓ 

 

128 EFDD PS 
↓ 

 

25 komiteja  
↓ 

 

17. apsv. 110 EFDD  
↓ 

 

107 AD komiteja PS 
↓ 

 

balsojums: Komisijas priekšlikums PS ↓  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFDD: groz. Nr. 122, 124, 126, 127, 128, 130, 133, 136, 146, 147 

ENF: groz. Nr. 94, 107, 109, 122, 160, 164 

vairāk nekā 

38 deputāti: 

I pielikums, II daļa, A kategorija, § 8 

 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

vairāk nekā 

38 deputāti: 

groz. Nr. 107 AD: 5. panta 3. punkts, 6. panta 3. punkts;  

I pielikums, II daļa, A kategorija, § 7 

I pielikums, II daļa, A kategorija, § 8 

ALDE: groz. Nr. 107 AD: 14. apsv., 5. panta § 3, 5.c pants 

Komisijas priekšlikums: 12. apsv. un 6. panta § 3 (groz. Nr. 63) 
 

Dažādi: 

Grozījumi Nr. 111, 112, 132, 134, 135 tika atcelti. 

* Politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, var ierosināt, lai 

balsošanai tiktu izvirzīti leģislatīvā akta projekta grozījumi. Ja šāds priekšlikums ir izteikts, 

Parlaments par to balso (Reglamenta 59. panta 3. un 4. punkts). 
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5. Nolietoti transportlīdzekļi, bateriju un akumulatoru atkritumi un elektrisko un 

elektronisko iekārtu atkritumi ***I 

Ziņojums: Simona Bonafè (A8-0013/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

priekšlikums noraidīt 

Komisijas 

priekšlikumu 

34 ENF  -  

atbildīgās komitejas 

grozījumi — balsošana 

kopumā 

1-10 

12-19 

21-24 

27-32 

komiteja  +  

atbildīgās komitejas 

grozījumi — atsevišķa 

balsošana 

11 komiteja bd   

1 +  

2 +  

20 komiteja ats. +  

25 komiteja ats. +  

26 komiteja ats./EB - 214, 479, 2 

33 komiteja ats. +  

balsojums: Komisijas priekšlikums PS + 624, 67, 6 

 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

PPE: groz. Nr. 26 

ENF: groz. Nr. 20, 25, 33 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ENF: 

grozījums Nr. 11 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus: “uzsvars būtu jāliek uz to, lai atkritumu sūtīšana atbilstu 

Savienības vides tiesību aktu principiem un prasībām, īpaši tuvuma, reģenerācijas 

prioritātes un pašpietiekamības principam.” un “Dalībvalstīm būtu jāveic vajadzīgie 

pasākumi, lai nepieļautu nelikumīgus atkritumu sūtījumus.” 

2. daļa: šie vārdi 
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6. Atkritumi ***I 

Ziņojums: Simona Bonafè (A8-0034/2017) 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

