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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. Pieprasījums atcelt Carles Puigdemont i Casamajó imunitāti

Ziņojums: Angel Dzhambazki (A9-0020/2021) (aizklātā balsošana (Reglamenta 191. panta 1. punkts))

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

lēmuma priekšlikums AIZKL + 400, 248, 45

2. Pieprasījums atcelt Antoni Comín i Oliveres imunitāti

Ziņojums: Angel Dzhambazki (A9-0021/2021) (aizklātā balsošana (Reglamenta 191. panta 1. punkts))

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

lēmuma priekšlikums AIZKL + 404, 247, 42

3. Pieprasījums atcelt Clara Ponsatí Obiols imunitāti

Ziņojums: Angel Dzhambazki (A9-0022/2021) (aizklātā balsošana (Reglamenta 191. panta 1. punkts))

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

lēmuma priekšlikums AIZKL + 404, 247, 42

4. Pieprasījums atcelt Valter Flego imunitāti

Ziņojums: Andrzej Halicki (A9-0023/2021) (aizklātā balsošana (Reglamenta 191. panta 1. punkts))

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

lēmuma priekšlikums AIZKL + 658, 26, 13
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5. Pieprasījums atcelt Nuno Melo imunitāti

Ziņojums: Manon Aubry (A9-0024/2021) (aizklātā balsošana (Reglamenta 191. panta 1. punkts))

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

lēmuma priekšlikums AIZKL + 662, 21, 14

6. Programma InvestEU ***I

Ziņojums: José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

Provizoriska vienošanās

provizoriska 
vienošanās

37 komiteja PS + 496, 57, 144

Leģislatīvā akta projekts

viss teksts 37 AD 
12

komiteja PS ↓

40 ID PS ↓3. pants, § 1, 
b) apakšpunkts

39 ID PS ↓

41 S ID PS ↓

42 ID PS ↓

5. pants, 1. daļa, 
b) punkts

37 AD 
2

komiteja PS ↓

43 S ID PS ↓5. pants, 1. daļa, 
c) punkts

37 AD 
3

komiteja PS ↓

44 S ID PS ↓

37 AD 
4

komiteja PS ↓

5. pants, 1. daļa, 
d) punkts

45 ID PS ↓
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

7. pants, § 1, 
b) apakšpunkts

46 ID PS ↓

7. pants, § 1, 
d) apakšpunkts

47 ID PS ↓

13. pants, § 2, 
a) apakšpunkts

48 ID PS ↓

13. pants, § 2, 
b) apakšpunkts

49 S ID PS ↓

13. pants, § 3, 
ievaddaļa

50 ID PS ↓

13. pants, § 3, 
b) apakšpunkts

51 S ID PS ↓

13. pants, § 3, 
c) apakšpunkts

52 S ID PS ↓

13. pants, § 3, 
d) apakšpunkts

53 S ID PS ↓

67. apsv. 38 ID PS ↓

Komisijas priekšlikums PS ↓

7. Savienības darbības programma veselības jomā 2021.–2027. gadam (programma 
“ES Veselība”) ***I

Ziņojums: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

Provizoriska vienošanās

provizoriska 
vienošanās

252 komiteja PS + 631, 32, 34
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8. Programmas “Muita” izveide sadarbībai muitas jomā ***II

Ieteikums otrajam lasījumam: Maria Grapini (A9-0038/2021)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

Apstiprināts bez balsošanas

9. PTO prasībām pielāgots ES oglekļa ievedkorekcijas mehānisms

Ziņojums: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

bd

1/PS + 585, 69, 42

§ 5 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 374, 307, 15

2 deputāti PS - 287, 367, 43

bd

1/PS + 593, 56, 48

§ 12

§ sākotnējais 
teksts

2/PS + 367, 314, 16

bd

1/PS + 631, 27, 39

§ 13 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 412, 227, 58

bd

1/PS + 528, 119, 50

§ 16 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 366, 322, 9
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

§ 20 § sākotnējais 
teksts

PS + 339, 320, 38

§ 22 3 deputāti PS + 356, 300, 40

§ 25 § sākotnējais 
teksts

PS + 393, 223, 81

bd

1/PS + 426, 245, 26

2/PS + 340, 330, 26

4 deputāti

3/PS + 344, 329, 23

bd

1/PS ↓

2/PS ↓

§ 28

§ sākotnējais 
teksts

3/PS ↓

aiz § 32 1 deputāti PS - 119, 561, 17

bd

1/PS + 589, 97, 11

2/PS + 540, 122, 35

3/PS + 668, 21, 8

§ 33 § sākotnējais 
teksts

4/PS + 385, 238, 74

bd

1/PS + 559, 103, 35

§ 34 § sākotnējais 
teksts

2/PS - 282, 338, 77

§ 39 § sākotnējais 
teksts

PS + 358, 316, 23

11. norāde § sākotnējais 
teksts

PS + 375, 306, 15

bdG apsv. § sākotnējais 
teksts

1/PS + 580, 73, 44
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

2/PS + 400, 288, 9

R apsv. § sākotnējais 
teksts

PS + 354, 330, 12

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 444, 70, 181

Pieprasījumi balsot atsevišķi
deputāti: § 20, 25, 39; 11. norāde; R apsv.

Pieprasījumi balsot pa daļām
deputāti:
§ 5
1. daļa: “pieņem zināšanai Komisijas priekšlikumu noteikt ES klimata mērķrādītāju 

2030. gadam kā “neto emisiju samazinājumu par vismaz 55 %” salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni;”

2. daļa: “taču uzsver, ka Parlaments pieņēma augstāku mērķrādītāju, to nosakot 60 % 
apmērā;”

§ 12
1. daļa: “uzskata, ka, lai novērstu iespējamus kropļojumus iekšējā tirgū un vērtības ķēdē, 

oglekļa ievedkorekcijas mehānismam būtu jāattiecas uz visu to produktu un preču 
importu, uz ko attiecas ES ETS, tostarp uz starpproduktos vai gatavajos 
izstrādājumos integrētajām emisijām; uzsver, ka sākotnēji (jau līdz 2023. gadam) un 
pēc ietekmes novērtējuma oglekļa ievedkorekcijas mehānismam būtu jāaptver 
enerģētikas un energoietilpīgās rūpniecības nozares,”

2. daļa: “piemēram, cementa, tērauda, alumīnija, naftas pārstrādes produktu, papīra, stikla,  
ķīmisko vielu un mēslošanas līdzekļu ražošana, kas joprojām saņem lielas 
bezmaksas kvotas un joprojām rada 94 % ES rūpniecisko emisiju”

§ 13
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu “globālais”
2. daļa: šie vārdi
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§ 16
1. daļa: “uzskata — lai novērstu iespējamu oglekļa emisiju pārvirzes risku, vienlaikus 

ievērojot PTO noteikumus, oglekļa ievedkorekcijas mehānisma maksa par oglekļa 
saturu importa precēs ir jāiekasē tādā veidā, kas atspoguļo oglekļa izmaksas, kuras 
maksā ES ražotāji; uzsver, ka oglekļa cenām, ko nosaka oglekļa ievedkorekcijas 
mehānisms, jāatbilst ES kvotu cenas dinamiskām izmaiņām ES emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmā, vienlaikus nodrošinot prognozējamību un mazāku svārstīgumu 
oglekļa cenā; uzskata, ka importētājiem būtu jāpērk kvotas no kvotu kopuma, kurš 
nav saistīts ar ES ETS un kura oglekļa cena atbilst oglekļa cenai dienā, kad notiek 
darījums ES ETS; uzsver, ka oglekļa ievedkorekcijas mehānisma ieviešana ir tikai 
viens no pasākumiem Eiropas zaļā kursa mērķu īstenošanā un ir arī jāpapildina ar 
nepieciešamajiem pasākumiem ETS neaptvertajās nozarēs, kā arī ar vērienīgu ES 
ETS reformu, lai nodrošinātu, ka tā īsteno pamatotu oglekļa cenas noteikšanu, 
pilnībā ievērojot “piesārņotājs maksā” principu, un palīdzētu veikt nepieciešamo 
SEG emisiju samazināšanu saskaņā ar ES atjaunināto klimata mērķrādītāju 
2030. gadam un SEG neto nulles emisijas mērķrādītāju 2050. gadam,”

2. daļa: “tostarp ņemot vērā lineārā samazinājuma faktoru, pārveidojot maksimālās summas 
bāzi un izvērtējot iespējamo vajadzību noteikt oglekļa minimālo cenu”

§ 28
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “būtu jābūt alternatīvai esošajiem oglekļa emisiju 

pārvirzes pasākumiem saskaņā ar ES tiesību aktiem nozarēs, uz kurām attiecas ES 
ETS, ciktāl tas” un “tāpēc būtu jābūt cieši saistītai ar paralēlo, pakāpenisko, straujo 
un iespējamo šādu pasākumu pilnīgu izbeigšanu attiecīgajās nozarēs, lai”

2. daļa: “būtu jābūt alternatīvai esošajiem oglekļa emisiju pārvirzes pasākumiem saskaņā ar 
ES tiesību aktiem nozarēs, uz kurām attiecas ES ETS, ciktāl tas”

3. daļa: “tāpēc būtu jābūt cieši saistītai ar paralēlo, pakāpenisko, straujo un iespējamo šādu 
pasākumu pilnīgu izbeigšanu attiecīgajās nozarēs, lai”

§ 33
1. daļa: “atbalsta Komisijas ieceri izmantot oglekļa ievedkorekcijas mehānisma radītos 

ieņēmumus kā jaunus pašu resursus ES budžetā un aicina Komisiju nodrošināt 
pilnīgu pārredzamību attiecībā uz šo ieņēmumu izmantošanu;”

2. daļa: “taču uzsver, ka oglekļa ievedkorekcijas mehānisma lomai budžetā nebūtu jābūt 
tikai kā instrumenta blakusproduktam; uzskata, ka šādiem jauniem ieņēmumiem 
būtu jāļauj sniegt lielāku atbalstu klimatrīcībai un zaļā kursa mērķiem, piemēram, 
taisnīgai pārkārtošanai un Eiropas ekonomikas dekarbonizācijai, kā arī lielākam ES 
ieguldījumam starptautiskajās klimata finansēs vismazāk attīstīto valstu un mazo 
salu jaunattīstības valstu interesēs, jo tās ir vismazāk aizsargātas pret klimata 
pārmaiņām, īpaši nolūkā tās atbalstīt industrializācijas procesā, kas balstīts uz tīrām 
un dekarbonizētām tehnoloģijām;”

3. daļa: “aicina Komisiju gaidāmajā priekšlikumā ņemt vērā mehānisma sociālās sekas, lai 
tās samazinātu;”

4. daļa: “uzsver, ka oglekļa ievedkorekcijas mehānisma radītos ieņēmumus nekādā gadījumā 
nedrīkst izmantot kā slēptas subsīdijas ļoti piesārņojošām Eiropas nozarēm, jo tas 
galu galā apdraudētu atbilstību PTO prasībām;”

§ 34
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1. daļa: “atgādina, ka Parlaments, Padome un Komisija vienojās par jaunu pašu resursu 
izveidi, tostarp par oglekļa ievedkorekcijas mehānismu, nākamajā daudzgadu 
finanšu shēmā (DFS) saskaņā ar Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību 
budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību, kā arī par jauniem pašu 
resursiem, tostarp par ceļvedi jaunu pašu resursu ieviešanai (Iestāžu nolīgums); 
uzsver, ka no oglekļa ievedkorekcijas mehānisma gūto finanšu plūsmu iekļaušana 
ES budžetā palīdzētu risināt fiskālās līdzvērtības jautājumus un nodrošinātu taisnīgu 
ietekmes sadalījumu dalībvalstīs, kā arī garantētu racionālu struktūru ar minimālām 
administratīvām izmaksām; tādēļ secina, ka šādu ieņēmumu definēšana par ES pašu 
resursiem samazinātu NKI iemaksu daļu ES budžeta finansēšanā un tādējādi 
palīdzētu taisnīgi sadalīt oglekļa ievedkorekcijas mehānisma ietekmi visās 
dalībvalstīs; uzskata, ka jebkādi ietaupījumi valsts līmenī mazāku NKI iemaksu dēļ 
palielinās dalībvalstu fiskālo telpu;”

2. daļa: “uzsver, ka mehānisma ieviešana būtu jāpapildina ar tādu videi kaitīgu subsīdiju 
atcelšanu, kuras piešķir energoietilpīgām nozarēm, jo īpaši pārtraucot nodokļu 
atbrīvojumus un atvieglojumus enerģijai, ko izmanto energoietilpīgās nozarēs;”

G apsv.
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu “nav”
2. daļa: šis vārds

groz. Nr. 4
1. daļa: “ETS līdzvērtīgu” un “importētajām”
2. daļa: svītrot vārdus “jābūt alternatīvai esošajiem oglekļa emisiju pārvirzes pasākumiem 

saskaņā ar ES tiesību aktiem nozarēs, uz kurām attiecas ES ETS, ciktāl tas”
3. daļa: svītrot vārdus “tāpēc būtu jābūt cieši saistītai ar paralēlo, pakāpenisko, straujo un 

iespējamo šādu pasākumu pilnīgu izbeigšanu attiecīgajās nozarēs, lai”

