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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. Veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšana ***II

Ieteikums otrajam lasījumam: Tiemo Wölken (A9-0334/2021)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Apstiprināts bez balsošanas

2. Savienības tarifa kvota augstākā labuma liellopu gaļai no Paragvajas ***I

Ziņojums: Jordi Cañas (A9-0333/2021)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Komisijas priekšlikums PS + 562, 6, 121

3. Eiropas Jaunatnes gads (2022. gads) ***I

Ziņojums: Sabine Verheyen (A9-0322/2021)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Provizoriska vienošanās

provizoriska 
vienošanās

2 komiteja PS + 604, 25, 68

kopīgs paziņojums 3 komiteja PS + 609, 25, 63

Komisijas paziņojums 4 komiteja PS + 609, 25, 63

4. Kopējas izmeklēšanas grupas: saskaņošana ar ES noteikumiem par 
personas datu aizsardzību ***I

Ziņojums: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Provizoriska vienošanās

provizoriska 
vienošanās

1 komiteja PS + 669, 22, 6
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5. Eiropas izmeklēšanas rīkojums krimināllietās: saskaņošana ar ES 
noteikumiem par personas datu aizsardzību ***I

Ziņojums: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Provizoriska vienošanās

provizoriska 
vienošanās

1 komiteja PS + 673, 16, 8

6. Cīņa pret vardarbību, kas saistīta ar dzimumu: kibervardarbība 

Ziņojums: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylwia Spurek (A9-0338/2021) (Lai pieņemtu rezolūcijas 
priekšlikumu, vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

bd

1/PS + 472, 145, 70

2/PS + 612, 33, 42

§ 6 § sākotnējais 
teksts

3/PS + 531, 115, 41

§ 35 8 ID PS - 153, 526, 8

aiz § 46 5 Renew PS + 397, 21, 269

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

PS + 420, 164, 102§ 50

§ sākotnējais 
teksts

PS ↓

§ 52 7 Renew, S&D, 
Verts/ALE, 
The Left

PS + 470, 154, 61

§ 53 § sākotnējais 
teksts

PS + 524, 147, 18

§ 54 § sākotnējais 
teksts

PS + 524, 141, 22

1 Verts/ALE PS + 525, 150, 14pielikums,
ieteikums Nr. 1, 

1. daļa 4AD1 PPE PS ↓
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

pielikums,
ieteikums 

Nr. 1,  1.a daļa

4AD2 PPE PS + 455, 137, 94

pielikums,
ieteikums Nr. 1, 

1.b daļa

4AD3 PPE PS + 526, 109, 53

pielikums,
ieteikums Nr. 2, 

4. daļa

2 Verts/ALE PS + 514, 147, 28

pielikums,
ieteikums Nr. 2, 

5. daļa

3 Verts/ALE PS + 513, 147, 29

bd

1/PS + 611, 25, 52

Z apsv. § sākotnējais 
teksts

2/PS + 526, 113, 49

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 513, 122, 58

Pieprasījumi balsot atsevišķi
ID: § 50, 53, 54

Pieprasījumi balsot pa daļām
Verts/ALE
§ 6
1. daļa: “aicina Komisiju nodrošināt, lai tiktu risināta arī kibervardarbība, tostarp tās veidi 

seksa industrijā;”
2. daļa: “aicina Komisiju un dalībvalstis likvidēt pornogrāfijas nozari, kas balstās uz cilvēku 

tirdzniecību seksuālas izmantošanas nolūkā, izvarošanu un citu veidu 
uzbrukumiem pret sievietēm un bērniem un viņu ļaunprātīgu izmantošanu;”

3. daļa: “aicina Komisiju un dalībvalstis ietvert mizoginiju naida runas veidos un ar 
sieviešu nīšanu saistītus uzbrukumus atzīt par naida noziegumiem;”

ID
Z apsv.
1. daļa: “tā kā 2017. gadā Savienība parakstīja Eiropas Padomes Konvenciju par 

vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu 
(“Stambulas konvencija”),”

2. daļa: “kas joprojām ir starptautisko standartu kritērijs uz dzimumu balstītas vardarbības 
izskaušanai, kā rezultātā Savienības pievienošanās minētajai konvencijai ir svarīga 
Komisijas prioritāte;”

7. Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana, lai sniegtu palīdzību 
Horvātijai

Ziņojums: Karlo Ressler (A9-0343/2021)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

lēmuma priekšlikums PS + 689, 6, 2
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8. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums 
EGF/2021/003 IT/Porto Canale — Itālija

Ziņojums: Janusz Lewandowski (A9-0345/2021)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

lēmuma priekšlikums PS + 665, 17, 15

9. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana —  pieteikums 
EGF/2021/002 IT/Air Italy — Itālija

Ziņojums: Janusz Lewandowski (A9-0346/2021)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

lēmuma priekšlikums PS + 662, 17, 18

10. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums 
EGF/2021/004 ES/Aragón automotive — Spānija

Ziņojums: Esteban González Pons (A9-0344/2021)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

lēmuma priekšlikums PS + 665, 27, 5

11. Lielāka paredzamība dalībvalstīm un ar tradicionālo, PVN un NKI pašu 
resursu nodošanu saistītu strīdu izšķiršanas procedūru paredzēšana *

Ziņojums: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0347/2021)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Komisijas priekšlikums 
un grozījumi

PS + 551, 116, 30
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12. ES un ASV gaisa satiksmes nolīgums ***

Ieteikums: Maria Grapini (A9-0335/2021)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Padomes lēmuma 
projekts

PS + 658, 9, 30

13. Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp EK un Gabonas 
Republiku: īstenošanas protokols ***

Ieteikums: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0316/2021)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Padomes lēmuma 
projekts

PS + 478, 148, 71

14. Starptautiskā iepirkuma akts***I

Otrais ziņojums: Daniel Caspary (A9-0337/2021)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Komisijas priekšlikums 
un grozījumi

PS + 590, 8, 99

15. Pārejas noteikumi, kas piemērojami noteiktām in vitro diagnostikas 
medicīniskajām ierīcēm, un prasību atlikta piemērošana iestādes iekšējai 
lietošanai paredzētām ierīcēm ***I

Regulas priekšlikums (COM(2021)0627 - C9-0381/2021 - 2021/0323(COD))

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Komisijas priekšlikums PS + 687, 6, 4
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16. Digitālo tirgu tiesību akts ***I