priekšlikums noraidīt 

Komisijas 

priekšlikumu 

243 ENF  -  

atbildīgās komitejas 

grozījumi — balsošana 

kopumā 

1-6 

8-13 

16-17 

19-31 

33-34 

37 

40-41 

43-80 

83-97 

99 

101-

103 

105 

108-

119 

121 

124-

126 

147-

154 

156-

162 

164-

165 

167-

168 

170-

173 

175-

182 

186-

197 

199 

201-

211 

214-

220 

222-

223 

225-

230 

232-

233 

komiteja  +  

7 komiteja bd   

1 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

atbildīgās komitejas 

grozījumi — atsevišķa 

balsošana 

2 +  

14 komiteja bd   

1 +  

2 +  

15 komiteja ats. +  

32 komiteja bd   

1 +  

2 +  

35 komiteja ats. +  

38 komiteja ats./EB - 294, 376, 25 

39 komiteja ats. +  

82 komiteja ats. +  

98 komiteja ats. +  

100 komiteja ats. -  

104 komiteja ats. +  

106 komiteja ats. -  

107 komiteja ats. +  

120 komiteja ats. +  

122 komiteja ats. +  

123 komiteja ats. +  

127 komiteja ats. +  

145 komiteja bd   

1 +  

2 +  

146 komiteja bd   

1 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

2 +  

163 komiteja ats. -  

166 komiteja ats. +  

169 komiteja bd   

1/PS + 596, 91, 11 

2/PS + 351, 329, 13 

174 komiteja ats. +  

198 komiteja bd   

1 +  

2 +  

212 komiteja ats. +  

213 komiteja bd   

1 +  

2 +  

221 komiteja bd   

1 +  

2 +  

231 komiteja ats. +  

3. pants, 1.a punkts 247 ENF  -  

3. pants, 1.a punkts, 

pirmā daļa, 

a) apakšpunkts 

81 AD komiteja  +  

3. pants, 1.a punkts, 

pirmā daļa, 

b) apakšpunkts 

81 AD komiteja EB + 353, 334, 10 

251 PPE PS ↓  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

3. pants, 1.a punkts, 

aiz otrās daļas 

81 AD komiteja  +  

3. pants, 20. punkts, 

aiz d) apakšpunkta 

235 Verts/ALE  -  

8.a pants 252 S ECR PS - 135, 561, 1 

127-

137 

139-

144 

komiteja  +  

138 komiteja  -  

9. pants, § 1, aiz 

4. ievilkuma 

239 EFDD PS - 121, 532, 46 

240 EFDD PS - 118, 547, 31 

9. pants, aiz § 3 236 S&D, 

Verts/ALE 

 +  

9.b pants 155 komiteja PS + 599, 91, 8 

11.b pants 248 ENF  -  

183-

185 

komiteja  +  

22. pants, § 1, 2. daļa 237 Verts/ALE  +  

200 komiteja  ↓  

22. pants, aiz 2. daļas 238 Verts/ALE  +  

242 S&D  +  

38. pants, § 1 249 S ENF  -  

224 komiteja  +  

pirms I pielikuma 241 EFDD PS - 280, 398, 20 

234 komiteja ats. +  

6. apsv. 244 ENF  -  

18 komiteja  +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

12. apsv. 245 S ENF  -  

36 komiteja  +  

14. apsv. 42 komiteja EB + 402, 289, 5 

250 PPE  ↓  

19. apsv. 246 S ENF  -  

balsojums: Komisijas priekšlikums PS + 576, 95, 27 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

PPE: groz. Nr. 169, 251 

ENF: groz. Nr. 155 

EFDD: groz. Nr. 239, 240 un 241, 8.a pants 

ECR, Verts/ALE: groz. Nr. 169, 252 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ENF: groz. Nr. 15, 35, 39, 82, 98, 104, 107, 120, 122, 123, 127, 166, 174, 212, 221, 231, 

234 

S&D: groz. Nr. 100, 106, 163 

PPE: groz. Nr. 38, 138 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

PPE: 

groz. Nr. 221 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus: “d) iesniedz visaptverošu pārskatu par Savienības 

ekodizaina tiesību aktiem ar mērķi paplašināt to darbības jomu, iekļaujot visas 

galvenās produktu grupas, tostarp ar enerģiju nesaistītu produktu grupas, un 

pakāpeniski iekļaujot attiecīgās resursefektivitātes iezīmes obligātajās prasībās 

produktu izstrādei, kā arī pielāgojot ekomarķējuma noteikumus.”;” 

2. daļa: šie vārdi 

 

ENF: 

Grozījums Nr. 14 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus: “komerciālie un rūpnieciskie atkritumi,” un “un pārtikas 

atkritumi,” 

2. daļa: šie vārdi 

 
Grozījums Nr. 32 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus: “un īstenots mērķis nošķirt to no ekonomikas 

izaugsmes.” 

2. daļa: šie vārdi 
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Grozījums Nr. 145 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus: “b) atkritumu radīšanu atsaistīt no ekonomiskās 

izaugsmes;” un “d) Savienības mērķi samazināt pārtikas atkritumus par 30 % līdz 

2025. gadam un par 50 % līdz 2030. gadam salīdzinājumā ar 2014. gada 

pamatlīmeni;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
Grozījums Nr. 146 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus: “kopumā samazina pārtikas atkritumu rašanos;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
Grozījums Nr. 198 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus: “to rašanās vietā“ 

2. daļa: šie vārdi 

 
Grozījums Nr. 213 

1. daļa: “Eiropas Vides aģentūra reizi divos gados publicē ziņojumu, kurā iekļauj pārskatu 

par attīstību atkritumu rašanās novēršanas programmu pabeigšanā un īstenošanā un 

katrā dalībvalstī un Savienībā kopumā paveikto minēto programmu mērķu 

sasniegšanā,” 

2. daļa: “tostarp atkritumu rašanās atsaistīšanā no ekonomiskās izaugsmes un pārejā uz 

aprites ekonomiku.”;” 

 

Verts/ALE: 

Grozījums Nr. 7 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus: “izvērst atjaunojamās enerģijas izplatību,” 

2. daļa: šie vārdi 

 

ECR, PPE: 

Grozījums Nr. 169 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus: “70 %” 

2. daļa: šie vārdi 
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7. Atkritumu poligoni ***I 

Ziņojums: Simona Bonafè (A8-0031/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

priekšlikums noraidīt 

Komisijas 

priekšlikumu 

47 ENF  -  

atbildīgās komitejas 

grozījumi — balsošana 

kopumā 

1-3 

5-15 

17-21 

23-28 

30-34 

37-40 

42-46 

komiteja  +  

atbildīgās komitejas 

grozījumi — atsevišķa 

balsošana 

29 komiteja PS + 392, 287, 17 

41 komiteja ats. +  

1. pants, pirms § 1 22 komiteja  -  

52/rev. PPE  +  

5. pants, aiz § 6 50 GUE/NGL EB - 108, 585, 4 

5.a pants 49 S ENF  -  

35 komiteja  +  

36 komiteja  +  

aiz 1. apsv. 51 PPE  +  

4 komiteja  ↓  

9. apsv. 48 S ENF  -  

16 komiteja  +  

balsojums: Komisijas priekšlikums PS + 583, 95, 18 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