Dažādi
Tom Vandenkendelaere (PPE grupa) ir atsaucis savu parakstu no grozījuma Nr. 3.
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10. Administratīvā sadarbība nodokļu jomā *

Ziņojums: Sven Giegold (A9-0015/2021)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

atbildīgās komitejas 
grozījumi — 

balsošana kopumā

1-65, 
67-76

komiteja PS + 562, 40, 94

§ 5, 1. daļa 66 komiteja PS + 536, 147, 13

aiz 2. apsv. 77 ID PS - 87, 584, 23

3. apsv. 78 ID PS - 58, 586, 50

8. apsv. 79 ID PS - 97, 578, 19

15. apsv. 80 ID PS - 94, 589, 11

25. apsv. 81 ID PS - 87, 591, 15

Komisijas priekšlikums PS + 568, 63, 64

Pieprasījumi balsot atsevišķi
ECR: groz. Nr. 66

11. Pienācīga rūpība uzņēmumu darbībā un uzņēmumu atbildība

Ziņojums: Lara Wolters (A9-0018/2021) (Lai pieņemtu rezolūcijas priekšlikumu, vajadzīgs 
Parlamenta deputātu vairākums)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

Grozījumi rezolūcijas priekšlikuma punktos

bd

1/PS + 661, 20, 15

2/PS + 540, 148, 8

§ 1 § sākotnējais 
teksts

3/PS + 532, 152, 12
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

aiz § 1 12 ID PS - 127, 536, 31

§ 6 2 ECR PS - 180, 509, 7

4 ECR PS - 142, 514, 40

3 ECR PS - 160, 526, 10

bd

1/PS + 666, 14, 16

2/PS + 528, 155, 13

§ 9

§ sākotnējais 
teksts

3/PS + 515, 168, 12

5 ECR PS - 168, 511, 16§ 11

13 ID PS - 158, 528, 6

16 PPE, 
Verts/ALE, 

S&D, Renew

PS + 588, 86, 21

bd

1/PS ↓

§ 16

§ sākotnējais 
teksts

2/PS ↓

bd

1/PS + 589, 80, 26

§ 21 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 620, 43, 32

bd

1/PS + 621, 39, 35

2/PS + 603, 74, 17

§ 26 § sākotnējais 
teksts

3/PS + 606, 79, 10
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

§ 29 § sākotnējais 
teksts

PS - 143, 333, 219

6 ECR PS - 116, 536, 43§ 30

18 S&D, The 
Left, Renew, 
Verts/ALE

PS + 361, 126, 208

aiz § 34 7 ECR PS - 195, 484, 16

bd

1/PS + 649, 20, 26

O apsv. § sākotnējais 
teksts

2/PS + 624, 52, 19

bd

1/PS + 631, 40, 24

R apsv. § sākotnējais 
teksts

2/PS + 565, 105, 25

bd

1/PS + 649, 22, 24

W apsv. § sākotnējais 
teksts

2/PS + 540, 97, 58

Grozījumi pielikumā, I daļa

9 S ECR PS - 171, 509, 15

10 ECR PS - 142, 514, 39

2. pants, § 2

15 ID PS - 158, 528, 7

2. pants, aiz § 3 20 deputāti PS - 224, 460, 10

3. pants, 9. punkts 21 deputāti PS - 207, 481, 7

bd

1/PS + 667, 22, 6

4. pants, § 3 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 534, 134, 27
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

4. pants, § 7 22 deputāti PS - 228, 457, 10

4. pants, § 8 23 deputāti PS - 207, 469, 19

4. pants, § 9 24 deputāti PS - 206, 473, 16

10. pants, § 5 § sākotnējais 
teksts

PS + 591, 83, 21

15. pants, § 1 27 deputāti PS - 149, 510, 36

11 ECR PS - 168, 524, 315. pants, § 2

28 deputāti PS - 119, 530, 46

aiz 19. panta 19 S&D, The 
Left, Renew, 
Verts/ALE

PS + 358, 146, 189

bd

1/PS + 634, 23, 38

12. apsv. § sākotnējais 
teksts

2/PS + 507, 176, 12

aiz 12. apsv. 26 deputāti PS - 244, 445, 6

14 ID PS - 167, 522, 4

8 ECR PS - 171, 514, 10

25 deputāti PS - 181, 481, 33

bd

1/PS + 658, 12, 25

17. apsv.

§ sākotnējais 
teksts

2/AN + 509, 174, 12

bd

1/PS + 652, 10, 33

18. apsv. § sākotnējais 
teksts

2/PS + 520, 147, 28

bd

1/PS + 674, 8, 13

19. apsv. § sākotnējais 
teksts

2/PS + 547, 100, 48
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

20. apsv. 17 PPE, 
Verts/ALE, 

S&D, Renew

PS + 649, 26, 20

25. apsv. § sākotnējais 
teksts

PS + 546, 91, 57

Grozījumi pielikumā, II daļa

bd

1/PS - 99, 285, 311

2/PS - 74, 288, 333

3/PS - 74, 290, 331

pielikums, II daļa § sākotnējais 
teksts

4/PS - 72, 290, 333

Grozījumi pielikumā, III daļa

bd

1/PS - 71, 286, 338

2/PS - 72, 289, 334

pielikums, III daļa § sākotnējais 
teksts

3/PS - 72, 290, 333

Grozījumi rezolūcijas priekšlikuma apsvērumos

aiz G apsv. 1 ECR PS - 134, 539, 22

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 504, 79, 112

Pieprasījumi balsot atsevišķi
PPE: rezolūcijas priekšlikums: § 29 
ECR: rezolūcijas priekšlikums: § 29; pielikums, II daļa: 10. pants, § 5, 25. apsv. 

Pieprasījumi balsot pa daļām
ID:
rezolūcijas priekšlikums
§ 9
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “obligāta” un “vai arī biržā kotēti mazie un vidējie 

uzņēmumi un augsta riska mazie un vidējie uzņēmumi”
2. daļa: “obligāta”
3. daļa: “vai arī biržā kotēti mazie un vidējie uzņēmumi un augsta riska mazie un vidējie 

uzņēmumi”

pielikums, I daļa
4. pants, 3. punkts
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1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “vai mazs vai vidējs uzņēmums”
2. daļa: šie vārdi

ECR:
rezolūcijas priekšlikums
O apsv.
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība”
2. daļa: šie vārdi

R apsv.
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu “ierobežota”
2. daļa: šis vārds

W apsv.
1. daļa: “tā kā šo debašu rezultātā cita starpā ir pieņemtas pienācīga rūpības sistēmas un 

standarti, kas ir jāievēro Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Padomes, ESAO 
un SDO ietvaros; tā kā šādi standarti tomēr ir brīvprātīgi un tādēļ to ieviešana ir 
bijusi ierobežota;”

2. daļa: “tā kā Savienības tiesību aktiem būtu pakāpeniski un konstruktīvi jāpilnveido šīs 
sistēmas un standarti; tā kā Savienībai un dalībvalstīm būtu jāatbalsta notiekošās 
sarunas un jāiesaistās tajās, lai izstrādātu juridiski saistošu ANO instrumentu par 
cilvēktiesībām, kurš būtu paredzēts transnacionālām korporācijām un citiem 
uzņēmumiem, un Padomei būtu jāpilnvaro Komisija aktīvi iesaistīties minētajās 
notiekošajās sarunās;”

§ 1
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “ir ierobežojumi un” un “saistošas”
2. daļa: “ir ierobežojumi un”
3. daļa: “saistošas”

§ 21
1. daļa: “prasa tirdzniecības instrumentus sasaistīt ar uzraudzību attiecībā uz to, kā 

Savienības uzņēmumi, kuri darbojas ārpus tās, piemēro gaidāmos pienācīgas rūpības 
tiesību aktus, un šajā uzraudzība aktīvi iesaistīties Savienības delegācijām, tostarp 
organizējot jēgpilnu viedokļu apmaiņu ar tiesību subjektiem, vietējām kopienām, 
tirdzniecības palātām un valsts cilvēktiesību iestādēm, pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvjiem un arodbiedrībām, kā arī tos atbalstot;”

2. daļa: “aicina Komisiju sadarboties ar dalībvalstu tirdzniecības palātām un valsts 
cilvēktiesību iestādēm, nodrošinot tiešsaistes rīkus un informāciju, lai atbalstītu 
gaidāmā pienācīgas rūpības regulējuma īstenošanu;”

§ 26
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “dzimumu līdztiesības trūkums” un “un to 

dzimumresponsivitāte”
2. daļa: “dzimumu līdztiesības trūkums”
3. daļa: “un to dzimumresponsivitāte”
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pielikums, I daļa
17. apsv.
1. daļa: “Direktīvai būtu jāattiecas uz visiem lielajiem uzņēmumiem, kurus reglamentē kādas 

dalībvalsts tiesību akti vai kuri ir iedibināti Savienības teritorijā vai darbojas iekšējā 
tirgū, neatkarīgi no tā, vai tie ir privāti vai valsts uzņēmumi, un no nozares, kurā tie 
darbojas — tā var būt arī finanšu nozare.”

2. daļa: “Šī direktīva būtu jāpiemēro arī biržā kotētiem un augsta riska maziem un vidējiem 
uzņēmumiem.”

19. apsv.
1. daļa: “Attiecībā uz uzņēmumiem, kuri pieder valstij vai kurus tā kontrolē, to pienācīgas 

rūpības pienākumu izpildei būtu nepieciešams, ka pakalpojumus tie iepērk no 
uzņēmumiem, kas pienācīgas rūpības pienākumus ir izpildījuši.”

2. daļa: “Dalībvalstis tiek mudinātas nesniegt valsts palīdzību uzņēmumiem, kas neatbilst šīs 
direktīvas mērķiem, tostarp nepiešķirt valsts atbalstu, publisko iepirkumu, eksporta 
kredītaģentūru aizdevumus vai aizdevumus ar valsts galvojumu.”

ID, ECR:
rezolūcijas priekšlikums
§ 16
1. daļa: “uzsver, ka pienācīgas rūpības pienākumi būtu rūpīgi jāizstrādā, lai to īstenošana 

kļūtu par nepārtrauktu un dinamisku procesu un nebūtu formāla, un ka pienācīgas 
rūpības stratēģijām būtu jāatbilst nelabvēlīgas ietekmes dinamiskajam raksturam; 
uzskata, ka ar minētajām stratēģijām būtu jāvar aptvert visu faktisko vai iespējamo 
nelabvēlīgo ietekmi uz cilvēktiesībām, vidi vai pareizu pārvaldību, lai gan riska 
nopietnība un iespējamība būtu jāapsver prioritāšu noteikšanas politikas 
kontekstābūtu jāapsver prioritāšu noteikšanas politikas kontekstā; uzskata, ka 
saskaņā ar proporcionalitātes principu ir svarīgi pēc iespējas vairāk saskaņot esošos 
instrumentus un sistēmas; uzsver, ka Komisijai ir jāveic pamatīgs ietekmes 
novērtējums, lai noteiktu iespējamās vai faktiskās nelabvēlīgās ietekmes veidus, 
izpētītu ietekmi uz Eiropas un pasaules mēroga vienlīdzīgiem konkurences 
apstākļiem, tostarp administratīvo slogu uzņēmumiem un pozitīvo ietekmi uz 
cilvēktiesībām, vidi un pareizu pārvaldību, un izstrādāt noteikumus, kas veicina 
konkurētspēju, ieinteresēto personu un vides aizsardzību un ir funkcionāli un 
piemērojami visiem iekšējā tirgus dalībniekiem,”

2. daļa: “tostarp augsta riska un biržā kotētiem maziem un vidējiem uzņēmumiem;”

pielikums, I daļa
12. apsv.
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “kā arī augsta riska vai biržā kotētiem maziem un 

vidējiem uzņēmumiem”
2. daļa: šie vārdi

18. apsv.
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “vai mazs un vidējs uzņēmums”
2. daļa: šie vārdi
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PPE, ECR:
pielikums, II daļa
1. daļa: viss teksts, izņemot 6. apsv., 1. un 2. punktu
2. daļa: 6. apsv. 
3. daļa: 1. punkts (aiz § 5) 
4. daļa: 2. punkts (aiz 26.a panta)

pielikums, III daļa 
1. daļa: viss teksts, izņemot 5. apsv. un 1. punktu 
2. daļa: 5. apsv. 
3. daļa: 1. punkts (6.a pants)

Dažādi
Kļūdu labojums: visas valodu versijas.

