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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. Direktīvas par atbildību vides jomā īstenošana 

Ziņojums: Laura Ferrara (A8-0297/2017) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 502, 74, 35 

 

 

2. Vienkāršas, pārredzamas un standartizētas vērtspapīrošanas regulējuma 

izveidošana***I 

Ziņojums: Paul Tang (A8-0387/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

priekšlikums noraidīt Komisijas priekšlikumu 

priekšlikums noraidīt 

Komisijas 

priekšlikumu 

2 GUE/NGL  -  

provizoriska vienošanās 

provizoriska 

vienošanās 

3 komiteja PS + 459, 135, 23 

 

 

 

3. Prudenciālās prasības kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām***I 

Ziņojums: Othmar Karas (A8-0388/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

provizoriska vienošanās 

provizoriska 

vienošanās 

2 komiteja PS + 458, 135, 26 

 

 

 

4. Lēmums sākt iestāžu sarunas: Privātuma un elektronisko sakaru regula 

Ziņojums: Marju Lauristin (A8-0324/2017) 
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Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: lēmums 

sākt iestāžu sarunas 

PS + 318, 280, 20 

 

Pieprasījums balsot pēc saraksta 

EFDD, PPE: galīgais balsojums 
 

Dažādi: 

Balsošanu bija pieprasījušas PPE un ECR grupas un deputāts Morten Løkkegaard (Reglamenta 

69.c panta 2. punkts). 
 

5. Seksuālās uzmākšanās un izmantošanas apkarošana Eiropas Savienībā 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017, B8-0580/2017, 
B8-0581/2017, B8-0582/2017 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0576/2017  

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

§ 1 2 ENF PS - 74, 519, 20 

§ 10 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 11 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 12 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 13 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

aiz §15 3 PPE PS + 510, 73, 32 

§ 16, 4. ievilkums § sākotnējais 

teksts 

PS + 386, 214, 13 



P8_PV(2017)10-26(VOT)_LV.docx 4 PE 613.207 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 16, 6. ievilkums § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 338, 252, 24 

§ 16, 7. ievilkums 5 PPE PS + 532, 5, 77 

aiz § 18 6 ALDE  +  

§ 21 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

D apsv. 1 ENF  -  

4 PPE PS + 518, 45, 53 

I apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

O apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 575, 12, 28 

2/PS + 324, 239, 51 

3 +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 580, 10, 27 

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0576/2017  ECR  ↓  

B8-0577/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0578/2017  S&D PS ↓  

B8-0579/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0580/2017  ALDE  ↓  

B8-0581/2017  ENF  ↓  

B8-0582/2017  PPE PS ↓  
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Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

S&D: galīgais balsojums RC-B8-0576/2017 un B8-0578/2017 

ENF: grozījums Nr. 2 

PPE: galīgais balsojums B8-0582/2017, grozījumi Nr.  3, 4, 5 un § 16, 4. ievilkums 

GUE/NGL: galīgais balsojums RC-B8-0576/2017, § 16, 6. ievilkuma otrā daļa un galīgais 

balsojums 

Verts/ALE: O apsvēruma 1. un 2. daļa 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ECR, PPE: § 12 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ECR: 

I apsvērums 

1. daļa: „tā kā vēl joprojām pastāvošie dzimumu stereotipi, seksisms, seksuāla uzmākšanās 

un izmantošana ir strukturāla un plaši izplatīta problēma gan Eiropā, gan visā 

pasaulē, kas gan upurus, gan varmākas skar neatkarīgi no vecuma, izglītības, 

ienākumiem un sociālā stāvokļa, un tā kā pārdzīvojumi cietušajiem rada fiziskas, 

seksuālas, emocionālas un psiholoģiskas sekas;”  

2. daļa: „tā kā nevienlīdzīgs varas sadalījums starp sievietēm un vīriešiem, dzimumu 

stereotipi un seksisms, tostarp ar dzimumu saistīti naidu kurinoši izteikumi gan 

tiešsaistē, gan bezsaistē, būtībā rada visu veidu vardarbību pret sievietēm un 

noveduši pie vīriešu dominējošā stāvokļa un vīriešu diskriminējošas attieksmes pret 

sievietēm un kavē sieviešu personības neierobežotu attīstību;” 