 

Verts/ALE, ECR, PPE:  groz. Nr. 29 

ENF:                              groz. Nr. 47 

 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ENF: groz. Nr. 41 
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8. Iepakojums un izlietotais iepakojums ***I 

Ziņojums: Simona Bonafè (A8-0029/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

priekšlikums noraidīt 

Komisijas 

priekšlikumu 

86 ENF  -  

atbildīgās komitejas 

grozījumi — balsošana 

kopumā 

1-2 

4-18 

20 

22-26 

28-38 

41-49 

54-56 

58-64 

67 

69-84 

komiteja  +  

atbildīgās komitejas 

grozījumi — atsevišķa 

balsošana 

3 komiteja bd   

1 +  

2 +  

21 komiteja ats. +  

27 komiteja ats. -  

39 komiteja bd   

1 +  

2 +  

40 komiteja bd   

1 +  

2 +  

50 komiteja bd   

1/PS + 599, 45, 54 

2/PS + 358, 304, 31 

51 komiteja bd   
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

1/PS + 597, 48, 55 

2/PS + 360, 309, 25 

52 komiteja bd   

1/PS + 632, 41, 26 

2/PS + 361, 304, 28 

53 komiteja bd   

1/PS + 621, 51, 25 

2/PS + 359, 300, 28 

57 komiteja bd   

1 +  

2 +  

68 komiteja bd   

1 +  

2 -  

4. pants, § 1, aiz 

2. daļas 

85 Verts/ALE PS - 333, 343, 23 

6.b pants 88 S ENF  -  

65-66 komiteja  +  

aiz 5. apsv. 89 PPE  +  

19 komiteja  ↓  

13. apsv. 87 S ENF  -  

balsojums: Komisijas priekšlikums PS + 582, 88, 28 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ECR: groz. Nr. 50, 51, 52, 53 

Verts/ALE: groz. Nr. 85 

ENF: groz. Nr. 86 

PPE: groz. Nr. 50, 51 (2. daļa), 52, 53 (2. daļa) 
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Pieprasījumi balsot atsevišķi 

S&D: groz. Nr. 27 

ENF: groz. Nr. 21 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ECR, PPE: 

Grozījums Nr. 50 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus: “70 %” 

2. daļa: šie vārdi 

 
Grozījums Nr. 51 

1. daļa: ievaddaļa 

2. daļa: no (i) līdz (vi) punktam 

 
Grozījums Nr. 52 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus: “80 %” 

2. daļa: šie vārdi 

 
Grozījums Nr. 53 

1. daļa: ievaddaļa 

2. daļa: no (i) līdz (iv) punktam un (v) punkta svītrošana 

 

S&D: 

Grozījums Nr. 68 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus: ”no pārējiem atkritumiem” un “vai jebkuras to 

kombinācijas;” 

2. daļa: šie vārdi 

 

Verts/ALE: 

Grozījums Nr. 3 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus: “paplašināt atjaunojamās enerģijas izplatību,” 

2. daļa: šie vārdi 

 

ENF: 

Grozījums Nr. 39 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus: “rūpniecisko un komerciālo atkritumu” 

2. daļa: šie vārdi 

 
Grozījums Nr. 40 

1. daļa: “Dalībvalstis veic pasākumus, lai mazinātu iepakojuma ietekmi uz vidi un sekmētu to 

atkritumu rašanās novēršanas mērķu sasniegšanu, kas ir noteikti Direktīvas 

2008/98/EK 9. panta -1. punktā. Šādi pasākumi ietver arī ražotāja paplašināto 

atbildību, kā noteikts 8. panta 1. punkta trešajā daļā, un stimulus, lai ieviestu atkārtoti 

izmantojamu iepakojumu. Dalībvalstis veic pasākumus, lai panāktu nepārstrādājama 

iepakojuma un pārmērīga iepakojuma patēriņa noturīgu samazinājumu. Šādi 

pasākumi neapdraud higiēnu vai pārtikas nekaitīgumu. Turklāt dalībvalstis var veikt 

citus pasākumus, kas pieņemti, apspriežoties ar uzņēmējiem un patērētāju un vides 

organizācijām, un kas domāti, lai apkopotu un izmantotu daudzās iniciatīvas, kuras 

attiecībā uz atkritumu rašanās novēršanu īstenotas dalībvalstīs. Tie atbilst šīs 

direktīvas 1. panta 1. punktā noteiktajiem mērķiem.” 