12. Būvizstrādājumu regulas īstenošana

Ziņojums: Christian Doleschal (A9-0012/2021)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

rezolūcijas priekšlikums (viss 
teksts)

PS + 686, 4, 5

13. Vienlīdzīga attieksme pret nodarbinātību un profesiju, ņemot vērā UNCRPD

Ziņojums: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

alternatīvs rezolūcijas 
priekšlikums

1 ID PS - 137, 554, 4

bd

1/PS + 553, 127, 15

2/PS + 450, 205, 40

§ 7 § sākotnējais 
teksts

3/PS + 569, 93, 33

bd

1/PS + 678, 6, 11

2/PS + 359, 303, 33

§ 8 § sākotnējais 
teksts

3/PS + 543, 103, 49
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

bd

1/PS + 619, 22, 54

§ 13 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 502, 108, 85

bd

1/PS + 683, 4, 8

§ 20 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 532, 104, 58

bd

1/PS + 596, 17, 82

2/PS + 394, 259, 42

§ 35 § sākotnējais 
teksts

3/PS + 344, 311, 40

bd

1/PS + 588, 31, 76

§ 39 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 388, 290, 17

§ 45 § sākotnējais 
teksts

PS + 489, 103, 102

bd

1/PS + 584, 17, 94

B apsv. § sākotnējais 
teksts

2/PS + 395, 286, 14

bd

1/PS + 582, 55, 58

J apsv. § sākotnējais 
teksts

2/PS + 393, 284, 18

bd

1/PS + 668, 6, 21

M apsv. § sākotnējais 
teksts

2/PS + 393, 288, 14

bdQ apsv. § sākotnējais 
teksts

1/PS + 625, 5, 65
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

2/PS + 395, 286, 14

bd

1/PS + 586, 45, 64

V apsv. § sākotnējais 
teksts

2/PS + 396, 285, 14

bd

1/PS + 667, 6, 22

Y apsv. § sākotnējais 
teksts

2/PS + 394, 285, 16

rezolūcijas priekšlikums (EMPL komiteja) (viss 
teksts)

PS + 578, 65, 51

Pieprasījumi balsot atsevišķi
PPE: § 45

Pieprasījumi balsot pa daļām
PPE:
B apsv.
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un intersekcionālu”
2. daļa: šie vārdi

J apsv.
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “tās uzmanības lokā nav intersekcionāla diskriminācija”
2. daļa: šie vārdi

M apsv.
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu “intersekcionālu”
2. daļa: šis vārds

Q apsv.
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un intersekcionālu”
2. daļa: šie vārdi

V apsv.
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu “intersekcionālas”
2. daļa: šis vārds

Y apsv.
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu “intersekcionālā”
2. daļa: šis vārds

§ 13
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “minimālo darba samaksu”
2. daļa: šie vārdi
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§ 20
1. daļa: “aicina dalībvalstis aktīvi īstenot pasākumus, lai neviens, tostarp personas ar 

invaliditāti, nebūtu pakļauts diskriminācijai, nodrošināt piekļuvi darba vietām, 
transportam un apbūvētajai videi, kā to nosaka UNCRPD, kā arī nodrošinātu 
personām ar invaliditāti saprātīgus pielāgojumus visos darba posmos, sākot ar 
pieņemšanu darbā un beidzot ar karjeras izaugsmi, drošiem un veselīgiem darba 
apstākļiem un profesionālo rehabilitāciju; aicina ES iestādes veikt tādus pašus 
pasākumus; aicina dalībvalstis nodrošināt, ka personas ar invaliditāti var izmantot 
savas darba tiesības un tiesības iesaistīties arodbiedrībā ar vienlīdzīgiem 
noteikumiem un ka tās ir pasargātas no vardarbības, aizskaršanas darba vietā, 
iebiedēšanas tiešsaistē un aizskarošas izturēšanās, tostarp seksuālas uzmākšanās, jo 
īpaši attiecībā uz sievietēm ar invaliditāti;”

2. daļa: “tādēļ mudina dalībvalstis ratificēt Stambulas konvenciju, kam būtu transversāla 
ietekme uz visiem ES tiesību aktiem, īpašu uzmanību pievēršot sievietēm ar 
invaliditāti, kuras saskaras ar daudzējādu diskrimināciju un ir mazāk aizsargātas pret 
aizskarošu izturēšanos darba vietā; aicina ES iestādes veikt tādus pašus pasākumus;”

§ 35
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un intersekcionālu” un “aicina Komisiju sasaistīt 

turpmāko stratēģiju invaliditātes jomā ar Eiropas pusgada procesu;”
2. daļa: “un intersekcionālu”
3. daļa: “aicina Komisiju sasaistīt turpmāko stratēģiju invaliditātes jomā ar Eiropas pusgada 

procesu;”

§ 39
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu “intersekcionāla”
2. daļa: šis vārds

Renew, PPE:
§ 7
1. daļa: “mudina dalībvalstis izmantot vai izskatīt iespēju ieviest obligātas kvotas attiecībā 

uz darbvietu daudzveidību, lai, izmantojot efektīvas un samērīgas sankcijas par 
neatbilstību, veicinātu iekļaujošas darba vides izveidi; ierosina atkārtoti ieguldīt 
iekasētos naudas sodus iekļaušanas veicināšanai; uzsver, ka šādiem pasākumiem 
jābūt samērīgiem, ņemot vērā mazu organizāciju iespējas;” izņemot vārdu 
“obligātas”

2. daļa: “obligātas”
3. daļa: “mudina dalībvalstis palīdzēt publiskiem un privātiem uzņēmumiem īstenot 

ikgadējus dažādības veicināšanas plāns, kas paredz izmērāmus mērķus un periodisku 
novērtēšanu, kā arī, izmantojot tādus pasākumus kā brīvprātīga saraksta vai viena 
kontaktpunkta personu ar invaliditāti pieņemšanai darbā izveide, veicināt to, ka 
darba devēji pieņem darbā personas ar invaliditāti; aicina dalībvalstis līdztekus kvotu 
ieviešanai nodrošināt darba devējiem apmācību par piemērojamo noteikumu saturu 
un darbības jomu; aicina dalībvalstis uzdot valsts nodarbinātības dienestiem 
sagatavot brīvprātīgu darba meklētāju ar invaliditāti sarakstu, lai palīdzētu darba 
devējiem izpildīt prasību attiecībā uz darba ņēmēju dažādības kvotām;”

§ 8
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “nosakot darba ņēmēju dažādības kvotu un īpašu 

dažādības kvotu attiecībā uz personu ar invaliditāti pieņemšanu darbā,”
2. daļa: “dažādības kvotu un”
3. daļa: “īpašu dažādības kvotu attiecībā uz personu ar invaliditāti pieņemšanu darbā,”
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14. Zivsaimniecības kontrole ***I

Ziņojums: Clara Aguilera (A9-0016/2021)

Priekšmets Groz. Nr. Iesniedzējs PS utt. Bals
ojum

s

PS/EB 
balsojums – 

piezīmes

atbildīgās 
komitejas 

grozījumi — 
balsošana kopumā

1-7, 10, 13-14, 17-36, 38-
42, 44-48, 50-70, 72-76, 
78-80, 83, 87-94, 96-97, 
101-102, 104-106, 108-
113, 115-119, 128-132, 
137-141, 143-149, 152-
153, 155, 157-161, 163-
170, 172-190, 192-194, 
197-198, 200-202, 204, 
206-219, 221, 223-233, 
236, 239-242, 244-246, 
249, 253-259, 261-276, 

278-298, 300-305

komiteja PS + 566, 39, 90

bd

1/PS + 585, 98, 12

9 komiteja

2/PS + 381, 274, 40

11 komiteja PS - 277, 395, 23

15 komiteja PS + 366, 319, 10

bd

1/PS + 602, 87, 6

16 komiteja

2/PS + 509, 163, 23

bd

1/PS + 677, 7, 11

37 komiteja

2/PS + 581, 102, 12

bd

1/PS + 652, 27, 16

49 komiteja

2/PS - 118, 562, 15

71 komiteja PS + 557, 117, 21

atbildīgās 
komitejas 

grozījumi — 
atsevišķa 
balsošana

77 komiteja PS + 551, 130, 14
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Priekšmets Groz. Nr. Iesniedzējs PS utt. Bals
ojum

s

PS/EB 
balsojums – 

piezīmes

95 komiteja PS + 580, 108, 7

98 komiteja PS + 610, 40, 45

99 komiteja PS + 396, 263, 36

100 komiteja PS + 582, 108, 5

103 komiteja PS + 541, 138, 16

107 komiteja PS + 364, 327, 4

bd

1/PS + 583, 84, 28

2/PS + 541, 147, 7

114 komiteja

3/PS + 555, 132, 8

133 komiteja PS - 320, 353, 22

135 komiteja PS + 363, 318, 14

136 komiteja PS + 585, 54, 56

142 komiteja PS + 534, 112, 49

bd

1/PS + 603, 87, 5

150 komiteja

2/PS + 532, 158, 5

151 komiteja PS + 611, 79, 5

154 komiteja PS + 383, 305, 7

156 komiteja PS + 642, 49, 4

191 komiteja PS + 579, 110, 6

195 komiteja PS + 550, 138, 7

196 komiteja PS + 552, 137, 6

199 komiteja PS + 412, 275, 8

203 komiteja PS + 545, 142, 8
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Priekšmets Groz. Nr. Iesniedzējs PS utt. Bals
ojum

s

PS/EB 
balsojums – 

piezīmes

bd

1/PS + 622, 66, 7

205 komiteja

2/PS + 425, 261, 9

220 komiteja PS + 560, 64, 71

234 komiteja PS + 372, 243, 80

bd

1/PS + 683, 2, 10

235 komiteja

2/PS + 560, 99, 36

bd

1/PS + 577, 115, 3

237 komiteja

2/PS + 634, 59, 2

238 komiteja PS + 541, 133, 21

243 komiteja PS + 476, 203, 16

247 komiteja PS + 422, 232, 41

248 komiteja PS + 412, 213, 70

250 komiteja PS + 409, 251, 34

251 komiteja PS + 605, 60, 29

252 komiteja PS + 408, 230, 57

bd

1/PS + 652, 33, 10

260 komiteja

2/PS + 492, 176, 27

277 komiteja PS + 567, 101, 27

1. panta pirmās daļas 1. apakšpunkta – 4. panta (Regula (EK) Nr. 1224/2009) grozījums

320 PPE PS - 242, 412, 41§ 1, 
20. apakšpunkts

43 komiteja PS + 447, 235, 13
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Priekšmets Groz. Nr. Iesniedzējs PS utt. Bals
ojum

s

PS/EB 
balsojums – 

piezīmes

§ 1, aiz 
34. apakšpunkta

321 PPE PS - 311, 362, 22

1. panta pirmās daļas 6. apakšpunkta – 9. panta (Regula (EK) Nr. 1224/2009) grozījums

308 The Left PS - 131, 533, 31aiz § 3

322 PPE PS - 311, 379, 5

1. panta pirmās daļas 10. apakšpunkta – 13. panta (Regula (EK) Nr. 1224/2009) grozījums

13. pants 337 S&D
Verts/ALE

PS - 272, 382, 40

1. panta pirmās daļas 11. apakšpunkta – 14. panta (Regula (EK) Nr. 1224/2009) grozījums

§ 1 309 The Left PS - 310, 382, 3

aiz § 3 338 S&D
Verts/ALE

PS + 500, 183, 12

339 S&D PS - 168, 473, 54§ 4, 1. daļa

81 komiteja PS + 354, 326, 15

bd

1/PS + 365, 286, 44

328 Renew

2/PS + 387, 287, 21

bd

1/PS ↓

§ 4, 2. daļa

82 komiteja

2/PS ↓

1. panta pirmās daļas 12. apakšpunkta – 15. panta (Regula (EK) Nr. 1224/2009) grozījums

§ 1, ievaddaļa 310 The Left PS - 76, 587, 32

84 komiteja PS + 563, 118, 14

330 Verts/ALE PS ↓

§ 1, 
a) apakšpunkts

85 komiteja PS + 574, 108, 13

311 The Left PS - 119, 573, 3§ 2

86 komiteja PS + 550, 128, 17
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Priekšmets Groz. Nr. Iesniedzējs PS utt. Bals
ojum

s

PS/EB 
balsojums – 

piezīmes

1. panta pirmās daļas 21. apakšpunkta – 23. un 24. panta (Regula (EK) Nr. 1224/2009) grozījums

23. pants, § 1 312 The Left PS - 143, 542, 9

24. pants, aiz § 4 313 The Left PS - 108, 556, 31

1. panta pirmās daļas 23. apakšpunkta – 25.a panta (Regula (EK) Nr. 1224/2009) grozījums