 

ENF: 

§ 13 

1. daļa: „prasa uzlabot sieviešu iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesos gan 

arodbiedrībās, gan organizāciju vai uzņēmumu vadības līmenī publiskajā un 

privātajā sektorā;” 

2. daļa: „aicina Komisiju un dalībvalstis sadarbībā ar NVO, sociālajiem partneriem un 

līdztiesības iestādēm izstrādāt nozīmīgus izpratnes veicināšanas pasākumus attiecībā 

uz to personu tiesībām, kuras cietušas no seksuālas uzmākšanās un no 

diskriminācijas dzimuma dēļ; uzsver, ka dalībvalstīm, darba devēju organizācijām 

un arodbiedrībām ir steidzami jāveicina izpratne par seksuālo uzmākšanos un 

jāatbalsta un jāmudina sievietes nekavējoties ziņot par šādiem gadījumiem;” 

 

PPE: 

§ 21 

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

2. daļa: šis vārds 

 

ECR, PPE: 

O apsvērums 

1. daļa: „tā kā sievietes Eiropas Savienībā nav vienādā mērā aizsargātas pret ar dzimumu 

saistītu vardarbību, seksuālu uzmākšanos un vardarbību” 

2. daļa: „dažādās dalībvalstīs pastāvošo atšķirīgo politisko ieviržu un tiesību aktu dēļ; tā kā 

tiesu sistēmas nenodrošina pietiekamu atbalstu sievietēm;” 

3. daļa: „tā kā personas, kas veikušas ar dzimumu saistīta vardarbību, bieži vien ir 

pazīstamas cietušajai personai, un daudzos gadījumos cietusī persona ir atkarīga no 

šī pāridarītāja, tāpēc tai ir lielākas bailes ziņot par vardarbību;” 

 

ECR, ENF 

§ 10 
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1. daļa: „mudina Komisiju un dalībvalstis paātrināt Stambulas konvencijas ratifikāciju;” 

2. daļa: „aicina dalībvalstis to pilnībā īstenot, tostarp izveidojot sistēmu sadalītu datu 

vākšanai, kas aptver datus, kuri sadalīti pēc nodarījuma veicēja vecuma un dzimuma 

un attiecībām starp nodarījuma veicēju un cietušo un ietver seksuālu uzmākšanos;” 

izņemot vārdus „to pilnībā īstenot, tostarp” 

3. daļa: „to pilnībā īstenot, tostarp” 

 
§ 11 

1. daļa: „aicina Komisiju iesniegt priekšlikumu direktīvai, kas būtu vērsta pret visu veidu 

vardarbību pret sievietēm un meitenēm un dzimumvardarbību;” 

2. daļa: „atkārtoti aicina Komisiju nākt klajā ar vispārēju ES stratēģiju pret visu veidu ar 

dzimumu saistītu vardarbību, tostarp seksuālu uzmākšanos sievietēm un meitenēm 

un viņu seksuālu izmantošanu;” 

 

ECR, ENF, PPE 

§ 16, 6. ievilkums 

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

2. daļa: šis vārds 
 

Dažādi: 

Kopīgo rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0576/2017 ir parakstījuši arī António Marinho e Pinto 

(ALDE grupa), Barbara Matera, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut, 

Elisabeth Morin-Chartier (PPE grupa), Michela Giuffrida un Maria Grapini (S&D grupa). 

Rezolūcijas priekšlikumu B8-0582/2017 ir parakstījuši arī Marijana Petir un Lívia Járóka (PPE grupa). 
 

 

6. Eurozonas ekonomikas politikas nostādnes 

Ziņojums: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

alternatīvs rezolūcijas 

priekšlikums 

1 ENF PS - 68, 527, 15 

alternatīvs rezolūcijas 

priekšlikums 

2 EFDD PS - 75, 506, 32 

§ 42 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 47 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 313, 278, 20 

§ 59 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB - 285, 301, 25 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 61 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

3 -  

§ 62 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 309, 297, 6 

§ 65 § sākotnējais 

teksts 

div   

1 +  

2/EB + 283, 272, 55 

balsojums: ECON komitejas rezolūcija PS + 382, 176, 51 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ENF: grozījums Nr. 1 