2. daļa: “Dalībvalstis izmanto piemērotus ekonomiskus instrumentus un citus pasākumus, 

kas stimulē atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas piemērošanu. Šādu instrumentu 

un pasākumu vidū var būt tie, kas minēti Direktīvas 2008/98/EK IVa pielikumā.” 
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Grozījums Nr. 57 

1. daļa: viss teksts, izņemot b) apakšpunktu 

2. daļa: b) apakšpunkts 
 

 

9. Dzimumu līdztiesība Eiropas Savienībā 2014. un 2015. gadā 

Ziņojums: Ernest Urtasun (A8-0046/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 4 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS - 305, 368, 20 

§ 5 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 340, 331, 15 

§ 6 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 357, 313, 20 

§ 7 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 15 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 324, 302, 69 

§ 18 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 354, 318, 15 

§ 19 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 339, 305, 44 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 20 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 22 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 597, 40, 59 

2/PS + 426, 221, 35 

3/PS + 370, 286, 34 

§ 23 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

§ 24 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 25 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 31 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 568, 60, 66 

2/PS + 530, 112, 40 

§ 33 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 526, 127, 40 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 37 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 38 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 462, 154, 69 

§ 40 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 42 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 355, 309, 29 

3 +  

§ 46 1 S&D PS + 428, 221, 44 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS ↓  

2/PS ↓  

3/PS ↓  

4/PS ↓  

§ 47 2 ECR PS - 216, 408, 67 

§ sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 48 § sākotnējais 

teksts 

PS + 454, 125, 100 

§ 50 § sākotnējais 

teksts 

PS + 471, 160, 57 

§ 60 § sākotnējais 

teksts 

PS + 356, 273, 54 

D apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

T apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

AD apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB - 323, 328, 37 

AH apsv. § sākotnējais 

teksts 

PS + 388, 255, 51 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 369, 188, 133 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

PPE: AH apsv., § 46 (3. daļa), groz. Nr. 1 

ECR: groz. Nr. 2 

S&D: §§ 15 (2. daļa), 22, 31, 33 (2. daļa), 46, 48, 60, AH apsv. 

Verts/ALE: §§ 4 (2. daļa), 22 (3. daļa), 31 (2. daļa), 33 (2. daļa), 38 (2. daļa), 46, 48, 50, 60, AH 

apsv. 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

PPE: T, AH apsv., §§ 18, 37, 40, 47, 48, 50, 60 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

PPE: 

D apsvērums 

1. daļa: “tā kā 2015. gadā sieviešu nodarbinātības īpatsvars sasniedza visaugstāko līmeni — 

64,5 %, taču, tā kā tas joprojām ievērojami atpaliek no vīriešu nodarbinātības 

īpatsvara, kas ir 75,6 %; tā kā varbūtība, ka sievietes uzņemsies nepilna darba laika 

darbu un veiks to arī turpmāk — bieži vien negribot —, diemžēl ir četras reizes 

lielāka nekā vīriešu gadījumā;” 

2. daļa: “tā kā daudzi jaunieši joprojām dzīvo trūkumā, neskatoties uz to, ka viņiem ir darbs, 

jo īpaši Grieķijā, Spānijā, Horvātijā, Itālijā, Kiprā, Portugālē un Slovākijā;” 

 
AD apsvērums 

1. daļa: “tā kā patlaban pasliktinās tādu atsevišķu sieviešu grupu apstākļi, kas bieži vien 

saskaras ar daudzveidīgu grūtību un risku, un augsta līmeņa diskriminācijas kopīgo 

efektu,” 

2. daļa: “jo īpaši sievietes ar invaliditāti, sievietes, kas aprūpē apgādībā esošas personas, 

vecāka gadagājuma sievietes, pie minoritātēm un imigrantiem piederošas sievietes, 

sievietes bēgles un patvēruma meklētājas, sievietes, kas ir izgājušas nelielu 

apmācību vai nav izgājušas nekādu, sievietes, kas cietušas no dzimumvardarbības, 

sievietes LGBTI kopienas locekles u. c.” 
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§ 4 

1. daļa: “prasa, lai Komisija labāk novērtētu publisko tēriņu samazinājumu šā brīža 

nelabvēlīgo ietekmi uz sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesību dalībvalstīs un 

veikt pasākumus, lai šo samazinājumu ietekmi novērstu un izbeigtu;“ 

2. daļa: “dziļi nožēlo to, ka taupības rīcībpolitika drastiski salēlina dzimumu līdztiesības 

panākšanas procesu un līdz ar to marginalizē sievietes gan sabiedrībā, gan darba 

vietā;” 

 
§ 5 

1. daļa: “pauž nožēlu par to, ka stratēģijā „Eiropa 2020” nav integrēts dzimumu līdztiesības 

aspekts, un prasa tajā iekļaut integrētu pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai, 

kurai risinātu sieviešu nabadzības strukturālos cēloņus,” 

2. daļa: “jo īpaši Eiropas pusgada ietvaros formulējot konkrētai valstij domātus ieteikumus, 

un pieprasa gada izaugsmes pārskatā iekļaut konkrētus politiskus orientierus par 

dzimumu nelīdztiesības samazināšanu;” 