25.a pants 314 S The Left PS - 162, 512, 21

120 komiteja PS - 307, 373, 15

325 AD Renew PS - 74, 572, 49

306 The Left PS - 122, 549, 24

340 S&D
Verts/ALE

PS + 339, 331, 25

317 ID PS ↓

bd

1/PS ↓

§ 1

§ sākotnējais 
teksts

2/PS ↓

121 S komiteja PS + 409, 266, 20§ 2

307 The Left PS ↓

bd

1/PS + 546, 138, 11

341 S&D
Verts/ALE

2/PS + 415, 266, 14

bd

1/PS ↓

brīvprātīga 
aprīkošana ar 

CCTV 

124 komiteja

2/PS ↓

bd

1/PS + 488, 182, 25

125 komiteja

2/PS - 259, 409, 26

smagi pārkāpumi

319 PS PS ↓
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Priekšmets Groz. Nr. Iesniedzējs PS utt. Bals
ojum

s

PS/EB 
balsojums – 

piezīmes

325 AD Renew PS ↓

123 komiteja PS + 568, 93, 34zvejas rīku 
konrole 

344 PS PS ↓

CCTV 
videoieraksti 

126 komiteja PS + 612, 76, 7

122 komiteja PS + 495, 124, 76efektivitātes 
pārbaude 

326 AD Renew PS ↓

laika 
ierobežojuma 

klauzula

326 AD Renew PS - 152, 494, 49

127 komiteja PS + 548, 136, 11

bd

1/PS ↓

§ 4

§ sākotnējais 
teksts

2/PS ↓

1. panta pirmās daļas 23. apakšpunkta – 25.b panta (Regula (EK) Nr. 1224/2009) grozījums

25.b pants 327 Renew PS + 365, 297, 33

1. panta pirmās daļas 35. apakšpunkta – 39.a panta (Regula (EK) Nr. 1224/2009) grozījums

331 Verts/ALE PS - 161, 518, 16§ 1, 
a) apakšpunkts

134 komiteja PS + 344, 324, 27

1. panta pirmās daļas 42. apakšpunkta – 48. panta (Regula (EK) Nr. 1224/2009) grozījums

aiz § 6 315 The Left PS - 152, 538, 5

1. panta pirmās daļas 44. apakšpunkta – 55. panta (Regula (EK) Nr. 1224/2009) grozījums

aiz § 3 un § 5, aiz 
a) apakšpunkta

342 +
343

S&D
Verts/ALE

PS + 547, 111, 37

1. panta pirmās daļas 46. apakšpunkts – 56. un 58 panta (Regula (EK) Nr. 1224/2009) grozījums

332 Verts/ALE PS + 352, 310, 3356. pants, § 1

162 komiteja PS ↓
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Priekšmets Groz. Nr. Iesniedzējs PS utt. Bals
ojum

s

PS/EB 
balsojums – 

piezīmes

171 komiteja PS + 481, 190, 23

bd

1/PS ↓

56.a pants, § 6

§ sākotnējais 
teksts

2/PS ↓

58. pants, § 7 316 The Left PS - 55, 606, 34

1. panta pirmās daļas 60. apakšpunkta – 74. panta § 3 f) apakšpunkta (Regula (EK) Nr. 1224/2009) 
grozījums

222 komiteja PS + 605, 70, 20

bd

1/PS ↓

74. pants, § 3, aiz 
f) apakšpunkta

§ sākotnējais 
teksts

2/PS ↓

1. panta pirmās daļas aiz 81. apakšpunkta – 113. panta (Regula (EK) Nr. 1224/2009) grozījums

§ 2 333 Verts/ALE PS + 410, 257, 28

§ 3 334 Verts/ALE PS + 411, 257, 27

aiz § 7 335 Verts/ALE PS + 432, 235, 28

6. panta grozījums

336 Verts/ALE PS - 145, 534, 16§ 2

299 komiteja PS + 569, 107, 19

Apsvērumu grozījumi

4. apsv. 323 PPE PS - 338, 339, 18

324 PPE PS - 312, 367, 16

bd

1/PS + 644, 48, 3

12. apsv.

8 komiteja

2/PS - 209, 468, 18

329 Verts/ALE PS - 121, 554, 2018. apsv.

12 komiteja PS + 608, 65, 22
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Priekšmets Groz. Nr. Iesniedzējs PS utt. Bals
ojum

s

PS/EB 
balsojums – 

piezīmes

Komisijas priekšlikums PS + 401, 247, 47

Pieprasījumi balsot atsevišķi
Renew: groz. Nr. 11, 16, 98, 150, 151, 154, 156
The Left: groz. Nr. 81, 82, 107, 120, 121, 122, 124, 125, 134, 135, 136
Verts/ALE: groz. Nr. 15, 71, 77, 81, 82, 85, 95, 99, 100, 103, 107, 134, 135, 142, 191, 195, 196, 

199, 203
S&D: groz. Nr. 120, 124, 133, 154
ECR: groz. Nr. 220, 234, 243, 247, 248, 250, 251, 252, 277
ID: groz. Nr. 238

Pieprasījumi balsot pa daļām
PPE:
Komisijas priekšlikuma 1. pants, pirmā daļa, 46. apakšpunkts - 56.a pants, § 6 (Regula (EK) Nr. 
1224/2009)
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un 16. nodaļas pozīcijās 1604 un 1605”
2. daļa: šie vārdi

Renew:
groz. Nr. 8
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “vai vismaz reizi 15 minūtēs”
2. daļa: šie vārdi

groz. Nr. 9
1. daļa: “Vajadzētu būt iespējai brīvprātīgi aprīkot zvejas kuģus ar CCTV sistēmām. Tādā 

gadījumā šādiem kuģiem vajadzētu piešķirt atbilstīgas priekšrocības,”
2. daļa: “piemēram, punktu svītrošanu”
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groz. Nr. 82
1. daļa: “Atkāpjoties no pirmās daļas, attiecībā uz mazo pelaģisko sugu zvejniecībām 

(makrele, siļķe, stavrida, putasu, kapross, anšovs, Argentīnas menīdija, sardīne un 
brētliņa) un rūpnieciskajām zvejniecībām (cita starpā moiva, tūbīte un Esmarka 
menca), kuru nozveju izkrauj nešķirotu, izdara šādus izņēmumus: šajā punktā 
noteiktos pielaides ierobežojumus nepiemēro tādu sugu nozvejai, kas atbilst vienam 
no šādiem nosacījumiem: i) tās nepārsniedz 1 % no visu izkrauto sugu svara vai ii) 
to kopējais svars ir mazāks nekā 100 kg; (b) dalībvalstīm, kuras ir pieņēmušas uz 
risku balstītu paraugu ņemšanas plānu, ko apstiprinājusi Komisija, nešķirotu 
izkrāvumu svēršanai piemēro šādus pielaides ierobežojumus: i) attiecībā uz mazām 
pelaģiskām sugām un rūpniecisko zvejniecību atļautā pielaide zvejas žurnālā 
reģistrētajās aplēsēs par zivju daudzumu (kilogramos), ko patur uz kuģa, ir 10 % uz 
katru sugu no visu zvejas žurnālā reģistrēto sugu kopējā daudzuma; ii) attiecībā uz 
citām nemērķa sugām atļautā pielaide zvejas žurnālā reģistrētās vai nereģistrētās 
aplēsēs par zivju daudzumu (kilogramos), ko patur uz kuģa, ir 200 kg jeb 1 % uz 
katru sugu no visu zvejas žurnālā reģistrēto sugu kopējā daudzuma, un iii) attiecībā 
uz visu sugu kopējo daudzumu atļautā pielaide zvejas žurnālā reģistrētajās aplēsēs 
par kopējo zivju daudzumu (kilogramos), ko patur uz kuģa, ir 10 % uz katru sugu no 
visu zvejas žurnālā reģistrēto sugu kopējā daudzuma.”

2. daļa: “Atļautā pielaide nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt 20 % no katras sugas”

groz. Nr. 124
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “kā nozvejas kvotu palielināšana vai zvejas metožu 

izvēles brīvība”
2. daļa: šie vārdi

groz. Nr. 341
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “piemēram, kvotu papildu piešķiršanu vai punktu 

svītrošanu”
2. daļa: šie vārdi

Verts/ALE:
groz. Nr. 114
1. daļa: “Savienības zvejas kuģa kapteinis vai kapteiņa pārstāvis pēc iespējas drīzāk un 

jebkurā gadījumā 24 stundu laikā pēc izkraušanas pabeigšanas 23. pantā minēto 
informāciju elektroniski, izmantojot Savienības līmenī saskaņotu, visām 
dalībvalstīm vienādu formātu, nosūta savas karoga dalībvalsts kompetentajai 
iestādei.”

2. daļa: “Aprēķinot pirmajā daļā minēto 24 stundu termiņu, sestdienas, svētdienas un svētku 
dienas neņem vērā.”

3. daļa: “Piemērojot šo pantu, gadījumā, ja zvejas produktus transportē no izkraušanas vietas 
pirms svēršanas, izkraušanu uzskata par pabeigtu, kad minētie zvejas produkti ir 
nosvērti.”

groz. Nr. 205
1. daļa: “katras transportētās sugas daudzumi produkta svara kilogramos, norādot produkta 

sagatavošanas veidu vai, attiecīgā gadījumā, īpatņu skaitu un, attiecīgā gadījumā, 
galamērķi;”

2. daļa: “Pielaide ir pieļaujama 5 % apmērā, ja nobrauktais attālums ir mazāks par 500 km 
vai ja brauciena laiks ir piecas stundas vai mazāks; pielaides robeža ir 15 %, ja 
attālums un braukšanas laiks ir lielāks par to;”
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groz. Nr. 326
1. daļa: “Komisija pārskata elektroniskās uzraudzības sistēmu efektivitāti izkraušanas 

pienākuma ievērošanas pārbaudē un ieguldījumu attiecīgo krājumu maksimālā 
ilgtspējīgas ieguves apjoma sasniegšanā un līdz ... [7 gadi no stāšanās spēkā] 
iesniedz ziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam.” (tabulā norādīts kā 
“efektivitātes pārbaude”)

2. daļa: “Šā panta noteikumus beidz piemērot [10 gadus pēc spēkā stāšanās dienas].” (tabulā 
norādīts kā “laika ierobežojuma klauzula”)

S&D:
groz. Nr. 49
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “tostarp darbības, kas tiek veiktas ar kapteiņa vadītu 

laivu vai kuģi,”
2. daļa: šie vārdi

groz. Nr. 125
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu “uz laiku”
2. daļa: šis vārds

groz. Nr. 328
1. daļa: “Atkāpjoties no pirmās daļas, attiecībā uz mazo pelaģisko sugu zvejniecībām 

(makrele, siļķe, stavrida, putasu, kapross, anšovs, Argentīnas menīdija, sardīne un 
brētliņa) un rūpnieciskajām zvejniecībām (cita starpā moiva, tūbīte un Esmarka 
menca), kuru nozveju izkrauj nešķirotu, izdara šādus izņēmumus: a) šajā punktā 
noteiktos pielaides ierobežojumus nepiemēro tādu sugu nozvejai, kas atbilst vienam 
no šādiem nosacījumiem: i) tās nepārsniedz 1 % no visu izkrauto sugu svara vai ii) 
to kopējais svars ir mazāks nekā 100 kg; b) dalībvalstīm, kuras ir pieņēmušas uz 
risku balstītu paraugu ņemšanas plānu, ko apstiprinājusi Komisija, nešķirotu 
izkrāvumu svēršanai piemēro šādus pielaides ierobežojumus: i) attiecībā uz mazām 
pelaģiskām sugām un rūpniecisko zvejniecību atļautā pielaide zvejas žurnālā 
reģistrētajās aplēsēs par zivju daudzumu (kilogramos), ko patur uz kuģa, ir 10 % uz 
katru sugu no visu zvejas žurnālā reģistrēto sugu kopējā daudzuma; ii) attiecībā uz 
citām nemērķa sugām atļautā pielaide zvejas žurnālā reģistrētās vai nereģistrētās 
aplēsēs par zivju daudzumu (kilogramos), ko patur uz kuģa, ir 200 kg jeb 1 % uz 
katru sugu no visu zvejas žurnālā reģistrēto sugu kopējā daudzuma, un iii) attiecībā 
uz visu sugu kopējo daudzumu atļautā pielaide zvejas žurnālā reģistrētajās aplēsēs 
par kopējo zivju daudzumu (kilogramos), ko patur uz kuģa, ir 10 % uz katru sugu no 
visu zvejas žurnālā reģistrēto sugu kopējā daudzuma.”

2. daļa: “Atkāpjoties no pirmās daļas, attiecībā uz tropisko tunzivju zveju ar riņķvadu 
sugām, uz kurām attiecas uz risku balstīts paraugu ņemšanas plāns, ko apstiprinājusi 
Komisija, atļautā pielaide zvejas žurnālā reģistrētajās aplēsēs par visu sugu zivju 
kopējo daudzumu (kilogramos), ko patur uz kuģa, ir 10 % no visu sugu kopējo 
izkrāvumu apmēra.”