Ziņojums: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

atbildīgās komitejas 
grozījumi — balsošana 

kopumā

1-21
24-79

81-103
105-
109
111-
117
119-
126
129-
151
153-
229

komiteja PS + 651, 5, 40

bd

1/PS + 677, 6, 13

127 komiteja

2/PS + 533, 149, 14

bd

1/PS + 670, 6, 20

atbildīgās komitejas 
grozījumi — atsevišķa 

balsošana

128 komiteja

2/PS + 526, 149, 21

1. pants, § 2 231 ITRE komiteja PS + 347, 317, 32

80 komiteja PS + 530, 156, 103. pants, § 2, 
a) apakšpunkts

249 ID PS ↓

240 The Left PS - 145, 545, 65. pants, 1. daļa, 
a) punkts

104 komiteja PS + 672, 14, 10

5. pants, 1. daļa, aiz 
a) punkta

250 ID PS - 99, 580, 13

241 The Left PS - 165, 516, 155. pants, 1. daļa, 
f) punkts

110 komiteja PS + 685, 5, 6

235 ECON 
komiteja

PS + 353, 308, 35

118 komiteja PS ↓

5. pants, 1. daļa, aiz 
g) punkta

242 The Left PS - 181, 469, 46
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

5. pants, aiz 1. daļas 251 ID PS - 90, 587, 15

6. pants, 1. §, aiz 
f) apakšpunkta

245 deputāti PS - 286, 356, 52

7. pants, aiz § 6 232 ITRE komiteja PS - 209, 337, 150

152AD
1

komiteja PS + 651, 34, 1111. pants, § 2

243 The Left PS ↓

11. pants, pārējā daļa 152AD
2

komiteja PS + 686, 4, 6

12. pants, § 2 236 ECON 
komiteja

PS - 249, 313, 134

252 ID PS - 68, 529, 9521. pants, aiz § 1

253 ID PS - 86, 540, 66

254 ID PS - 57, 601, 34aiz 27. panta

255 ID PS - 58, 603, 33

aiz 30. panta 233 ITRE komiteja PS + 344, 341, 11

aiz 32. panta 237 ECON 
komiteja

PS - 173, 499, 23

38. pants, aiz § 3 238 ECON 
komiteja

PS - 149, 505, 42

aiz 1. apsv. 230 ITRE komiteja PS - 295, 324, 76

aiz 14. apsv. 244 deputāti PS + 365, 293, 35

aiz 31. apsv. 234 ECON 
komiteja

PS - 264, 300, 131

239 The Left PS - 163, 491, 41

22 komiteja PS + 668, 26, 2

aiz 36. apsv.

23 komiteja PS + 689, 3, 4

aiz 52. apsv. 246 deputāti PS - 301, 356, 37

247 ID PS - 98, 580, 14aiz 78. apsv.

248 ID PS - 110, 565, 17

Komisijas priekšlikums PS + 642, 8, 46
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Pieprasījumi balsot atsevišķi
The Left: groz. Nr. 80

Pieprasījumi balsot pa daļām
Verts/ALE
Groz. Nr. 127
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “pēc to pieprasījuma un”, “kādi ir pieejami vārtzinim, 

tā meitasuzņēmumiem vai partneriem vai kādus tie izmanto,” un “tādējādi”
2. daļa: šie vārdi

Groz. Nr. 128
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “pēc to pieprasījuma un”, “kādi ir pieejami vārtzinim, 

tā meitasuzņēmumiem vai partneriem vai kādus tie izmanto,” un “tādējādi”
2. daļa: šie vārdi

Dažādi
Mario Furore arī atbalstīja grozījumus Nr. 244-246.

17. Sieviešu un vīriešu līdztiesība Eiropas Savienībā 2018.-2020. gadā

Ziņojums: Sandra Pereira (A9-0315/2021)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