 
§ 6 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus: “jo īpaši vecāka gadagājuma sieviešu, vientuļo māšu, 

sieviešu, kas cietušas no vardarbības dzimuma dēļ, sieviešu ar invaliditāti, sieviešu 

migranšu, bēgļu un patvēruma meklētāju un pie minoritātēm piederošu sieviešu 

nabadzība;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 7 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus: “kurā būtu iekļautas arī transpersonas un interseksuāļi,” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 15 

1. daļa: “aicina Komisiju sadarbībā ar dalībvalstīm izstrādāt vērienīgu un visaptverošu 

normatīvo un nenormatīvo aktu kopumu par privātās dzīves un darba līdzsvaru, kas 

būtu iekļauts Komisijas darba programmā 2017. gadam, ņemot vērā izziņoto Eiropas 

sociālo tiesību pīlāru” 

2. daļa: “un iekļaujot spēkā esošo maternitātes un paternitātes atvaļinājuma direktīvu  

pārskatīšanu, kā arī iesniegt direktīvu priekšlikumus par paternitātes atvaļinājumu un 

aprūpētāja atvaļinājumu, mudinot visu darba ņēmēju kategoriju vīriešus un sievietes 

vienādā mērā izmantot atvaļinājuma iespējas;” 

 
§ 19 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus: “mudina Portugāli, Nīderlandi, Luksemburgu, Somiju, 

Itāliju, Maltu un Igauniju sasniegt otro mērķi un aicina Poliju, Horvātiju un 

Rumāniju, kurās abi mērķi vēl ne tuvu nav sasniegti, pielikt lielākus pūliņus 

formālas bērna aprūpes nodrošināšanā, lai dotu ieguldījumu darba ņēmēju labākas 

privātās un profesionālās dzīves līdzsvara rašanā;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 20 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus: “Komisiju un” un vārdu “Eiropas” (vārdu savienojumā 

“Eiropas bērnu garantijas”) 

2. daļa: “Komisiju un” 

3. daļa: “Eiropas” (vārdu savienojumā “Eiropas bērnu garantijas”) 

 



P8_PV(2017)03-14(VOT)_LV.docx 27 PE 601.334 

§ 22 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus: “un vienādas vērtības darbu;” un: “un uzņēmumiem lūgt 

ieviest iekšējus vīriešu un sieviešu atalgojuma atšķirības atklāšanas mehānismus;” 

2. daļa: “un vienādas vērtības darbu;” 

3. daļa: “un uzņēmumiem lūgt ieviest iekšējus vīriešu un sieviešu atalgojuma atšķirības 

atklāšanas mehānismus;” 

 
§ 23 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus: “uzskata, ka steidzami ir jāpieņem ES līmeņa principa, 

ka par vienādu vai vienlīdz vērtīgu darbu pienākas vienādu darba samaksa, 

definīcija;” 

2. daļa: “uzskata, ka steidzami ir jāpieņem ES līmeņa principa, ka par vienādu vai vienlīdz 

vērtīgu darbu pienākas vienādu darba samaksa, definīcija;” 

 
§ 24 

1. daļa: “nosoda to, ka vairāk nekā pusē dalībvalstu ir palielinājusies vīriešu un sieviešu 

pensiju atšķirība;” 

2. daļa: “mudina Kipru, Vāciju un Nīderlandi samazināt vīriešu un sieviešu pensiju atšķirību, 

kas sasniedz gandrīz 50 %; aicina Maltu, Spāniju, Beļģiju, Īriju, Grieķiju, Itāliju un 

Austriju samazināt vīriešu un sieviešu atšķirību attiecībā uz pensiju saņemošajām 

personām, jo no 11 % līdz 36 % sieviešu šajās valstīs nesaņem nekādu pensiju;” 

 
§ 25 

1. daļa: “apsveic Zviedrijas valdību par to, ka tā ir panākusi dzimumu pārstāvības paritāti, un 

Slovēniju un Franciju, kuras šo paritāti ir gandrīz sasniegušas, un mudina Ungāriju, 

Slovākiju un Grieķiju, kas ir izveidojušas valdības, kurās sieviešu nav vispār, 

nodrošināt to, ka sievietes ir pietiekami pārstāvētas visos politisko un ekonomisko 

lēmumu pieņemšanas līmeņos;” 

2. daļa: “aicina dalībvalstis nodrošināt dzimumu paritāti savu valdību, publisko iestāžu un 

struktūru augsta ranga amatos un vēlēšanu sarakstos, lai panāktu vienādu pārstāvību 

vietējo pašvaldību domēs un reģionālajos un dalībvalstu parlamentos, kā arī Eiropas 

Parlamentā;” 

3. daļa: “uzsver, ka, veicot dažādus pētījumus, ir secināts, ka atbilstoši likumdošanas 

pasākumi varētu izraisīt ātras dzimumu līdzsvara izmaiņas politikas sfērā; piekrīt 