ID:
groz. Nr. 16
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “visām”, “vienādi”, “un visaptveroši” un “noteikumu 

neievērošanas gadījumā paredzot atbilstīgu sankciju sistēmu.”
2. daļa: šie vārdi

groz. Nr. 37
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “vai citos veidos”
2. daļa: šie vārdi
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groz. Nr. 150
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “kā arī atbilstīgu sankciju sistēmu noteikumu 

neievērošanas gadījumā, informējot šādu licenču pieteikumu iesniedzējus par 
Savienības saglabāšanas pasākumiem, kas piemērojami šajā apgabalā, tostarp par 
nozvejas ierobežojumiem un sankciju piemērošanas kārtību”

2. daļa: šie vārdi

groz. Nr. 235
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “vai Komisijai”
2. daļa: šie vārdi

groz. Nr. 237
1. daļa: vārdu “videonovērošanas sistēmu” svītrošana
2. daļa: vārdu “elektroniskās uzraudzības ierīču” ievietošana

groz. Nr. 260
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “nepārtraukti ierakstošas videonovērošanas sistēmas 

(CCTV)”
2. daļa: šie vārdi

Komisijas priekšlikuma 1. pants, pirmā daļa, 23. apakšpunkts - 25.a pants, § 1 (Regula (EK) Nr. 
1224/2009)
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “minimāla procentuālā daļa”
2. daļa: šie vārdi

Komisijas priekšlikuma 1. pants, pirmā daļa, 23. apakšpunkts - 25.a pants, § 4, 1. daļa (Regula (EK) 
Nr. 1224/2009)
1. daļa: “Komisija ar īstenošanas aktiem var paredzēt sīki izstrādātus noteikumus par 

izkraušanas pienākuma kontrolei paredzēto elektronisko monitoringa sistēmu,”
2. daļa: “Komisija ar īstenošanas aktiem var paredzēt sīki izstrādātus noteikumus par 

izkraušanas pienākuma kontrolei paredzēto elektronisko monitoringa sistēmu,”

Komisijas priekšlikuma 1. pants, pirmā daļa, 60. apakšpunkts - 74. pants, § 3, f apakšpunkts (regula 
(EK) Nr. 1224/2009)
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “videonovērošanas sistēmu un citu”
2. daļa: šie vārdi

Dažādi
Grozījums Nr. 318 tika atcelts.
Manuel Bompard (grupa “The Left”) ir atsaucis savu parakstu no grozījuma Nr. 339.

15. Apvienotajā Karalistē ražotā meža reproduktīvā materiāla līdzvērtība ***I

Lēmuma priekšlikums (COM(2020)0852 - C9-0430/2020 - 2020/0378(COD))

Objet PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

Komisijas 
priekšlikums

PS + 617, 1, 77
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16. Apvienotajā Karalistē veiktu lauka apskašu līdzvērtība un lauksaimniecības augu 
sugu šķirņu uzturēšanas prakses pārbaužu līdzvērtība ***I

Lēmuma priekšlikums (COM(2020)0853 - C9-0431/2020 - 2020/0379(COD))

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

Komisijas 
priekšlikums

PS + 621, 1, 73

17. Iebildumu izteikšana saskaņā ar 112. panta 2. un 3. punktu: darbīgās vielas, 
tostarp dimoksistrobīns

Rezolūcijas priekšlikums: B9-0162/2021

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

Rezolūcijas priekšlikums B9-0162/2021
(ENVI komiteja)

rezolūcijas priekšlikums (viss 
teksts)

PS + 472, 214, 9

18. Iebildumu izteikšana saskaņā ar 112. panta 2. un 3. punktu: ģenētiski modificēta 
kokvilna GHB614 × T304-40 × GHB119

Rezolūcijas priekšlikums: B9-0160/2021

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

Rezolūcijas priekšlikums B9-0160/2021
(ENVI komiteja)

rezolūcijas priekšlikums (viss 
teksts)

PS + 491, 184, 20
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19. Iebildumu izteikšana saskaņā ar 112. panta 2. un 3. punktu: ģenētiski modificēta 
kukurūza MZIR098 (SYN-ØØØ98-3)

Rezolūcijas priekšlikums: B9-0161/2021

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

Rezolūcijas priekšlikums B9-0161/2021
(ENVI komiteja)

rezolūcijas priekšlikums 
(viss teksts)

PS + 495, 181, 19

20. Gada ziņojums par Eiropas Ombuda darbību 2019. gadā

Ziņojums: Sylvie Guillaume (A9-0013/2021)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

§ 5 6 Verts/ALE PS + 429, 252, 14

aiz § 5 8 ECR PS - 121, 535, 39

§ 13 § sākotnējais 
teksts

PS - 212, 454, 29

aiz § 16 7 Verts/ALE PS + 383, 281, 31

9 ECR PS - 305, 369, 21

bd

1/PS + 675, 10, 10

2/PS + 374, 297, 24

§ 17

§ sākotnējais 
teksts

3/PS + 611, 49, 35

1 The Left PS + 536, 141, 18

bd

1/PS ↓

2/PS ↓

§ 20

§ sākotnējais 
teksts

3/PS ↓
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

bd

1/PS + 678, 3, 14

§ 22 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 423, 253, 19

§ 23 10 ECR PS - 169, 438, 88

§ 28 11 ECR PS + 426, 258, 11

§ 41 12 ECR PS + 452, 233, 10

bd

1/PS + 653, 28, 14

§ 45 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 572, 85, 38

§ 46 § sākotnējais 
teksts

PS + 514, 123, 56

§ 47 2 PPE PS + 436, 249, 10

aiz § 47 13 ECR PS - 114, 545, 36

§ 49 3/rev S&D PS + 653, 7, 35

§ 50 § sākotnējais 
teksts

PS + 438, 140, 117

§ 51 4/rev S&D PS + 638, 46, 11

G apsv. § sākotnējais 
teksts

PS + 528, 122, 44

aiz AB apsv. 5 Verts/ALE PS + 383, 280, 32

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 576, 11, 108

Pieprasījumi balsot atsevišķi
ECR: § 46; G apsv.
Verts/ALE: § 50
S&D: § 13

Pieprasījumi balsot pa daļām
ECR:
§ 22
1. daļa: “uzsver, ka ir steidzami jāuzlabo un jāatjaunina pašreizējais Labas administratīvās 

prakses kodekss,”
2. daļa: “pieņemot juridiski saistošu regulu šajā jomā”
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§ 45
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “jo īpaši saistībā ar Pamattiesību Hartā garantēto tiesību 

pārkāpumiem; aicina šo tīklu apsvērt lomu, ko varētu uzņemties valstu un reģionālie 
ombudi, lai vairāk iesaistītu ES iedzīvotājus Savienības lēmumu pieņemšanas 
procesā;”

2. daļa: šie vārdi

PPE:
§ 20
1. daļa: “norāda, ka Komisija ir apņēmusies īstenot vairākus Eiropas Ombuda priekšlikumus, 

tostarp pieprasīt personām, kas pāriet darbā uz privāto sektoru, sniegt papildu 
informāciju par organizāciju, kurās tās sāk darbu, un par profesionālās darbības 
veidu, kuru tās uzsāk; uzsver, ka šādu amatu maiņu nevar uztvert vieglprātīgi, jo tā 
var izraisīt interešu konfliktus, ja bijušie valsts ierēdņi sāk strādāt kādā uzņēmumā, 
lai iesaistītos lobēšanas darbībās, kas saistītas ar politikas virzieniem, attiecībā uz 
kuriem viņi iepriekš ir pieņēmuši tiesību aktus vai kuru izstrādē ir bijuši iesaistīti; "

2. daļa: “norāda, ka saskaņā ar nesenu ziņojumu Komisija ir apstiprinājusi 99 % 
pieprasījumu par pāriešanu uz privāto sektoru, savukārt noraidījumu īpatsvars bija 
tikai 0,62 %, kas liecina par nepieciešamību pastiprināt uzraudzību;”

3. daļa: “atgādina, ka ētikas noteikumi nav tikai formalitāte, un tie būtu jāievēro visām 
iestādēm; mudina Komisiju īstenot visus Ombuda ieteikumus, pieņemt stingrāku 
pieeju “virpuļdurvju efekta” problēmai un īstenot ierosinātos pasākumus, tostarp 
aizliegt jaunu darbību, ja ir pierādījumi, ka šāda darbība varētu radīt konfliktu ar 
Komisijas likumīgajām interesēm, un tās ētikas tīmekļa vietnē tieši un savlaicīgi 
publicēt visu saistīto informāciju par katru gadījumu, kad bijušiem vadošiem 
darbiniekiem pēc novērtējuma ir uz vienu gadu piemērots aizliegums iesaistīties 
lobēšanas un interešu pārstāvēšanas darbībās;”

ECR, PPE:
§ 17
1. daļa: “atzinīgi vērtē to, ka pēc 2019. gadā iesniegtās sūdzības par sponsorēšanu Rumānijas 

prezidentūras laikā Eiropas Ombuds pauda skaidru nostāju par šo jautājumu[6], jo 
priekšstats par ārēju ietekmi var apdraudēt ES integritāti kopumā; pieņem zināšanai 
Padomes veiktos pasākumus, reaģējot uz Ombuda ieteikumu, ka būtu jāsniedz 
norādījumi dalībvalstīm prezidentūras sponsorēšanas jautājumā; mudina Padomi 
nekavējoties veikt turpmākus pasākumus saistībā ar šo jautājumu;” izņemot vārdus: 
“pēc 2019. gadā iesniegtās sūdzības par sponsorēšanu Rumānijas prezidentūras 
laikā” 

2. daļa: šie vārdi
3. daļa: “atzinīgi vērtē Vācijas prezidentvalsts lēmumu atturēties no jebkādas sponsorēšanas 

un mudina citas dalībvalstis sekot šim piemēram;”



P9_PV(2021)03.08-11(VOT)_LV.docx 38 PE 690.053

21. Eiropas pusgads: 2021. gada ilgtspējīgas izaugsmes stratēģija

Ziņojums: Markus Ferber (A9-0036/2021)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

7 The Left PS - 89, 559, 46

23 PPE
S&D

PS + 617, 18, 59

§ 1

35 Verts/ALE PS ↓

36 Verts/ALE PS - 186, 477, 31§ 2

24 PPE
S&D

PS + 631, 40, 23

§ 4 31 Renew PS - 155, 439, 99

bd

1/PS + 619, 16, 59

§ 6 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 569, 91, 34

§ 7 § sākotnējais 
teksts

PS + 518, 80, 96

§ 8 25 PPE
S&D

PS + 561, 20, 113

§ 9 8 The Left PS - 313, 356, 25

aiz § 9 9 The Left PS - 172, 418, 100

bd

1/PS + 503, 84, 107

§ 10 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 478, 198, 18

1 The Left PS - 102, 555, 37

2 The Left PS - 50, 581, 63

10 The Left PS - 140, 487, 67

aiz § 10

11 The Left PS - 149, 509, 36
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

12 The Left PS - 82, 559, 53

26 PPE
S&D

PS + 491, 128, 75

bd

1/PS ↓

§ 11

§ sākotnējais 
teksts

2/PS ↓

13 The Left PS - 104, 547, 43

bd

1/PS + 597, 45, 52

2/PS + 518, 126, 50

§ 13

§ sākotnējais 
teksts

3/PS + 490, 186, 18

3 The Left PS - 110, 497, 87

14 The Left PS - 73, 569, 52

15 The Left PS - 76, 499, 119

aiz § 13

16 The Left PS - 91, 561, 41

bd

1/PS + 657, 29, 7

§ 16 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 571, 47, 76

bd

1/PS + 641, 37, 16

§ 17 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 561, 83, 50

bd

1/PS + 515, 122, 57

2/PS + 516, 123, 55

§ 19 § sākotnējais 
teksts

3/PS + 603, 79, 12
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

bd

1/PS + 619, 40, 35

2/PS + 607, 6, 81

§ 20 § sākotnējais 
teksts

3/PS + 602, 27, 65

17 The Left PS - 207, 475, 12

bd

1/PS + 566, 74, 54

2/PS + 610, 57, 27

§ 21

§ sākotnējais 
teksts

3/PS + 486, 156, 52

aiz § 22 18 The Left PS - 194, 472, 28

27 PPE
S&D

PS + 569, 60, 60§ 23

37 Verts/ALE PS ↓

aiz § 23 30 Renew PS - 184, 408, 102

28 PPE
S&D

PS + 469, 92, 128

bd

1/PS ↓

§ 24

§ sākotnējais 
teksts

2/PS ↓

aiz § 24 19 The Left PS - 143, 522, 29

§ 25 20 The Left PS - 197, 348, 149

§ 26 32 Renew PS - 236, 391, 67

§ 27 § sākotnējais 
teksts

PS + 505, 166, 23

bd

1/PS + 540, 76, 78

§ 28 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 463, 157, 74
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

aiz § 28 4 The Left PS - 60, 573, 61

bd

1/PS + 533, 151, 9

§ 29 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 485, 165, 44

29 PPE
S&D

PS + 601, 70, 23

bd

1/PS ↓

§ 31

§ sākotnējais 
teksts

2/PS ↓

§ 33 § sākotnējais 
teksts

PS + 597, 88, 9

§ 34 § sākotnējais 
teksts

PS + 449, 205, 40

21 The Left PS - 191, 486, 17

bd

1/PS + 514, 80, 100

§ 35

§ sākotnējais 
teksts

2/PS + 466, 194, 34

bd

1/PS + 624, 49, 21

§ 37 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 556, 133, 5

aiz 21. norādes 33 Verts/ALE PS - 260, 390, 44

A apsv. 22 ID PS - 132, 557, 3

aiz A apsv. 5 The Left PS - 117, 466, 111

E apsv. § sākotnējais 
teksts

PS + 522, 130, 42

G apsv. 34 Verts/ALE PS - 201, 482, 11

aiz I apsv. 6 The Left PS - 203, 480, 11

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 400, 103, 186
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Pieprasījumi balsot atsevišķi
The Left: § 24, 33
ID: § 7, 16, 27
Renew: § 34
Verts/ALE: E apsv.