3 Renew PS - 277, 356, 63

bd

1/PS + 638, 44, 14

§ 1

§ sākotnējais 
teksts

2/PS + 406, 206, 84

§ 2 § sākotnējais 
teksts

PS + 371, 172, 153

§ 3 4 Renew PS + 371, 309, 14

bd

1/PS + 487, 77, 132

§ 4 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 542, 116, 38

bd

1/PS + 382, 247, 67

§ 5 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 513, 92, 89

bd

1/PS + 611, 10, 74

2/PS + 470, 164, 61

§ 8 § sākotnējais 
teksts

3/PS + 396, 233, 66
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

bd

1/PS + 592, 49, 53

2/PS + 377, 278, 39

§ 10 § sākotnējais 
teksts

3/PS - 281, 341, 72

bd

1/PS + 644, 40, 11

§ 11 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 442, 140, 113

bd

1/PS + 424, 208, 63

§ 12 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 549, 94, 52

bd

1/PS + 675, 6, 14

2/PS + 409, 219, 68

§ 14 § sākotnējais 
teksts

3/PS + 671, 10, 15

bd

1/PS + 582, 23, 90

§ 15 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 514, 119, 62

bd

1/PS + 534, 103, 59

2/PS + 430, 172, 91

§ 16 § sākotnējais 
teksts

3/PS + 373, 279, 43

§ 16, aiz 1. daļas 11 ID PS - 138, 534, 21

bd

1/PS + 606, 42, 47

§ 19 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 518, 123, 54

§ 22 12 ID PS - 151, 535, 7

13 ID PS - 143, 543, 8§ 23

§ sākotnējais bd
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

1/PS + 552, 32, 111teksts

2/PS + 500, 139, 56

bd

1/PS + 603, 59, 29

2/PS + 492, 131, 68

3/PS + 467, 142, 81

4/PS + 470, 140, 80

5/PS + 485, 139, 66

§ 24 § sākotnējais 
teksts

6/PS + 494, 136, 61

bd

1/PS + 519, 132, 41

§ 25 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 485, 140, 66

bd

1/PS + 516, 152, 28

§ 32 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 356, 303, 37

§ 34 § sākotnējais 
teksts

PS + 504, 111, 81

bd

1/PS + 615, 56, 25

§ 36 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 588, 102, 6

23. norāde § sākotnējais 
teksts

PS + 458, 179, 56

B apsv. 5 ID PS - 120, 543, 31

C apsv. 6 ID PS - 92, 591, 11

bd

1/PS + 620, 48, 27

E apsv. § sākotnējais 
teksts

2/PS + 494, 139, 61

7 ID PS - 137, 539, 18F apsv.

§ sākotnējais bd
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

1/PS + 430, 10, 256teksts

2/PS + 219, 13, 463

bd

1/PS + 548, 69, 79

G apsv. § sākotnējais 
teksts

2/PS + 377, 273, 44

bd

1/PS + 575, 60, 54

2/PS + 495, 132, 64

3/PS + 491, 133, 65

4/PS + 520, 84, 84

5/PS + 497, 129, 64

6/PS + 491, 113, 85

K apsv. § sākotnējais 
teksts

7/PS + 484, 155, 51

L apsv. 8 ID PS - 152, 535, 7

bd

1/PS + 583, 17, 96

N apsv. § sākotnējais 
teksts

2/PS + 591, 24, 81

P apsv. 1 Renew PS + 446, 136, 114

Q apsv. 2 Renew PS + 379, 276, 41

V apsv. 9 ID PS - 143, 538, 13

W apsv. 10 ID PS - 122, 537, 35

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 500, 105, 87

Pieprasījumi balsot atsevišķi
PPE: 23. norāde; § 2, 34

Pieprasījumi balsot pa daļām
PPE
§ 1
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “tādēļ uzstāj, ka ir jāuzlabo cīņa pret nestabilu 

nodarbinātību, lai visi darba ņēmēji saņemtu taisnīgu atalgojumu, kas ir 
pietiekams viņu un viņu ģimeņu pienācīgam dzīves līmenim, izmantojot tiesību 
aktos paredzētus minimālās algas noteikšanas mehānismus vai koplīgumus 
saskaņā ar principu, kas paredz, ka katram pastāvīgajam darbam ir jābūt 
saistītam ar efektīvām darba attiecībām un tiesību atzīšanu un nostiprināšanu 
darba vietā;”

2. daļa: šie vārdi
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§ 4
1. daļa: “atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par saistošiem darba samaksas 

pārredzamības pasākumiem kā svarīgu iniciatīvu, lai apkarotu nevienlīdzību un 
piemērotu principu, kas paredz vienādu samaksu par vienādu un vienādi vērtīgu 
darbu, bet uzsver, ka ar darba samaksas pārredzamību vien nevarēs novērst dziļi 
iesakņojušos dzimumu nevienlīdzību;”

2. daļa: “aicina dalībvalstis noteikt skaidrus mērķus, lai risinātu vīriešu un sieviešu darba 
samaksas un pensijas atšķirību; uzsver, ka šajā rīcības plānā ir jāiekļauj 
intersekcionāla perspektīva un atšķirīgā realitāte un diskriminācijas pieredze, ar 
ko saskaras sievietes no konkrētām grupām;”

§ 5
1. daļa: “uzsver, ka dalībvalstīm ir svarīgi noteikt stingrus pasākumus, tostarp sankcijas, ja 

uzņēmumi neievēro darba tiesību aktus, kas vērsti pret dzimumu diskrimināciju un 
neobjektivitāti dzimuma dēļ; uzsver nepieciešamību paredzēt nosacījumus ES 
līdzekļu piešķiršanai uzņēmumiem, kas nenodrošina darba ņēmēju tiesības un jo 
īpaši diskriminē sievietes, pārkāpjot tiesību aktus;”

2. daļa: “aicina Komisiju un Padomi nodrošināt, ka visas budžeta apropriācijas saskaņā ar 
2021.–2027. gada daudzgadu finanšu shēmu atbilst vīriešu un sieviešu līdztiesības 
principam, un visās ES politikas jomās veicināt dzimumu līdztiesības aspekta 
integrēšanu un dzimumu līdztiesības principa ievērošanu budžeta plānošanā; 
aicina dzimumu līdztiesības indeksu iekļaut sociālo rezultātu pārskatā un sniegt 
datus sadalījumā pa dzimumiem par esošajiem rādītājiem, lai labāk risinātu katrai 
valstij raksturīgās problēmas; aicina atbalstīt pasākumus sieviešu ekonomiskās 
neatkarības veicināšanai, izmantojot visas ES programmas un struktūrfondus, 
piemēram, Eiropas Sociālā fonda stratēģisko īstenošanu, kas būtu jāizmanto, lai 
veicinātu dzimumu līdztiesību, uzlabotu sieviešu piekļuvi darba tirgum un 
reintegrāciju tajā, apkarotu sieviešu bezdarbu, nabadzību un sociālo atstumtību, 
kā arī visu veidu diskrimināciju; aicina Komisiju ierosināt proaktīvus pasākumus, 
izmantojot Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai, lai sekmētu sieviešu 
nodarbinātību lauku apvidos;”

§ 8
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “uzlabotu nodarbinātību un paaugstinātu darba 

samaksu” un “un veicinātu pilnas slodzes nodarbinātību visām sievietēm”
2. daļa: “uzlabotu nodarbinātību un paaugstinātu darba samaksu”
3. daļa: “un veicinātu pilnas slodzes nodarbinātību visām sievietēm”

§ 10
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “lai veicinātu pāreju uz aprūpes ekonomiku” un 

“izaugsmi”
2. daļa: “lai veicinātu pāreju uz aprūpes ekonomiku”
3. daļa: “izaugsmi” 

§ 11
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu “fiskālos”
2. daļa: šis vārds

§ 12
1. daļa: “uzsver, ka ir ārkārtīgi svarīgi izskaust ar nodokļiem saistītu neobjektivitāti 

dzimuma dēļ un citu veidu nevienlīdzību un ka nodokļu režīmiem, tostarp 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa režīmam, jāpalīdz to mazināt;”

2. daļa: “aicina dalībvalstis nodrošināt, ka fiskālā politika, tostarp nodokļu politika, palīdz 
novērst un izskaust sociālekonomisko un dzimumu nevienlīdzību visās tās 
dimensijās;”

§ 14
1. daļa: “uzsver sociālajā jomā strādājošo sieviešu nozīmi; atzīst, ka pandēmija ir 

palielinājusi viņu darba slodzi”
2. daļa: “un ka zemas algas, biežāka ekspluatācija (jo īpaši tas attiecas uz migrantēm) un 

tādu cilvēku pieņemšana darbā, kuri nav apmācīti vai kuriem trūkst kvalifikācijas 
uzdevumu veikšanai, pasliktina viņu darba un dzīves apstākļus”
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3. daļa: “uzsver, ka ir svarīgi uzlabot darba apstākļus un palielināt darba samaksu, ievērot 
darba laiku un izmantot kolektīvās sarunas, lai garantētu darba apstākļu 
ievērošanu;”