Komisijas viedoklim, ka, ja mēs vēlamies, lai kvotas būtu efektīvas, papildus tām ir 

jāpieņem regulējums, kas reglamentētu kandidātu sarakstu secību, un pienācīgas 

sankcijas gadījumos, ja šis regulējums tiktu pārkāpts;” 

 
§ 31 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus: “aicina Padomi aktivizēt pārejas klauzulu, vienbalsīgi 

pieņemot lēmumu, ar kuru ar dzimumu saistītu vardarbību pieskaitītu to noziegumu 

klāstam, kuri ir uzskaitīti LESD 83. panta 1. punktā;” 

2. daļa: šie vārdi 
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§ 33 

1. daļa: “atzinīgi vērtē dalībvalstu virzību ceļā uz Stambulas konvencijas parakstīšanu, kas ir 

pirmais juridiski saistošais instruments vardarbības pret sievietēm novēršanai un 

apkarošanai starptautiskā līmenī. un mudina 14 dalībvalstis, kas to vēl nav 

ratificējušas, to izdarīt nekavējoties; atzinīgi vērtē Komisijas 2016. gada marta 

priekšlikumu par ES pievienošanos Stambulas konvencijai; aicina Padomi un 

Komisiju pasteidzināt sarunas par Stambulas konvencijas parakstīšanu un 

noslēgšanu un atbalsta plašu pievienošanos tai bez nosacījumiem; papildus tam 

aicina Komisiju iekļaut dzimumvardarbības definīciju saskaņā ar Direktīvas 

2012/29/ES normām un pēc iespējas ātrāk iesniegt visaptverošu Eiropas 

dzimumvardarbības novēršanas un apkarošanas stratēģiju,” 

2. daļa: “kurā būtu jāiekļauj saistošs tiesību akts;” 

 
§ 38 

1. daļa: “aicina Komisiju un dalībvalstis iekļaut pasākumus, ar kuriem aizsargā sievietes un 

LGBTI pret aizskaršanu darba vietā;” 

2. daļa: “aicina Komisiju pārskatīt pašreizējo ES pamatlēmumu par krimināltiesību 

izmantošanu cīņā pret noteiktiem rasisma un ksenofobijas veidiem un izpausmēm, 

lai tajā iekļautu seksismu, aizsprieduma noziegumu un naida kurināšanu seksuālās 

orientācijas, dzimtiskās identitātes un dzimuma pazīmju dēļ;” 

 
§ 42 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu “nekavējoties” un vārdus “patvēruma procedūras laikā 

veicot vardarbības novēršanas pasākumus,” un “un nekavējoties jāatzīst dzimtiskā 

identitāte;” 

2. daļa: “nekavējoties” 

3. daļa: “patvēruma procedūras laikā veicot vardarbības novēršanas pasākumus,” un “un 

nekavējoties jāatzīst dzimtiskā identitāte;” 

 
§ 46 

1. daļa: “atkārtoti pauž viedokli, ka sievietēm ir pašām jāpārzina sava seksuālā un 

reproduktīvā veselība un tiesības;” 

2. daļa: “aicina visas dalībvalstis nodrošināt sieviešu momentānu piekļuvi ģimenes 

plānošanai un reproduktīvās un seksuālās veselības pakalpojumu pilnu klāstu, 

tostarp kontracepcijas līdzekļus” 

3. daļa: “un abortus;” 

4. daļa: “aicina dalībvalstis un Komisiju veikt sabiedrības uzmanības pievēršanas 

pasākumus, lai panāktu vīriešu un sieviešu pilnīgu izpratni par viņu tiesībām un 

pienākumiem attiecībā uz seksuāliem un reproduktīviem jautājumiem;” 
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10. Vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz pieeju precēm un 

pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu 

Ziņojums: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 10 § sākotnējais 

teksts 

PS + 470, 147, 69 

§ 23 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 34 § sākotnējais 

teksts 

PS + 381, 258, 46 

§ 38 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 39 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 343, 333, 17 

8. atsauce § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 573, 73, 42 

2/PS + 392, 223, 68 

15. atsauce § sākotnējais 

teksts 

PS + 401, 252, 32 

I apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

J apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

L apsv. § sākotnējais 

teksts 

PS + 390, 259, 43 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 499, 104, 81 
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Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

S&D: 8., 15. atsauce, §§ 10, 34, L apsv. 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

PPE: 15. atsauce, I, J, L apsv., §§ 10, 34 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

PPE: 

8. atsauce 

1. daļa: “ņemot vērā Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un 

vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (Stambulas konvenciju)” 

2. daļa: “un tās 3. pantu, kurā dzimums definēts kā “sociālās lomas, uzvedība, nodarbošanās 

un īpašības, ko konkrēta sabiedrība uzskata par atbilstošām sievietēm un 

vīriešiem”;” 

 
§ 23 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus: “bezmaksas valsts” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 38 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu: “bezmaksas” 

2. daļa: šis vārds 

 
§ 39 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus: “tostarp atturošas sankcijas;” 

2. daļa: šie vārdi 
 

 