EFDD: grozījums Nr. 2 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

vairāk nekā 

76 deputāti 

§ 42 

 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

vairāk nekā 76 deputāti 

§ 47 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „uzsver, ka visiem ir tiesības uz pienācīgu pensiju, ar ko 

iespējams sevi uzturēt;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 59 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „tomēr pauž nožēlu par to, ka nav panākts nekāds 

progress attiecībā uz grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 61 

1. daļa: „aicina dalībvalstis ieviest proaktīvu politiku un nodrošināt pienācīgas investīcijas, 

kas paredzētas, lai atbalstītu sieviešu un vīriešu ienākšanu, atgriešanos, palikšanu un 

izaugsmi darba tirgū stabilā un kvalitatīvā nodarbinātībā saskaņā ar Eiropas Sociālās 

hartas 27. pantu pēc tam, kad viņi atgriežas no atvaļinājumiem, kas saistīti ar ģimeni 

un aprūpes pienākumiem;”, izņemot vārdus „un izaugsmi” 

2. daļa: „un izaugsmi” 
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3. daļa: „jo īpaši uzsver nepieciešamību garantēt: atjaunošanu tajā pašā, līdzvērtīgā vai 

līdzīgā amatā, aizsardzību pret atlaišanu un mazāk labvēlīgu attieksmi grūtniecības 

dēļ, tiesības lūgt vai izmantot ģimenes atvaļinājumu, aizsardzības periodu pēc 

atgriešanās, kas ļautu no jauna pielāgoties darbam; atgādina, ka ir jāgarantē arī 

iespēja pēc atgriešanās mainīt darba slodzi vai darba režīmu (tai skaitā jāparedz, ka 

atteikuma gadījumā darba devējam ir jāpamato atteikums) un apmācība;” 

 
§ 62 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „mainot pierādīšanas pienākuma izpildītāju” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 65 

1. daļa: „prasa izstrādāt integrētu nabadzības izskaušanas stratēģiju, lai sasniegtu stratēģijas 

“Eiropa 2020” mērķus nabadzības samazināšanā; uzsver dalībvalstu minimālo 

ienākumu shēmu nozīmi, lai censtos samazināt nabadzību, jo īpaši kopā ar sociālās 

iekļaušanas pasākumiem, kuri iesaista atbalsta saņēmējus;” 

2. daļa: „aicina dalībvalstis strādāt pie tā, lai pakāpeniski izveidotu minimālo ienākumu 

shēmas, kas būtu ne tikai pietiekamas, bet nodrošinātu pietiekamu aptvērumu un 

apguvi; uzskata, ka pienācīgi minimālie ienākumi ir tādi ienākumi, kas ir 

nepieciešami cilvēka cienīgai dzīvei un pilnīgai dalībai sabiedrības dzīvē visa mūža 

garumā; norāda, ka minimālajiem ienākumiem, lai tos varētu uzskatīt par 

pienācīgiem, ir jābūt augstākiem par nabadzības līmeni, jāsedz cilvēku 

pamatvajadzības un tajos ietilpst arī ar naudu nesaistīti aspekti, piemēram, izglītības 

un mūžizglītības, pienācīga mājokļa, kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu 

pieejamība un iespēja iesaistīties sabiedriskos vai pilsoniskos pasākumos;” 
 

 

7. Sarunu pilnvaras tirdzniecības sarunās ar Austrāliju 

Ziņojums: Daniel Caspary (A8-0311/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

aiz § 5 7 ENF  -  

aiz § 7 1 Verts/ALE bd   

1/EB -  

2 - 148, 313, 144 

§ 10 4 GUE/NGL PS - 118, 429, 57 

§ 11 8 ENF PS - 83, 506, 13 

§ 12 9 ENF PS - 99, 485, 16 

§ 14 10 ENF PS - 55, 499, 43 

aiz § 14 11 ENF PS - 65, 489, 47 

aiz § 16 2 Verts/ALE PS - 191, 266, 138 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

aiz § 17 3 Verts/ALE PS - 170, 291, 141 

§ 19, aiz 

d) apakšpunkta 

12 ENF PS - 78, 477, 42 

§ 19, j) apakšpunkts 14 ENF PS - 72, 496, 33 

§ 19, aiz 

j) apakšpunkta 

15 ENF PS - 76, 477, 44 

§ 19, g) apakšpunkts § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 553, 48, 5 