Pieprasījumi balsot pa daļām
The Left:
§ 6
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “reformas un”
2. daļa: šie vārdi

§ 10
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “strukturālās reformas” un “un strukturālajām reformām”
2. daļa: šie vārdi

§ 11
1. daļa: “uzskata, ka 2021. gada Eiropas pusgada īstenošana sniedz lielisku iespēju uzlabot 

valstu līdzatbildību, ņemot vērā to, ka dalībvalstis izstrādā īpaši pielāgotus 
atveseļošanas un noturības plānus, lai reaģētu uz to dažādajām vajadzībām; šajā 
sakarībā ir pārliecināts, ka ir jāgarantē un galu galā jāpalielina demokrātiskā 
leģitimitāte, tostarp Eiropas Parlamenta pienācīga loma šā mehānisma īstenošanā, kā 
noteikts Regulā, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu; aicina 
dalībvalstis, nepieciešamības gadījumā izmantojot tehniskā atbalsta instrumentu, 
veidot nepieciešamās administratīvās un uzraudzības spējas, lai sniegtu stingras 
garantijas par līdzekļu pareizu un efektīvu izmantošanu, kā arī augstu absorbcijas 
spēju;”

2. daļa: “atgādina, ka uz atveseļošanas un noturības plāniem attiecas pareizas ekonomikas 
pārvaldības horizontālās prasības un nosacītības režīms;”

§ 16
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “atbildīgu publisko finanšu pārvaldību, sociāli 

līdzsvarotas reformas, kas uzlabos ilgtermiņa prognozes,”
2. daļa: šie vārdi

§ 28
1. daļa: “apzinās, ka Covid-19 krīzi nevar atrisināt tikai ar pašreizējo fiskālo nostāju; tādēļ 

uzsver, ka ir svarīgi īstenot padziļinātas, izaugsmi veicinošas, līdzsvarotas, 
ilgtspējīgas un sociāli taisnīgas, konkrētām situācijām piemērotas strukturālās 
reformas, lai cita starpā nodrošinātu ilgtspējīgu un sociāli iekļaujošu izaugsmi un 
darbvietas, kas var efektīvi atbalstīt atveseļošanu, kā arī atbalstīt digitālo pārveidi un 
zaļo pārkārtošanos, kvalitatīvu nodarbinātību, nabadzības samazināšanu un ANO 
IAM īstenošanu, un var veicināt konkurētspēju un vienoto tirgu, palielinot 
konverģenci un spēcīgāku un ilgtspējīgu izaugsmi Savienībā un tās dalībvalstīs; 
norāda, ka dalībvalstu ekonomikas ilgtermiņa izaugsmes potenciālu jo īpaši var 
veicināt tikai ar strukturāliem uzlabojumiem; tomēr norāda, ka dalībvalstu politikas 
pasākumu saskaņošanas efektivitāte un panākumi būs atkarīgi no Stabilitātes un 
izaugsmes pakta pārskatīšanas un — atkarībā no gūtā rezultāta — no tā 
pielāgošanas,”

2. daļa: “kā arī no dalībvalstu lielākas līdzatbildības par konkrētām valstīm adresēts 
ieteikumu īstenošanu”



P9_PV(2021)03.08-11(VOT)_LV.docx 43 PE 690.053

§ 29
1. daļa: “aicina Komisiju sākt darbu pie klimata rādītāja izstrādāšanas, ar kuru izvērtēt 

neatbilstību starp katras dalībvalsts budžeta struktūru un attiecīgajam valsts 
budžetam paredzēto scenāriju, kurš saskaņots ar Parīzes nolīgumu; uzsver, ka šim 
rādītājam ir jāsniedz dalībvalstīm informācija par to virzību Parīzes nolīguma 
ietvaros, lai nodrošinātu, ka Eiropa līdz 2050. gadam var kļūt par pirmo 
klimatneitrālo kontinentu; sagaida, ka šis klimata rādītājs kapos par norādi dažādām 
ES politikas jomām un tādējādi tiks izmantots arī kā ceļvedis Eiropas pusgadam,”

2. daļa: “nevājinot tā sākotnējo mērķi”

§ 31
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “ievērojot fiskālo stabilitāti un pareizus budžeta 

noteikumus,”
2. daļa: šie vārdi

§ 35
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “pauž gandarījumu, ka Komisija turpinās uzraudzīt, kā 

dalībvalstis īsteno reformas, kas ierosinātas iepriekšējo gadu konkrētām valstīm 
adresētajos ieteikumos;” 

2. daļa: šie vārdi

ID:
§ 17
1. daļa: “pauž bažas par pandēmijas apturēšanas pasākumu ietekmi uz zemo ražīguma 

pieaugumu ES un izteikto ražīguma pieauguma samazināšanos eurozonā vēl pirms 
šīs pandēmijas; uzskata, ka būtu jāīsteno līdzsvarota stratēģija ilgtspējīgas izaugsmes 
un ieguldījumiem labvēlīgas vides veicināšanai, vienlaikus uzlabojot fiskālo 
stabilitāti; uzsver, ka īpašs uzsvars būtu jāliek uz nākotni vērstām investīcijām un 
politikas virzieniem,”

2. daļa: “un tas jo īpaši būtu jādara dalībvalstīm, kurām ir fiskālās iespējas investēt, lai 
veicinātu ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi”

§ 19
1. daļa: “norāda — lai gan ir jaunas problēmas saistībā ar makroekonomisko stabilitāti, 

ekonomiskā un monetārā savienība ir daudz labākā situācijā, lai pārvarētu krīzes, 
nekā tā bija 2008. gada finanšu un ekonomikas krīzes laikā;”

2. daļa: “pauž pārliecību, ka noturīgas un ilgtspējīgas ekonomikas atveseļošanas veicināšana 
atbilstīgi ES politikas mērķiem, koncentrējoties uz zaļo, taisnīgo un digitālo 
pārkārtošanos, ir viena no svarīgākajām tūlītējām prioritātēm;”

3. daļa: “norāda, ka pašreizējās krīzes pārvarēšanas līdzekļi ir tādi, kas prasa īstenot – tik 
ilgi, cik nepieciešams – ekspansīvu fiskālo politiku;”
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§ 20
1. daļa: “norāda, ka tās dalībvalstis, kuras pakāpeniski bija izveidojušas fiskālās rezerves, 

spēja ātrāk un bez saistītām aizņēmumu izmaksām mobilizēt fiskālos stimulus, kas 
palīdzēja mazināt pandēmijas negatīvo sociālekonomisko ietekmi; atkārtoti norāda, 
ka turpmāka fiskālo rezervju papildināšana sociāli atbildīgā veidā būs svarīga, lai 
sagatavotos turpmākajām krīzēm;”

2. daļa: “tomēr mudina dalībvalstis, Komisiju un Padomi, reaģējot uz šo ekonomikas krīzi, 
neatkārtot pagātnes kļūdas;”

3. daļa: “piekrīt Eiropas Fiskālās padomes viedoklim, ka ekonomikas atveseļošanas nolūkā 
nav ieteicams strauji mainīt fiskālās politikas nostāju;”

Verts/ALE:
§ 24
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “uzsver,” un “ka pašlaik visām dalībvalstīm ir pienākums 

ievērot Stabilitātes un izaugsmes paktu; atzīst, ka vispārējā izņēmuma klauzula 
neaptur nedz Stabilitātes un izaugsmes pakta procedūru, nedz arī ES fiskālo 
noteikumu darbību;”

2. daļa: šie vārdi

§ 37
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “uzsver, ka publiskās investīcijas ir ierobežotas, jo tās 

veido nepietiekami resursi, ko galvenokārt finansē nodokļu maksātāji;”
2. daļa: šie vārdi

The Left, ID:
§ 21
1. daļa: “norāda uz to, ka Komisija 2021. gadā ir paredzējusi nākt klajā ar ieteikumiem par 

dalībvalstu budžeta stāvokli, kā paredzēts Stabilitātes un izaugsmes paktā; norāda, 
ka ekonomikas pārvaldības sistēmā būtu jāņem vērā arī pašreizējā ekonomiskā 
situācija un tai vajadzētu būt saskaņotai ar ES politikas prioritātēm, vienlaikus 
uzlabojot atbilstību fiskālajiem noteikumiem, kuri būtu jāvienkāršo, jāpadara skaidri 
un praktiski un kuri tiks pārskatīti, kā arī pielāgoti atbilstīgi rezultātiem;”

2. daļa: “aicina izmantot pragmatiskāku pieeju un uzsver nepieciešamību nodrošināt, ka šī 
sistēma ir stingrāka ekonomikas uzplaukuma apstākļos, bet elastīgāka sliktos 
ekonomikas apstākļos;”, izņemot vārdus “stingrāka ekonomikas uzplaukuma 
apstākļos”

3. daļa: šie vārdi

The Left, Renew:
§ 13
1. daļa: “uzsver, ka bezprecedenta ekonomikas lejupslīde 2020. gadā un pasākumi, kas 

veikti, reaģējot uz pandēmiju, 2020. gadā būs palielinājuši ES parāda attiecību pret 
IKP līdz jaunam rekordam — aptuveni 93,9 % (101,7 % eurozonā) un paredzēts, ka 
2021. gadā tā turpinās pieaugt līdz aptuveni 94,6 % (102,3 % eurozonā); uzsver, ka 
saglabājas augsts nenoteiktības līmenis un ka ekonomikas perspektīvas lielā mērā ir 
atkarīgas no tā, cik ātri šo pandēmiju var pārvarēt; turklāt saprot, ka šos parāda 
līmeņus var noturēt ar pietiekamu ekonomikas izaugsmi;”

2. daļa: “atkārtoti uzsver, cik svarīga ir valsts parāda ilgtspēja ilgtermiņā;”
3. daļa: “norāda, ka daudzas dalībvalstis vēl pirms šīs krīzes sākuma atradās vājā fiskālajā 

situācijā, ko vēl vairāk pasliktina pandēmija;”
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22. Eiropas pusgads: 2021. gada ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijas nodarbinātības un 
sociālie aspekti

Ziņojums: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

alternatīvs rezolūcijas 
priekšlikums

8 ID PS - 88, 558, 47

§ 2 § sākotnējais 
teksts

PS + 342, 313, 40

aiz § 3 1 The Left PS - 92, 576, 27

aiz § 4 5 The Left PS - 135, 463, 97

bd

1/PS + 580, 57, 58

§ 5 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 348, 323, 24

bd

1/PS + 525, 63, 107

§ 8 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 396, 226, 73

§ 10 § sākotnējais 
teksts

PS + 348, 331, 16

bd

1/PS + 630, 45, 20

§ 12 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 403, 256, 36

bd

1/PS + 472, 182, 41

§ 15 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 367, 312, 16

§ 19 7 Renew PS - 163, 514, 18

bd

1/PS + 672, 18, 5

§ 27 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 458, 118, 119
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

bd

1/PS + 618, 44, 33

2/PS + 403, 233, 58

§ 28 § sākotnējais 
teksts

3/PS + 472, 100, 123

bd

1/PS + 559, 60, 76

2/PS + 363, 283, 49

3/PS + 408, 229, 58

§ 29 § sākotnējais 
teksts

4/PS + 349, 300, 46

aiz § 29 6 The Left PS - 71, 527, 97

bd

1/PS + 591, 35, 69

§ 31 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 369, 228, 98

aiz § 34 2 The Left PS + 291, 195, 204

bd

1/PS + 611, 60, 23

2/PS + 429, 173, 92

3/PS + 450, 154, 91

§ 35 § sākotnējais 
teksts

4/PS + 447, 167, 80

§ 36 § sākotnējais 
teksts

PS + 358, 310, 27

bd

1/PS + 437, 217, 41

§ 44 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 627, 27, 41

3 The Left PS - 73, 552, 70aiz E apsv.

4 The Left PS - 149, 532, 14
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

bd

1/PS + 660, 23, 12

R apsv. § sākotnējais 
teksts

2/PS + 354, 297, 44

bd

1/PS + 665, 23, 7

2/PS + 373, 250, 72

V apsv. § sākotnējais 
teksts

3/PS + 607, 39, 49

bd

1/PS + 657, 18, 18

2/PS + 344, 286, 65

Z apsv. § sākotnējais 
teksts

3/PS + 679, 8, 8

rezolūcijas priekšlikums (EMPL komiteja)
(viss teksts)

PS + 508, 121, 64

Pieprasījumi balsot atsevišķi
PPE: § 2, 10, 15, 36

Pieprasījumi balsot pa daļām
Renew:
§ 15
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “ierosinātu nepieciešamās izmaiņas ekonomikas 

pārvaldībā” un “no jebkādu iespējamo turpmāko korekciju programmu ietekmes”
2. daļa: šie vārdi