§ 15
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “kā arī Konvenciju Nr. 189 par mājsaimniecībā 

nodarbinātajām personām, kuru ratificējušas tikai 8 valstis un kuras mērķis ir 
nodrošināt mājsaimniecības darba tiesisko atzīšanu, paplašināt tiesības, attiecinot 
tās uz visām mājsaimniecībā nodarbinātajām sievietēm, jo īpaši tām, kas strādā 
ēnu ekonomikā, un novērst pārkāpumus un ļaunprātīgu izmantošanu”

2. daļa: šie vārdi

§ 16
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “tostarp Bulgāriju, Čehiju, Ungāriju, Latviju, Lietuvu un 

Slovākiju” un “piemēram, par “tradicionālajām ģimenes vērtībām””
2. daļa: “tostarp Bulgāriju, Čehiju, Ungāriju, Latviju, Lietuvu un Slovākiju”
3. daļa: “piemēram, par “tradicionālajām ģimenes vērtībām””

§ 19
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “seksualitāti un”
2. daļa: šie vārdi

§ 23
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “SRHR un attiecību”
2. daļa: šie vārdi

§ 24
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un ar to saistītās tiesības” (no saīsinājuma “SRHR” 

pirmajā lietojuma reizē); “piekļuve drošiem, likumīgiem un bezmaksas abortiem”; 
“un ar to saistīto tiesību” (no saīsinājuma “SRHR” otrajā lietojuma reizē) un 
“tostarp drošas un likumīgas abortu aprūpes liegšana”; “ir vardarbības pret 
sievietēm un meitenēm veids” un “un ar to saistītās tiesības” (no saīsinājuma 
“SRHR” trešajā un ceturtajā lietojuma reizē)

2. daļa: “un ar to saistītās tiesības” (no saīsinājuma “SRHR” pirmajā lietojuma reizē)
3. daļa: “piekļuve drošiem, likumīgiem un bezmaksas abortiem”
4. daļa: “un ar to saistīto tiesību” (no saīsinājuma “SRHR” otrajā lietojuma reizē) un 

“tostarp drošas un likumīgas abortu aprūpes liegšana”
5. daļa: “ir vardarbības pret sievietēm un meitenēm veids”
6. daļa: “un ar to saistītās tiesības” (no saīsinājuma “SRHR” trešajā un ceturtajā lietojuma 

reizē)

§ 25
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un ar to saistītās tiesības” (no saīsinājuma “SRHR” 

visās četrās vietās)
2. daļa: šie vārdi

§ 32
1. daļa: “pauž nopietnas bažas par to, ka Eiropas zaļais kurss un ar to saistītās vides un 

klimata iniciatīvas neietver dzimumu līdztiesības perspektīvu; mudina Komisiju 
izpildīt savu pienākumu dzimumu līdztiesības aspektu integrēt visās ES politikas 
jomās, tostarp ES vides un klimata politikā: mudina šo rīcībpolitiku izstrādi balstīt 
uz rūpīgu dzimumu analīzi, lai nodrošinātu, ka tās pievēršas dzimumu 
nevienlīdzībai un citiem sociālās atstumtības veidiem; aicina Komisiju izstrādāt 
ceļvedi, lai izpildītu saistības, kas noteiktas Dzimumu līdztiesības rīcības plānā, par 
kuru vienojās ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Pušu 
konferences 25. sesijā,”

2. daļa: “un izveidot pastāvīgu ES dzimumu līdztiesības un klimata pārmaiņu 
kontaktiestādi ar pietiekamiem budžeta resursiem, lai īstenotu un uzraudzītu 
dzimumu līdztiesības ziņā atbilstīgu klimatrīcību ES un pasaulē;”

§ 36
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1. daļa: “uzskata, ka ir būtiski veicināt sieviešu līdzdalību sporta aktivitātēs, struktūrās un 
attīstībā;”

2. daļa: “atzīst, ka ir jānovērš nevienlīdzība attiecībā uz sieviešu piekļuvi sportam un 
apbalvojumu pasniegšanu;”

E apsv.
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un ar to saistītajām tiesībām”
2. daļa: šie vārdi

F apsv.
1. daļa: “tā kā pēdējā desmitgadē ir pievērsta nepieredzēta uzmanība dzimumu 

līdztiesībai sportā,”
2. daļa: “bet ne vienmēr labāko iemeslu un mērķu dēļ, jo īpaši saistībā ar sieviešu 

tiesībām praksē;”

G apsv.
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “patriarhālās struktūrās un”
2. daļa: šie vārdi

K apsv.
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un ar to saistītajām tiesībām”, “tostarp izglītībai par 

seksualitāti un attiecībām”, “ģimenes plānošanai, kontracepcijas metodēm”, “un 
drošiem un likumīgiem abortiem”, “ķermeni un” un “tā kā ir nepieņemami, ka 
vairākas dalībvalstis patlaban cenšas ierobežot piekļuvi seksuālajai un 
reproduktīvajai veselībai un ar to saistītajām tiesībām, pieņemot ļoti ierobežojošus 
tiesību aktus, kas veicina diskrimināciju dzimuma dēļ un rada negatīvu ietekmi uz 
sieviešu veselību;”

2. daļa: “un ar to saistītajām tiesībām”
3. daļa: “tostarp izglītībai par seksualitāti un attiecībām”
4. daļa: “ģimenes plānošanai, kontracepcijas metodēm”
5. daļa: “un drošiem un likumīgiem abortiem”
6. daļa: “ķermeni un”
7. daļa: “tā kā ir nepieņemami, ka vairākas dalībvalstis patlaban cenšas ierobežot piekļuvi 

seksuālajai un reproduktīvajai veselībai un ar to saistītajām tiesībām, pieņemot 
ļoti ierobežojošus tiesību aktus, kas veicina diskrimināciju dzimuma dēļ un rada 
negatīvu ietekmi uz sieviešu veselību;”

N apsv.
1. daļa: “tā kā ES vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība ir 14,1 %, turklāt situācija 

dažādās dalībvalstīs atšķiras; tā kā šādai sieviešu un vīriešu darba samaksas 
atšķirībai ir vairāku veidu sekas, no kurām nebūt ne mazsvarīga ir attiecīgi 
pensijas apmēra atšķirība 29,5 % apmērā, kas rada vīriešu un sieviešu pensijas 
atšķirību un gados vecākas sievietes pakļauj lielākam nabadzības un sociālās 
atstumtības riskam; tā kā tas ir saistīts ar karjeras un nodarbinātības atšķirībām, 
ko laika gaitā radījuši aprūpes pienākumi un/vai nepilna laika darbs, ko veic 
sievietes, un no tā izrietošajām sekām attiecībā uz piekļuvi tādiem finanšu 
resursiem kā pabalsti un pensiju maksājumi; tā kā tiesības uz vienādu samaksu 
par vienādu darbu ne vienmēr tiek nodrošinātas un joprojām ir viena no lielākajām 
problēmām, kas jārisina, cenšoties apkarot diskrimināciju darba samaksas ziņā; tā 
kā vecāku atvaļinājuma vienāda dalīšana starp dzimumiem ir svarīga, lai novērstu 
vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību; tā kā, lai gan darbs tādās nozarēs kā 
aprūpe, uzkopšana, mazumtirdzniecība un izglītība, kurās dominē sievietes, ir 
būtisks un ar augstu sociālekonomisko vērtību, tas bieži vien tiek vērtēts zemāk 
un sliktāk apmaksāts nekā darbs nozarēs, kurās dominē vīrieši;”