11. ES līdzekļi dzimumu līdztiesības jomā 

Ziņojums: Clare Moody (A8-0033/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 13 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 17 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 20 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB - 282, 380, 25 

§ 35 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  



P8_PV(2017)03-14(VOT)_LV.docx 31 PE 601.334 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

2/PS + 453, 172, 56 

§ 52 § sākotnējais 

teksts 

PS - 327, 333, 22 

§ 55 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 480, 116, 87 

aiz § 55 2 vairāk nekā 

76 deputāti 

PS + 430, 179, 67 

§ 56 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 425, 176, 78 

3/PS + 407, 203, 59 

§ 62 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 356, 289, 40 

3/PS + 440, 170, 73 

§ 67 § sākotnējais 

teksts 

PS - 325, 328, 25 

§ 69 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

§ 78 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 609, 50, 24 

2/PS + 352, 306, 16 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 79 § sākotnējais 

teksts 

PS - 310, 318, 56 

§ 80 1 referents PS + 332, 305, 51 

§ sākotnējais 

teksts 

PS ↓  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 437, 166, 80 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ECR: groz. Nr. 1 

PPE: groz. Nr. 2 

vairāk nekā 

76 deputāti 

§§ 35 (2. daļa), 55 (2. daļa), 56 (2. daļa), 79, 80 

Verts/ALE: groz. Nr. 2, §§ 52, 67, 56 (3. daļa), 62 (2. un 3. daļa) 

S&D: §§ 67, 78, groz. Nr. 2 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

vairāk nekā 

76 deputāti 

§§ 13, 52, 67, 79, 80, 

 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

vairāk nekā 76 deputāti 

§ 20 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus: “neapmaksāts darbs ir nozīmīgs ekonomikas 

efektivitātes elements, taču” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 17 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu: “obligātu” 

2. daļa: šis vārds 

 
§ 35 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus: “tostarp seksuālās un reproduktīvās veselības jomā;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 55 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus: “tostarp piekļuvi kontracepcijas līdzekļiem, ārkārtas 

kontracepcijas līdzekļiem un aborta veikšanas pakalpojumiem;” 

2. daļa: šie vārdi 
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§ 56 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus: “kas saistīta ar seksuālo un reproduktīvo veselību un 

tiesībām,” un “piemēram, gan sievietēm, kuras ir cietušas no vardarbības, tostarp 

seksuālas vardarbības, gan arī nepavadītiem nepilngadīgajiem un citām riska 

grupām, tostarp LGBTI;” 

2. daļa: “kas saistīta ar seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesībām,” 

3. daļa: “piemēram, gan sievietēm, kuras ir cietušas no vardarbības, tostarp seksuālas 

vardarbības, gan arī nepavadītiem nepilngadīgajiem un citām riska grupām, tostarp 

LGBTI;” 

 
§ 62 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus: “migrantu” un “kā arī LGBTI” 

2. daļa: “migrantu” 

3. daļa: “kā arī LGBTI” 

 
§ 69 

1. daļa: “uzskata, ka ES līmeņa finansējumu EUR 6,17 miljardu apjomā, kas pašreizējā 

DFS ietvaros piešķirts šīs stratēģiskās iesaistes dzimumu līdztiesības jomā mērķu 

sasniegšanai, ir tikai pirmais solis,” 

2. daļa: “un prasa šo summu nākamajā DFS palielināt;” 

 
§ 78 

1. daļa: “atkārtoti pauž bažas par acīmredzamo dzimumu līdzsvara trūkumu Eiropas 

Revīzijas palātā, kurā tas ir visizteiktākais no visām ES iestādēm — starp Revīzijas 

palātas locekļiem patlaban ir 28 vīrieši un tikai trīs sievietes (par divām mazāk 

nekā 2016. gada sākumā);” 

2. daļa: “aicina Padomi, sākot no šā gada un līdz laikam, kad tiks sasniegts pieņemams 

līdzsvars, visos turpmākajos Revīzijas palātas locekļu iecelšanas gadījumos 

ierosināt Parlamentam divus kandidātus — sievieti un vīrieti;” 
 

 

12. Lielo datu ietekme uz pamattiesībām 

Ziņojums: Ana Gomes (A8-0044/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 3 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 4 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 13 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 14 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 16 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 364, 253, 63 

3 +  

§ 20 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 27 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 28 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 31 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

K apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

O apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 561, 71, 49 

 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

vairāk nekā 

76 deputāti 

§§ 3, 13, 14, 20, 27, 28 
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Pieprasījumi balsot pa daļām 

vairāk nekā 76 deputāti 

K apsvērums 

1. daļa: “tā kā lielo datu nozare pieaug par 40 % gadā — septiņas reizes ātrāk nekā IT tirgus; 

tā kā jauno tehnoloģiju radīto lielo datu kopu koncentrācija nodrošina ļoti būtisku 

informāciju lieliem uzņēmumiem, tādējādi veicinot nepieredzētas varas līdzsvara 

izmaiņas iedzīvotāju, valdību un privātā sektora pārstāvju starpā;” 