2/PS + 434, 154, 6 

§ 19, k) apakšpunkts 13 ENF  -  

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

aiz § 19 16 ENF PS - 86, 477, 41 

aiz 6. atsauces 5 ENF  -  

I apsv. 6 ENF  -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 452, 126, 25 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL: grozījums Nr. 4 

ENF: grozījumi Nr. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 

ECR: § 19, g) apakšpunkts 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ECR: 

§ 19, g) apakšpunkts 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „dažādu piemērošanas metožu starpā apsverot iespēju 

izmantot arī uz sankcijām balstītus mehānismus,” 

2. daļa: šie vārdi 

 

ALDE: 

§ 19, k) apakšpunkts 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „un, iespējams, izslēdzot no sarunu jomas nozares, kurās 

nepieciešama īpaša piesardzība” 

2. daļa: šie vārdi 

 

ENF: 
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grozījums Nr. 1 

1. daļa: „aicina Padomi sākt diskusijas ar Parlamentu par visaptverošāku sadarbību pilnvaru 

sagatavošanā sarunām saistībā ar turpmākajiem tirdzniecības nolīgumiem,” 

2. daļa: „lai veicinātu tāda iestāžu nolīguma noslēgšanu, atbilstoši kuram Parlaments un 

Padome pilnībā dalītu uzdevumu atļaut Komisijai apspriest tirdzniecības 

nolīgumus;” 
 

 

8. Sarunu pilnvaras tirdzniecības sarunās ar Jaunzēlandi 

Ziņojums: Daniel Caspary (A8-0312/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 9 7 ENF  -  

aiz § 9 1 Verts/ALE bd   

1 -  

2 -  

§ 11 4 GUE/NGL PS - 111, 426, 60 

§ 12 8 ENF PS - 80, 499, 12 

§ 13 9 ENF PS - 93, 487, 8 

§ 15 10 ENF PS - 60, 510, 24 

aiz §15 11 ENF PS - 71, 475, 47 

aiz § 19 3 Verts/ALE PS - 171, 283, 139 

§ 20, a) apakšpunkts 12 ENF PS - 75, 473, 40 

§ 20, aiz 

f) apakšpunkta 

13 ENF  -  

§ 20, g) apakšpunkts § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 548, 41, 3 

2/PS + 435, 153, 7 

§ 20, j) apakšpunkts 14 ENF bd   

1/PS - 72, 459, 57 

2/PS - 74, 470, 47 

§ 20, k) apakšpunkts § sākotnējais bd   
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

teksts 
1 +  

2 +  

aiz § 21 15 ENF PS - 95, 451, 43 

aiz 7. atsauces 5 ENF  -  

J apsv. 6 ENF  -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 440, 122, 27 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL: grozījums Nr. 4 

ENF: grozījumi Nr. 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 15 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ECR: 

§ 20, g) apakšpunkts 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „dažādu piemērošanas metožu starpā apsverot iespēju 

izmantot arī uz sankcijām balstītus mehānismus,” 

2. daļa: šie vārdi 

 

ENF: 

grozījums Nr. 1 

1. daļa: „aicina Padomi sākt diskusijas ar Parlamentu par visaptverošāku sadarbību pilnvaru 

sagatavošanā sarunām saistībā ar turpmākajiem tirdzniecības nolīgumiem,” 

2. daļa: „lai veicinātu tāda iestāžu nolīguma noslēgšanu, atbilstoši kuram Parlaments un 

Padome pilnībā dalītu uzdevumu atļaut Komisijai apspriest tirdzniecības 

nolīgumus;” 

 
grozījums Nr. 14 

1. daļa: vārdu „norādot, ka ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu līdzāspastāvēšanas mehānisms 

gadījumos, kad trešās valstīs pastāv privāti zīmoli ar līdzīgu nosaukumu, 

nepietiekami aizsargā ES produktus tirgū, jo galapatērētājiem sniedz neskaidru un 

maldinošu priekšstatu par lauksaimniecības produktu izcelsmi” iekļaušana 

2. daļa: vārdu „un vienkārši un elastīgi izcelsmes noteikumi” svītrošana 

 

ALDE: 

§ 20, k) apakšpunkts 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „un, iespējams, izslēdzot no sarunu jomas jutīgākās 

nozares” 

2. daļa: šie vārdi 
 

Dažādi: 

Grozījums Nr. 2 bija atsaukts. 
 