2. daļa: “tā kā šis fakts norāda uz steidzamu vajadzību atkārtoti novērtēt darba samaksas 
atbilstību nozarēs, kurās dominē sievietes;”
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18. Organizētās noziedzības ietekme uz ES pašu resursiem un ES līdzekļu 
nepareizu izmantošanu

Ziņojums: Tomáš Zdechovský (A9-0330/2021)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

rezolūcijas 
priekšlikums (viss 

teksts)

PS + 655, 8, 34

19. Korupcijas, nepareizu izdevumu un ES un valstu līdzekļu nepareizas 
izmantošanas novēršana ārkārtas fondu un ar krīzi saistītu izdevumu jomu 
gadījumā

Ziņojums: Michèle Rivasi (A9-0320/2021)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

rezolūcijas 
priekšlikums (viss 

teksts)

PS + 553, 29, 115

20. Direktīvas par ēku energoefektivitāti īstenošana

Ziņojums: Seán Kelly (A9-0321/2021)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

bd

1/PS + 638, 56, 3

§ 14 § Verts/ALE

2/PS + 386, 308, 3

§ 27 1 The Left PS - 280, 354, 63

aiz § 34 4 Verts/ALE PS + 551, 34, 112

§ 35 2 The Left PS - 162, 345, 190

§ 40 3 The Left PS - 143, 355, 198

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 526, 109, 62

Pieprasījumi balsot pa daļām
Verts/ALE
§ 14
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “pakāpeniskas renovācijas un”
2. daļa: šie vārdi
Dažādi
Kļūdas labojums: visas valodu versijas.
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21. Daudzpusējie masu iznīcināšanas ieroču kontroles un atbruņošanās režīmi: 
risināmās problēmas un perspektīvas

Ziņojums: Sven Mikser (A9-0324/2021)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

§ 17 2 deputāti PS - 192, 490, 14

3 deputāti PS - 185, 494, 17

4 deputāti PS - 183, 498, 15

aiz § 17

5 deputāti PS - 191, 493, 12

Q apsv. 1 deputāti PS - 168, 490, 38

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 536, 128, 31

22. Jauni ES humanitārās rīcības virzieni

Ziņojums: Norbert Neuser (A9-0328/2021)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

rezolūcijas 
priekšlikums (viss 

teksts)

PS + 551, 63, 83

23. Sadarbība cīņā pret organizēto noziedzību Rietumbalkānos

Ziņojums: Lukas Mandl (A9-0298/2021)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

rezolūcijas 
priekšlikums (viss 

teksts)

PS + 531, 48, 117
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24. Lūgumrakstu komitejas apspriedes 2020. gadā

Ziņojums: Gheorghe Falcă (A9-0323/2021)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

rezolūcijas 
priekšlikums (viss 

teksts)

PS + 679, 4, 7

25. Eiropas darba ņēmēju līdzdalības tiesību sistēma un Eiropas Uzņēmumu 
padomes direktīvas pārskatīšana

Ziņojums: Gabriele Bischoff (A9-0331/2021)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

alternatīvs rezolūcijas 
priekšlikums

1 ID PS - 87, 546, 63

§ 8 § sākotnējais 
teksts

PS + 356, 261, 78

bd

1/PS + 389, 228, 79

2/PS + 599, 68, 31

3/PS + 525, 138, 35

§ 12 § sākotnējais 
teksts

4/PS - 274, 410, 14

bd

1/PS + 396, 236, 65

2/PS - 342, 345, 8

§ 13 § sākotnējais 
teksts

3/PS - 321, 369, 5

bd

1/PS + 283, 231, 182

§ 16 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 535, 47, 116

bd

1/PS + 609, 46, 43

§ 17 § sākotnējais 
teksts

2/PS - 324, 335, 39
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

bd

1/PS + 557, 79, 62

§ 23 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 469, 198, 30

bd

1/PS + 613, 38, 47

§ 24 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 414, 213, 70

bd

1/PS + 632, 62, 3

§ 25 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 404, 249, 43

bd

1/PS + 541, 120, 37

§ 26 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 468, 199, 31

bd

1/PS + 502, 101, 95

§ 27 § sākotnējais 
teksts

2/PS - 307, 383, 8

bd

1/PS + 506, 157, 35

§ 28 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 347, 265, 86

bd

1/PS + 639, 38, 21

R apsv. § sākotnējais 
teksts

2/PS + 351, 312, 35

rezolūcijas priekšlikums (EMPL komiteja) (viss 
teksts)

PS + 476, 115, 99

Pieprasījumi balsot atsevišķi
deputāti: § 8, 13
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Pieprasījumi balsot pa daļām
deputāti

§ 12
1. daļa: “aicina Komisiju un dalībvalstis noteikt nepieciešamos nosacījumus un prasības, 

lai līdz 2030. gadam panāktu, ka vismaz 80 % uzņēmumu ES aptver ilgtspējīgas 
korporatīvās pārvaldības vienošanās, vienlaikus atzīstot, ka šajā sakarā uz MVU 
gulstas īpašs administratīvais slogs;”

2. daļa: “šajā nolūkā aicina izveidot ar darba ņēmējiem saskaņotas stratēģijas, kas 
labvēlīgi ietekmētu vidisko, sociālo un ekonomisko attīstību, izmantojot 
pārvaldības prakses un klātbūtni tirgū, stiprinātu direktoru lomu uzņēmuma 
ilgtermiņa interešu ievērošanā, uzlabotu direktoru pārskatatbildību attiecībā uz 
ilgtspējas aspektu integrēšanu uzņēmuma lēmumu pieņemšanā, kā arī veicinātu 
tādas korporatīvās pārvaldības prakses, kuras sekmē uzņēmuma ilgtspēju, tostarp 
attiecībā uz korporatīvo ziņošanu,”

