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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
1/20 zems obligātais minimums (1/20 deputātu)
1/10 vidējs obligātais minimums (1/10 deputātu)
1/5 augsts obligātais minimums (1/5 deputātu)
AIZKL aizklāta balsošana
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1. Parlamenta 2021. gada sesiju grafiks

Priekšsēdētāju konferences priekšlikums

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

7. un 8. aprīlis 2S 1/20 deputātu +

10. un 11. novembris 1S ID PS - 228, 382, 52

Pieņemts ar grozījumiem bez balsošanas

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ID: grozījums Nr. 1

2. Parlamenta 2022. gada sesiju grafiks

Priekšsēdētāju konferences priekšlikums

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Pieņemts bez balsošanas

3. Pilnvaru pārbaude

Ziņojums: Lucy Nethsingha (A9-0015/2020)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

bd

1 +

§ 3 § sākotnējais 
teksts

2/EB + 371, 258, 33

bd

1 +

§ 6 § sākotnējais 
teksts

2 +

L apsv. § sākotnējais 
teksts

ats./EB + 334, 248, 81

lēmums (viss teksts) PS + 523, 6, 135
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Pieprasījumi balsot atsevišķi
GUE/NGL, PPE: L apsvērums

Pieprasījumi balsot pa daļām
PPE
§ 3
1. daļa: “aicina dalībvalstu kompetentās iestādes bez kavēšanās pabeigt to ziņā nodoto 

iespējamo strīdu izskatīšanu un informēt Parlamentu par rezultātiem;”
2. daļa: “aicina pārredzami izvērtēt Eiropas Parlamenta vēlēšanu norisi;”

§ 6
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “tostarp attiecībā uz balsošanas sarakstiem, tiek prasīta 

fiziska klātbūtne vai ir grūti iegūt balsstiesību izmantošanai vajadzīgo informāciju 
no dalībvalsts,”

2. daļa: šie vārdi

Dažādi
Priekšsēdētājs bija paziņojis, ka grozījumi Nr. 1 un 2 nav pieņemami.

4. Vienotās noregulējuma valdes locekļa iecelšana

Ziņojums: Irene Tinagli (A9-0009/2020) (aizklātā balsošana (Reglamenta 191. panta 1. punkts))

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Pedro Machado 
iecelšana

AIZKL + 441, 171, 53

5. Vienotās noregulējuma valdes locekļa iecelšana

Ziņojums: Irene Tinagli (A9-0011/2020) (aizklātā balsošana (Reglamenta 191. panta 1. punkts))

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Jesús Saurina 
iecelšana

AIZKL + 404, 153, 76
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6. Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētāja vietnieka iecelšana

Ziņojums: Irene Tinagli (A9-0010/2020) (aizklātā balsošana (Reglamenta 191. panta 1. punkts))

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Jan de Carpentier 
iecelšana

AIZKL + 414, 186, 55

7. Eiropas Banku iestādes (EBI) izpilddirektora iecelšana

Ziņojums: Irene Tinagli (A9-0008/2020) (aizklātā balsošana (Reglamenta 191. panta 1. punkts))

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Gerry Cross iecelšana AIZKL - 272, 336, 48

8. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 111. panta 3. punktu: vielu un 
maisījumu klasificēšana, marķēšana un iepakošana — titāna dioksīds

Rezolūcijas priekšlikums: B9-0071/2020 (vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Rezolūcijas priekšlikums B9-0071/2020 
(ECR grupa)

rezolūcija (viss teksts) EB - 177, 434, 39
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9. Kopējs lādētājs mobilajām radioiekārtām

Rezolūciju priekšlikumi: B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020, 
B9-0085/2020

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0070/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