 

9. ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzība 2015. gadā 
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Ziņojums: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

aiz § 1 1 GUE/NGL PS - 99, 470, 11 

§ 2 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 528, 35, 20 

2/PS + 313, 253, 13 

§ 25 § sākotnējais 

teksts 

PS + 437, 106, 41 

aiz § 25 2 GUE/NGL PS - 113, 458, 15 

§ 26 § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

§ 27 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

§ 28 § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

§ 29 § sākotnējais 

teksts 

PS + 298, 268, 4 

§ 30 § sākotnējais 

teksts 

PS - 228, 273, 65 

§ 31 § sākotnējais 

teksts 

PS - 95, 278, 193 

§ 33 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB - 275, 276, 7 

§ 41 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS - 100, 300, 157 

2/PS + 428, 111, 14 

aiz § 46 3 GUE/NGL PS - 57, 442, 42 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 385, 109, 21 
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Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

PPE: § 2, 30, 31, grozījumi Nr. 1, 2, 3 

GUE/NGL: § 25, 29, 41 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ALDE, PPE: § 26, 28, 29, 30, 31 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

PPE: 

§ 2 

1. daļa: „norāda jo īpaši, ka Komisija ir ķērusies pie gaisa sliktās kvalitātes problēmas 

Eiropā risināšanas, uzsākot vairākas pienākumu neizpildes procedūras par Direktīvas 

2008/50/EK pārkāpumu, pamatojoties uz to, ka nemitīgi tiek pārkāptas NO2 

robežvērtības;” 

2. daļa: „vienlaikus pauž nožēlu par to, ka Eiropas Komisija 2015. gadā nav izmantojusi tās 

pašas kontroles pilnvaras, lai novērstu tādu piesārņojošu dīzeļdegvielas automobiļu 

laišanu vienotajā tirgū, kuru NO2 emisiju atmosfērā īpatsvars ir liels, pārsniedzot 

iepriekš minētās robežvērtības, un kas neatbilst ES normām par tipveida 

apstiprināšanu un par vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem;” 

 
§ 33 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „pauž nožēlu par to, ka ES nepilda savu apņemšanos 

bēgļu sadales jomā, un to, ka dalībvalstis neievēro savu pienākumu uzņemt zināmu 

skaitu bēgļu;” 

2. daļa: šie vārdi 

 

PPE, ALDE: 

§ 27 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus: „— arī tad, kad tās darbojas starptautisko aizdevēju 

grupu (“trijotņu”) sastāvā, —” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 41 

1. daļa: „norāda, ka taupības politika un ar to saistītie samazinājumi, kurus dalībvalstis ir 

veikušas savās valsts pārvaldēs un tieslietu sistēmā, ir samazinājuši pilsoņu tiesību 

aizsardzības līmeni un vienlaikus ir padarījuši smagākas problēmas, kas rodas, 

nespējot pareizi transponēt ES tiesību aktus;” 

2. daļa: „uzskata, ka galvenais priekšnoteikums, lai nodrošinātu ES politikas sniegtās 

priekšrocības gan fiziskām personām, gan uzņēmumiem, ir atbilstīgi piemērot ES 

acquis; tāpēc aicina Komisiju stiprināt ES tiesību aktu izpildi, pamatojoties uz tādām 

strukturētām un sistemātiskām transponēšanas un atbilstības pārbaudēm attiecībā uz 

valstu tiesību aktiem, kurās pilnībā ņemti vērā ES Līgumi un ESPH; norāda, ka ES 

tiesību akti ir brīva demokrātijas īstenošanas procesa rezultāts; atzinīgi vērtē 

Komisijas praksi pienācīgi ņemt vērā labāka likumdošanas procesa principus, kad tā 

uzrauga ES tiesību aktu piemērošanu dalībvalstīs;” 

 