3. daļa: “valdes atalgojumu, izpilddirektoru un darba ņēmēju maksimālo darba samaksas 
samēru, valdes sastāvu un ieinteresēto personu iesaisti”; izņemot vārdus “darba 
ņēmēju maksimālo darba samaksas samēru,”

4. daļa: “darba ņēmēju maksimālo darba samaksas samēru,”

§ 13
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “sociālo aizsardzību” un “visā”
2. daļa: “sociālo aizsardzību”
3. daļa: “visā”

§ 16
1. daļa: “aicina Komisiju un dalībvalstis kopā ar sociālajiem partneriem apņemties līdz 

2030. gadam panākt, ka tajās valstu sistēmās, kas apvieno likumā noteikto un 
sociālo partneru regulējumu attiecībā uz nodarbinātību un darba apstākļiem, 
koplīguma sarunu tvērums ir 90 %; “

2. daļa: “uzsver, ka koplīguma sarunas veicina sociālo tirgus ekonomiku, kā paredzēts 
Lisabonas līgumā; atkārto, ka ir jāaizsargā ES līgumi, kas skaidri aizsargā sociālo 
partneru autonomiju, un dažās dalībvalstīs ieviestās pašregulācijas sistēmas, lai 
sociālie partneri varētu patstāvīgi noteikt regulējumu, nodrošinot stingru 
leģitimitāti un koplīguma tvēruma palielināšanos; aicina dalībvalstis atcelt visus 
valsts tiesību aktus, kas kavē koplīguma sarunas, cita starpā — nodrošinot 
arodbiedrību piekļuvi darbavietām to organizēšanas nolūkā;”

§ 17
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “arī Eiropas pusgada procesā”
2. daļa: šie vārdi

§ 23
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus "vēlreiz aicina Padomi izbeigt Direktīvas par sievietēm 

valdēs bloķēšanu, atspoguļojot to, ka"
2. daļa: šie vārdi

§ 24
1. daļa: "norāda, ka vēl ir daudz darāmā, lai nodrošinātu dzimumu līdztiesību un 

vienlīdzīgas iespējas visos darba ņēmēju līdzdalības aspektos ES, kā arī darba 
ņēmēju ar invaliditāti pienācīgu pārstāvību; atzīmē, ka pastāvīgā dzimumu 
nevienlīdzība atspoguļojas arī sieviešu ierobežotajā piekļuvē vadošiem un 
reprezentatīviem darbavietas amatiem; atkārto, ka dzimumu līdztiesība un 
daudzveidība valdēs ir svarīgs demokrātijas princips ar pozitīvu ekonomisko 
blakusietekmi; aicina, apspriežoties ar sociālajiem partneriem, ieviest papildu 
pasākumus, kas nodrošinātu līdzsvarotu pārstāvību un dzimumu līdztiesību;"

2. daļa: “atzīmē, ka dzimumu kvotas palīdz panākt lielāku daudzveidību, dzimumu 
līdztiesību un taisnīgumu visās lēmumu pieņemšanas struktūrās;”

§ 25
1. daļa: “uzskata, ka uzņēmumiem būtu jāpanāk progress daudzveidības un dzimumu 

līdztiesības garantēšanā, cita starpā — nodrošinot vienlīdzīgu darba samaksu 
darbavietā;”
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2. daļa: “mudina Padomi panākt progresu attiecībā uz Direktīvu par sievietēm valdēs; 
aicina gan privātos, gan valsts uzņēmumos piemērot 40 % kvotu gan valdēm bez 
izpildpilnvarām, gan valdēm ar izpildpilnvarām (tās skatot neatkarīgi) un 
pakāpeniski koriģēt valstu tiesību aktus;”

§ 26
1. daļa: "aicina Komisiju veikt pēcpasākumus attiecībā uz prioritātēm, kas iekļautas ES 

Dzimumu līdztiesības stratēģijā 2020.–2025. gadam,"
2. daļa: “un jo īpaši nodrošināt, ka Padomē tiek atbloķēts priekšlikums direktīvai par 

dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez 
izpildpilnvarām vidū un saistītiem pasākumiem;”

§ 27
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “dažādu veidu”
2. daļa: šie vārdi

§ 28
1. daļa: “uzsver, ka daži trūkumi ES tiesību aktos tiktu novērsti, ar jauno pamatdirektīvu 

ieviešot minimālās ES robežvērtības attiecībā uz pārstāvību valdes līmenī;”
2. daļa: “šajā sakarā uzskata, ka darba ņēmēju pārstāvju vietu skaitam / proporcijai 

vajadzētu būt diapazonā no dažām vietām līdz paritātei atkarībā no darba ņēmēju 
skaita uzņēmumā un tā meitasuzņēmumos;”

R apsv.
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus "bet arī “līdzveidotājas puses” līdztekus kapitāla daļu 

īpašniekiem un vadītājiem;”
2. daļa: šie vārdi

26. Pilsoniskās sabiedrības un cilvēktiesību aizstāvju nemitīgā apspiešana 
Krievijā: cilvēktiesību organizācijas "Memorial" lieta

Rezolūciju priekšlikumi: B9-0603/2021, B9-0604/2021, B9-0605/2021, B9-0606/2021, B9-
0607/2021, 
B9-0608/2021

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0604/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputāti)

aiz § 1 4 ECR PS - 262, 269, 136

§ 3 § sākotnējais 
teksts

PS + 573, 67, 25

aiz § 6 5 ECR PS + 275, 258, 134

§ 7 6 ECR PS + 298, 198, 170

§ 9 § sākotnējais 
teksts

PS + 574, 73, 18

1 ECR PS + 285, 231, 151

2 ECR PS + 330, 223, 114

aiz A apsv.

3 ECR PS + 276, 258, 133
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 569, 46, 49

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi

B9-0603/2021 The Left PS ↓

B9-0604/2021 Verts/ALE PS ↓

B9-0605/2021 S&D PS ↓

B9-0606/2021 Renew PS ↓

B9-0607/2021 ECR PS ↓

B9-0608/2021 PPE PS ↓

Pieprasījumi balsot atsevišķi
The Left: § 3, 9

Dažādi
Rezolūcijas priekšlikumu B9-0608/2021 ir atbalstījusi arī Željana Zovko (PPE grupa).