A apsv. § sākotnējais 
teksts

ats. +

bd

1 +

B apsv. § sākotnējais 
teksts

2 +

aiz E apsv. 1 GUE/NGL PS - 160, 343, 157

rezolūcija (viss teksts) PS + 582, 40, 37

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi

B9-0070/2020 PPE ↓

B9-0072/2020 S&D ↓

B9-0074/2020 Verts/ALE ↓

B9-0075/2020 Renew ↓

B9-0076/2020 GUE/NGL ↓

B9-0085/2020 ECR ↓

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
GUE/NGL: grozījums Nr. 1
PPE, Verts/ALE: galīgais balsojums

Pieprasījumi balsot atsevišķi
GUE/NGL: A apsvērums

Pieprasījumi balsot pa daļām
GUE/NGL
B apsv.
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “vienotā tirgus potenciāls pilnībā netiek izmantots un”
2. daļa: šie vārdi
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Dažādi
Kopīgo rezolūcijas priekšlikumu RC-B9-0070/2020 ir parakstījis arī Antonio Tajani (PPE grupa).
Kopīgo rezolūcijas priekšlikumu RC-B9-0070/2020 ir parakstījusi arī Evelyne Gebhardt (S&D 
grupa).

10. Vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība

Rezolūciju priekšlikumi: B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Rezolūcijas priekšlikums B9-0069/2020 
(ECR grupa)

rezolūcija (viss teksts) PS - 78, 528, 50

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums B9-0073/2020
(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE)

aiz § 1 7 GUE/NGL PS - 296, 302, 61

bd

1 +

§ 2 § sākotnējais 
teksts

2/EB + 388, 224, 40

aiz § 2 8 GUE/NGL PS + 284, 279, 98

aiz § 3 9 GUE/NGL PS + 436, 138, 75

bd

1/PS + 432, 127, 99

2/PS - 291, 332, 34

3/PS - 306, 321, 31

1 S&D, 
Verts/ALE

4/PS - 298, 314, 44

bd

1 ↓

2 ↓

§ 4

§ sākotnējais 
teksts

3 ↓
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

§ 5 2 S&D, 
Verts/ALE

PS + 344, 276, 34

bd

1 +

§ 6 § sākotnējais 
teksts

2 +

bd

1 +

§ 9 § sākotnējais 
teksts

2 +

aiz § 9 10 GUE/NGL +

bd

1 -

aiz § 11 11 GUE/NGL

2 -

bd

1 +

§ 13 § sākotnējais 
teksts

2 +

aiz § 13 12 GUE/NGL PS - 306, 318, 34

aiz § 14 13 GUE/NGL EB + 368, 249, 35

bd

1/PS - 293, 334, 26

aiz § 15 14 GUE/NGL

2/PS - 115, 412, 128

bd

1/PS + 356, 254, 47

aiz § 16 15 GUE/NGL

2/PS - 125, 501, 29
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

aiz E apsv. 3 GUE/NGL -

aiz I apsv. 4 GUE/NGL +

aiz J apsv. 5 GUE/NGL PS + 304, 295, 59

aiz O apsv. 6 GUE/NGL -

rezolūcija (viss teksts) PS + 493, 82, 79

Rezolūcijas priekšlikums B9-0083/2020
(ID grupa)

rezolūcija (viss teksts) ↓

Rezolūcijas priekšlikums B9-0084/2020 
(GUE/NGL)

rezolūcija (viss teksts) ↓

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ECR: galīgais balsojums B9-0069/2020
Verts/ALE: grozījums Nr. 1
GUE/NGL: grozījumi Nr.  5, 7, 8, 9, 12, 14, 15; galīgais balsojums B9-0073/2020
S&D: grozījums Nr. 2

Pieprasījumi balsot pa daļām
Renew
grozījums Nr. 1
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un sankcijas”, “ieviest” un “obligātas” 
2. daļa: “un sankcijas”
3. daļa: “ieviest”
4. daļa: “obligātas”

PPE
§ 2
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu “saistoši”
2. daļa: šis vārds