2. daļa: “tā kā šāda varas koncentrācija uzņēmumos var veicināt monopolu veidošanos un 

ļaunprātīgu praksi un kaitē patērētāju tiesībām un godīgai konkurencei tirgū;” 

3. daļa: “tā kā saistībā ar lielo datu uzņēmumu apvienošanos būtu rūpīgāk jāpārbauda 

personas intereses un pamattiesību aizsardzība;” 

 
O apsvērums 

1. daļa: “tā kā datu analīze un algoritmi arvien vairāk ietekmē informāciju, kas pieejama 

iedzīvotājiem;” 

2. daļa: “tā kā šādas metodes, ja tās izmanto ļaunprātīgi, var apdraudēt pamattiesības uz 

informāciju, kā arī plašsaziņas līdzekļu brīvību un plurālismu; tā kā sabiedriskās 

apraides sistēma dalībvalstīs ir tieši saistīta ar katras sabiedrības demokrātiskajām, 

sociālajām un kultūras vajadzībām un ar nepieciešamību saglabāt plašsaziņas 

līdzekļu plurālismu, kā to paredz Amsterdamas līguma (11997D/PRO/09) Protokols 

par sabiedriskās apraides sistēmu dalībvalstīs;” 

 
§ 4 

1. daļa: “uzsver, ka iedzīvotāju nepietiekamās zināšanas par lielo datu būtību ļauj izmantot 

personas datus neparedzētiem mērķiem;” 

2. daļa: “norāda, ka ES primārā kārtā jānodrošina izglītošana un informētības uzlabošana 

pamattiesību jomā;” 

3. daļa: “mudina ES iestādes un dalībvalstis veikt ieguldījumus iedzīvotāju, tostarp bērnu, 

digitālajās prasmēs un viņu informētības par digitālajām tiesībām, privātumu un datu 

aizsardzību uzlabošanā; uzsver, ka šāda veida izglītībai jābūt vērstai uz to, lai 

uzlabotu izpratni par algoritmu un automatizētu lēmumu pieņemšanas procesu 

principiem/sistēmu un par to, kā tos jēgpilni interpretēt; norāda arī, ka jāuzlabo 

zināšanas un jāveicina izpratne par to, kur un kā tiek vāktas datu plūsmas (proti, 

rasmošana, straumēšanas datu apvienošana ar sociālo tīklu un pievienoto ierīču 

datiem un šīs informācijas uzkrāšanu jaunā datu plūsmā);” 

 
§ 16 

1. daļa: vārdi “uzskata, ka būtu jāveicina” un “arī pilnīga šifrēšana no datu nosūtītāja līdz 

saņēmējam,” 

2. daļa: “un vajadzības gadījumā jāatļauj” 

3. daļa: “ievērojot principu, kas paredz integrētu datu aizsardzību; šajā saistībā iesaka visos 

turpmākajos tiesību aktos īpaši aizliegt šifrēšanas pakalpojumu sniedzējiem, sakaru 

pakalpojumu sniedzējiem un visām pārējām organizācijām (visos piegādes ķēdes 

līmeņos) atļaut vai veicināt prasību apiešanu;” 
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§ 31 

1. daļa: “tā kā tiesībaizsardzības iestāžu lēmumi un pasākumi — tostarp, izmantojot datu 

apstrādi un datu analīzi, — skar cilvēku dzīvi un tiesības, brīdina, ka vajadzīga 

maksimāla piesardzība, lai nepieļautu nelikumīgu diskrimināciju un vēršanos pret 

konkrētām personām vai personu grupām, ko nosaka pēc atsauces uz rasi, ādas 

krāsu, etnisko vai sociālo izcelsmi, ģenētiskajām pazīmēm, valodu, reliģiju vai 

ticību, politisko vai cita veida viedokli, īpašumu, dzimšanu, invaliditāti, vecumu, 

dzimumu, dzimuma izpausmi vai identitāti, seksuālo orientāciju, uzturēšanās statusu, 

veselību vai piederību pie nacionālas minoritātes,” 

2. daļa: “kas bieži tiek pakļauta etniskajai profilēšanai vai intensīvākai tiesību piemērošanas 

politikai, kā arī pret personām, kurām ir īpašas iezīmes;” 

3. daļa: “aicina pienācīgi apmācīt datu primāros vācējus un no datu analīzes izrietošo 

izlūkdatu lietotājus;” 
 

 

13. Lauksaimniecības trušu aizsardzības standartu minimums 

Ziņojums: Stefan Eck (A8-0011/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

alternatīvs rezolūcijas 

priekšlikums 

1 PPE PS - 235, 388, 62 

§ 34, aiz 2. ievilkuma 3 vairāk nekā 

76 deputāti 

PS + 356, 254, 71 

H apsv. 2 referents  +  

balsojums: AGRI komitejas rezolūcija (viss teksts) PS + 410, 205, 59 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL: groz. Nr. 1, 3. 

 