27. Stāvoklis Kubā, jo īpaši José Daniel Ferrer, opozīcijas kustības "Ladies in 
White" pārstāves Aymara Nieto, Maykel Castillo, Luis Robles, Félix 
Navarro, Luis Manuel Otero, garīdznieka Lorenzo Fajardo, Andy Dunier 
García un Yunior García Aguilera lietas

Rezolūciju priekšlikumi: B9-0589/2021, B9-0590/2021, B9-0592/2021, B9-0610/2021, B9-
0612/2021, 
B9-0613/2021

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0589/2021
(PPE, Renew, ID, ECR)

§ 1 § sākotnējais 
teksts

PS + 614, 34, 36

§ 2 § sākotnējais 
teksts

PS + 600, 25, 62

§ 3 § sākotnējais 
teksts

PS + 625, 27, 34

§ 4 § sākotnējais 
teksts

PS + 627, 27, 33

§ 5 § sākotnējais 
teksts

PS + 502, 33, 151

§ 6 § sākotnējais 
teksts

PS + 594, 37, 55
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

§ 7 § sākotnējais 
teksts

PS + 609, 18, 60

§ 8 § sākotnējais 
teksts

PS + 478, 36, 172

§ 9 § sākotnējais 
teksts

PS + 580, 55, 52

§ 10 § sākotnējais 
teksts

PS + 602, 33, 51

§ 11 § sākotnējais 
teksts

PS + 619, 32, 35

bd

1/PS + 597, 59, 31

§ 12 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 366, 261, 60

§ 13 § sākotnējais 
teksts

PS + 507, 134, 46

1 ECR PS - 124, 359, 204§ 14

§ sākotnējais 
teksts

PS + 376, 239, 72

§ 15 § sākotnējais 
teksts

PS + 390, 230, 62

§ 16 § sākotnējais 
teksts

PS + 388, 260, 39

§ 18 § sākotnējais 
teksts

PS + 388, 259, 40

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 393, 150, 119

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi

B9-0589/2021 PPE PS ↓

B9-0590/2021 The Left PS ↓

B9-0592/2021 Verts/ALE PS ↓

B9-0610/2021 S&D PS ↓

B9-0612/2021 Renew PS ↓

B9-0613/2021 ECR PS ↓

Pieprasījumi balsot atsevišķi
S&D: § 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18
Verts/ALE: § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
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Pieprasījumi balsot pa daļām
S&D, Verts/ALE
§ 12
1. daļa: “atgādina, ka stingri atbalsta cilvēktiesību aizstāvjus Kubā un viņu darbu; aicina 

visu dalībvalstu pārstāvjus Kubas iestāžu apmeklējumu laikā paust bažas par 
cilvēktiesībām un palielināt atbalstu patiesai un neatkarīgai pilsoniskajai 
sabiedrībai, kā arī, apmeklējot Kubu, tikties ar Saharova balvas laureātiem, lai 
nodrošinātu ES cilvēktiesību politikas konsekventu iekšēju un ārēju piemērošanu, 
tādējādi stiprinot neatkarīgu pilsoniskās sabiedrības pārstāvju līdzdalību un 
uzlabojot cilvēktiesību aizstāvju darbu;”

2. daļa: “pauž nožēlu par to, ka Kubas un Eiropas neatkarīgajiem pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvjiem ir liegta iespēja piedalīties dialogā, kas saskaņā ar PDSN noteikumiem 
ir saistošs; pauž nožēlu par EĀDD un Eiropas Parlamenta atšķirīgajām nostājām un 
politikas nostādnēm attiecībā uz Kubu un stingri aicina EĀDD nepamest novārtā 
Kubas pilsonisko sabiedrību;”

Dažādi
Rezolūcijas priekšlikumu B9-0589/2021 ir atbalstījusi arī Željana Zovko (PPE grupa).
Klemen Grošelj un Hilde Vautmans (grupa “Renew”) un Tom Vandenkendelaere (PPE grupa) 
atsauca savu parakstu zem kopīgā rezolūcijas priekšlikuma RC-B9-0589/2021.

28. Piespiedu darbs Linglongas ražotnē un vides aizstāvības protesti Serbijā

Rezolūciju priekšlikumi: B9-0599/2021, B9-0600/2021, B9-0601/2021, B9-0602/2021, B9-
0609/2021, 
B9-0611/2021

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0600/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputāti)

bd

1/PS + 598, 59, 30

§ 5 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 630, 26, 31

1 S&D, 
Verts/ALE

PS + 556, 79, 50aiz § 6

2 The Left PS - 129, 513, 43

aiz § 7 3 The Left PS - 127, 521, 39

§ 10 § sākotnējais 
teksts

PS + 579, 76, 33

bd

1/PS + 632, 26, 30

E apsv. § sākotnējais 
teksts

2/PS + 559, 82, 47
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

aiz E apsv. 4 ID PS - 91, 581, 13

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 586, 53, 44

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi

B9-0599/2021 The Left PS ↓

B9-0600/2021 Verts/ALE PS ↓

B9-0601/2021 S&D PS ↓

B9-0602/2021 Renew PS ↓

B9-0609/2021 ECR PS ↓

B9-0611/2021 PPE PS ↓

Pieprasījumi balsot atsevišķi
The Left: § 10

Pieprasījumi balsot pa daļām
The Left
E apsv.
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “pat ja tās ir pretrunā ES tiesību aktiem;”
2. daļa: šie vārdi

§ 5
1. daļa: “pauž bažas par Ķīnas pieaugošo ietekmi Serbijā un Rietumbalkānos;”
2. daļa: “Serbiju stiprināt tās juridiskās atbilstības standartus attiecībā uz Ķīnas 

uzņēmumu darbībām; uzsver, ka Serbijas darba un vides tiesību akti būtu 
jāpiemēro arī Ķīnas uzņēmumiem, kas darbojas šajā valstī;”

29. Pamattiesības un tiesiskums Slovēnijā, jo īpaši kavēšanās Eiropas 
Prokuratūras prokuroru iecelšanā

Rezolūcijas priekšlikums: B9-0588/2021

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Rezolūcijas priekšlikums B9-0588/2021
(S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

aiz § 1 1 ECR PS - 306, 360, 20

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 356, 284, 40
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30. Stāvoklis Nikaragvā

Rezolūciju priekšlikumi: B9-0581/2021, B9-0582/2021, B9-0583/2021, B9-0584/2021, B9-
0585/2021, 
B9-0586/2021