§ 27
1. daļa: “aicina Komisiju un Padomi darīt visu iespējamo, lai apkarotu izvairīšanos no 

nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu”
2. daļa: “un efektīvi cīnītos pret kaitējošu nodokļu praksi, ko ieviesušas dažas dalībvalstis”

PPE:
§ 5
1. daļa: “uzsver, ka Parlaments būtu labāk jāiesaista Eiropas pusgada procesā, cita starpā arī 

saistībā ar konkrētām valstīm adresētiem ieteikumiem; akcentē to, ka Eiropas 
pusgada strukturēšanai svarīgs ir iekļaujošāks sociālais dialogs ar sociālajiem 
partneriem, pilsonisko sabiedrību, jaunatnes organizācijām un vietējās un reģionālās 
pašvaldības iestādēm;”
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2. daļa: “uzsver, ka efektīva, pārredzama, vispusīga sociālās izsekošanas metodika, kas 
vērsta uz rezultātu un balstās uz izpildes rādītājiem, un kas jāizstrādā ANM 
vajadzībām, uzlabos Eiropas pusgada procesu, jo labāk būs atspoguļotas sociālās, 
dzimuma un ekoloģiskās problēmas un tām būs tikpat liela nozīme, cik fiskālajai 
koordinācijai, turklāt vairāk uzmanības būs pievērsts, piemēram, tādiem elementiem 
kā agresīva nodokļu plānošana, nabadzības mazināšana, dzimumu līdztiesība, 
sociālais taisnīgums, sociālā kohēzija un augšupēja konverģence;”

§ 8
1. daļa: “saprot, ka, lai piekļūtu fondam, dalībvalstīm savos valsts atveseļošanas plānos ir 

jāiekļauj pasākumi, kas paredzēti sociālajai un teritoriālajai kohēzijai, bērniem un 
jauniešiem; norāda, ka ANM regulā nav nedz skaidri definēti, nedz iezīmēti sociālie 
starpposma mērķi un mērķrādītāji, taču saskaņā ar pieņemto regulu Komisijai būtu 
jānosaka kopējie rādītāji, kas jāizmanto ziņošanai par progresu un mehānisma 
uzraudzībai un novērtēšanai, un būtu jānosaka metodika ziņošanai mehānisma 
ietvaros par sociālajiem izdevumiem, tostarp bērniem un jauniešiem; norāda, ka 
īpaši svarīgi ir rādītāji, kas saistīti ar ESTP principu īstenošanu, kvalitatīvu 
nodarbinātību, augšupēju sociālo konverģenci, iespēju vienlīdzību un piekļuvi tām, 
sociālo aizsardzību, izglītību un prasmēm un investīcijām bērnu un jauniešu 
piekļuvē un iespējās saistībā ar izglītību, veselību, uzturu, darbu un mājokli saskaņā 
ar Garantijas bērniem un Garantijas jauniešiem mērķiem;”

2. daļa: “aicina Komisiju atveseļošanas un noturības dialoga kontekstā sadarboties ar 
Eiropas Parlamentu, sociālajiem partneriem un pilsonisko sabiedrību ar mērķi 
definēt šos rādītājus saskaņā ar tiem, kas noteikti Eiropas Parlamenta rezolūcijā par 
spēcīgu sociālo Eiropu taisnīgai pārejai, lai novērtētu investīcijas NRRP ietvaros un 
to reformas, kā arī ierosinātos pasākumus, kas palīdzētu tuvoties šiem mērķiem;”

§ 12
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu “bezmaksas” visās trijās vietās
2. daļa: šie vārdi

§ 28
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “iekļaut dzimumu līdztiesības indeksu kā vienu no 

Eiropas pusgada instrumentiem” un “aicina Komisiju stiprināt diskriminācijas 
novēršanas tiesību aktu, politikas un prakses īstenošanu, lai efektīvi apkarotu visu 
veidu diskrimināciju, tostarp antičigānismu, un atveseļošanas pasākumos saglabātu 
sociālo, garīgo, kultūras un fizisko labjutību;”

2. daļa: “iekļaut dzimumu līdztiesības indeksu kā vienu no Eiropas pusgada instrumentiem”
3. daļa: “aicina Komisiju stiprināt diskriminācijas novēršanas tiesību aktu, politikas un 

prakses īstenošanu, lai efektīvi apkarotu visu veidu diskrimināciju, tostarp 
antičigānismu, un atveseļošanas pasākumos saglabātu sociālo, garīgo, kultūras un 
fizisko labjutību;”
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§ 29
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “tostarp likumdošanas iniciatīvas”, “tiesībām atslēgties” 

un “kā arī pasākumus, kas nodrošina stabilus līgumus, pienācīgas algas, darba 
koplīguma slēgšanas sarunu segumu un sociālās aizsardzības minimumu, tostarp 
pienācīgas pensijas virs nabadzības sliekšņa; aicina Komisiju iekļaut šos rādītājus 
pamatnostādnēs sociālā progresa novērtēšanai NRRP ietvaros; norāda, ka darba 
tirgus reformām, kas tiek īstenotas kā daļa no NRRP, ir jāatbilst šo mērķu 
sasniegšanai;”

2. daļa: “tostarp likumdošanas iniciatīvas”
3. daļa: “tiesībām atslēgties”
4. daļa: “kā arī pasākumus, kas nodrošina stabilus līgumus, pienācīgas algas, darba 

koplīguma slēgšanas sarunu segumu un sociālās aizsardzības minimumu, tostarp 
pienācīgas pensijas virs nabadzības sliekšņa; aicina Komisiju iekļaut šos rādītājus 
pamatnostādnēs sociālā progresa novērtēšanai NRRP ietvaros; norāda, ka darba 
tirgus reformām, kas tiek īstenotas kā daļa no NRRP, ir jāatbilst šo mērķu 
sasniegšanai;”

§ 35
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “ar integrētu pieeju”, “atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 

ieviest saistošus darba samaksas pārredzamības pasākumus, tostarp vīriešu un 
sieviešu atalgojuma līdztiesības indeksu;” un “aicina dalībvalstis Padomē atsākt 
sarunas saistībā ar direktīvu par sieviešu pārstāvību uzņēmumu vadībā;”

2. daļa: “ar integrētu pieeju”
3. daļa: “atzinīgi vērtē Komisijas nodomu ieviest saistošus darba samaksas pārredzamības 

pasākumus, tostarp vīriešu un sieviešu atalgojuma līdztiesības indeksu;”
4. daļa: “aicina dalībvalstis Padomē atsākt sarunas saistībā ar direktīvu par sieviešu 

pārstāvību uzņēmumu vadībā;”

R apsv.
1. daļa: “tā kā Covid-19 ietekmi ir saasinājusi iepriekš pastāvošā nevienlīdzība, kas pēdējos 

desmit gados ir palielinājusies;”
2. daļa: “tā kā investīciju pārtraukšana sabiedriskajos pakalpojumos pēc globālās finanšu 

krīzes veicināja nevienlīdzības palielināšanos attiecībā uz veselības aprūpes 
vajadzībām;”

V apsv.
1. daļa: “tā kā ienākumu atšķirības ES joprojām ir ļoti lielas;”
2. daļa: “tā kā nodokļu un darbaspēka izmaksu konkurence kaitē vienotajam tirgum un 

kohēzijai starp dalībvalstīm;”
3. daļa: “tā kā labi izstrādātas progresīvās nodokļu un pabalstu sistēmas, sociālās investīcijas 

un kvalitatīvu sabiedrisko un sociālo pakalpojumu nodrošināšana ir būtiskas sviras, 
lai novērstu nelabvēlīgo apstākļu nodošanu no paaudzes paaudzē;”
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Z apsvērums
1. daļa: “tā kā mēs atrodamies vēsturiski kritiskā brīdī”
2. daļa: “un ideja, ka ekonomikas izaugsme automātiski izplatās visās sabiedrības daļās, ir 

plaši diskreditēta; tā kā mēs pieredzam vidusšķiras mazināšanos, arvien nestabilāku 
nodarbinātību un strādājošo nabadzību fiziska darba strādnieku, mazkvalificētu un 
platformu darbinieku grupā un pieaugošo polarizāciju ienākumu un bagātības ziņā;”

3. daļa: “tā kā kultūras un radošās nozares un tūrisma nozari, tostarp pasākumus un 
uzstāšanās, kultūras tūrismu, nemateriālā kultūras mantojuma izpausmes, kā arī 
mazos un vidējos uzņēmumus (MVU), pašnodarbinātas personas un vietējos un 
ģimenes uzņēmumus ir ekonomiski smagi ietekmējuši Covid-19 izplatības 
mazināšanas pasākumi;”

Renew, PPE:
§ 31
1. daļa: “uzsver, ka sociālais dialogs un darba koplīguma slēgšanas sarunas ir galvenie 

instrumenti, kas darba devējiem un arodbiedrībām palīdz noteikt taisnīgu atalgojumu 
un darba apstākļus, un ka stingri iedibinātas darba koplīguma slēgšanas sistēmas 
palielina dalībvalstu noturību ekonomikas krīzes laikā; pauž stingru pārliecību, ka 
demokrātiska, noturīga un sociāli taisnīga atveseļošana būtu jābalsta uz sociālo 
dialogu, tostarp darba koplīguma slēgšanas sarunām; atkārtoti pauž viedokli, ka 
dalībvalstīm būtu jāveic pasākumi, lai veicinātu augstu arodbiedrību blīvumu un 
apvērstu darba koplīguma slēgšanas sarunu tvēruma samazināšanos; norāda, ka ir 
svarīgi nodrošināt, lai darba ņēmēji ES tiktu aizsargāti ar pienācīgu minimālo algu, 
tiesību aktiem un koplīgumiem, nodrošinot viņiem pienācīgu dzīves līmeni 
neatkarīgi no tā, kur viņi strādā;”

2. daļa: “šajā sakarā atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu direktīvai par adekvātu minimālo 
algu Eiropas Savienībā, kura mērķis ir paplašināt darba koplīguma slēgšanas sarunu 
tvērumu un nodrošināt, ka darba ņēmēji Eiropas Savienībā tiek aizsargāti ar 
adekvātā līmenī noteiktu minimālo algu;”

§ 44
1. daļa: “aicina Komisiju iesniegt ilgtermiņā iedarbīgu asimetrisku satricinājumu ietekmes 

mazināšanas instrumentu, piemēram, atbilstošu un darbspējīgu bezdarba 
(pār)apdrošināšanas shēmu, kas spētu atbalstīt valstu shēmas, ja daļa ES piedzīvo 
īslaicīgu ekonomisku satricinājumu;”

2. daļa: “uzsver, ka ir ārkārtīgi svarīgi atbalstīt investīcijas un piekļuvi finansējumam ES, lai 
palīdzētu MVU maksātspējas grūtībās, radītu kvalitatīvas darbvietas stratēģiskās 
nozarēs un veicinātu teritoriālo, ekonomisko un sociālo kohēziju ES; uzsver, ka 
jauno Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu varētu izmantot, lai mazinātu 
Covid-19 krīzes ietekmi uz nodarbinātību; tādēļ aicina dalībvalstis nekavējoties 
iesniegt Komisijai pieteikumus finansējuma saņemšanai, lai palīdzētu ES darba 
ņēmējiem, kuri Covid-19 dēļ ir zaudējuši darbu, apgūt jaunas prasmes, 
pārkvalificēties un reintegrēties darba tirgū;”

Dažādi
Kļūdu labojums: visas valodu versijas.

23. Stāvoklis Kongo Demokrātiskās Republikas austrumu daļā un Itālijas vēstnieka 
Luca Attanasio un viņa pavadošo personu nogalināšana

Rezolūciju priekšlikumi: B9-0173/2021, B9-0174/2021, B9-0196/2021, B9-0198/2021, 
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B9-0199/2021, B9-0200/2021, B9-0201/2021

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0173/2021
(PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left, deputāti)

aiz § 18 4 ECR PS - 172, 441, 83

bd

1/PS + 657, 13, 25

§ 19 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 601, 39, 56

C apsv. 1 ECR PS - 152, 525, 19

D apsv. 2 ECR PS - 148, 531, 17

E apsv. 3 ECR PS - 160, 518, 18

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 669, 4, 17

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi

B9-0173/2021 The Left PS ↓

B9-0174/2021 ID PS ↓

B9-0196/2021 Verts/ALE PS ↓

B9-0198/2021 Renew PS ↓

B9-0199/2021 PPE PS ↓

B9-0200/2021 S&D PS ↓

B9-0201/2021 ECR PS ↓

Pieprasījumi balsot pa daļām
The Left
§ 19
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “prasa cīņā pret korupciju izmantot ES sankciju 

mehānismu”
2. daļa: šie vārdi

Dažādi
Kopīgo rezolūcijas priekšlikumu RC-B9-0173/2021 ir parakstījis arī Brando Benifei (S&D grupa).