§ 4
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “ar kuriem nosaka saistošus darba samaksas 

pārredzamības pasākumus;” un “uzskata, ka drīzumā gaidāmā direktīva būtu 
jāpiemēro gan privātajam, gan publiskajam sektoram un visam atalgojuma tiesību 
aktu kopumam, tostarp visām tā sastāvdaļām, un tās tvērumam vajadzētu būt plašam, 
lai pienācīgi ņemtu vērā mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) specifiku;”

2. daļa: “ar kuriem nosaka saistošus darba samaksas pārredzamības pasākumus;”
3. daļa: “uzskata, ka drīzumā gaidāmā direktīva būtu jāpiemēro gan privātajam, gan 

publiskajam sektoram un visam atalgojuma tiesību aktu kopumam, tostarp visām tā 
sastāvdaļām, un tās tvērumam vajadzētu būt plašam, lai pienācīgi ņemtu vērā mazo 
un vidējo uzņēmumu (MVU) specifiku;”
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§ 6
1. daļa: “aicina Komisiju par savas rīcības pamatu izmantot pašreizējo pārskatu par to, kā 

darbojas un tiek īstenoti ES tiesību akti par vienādu darba samaksu un vienādas 
darba samaksas princips, un laikus iesniegt Direktīvas 2006/54/EK pārskatīto 
redakciju, lai praksē atjauninātu un uzlabotu spēkā esošos tiesību aktus par vienādas 
darba samaksas principu, uzlabotu izpildi saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas 
(EST) judikatūru un iekļautu jebkādas diskriminācijas aizliegumu neatkarīgi no tā, 
vai tā tiek pieļauta seksuālās orientācijas, dzimumidentitātes vai dzimuma maiņas 
dēļ;”

2. daļa: “prasa uzlabot tiesu iestāžu pieejamību un ieviest stingrākas procesuālās tiesības, lai 
apkarotu diskrimināciju darba samaksas jomā;”

§ 9
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “pieņemot tiesību aktus”
2. daļa: šie vārdi

§ 13
1. daļa: “norāda, ka sieviešu nepietiekamā pārstāvība vadošos amatos ietekmē vīriešu un 

sieviešu darba samaksas atšķirības, un vērš uzmanību uz to, ka ir steidzami jāveicina 
vīriešu un sieviešu līdztiesība visos uzņēmējdarbībā un pārvaldes lēmumu 
pieņemšanas līmeņos;”

2. daļa: “aicina dalībvalstis atsākt sarunas Padomē attiecībā uz priekšlikumu Direktīvai par 
sievietēm uzņēmumu vadībā, jo tādējādi varētu palīdzēt novērst “stikla griestus”;”

S&D
grozījums Nr. 11
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “sieviešu ekonomisko iespēcināšanu un sieviešu un 

vīriešu vienlīdzības nodrošināšanu nelabvēlīgi ietekmē ES uzspiestās neoliberālās 
politikas nostādņu ilgtermiņa sekas,”

2. daļa: šie vārdi

grozījums Nr. 14
1. daļa: “aicina dalībvalstis nostiprināt valsts darba iestāžu spējas, jo īpaši attiecībā uz 

cilvēkresursiem un tehniskajām un strukturālajām spējām, lai garantētu, ka tiek 
veikti vajadzīgie pasākumi, ar kuriem panākt tiesību aktos vai koplīgumā paredzēto 
darba tiesību ievērošanu, tostarp nosakot sankcijas uzņēmumiem, kuri tās neievēro;”

2. daļa: “turklāt prasa veikt novērtējumu attiecībā uz iespēju ES finansējumu uzņēmumiem 
piešķirt ar nosacījumu, ka tie piemēros augstus darba standartus un sievietes 
diskriminējošu praksi neīstenos;”

grozījums Nr. 15
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “šajā sakarībā nepiekrīt tāda elastīga darba režīma 

īstenošanai, kas deregulē darba tirgu un vājina darba tiesības;”
2. daļa: šie vārdi

Dažādi
Rezolūcijas priekšlikumu B9-0073/2020 ir parakstījusi arī Susana Solís Pérez (Renew grupa).