P9_PV(2021)03.08-11(VOT)_LV.docx 52 PE 690.053

24. Cilvēktiesību stāvoklis Bahreinas Karalistē, jo īpaši uz nāvi notiesāto ieslodzīto un 
cilvēktiesību aizstāvju lietas

Rezolūciju priekšlikumi: B9-0190/2021, B9-0191/2021, B9-0192/2021, B9-0193/2021, 
B9-0194/2021, B9-0195/2021, B9-0197/2021

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums  RC-B9-0190/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, deputāti)

§ 19 2 ECR PS - 317, 373, 6

aiz N apsv. 1 The Left PS - 179, 495, 21

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 633, 11, 45

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi

B9-0190/2021 The Left PS ↓

B9-0191/2021 Verts/ALE PS ↓

B9-0192/2021 S&D PS ↓

B9-0193/2021 Renew PS ↓

B9-0194/2021 PPE PS ↓

B9-0195/2021 ECR PS ↓

B9-0197/2021 ID PS ↓
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25. Opozīcijas un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju masveida tiesas procesi Kambodžā

Rezolūciju priekšlikumi: B9-0182/2021, B9-0183/2021, B9-0184/2021, B9-0185/2021, 
B9-0186/2021, B9-0187/2021, B9-0188/2021

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0183/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, deputāti)

aiz § 2 1 The Left PS - 101, 546, 47

bd

1/PS + 642, 13, 39

§ 6 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 461, 197, 36

aiz § 14 5 The Left PS - 46, 617, 33

§ 15 2 PPE PS - 280, 364, 52

bd

1/PS + 389, 230, 77

§ 16 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 346, 287, 63

aiz § 16 6 The Left PS - 85, 575, 36

bd

1/PS + 632, 21, 43

§ 17 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 457, 227, 12

aiz § 17 4 The Left PS - 40, 609, 47

§ 21 § sākotnējais 
teksts

PS + 359, 240, 97

aiz § 21 3 The Left PS - 94, 572, 30

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 610, 43, 37

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi

B9-0182/2021 ID PS ↓

B9-0183/2021 Verts/ALE PS ↓

B9-0184/2021 The Left PS ↓



P9_PV(2021)03.08-11(VOT)_LV.docx 54 PE 690.053

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

B9-0185/2021 S&D PS ↓

B9-0186/2021 Renew PS ↓

B9-0187/2021 PPE PS ↓

B9-0188/2021 ECR PS ↓

Pieprasījumi balsot atsevišķi
PPE: § 16, 21

Pieprasījumi balsot pa daļām
The Left:
§ 16
1. daļa: “aicina dalībvalstis apturēt visu divpusējo finansiālo atbalstu Kambodžas valdībai un 

tā vietā uzmanību pievērst pilsoniskās sabiedrības organizācijām”
2. daļa: “un opozīcijas partijām”

PPE:
§ 6
1. daļa: “mudina Kambodžas valdību atcelt visus represīvos likumus, tostarp nesenos 

dekrētus un likumprojektus, ar ko reglamentē digitālo vidi un ļauj valdībai palielināt 
interneta uzraudzību, cenzūru un kontroli,”

2. daļa: “kā arī aicina atcelt visus nesenos grozījumus konstitūcijā, Kriminālkodeksā, 
Politisko partiju likumā, Arodbiedrību likumā, Likumā par NVO un visos citos 
tiesību aktos, kuri ierobežo vārda brīvību un politiskās brīvības un kuri pilnībā 
neatbilst Kambodžas saistībām un starptautiskajiem standartiem;”

§ 17
1. daļa: “aicina EĀDD un dalībvalstis uzraudzīt cilvēktiesību situāciju Kambodžā un rīkoties 

pilnīgā saskaņā ar ES Rīcības plānu cilvēktiesību un demokrātijas jomā un ES 
pamatnostādnēm par cilvēktiesību aizstāvjiem;”

2. daļa: “aicina ES delegāciju Pnompeņā un dalībvalstu vēstniecības uzraudzīt tiesas 
procesus un apmeklēt apcietinātos;”
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26. Sīrijas konflikts — 10 gadi kopš sacelšanās sākuma

Rezolūciju priekšlikumi: B9-0175/2021, B9-0176/2021, B9-0177/2021, B9-0178/2021, 
B9-0179/2021, B9-0180/2021, B9-0181/2021

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0177/2021 
(PPE, S&D, Renew, ECR, deputāti)

aiz § 3 2 The Left” PS - 85, 565, 40

aiz § 4 3 The Left PS - 88, 558, 44

aiz § 5 4 The Left PS - 56, 597, 37

aiz § 6 5 The Left PS - 41, 587, 62

§ 7 10 The Left PS + 417, 263, 9

aiz § 7 6 ID PS - 110, 559, 19

aiz § 8 11 The Left PS - 242, 313, 133

aiz § 10 12 The Left PS - 62, 582, 46

aiz § 11 13 The Left PS - 123, 514, 53

aiz § 12 14 The Left PS - 146, 467, 75

aiz § 13 15 The Left PS - 87, 449, 154

§ 33 16 The Left PS - 85, 543, 60

aiz § 37 17 The Left PS - 77, 594, 19

§ 39 7 ID PS - 112, 561, 15

aiz § 41 18 The Left PS - 246, 376, 66

§ 43 8 Verts/ALE PS + 472, 140, 75

aiz M apsv. 1 The Left PS - 83, 588, 19

Aiz V apsv. 9 The Left PS - 185, 484, 21

Y apsv. § sākotnējais 
teksts

PS + 357, 285, 47

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 568, 79, 37

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

B9-0175/2021 ID PS ↓

B9-0176/2021 Verts/ALE PS ↓

B9-0177/2021 S&D PS ↓

B9-0178/2021 ECR PS ↓

B9-0179/2021 Renew PS ↓

B9-0180/2021 The Left PS ↓

B9-0181/2021 PPE PS ↓

Pieprasījumi balsot atsevišķi
ECR, PPE: Y apsv.

Dažādi
Moritz Körner (grupa “Renew”) ir atsaucis savu parakstu no rezolūcijas priekšlikuma B9-
0179/2021.

27. ES pasludināšana par LGBTIK brīvības zonu

Rezolūciju priekšlikumi: B9-0166/2021, B9-0167/2021

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums B9-0166/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

§ 1 43 ECR PS - 129, 517, 15

5 ID PS + 238, 110, 182

6 ID PS - 154, 514, 17

aiz § 1

7 ID PS - 120, 523, 42

10. norāde 8 S ECR PS - 118, 528, 13

11. norāde 9 S ECR PS - 115, 528, 17

12. norāde 10 S ECR PS - 104, 531, 26

13. norāde 11 S ECR PS - 109, 538, 14
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

14. norāde 12 S ECR PS - 110, 537, 14

15. norāde 13 S ECR PS - 124, 522, 14

16. norāde 14 S ECR PS - 120, 523, 17

17. norāde 15 S ECR PS - 105, 540, 16

18. norāde 16 S ECR PS - 109, 525, 27

19. norāde 17 S ECR PS - 110, 522, 27

A apsv. 18 S ECR PS - 72, 564, 23

C apsv. 19 S ECR PS - 108, 522, 30

D apsv. 20 S ECR PS - 79, 524, 57

E apsv. 21 S ECR PS - 80, 526, 54

F apsv. 22 S ECR PS - 104, 527, 29

G apsv. 23 S ECR PS - 108, 523, 29

H apsv. 24 S ECR PS - 109, 519, 32

I apsv. 25 S ECR PS - 101, 527, 32

J apsv. 26 S ECR PS - 109, 525, 26

K apsv. 27 S ECR PS - 69, 536, 55

L apsv. 28 S ECR PS - 115, 518, 25

M apsv. 29 S ECR PS - 120, 517, 23

30 S ECR PS - 120, 514, 24

bd

1/PS + 513, 120, 28

N apsv.

§ sākotnējais 
teksts

2/PS + 508, 129, 26

31 S ECR PS - 84, 521, 54O apsv.

2 Verts/ALE
The Left

AN + 520, 75, 65
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

P apsv. 32 S ECR PS - 107, 523, 27

aiz P apsv. 3 Verts/ALE
The Left

AN + 531, 93, 36

Q apsv. 33 S ECR PS - 122, 512, 25

aiz Q apsv. 4 Verts/ALE
The Left

AN + 474, 96, 91

R apsv. 34 S ECR PS - 73, 521, 66

S apsv. 35 S ECR PS - 116, 513, 30

T apsv. 36 S ECR PS - 114, 521, 25

U apsv. 37 S ECR PS - 243, 390, 26

38 S ECR PS - 115, 515, 30V apsv.

1 S&D
Verts/ALE
The Left

AN + 520, 107, 35

W apsv. 39 S ECR PS - 111, 524, 24

X apsv. 40 S ECR PS - 85, 522, 53

Y apsv. 41 S ECR PS - 105, 528, 25

Z apsv. 42 S ECR PS - 71, 537, 50

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 492, 141, 46

Rezolūcijas priekšlikums B9-0167/2021 (ID)

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS ↓

Pieprasījumi balsot pa daļām
PPE:
N apsv.
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “kā arī nesen pieņemto regulu par Savienības budžeta 

aizsardzību vispārēju tādu trūkumu gadījumā, kas attiecas uz tiesiskumu 
dalībvalstīs”

2. daļa: šie vārdi

Dažādi
Rezolūcijas priekšlikumu B9-0166/2021 ir parakstījusi arī Magdalena Adamowicz (PPE grupa).
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28. Bērnu tiesības

Rezolūcijas priekšlikums: B9-0164/2021

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

Rezolūcijas priekšlikums B9-0164/2021
(LIBE komiteja)

bd

1/PS + 680, 3, 8

§ 2 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 583, 94, 15

3 ECR PS - 179, 495, 18aiz § 2

10 ECR PS - 187, 429, 70

§ 4 11 S ECR PS - 117, 547, 29

§ 7 12 ECR PS - 136, 550, 7

§ 9 § sākotnējais 
teksts

PS + 519, 126, 46

aiz § 10 4 ECR PS - 183, 490, 20

aiz § 11 14 ECR PS - 224, 344, 120

bd

1/PS + 676, 6, 11

§ 13 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 580, 76, 37

bd

1/PS + 661, 7, 25

§ 14 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 556, 84, 52

§ 15 13 ECR PS - 107, 539, 46

15 ECR PS - 136, 528, 28

bd

1/PS + 585, 24, 83

2/PS + 547, 100, 43

§ 23

§ sākotnējais 
teksts

3/PS + 445, 185, 61
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB balsojums – 
piezīmes

§ 25 16 ECR PS - 136, 509, 46

§ 27 2 ID PS - 101, 568, 21

§ 30 17 ECR PS - 119, 540, 32

B apsv. 1 ID PS - 155, 527, 9

aiz B apsv. 5 ECR PS - 300, 357, 36

aiz K apsv. 7 ECR PS - 152, 526, 15

8 ECR PS + 366, 246, 81O apsv.

§ sākotnējais 
teksts

PS ↓

aiz O apsv. 9 ECR PS - 175, 395, 119

P apsv. 6 ECR PS + 360, 324, 9

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 545, 24, 119

Pieprasījumi balsot atsevišķi
PPE, ECR: § 9
ID: O apsv.; § 9

Pieprasījumi balsot pa daļām
Verts/ALE:
§ 13
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “atzinīgi vērtē Komisijas ieceri 2021. gada pirmajā 

pusgadā ierosināt ilgstošāku tiesisko regulējumu cīņai pret seksuālu vardarbību pret 
bērniem;”

2. daļa: šie vārdi

§ 14
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “viņus aizsargājot ne tikai pret kļūšanu par nelikumīga 

satura subjektiem un pret kaitīgu saturu”
2. daļa: šie vārdi

ID:
§ 2
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “neatkarīgi no etniskās piederības, izcelsmes, dzimuma, 

valstspiederības, sociālā un ekonomiskā stāvokļa, spējām, migrācijas vai uzturēšanās 
statusa”

2. daļa: šie vārdi
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PPE, ID:
§ 23
1. daļa: “aicina ES, tās aģentūras un dalībvalstis izbeigt bērnu bezvalstniecību gan ES, gan 

ārpus tās, tostarp — uzlabojot priekšplāna darbinieku spējas identificēt, reģistrēt un 
pareizi reaģēt uz bezvalstniecību migrācijas un patvēruma kontekstā,”

2. daļa: “veicinot un nodrošinot vispārēju piekļuvi dzimšanas reģistrācijai un sertifikācijai 
neatkarīgi no vecāku statusa, tostarp LGBTQI+ ģimenēm, ieviešot, uzlabojot un 
īstenojot tiesiskās garantijas, kas novērstu bērnu bezvalstniecību, un ieviešot un 
uzlabojot bērna tiesībās balstītas bezvalstniecības noteikšanas procedūras, lai 
izpildītu starptautiskās saistības attiecībā uz bezvalstniekiem migrācijas kontekstā, 
ievērojot bērna intereses un tiesības iegūt valstspiederību”, izņemot vārdus “tostarp 
LGBTQI+ ģimenēm”

3. daļa: šie vārdi