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0581/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputāti)

aiz § 12 2 ECR PS + 280, 218, 192

§ 14 1 ID PS - 311, 343, 30

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 619, 25, 41

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi

B9-0581/2021 PPE PS ↓

B9-0582/2021 The Left PS ↓

B9-0583/2021 Verts/ALE PS ↓

B9-0584/2021 Renew PS ↓

B9-0585/2021 S&D PS ↓

B9-0586/2021 ECR PS ↓

31. Kustība "MeToo" un aizskaršana: sekas ES iestādēs

Rezolūcijas priekšlikums: B9-0587/2021

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Rezolūcijas priekšlikums B9-0587/2021 (FEMM komiteja)

§ 8, b) apakšpunkts § sākotnējais 
teksts

PS + 500, 160, 22

1 PPE PS - 189, 383, 101

bd

1/PS + 654, 13, 16

2/PS + 542, 129, 12

3/PS + 526, 132, 25

§ 8, c) apakšpunkts

§ sākotnējais 
teksts

4/PS + 567, 67, 48
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

5/PS + 409, 223, 49

6/PS + 417, 196, 68

bd

1/PS + 420, 216, 45

§ 8, point d § sākotnējais 
teksts

2/PS + 385, 244, 50

bd

1/PS + 653, 9, 22

§ 9 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 499, 150, 35

bd

1/PS + 651, 10, 23

B apsv. § sākotnējais 
teksts

2/PS + 519, 137, 28

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 516, 86, 75

Pieprasījumi balsot atsevišķi
ECR: § 8, b), d) apakšpunkts
PPE: § 8, d) apakšpunkts
ID: § 8, b) apakšpunkts

Pieprasījumi balsot pa daļām
ID
§ 8, d) apakšpunkts
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “iespēju ierobežot darbinieku pieņemšanu darbā”
2. daļa: šie vārdi

B apsv.
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus "tā kā dzimumbalstītas vardarbības pamatā ir 

nevienlīdzīgs varas sadalījums starp sievietēm un vīriešiem, seksisms un dzimumu 
stereotipi, kas ir noveduši pie tā, ka vīrieši dominē pār sievietēm un diskriminē 
viņas;"

2. daļa: šie vārdi

ECR, PPE, ID
§ 8, c) apakšpunkts
1. daļa: “vēlreiz aicina veikt stingrākus pasākumus, kas novērstu visu veidu aizskaršanu, 

īpaši seksuālu aizskaršanu,”, izņemot vārdus "vēlreiz" un izņemot 11. zemsvītras 
piezīmi

2. daļa: “vēlreiz”
3. daļa: 11. zemsvītras piezīme
4. daļa: "un it sevišķi aicina pēc iespējas ātrāk ieviest obligātu apmācību par aizskaršanas 

nepieļaušanu visiem deputātiem jaunievēlēto deputātu pilnvaru termiņa sākumā," 
izņemot vārdus “ieviest” un “obligātu”

5. daļa: “ieviest” un “obligātu”
6. daļa: “atbilstoši saņemtajiem juridiskajiem padomiem, jo brīvprātīga apmācība 

aizskaršanas nepieļaušanai ir izrādījusies nepietiekama;”
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ECR, ID
§ 9
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “ieviest obligātu apmācību”
2. daļa: šie vārdi

32. Stāvoklis pie Ukrainas robežas un Ukrainas teritorijās, kuras okupējusi 
Krievija

Rezolūciju priekšlikumi: B9-0593/2021, B9-0594/2021, B9-0595/2021, B9-0596/2021, B9-
0597/2021, 
B9-0598/2021

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0594/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputāti)

aiz § 4 3 ECR PS + 504, 150, 22

4 ECR PS + 307, 209, 159

bd

1/PS ↓

§ 6

§ sākotnējais 
teksts

2/PS ↓

§ 7 5 ECR PS - 269, 371, 35

bd

1/PS + 557, 97, 21

§ 11 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 501, 124, 50

bd

1/PS + 584, 66, 26

2/PS + 455, 114, 99

§ 13 § sākotnējais 
teksts

3/PS + 502, 85, 86

bd

1/PS + 472, 180, 22

§ 16 6 ECR

2/PS + 361, 304, 10

§ 19 7 ECR PS + 577, 60, 39

1 ECR PS + 578, 45, 51aiz 12. norādes

2 ECR PS + 590, 38, 48
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 548, 69, 54

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi

B9-0593/2021 The Left PS ↓

B9-0594/2021 Verts/ALE PS ↓

B9-0595/2021 S&D PS ↓

B9-0596/2021 Renew PS ↓

B9-0597/2021 PPE PS ↓

B9-0598/2021 ECR PS ↓

Pieprasījumi balsot pa daļām
S&D
§ 6
1. daļa: “atkārtoti norāda, ka ES drošības dialogam ar Ukrainu vajadzētu būt vērienīgam 

un sniegt ieguldījumu saskaņotā novērtējumā par drošības problēmām uz vietas;”
2. daļa: “uzsver, ka draudzīgām valstīm būtu jāpalielina militārais atbalsts Ukrainai un 

nodrošinājums ar aizsardzībai paredzētiem ieročiem, kas ir saskaņā ar ANO 
Statūtu 51. pantu, kurš pieļauj individuālu un kolektīvu pašaizsardzību; atzinīgi 
vērtē ES Padomes 2021. gada 2. decembrī pieņemto lēmumu nodrošināt Ukrainai 
31 miljona EUR finansējumu saskaņā ar Eiropas Miera mehānismu (EPF), lai 
palīdzētu stiprināt noturību un aizsardzības spējas;”

§ 11
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un Krievijas izslēgšanu no SWIFT maksājumu 

sistēmas”
2. daļa: šie vārdi

groz Nr. 6
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “manipulāciju un”
2. daļa: šie vārdi

PPE, S&D
§ 13
1. daļa: “prasa ES veikt tūlītējus un konstruktīvus pasākumus, ar ko samazināt atkarību no 

Krievijas enerģijas importa, un prasa ES saskaņā ar asociācijas nolīgumu izrādīt 
lielāku enerģētisko solidaritāti Ukrainai, palielinot energoinfrastruktūru 
starpsavienojumus;”

2. daļa: “tāpēc mudina ES iestādes un visas dalībvalstis nodrošināt, ka Nord Stream 2 
cauruļvada ekspluatācija netiek uzsākta pat tad, ja panākta tā atbilstība ES Gāzes 
direktīvas noteikumiem;”

3. daļa: “vēlreiz izsaka jau izsenis paustās fundamentālās bažas par politiskajiem, 
ekonomiskajiem un drošības riskiem, kas saistīti ar Nord Stream 2 projektu; 
uzsver, ka jāpārtrauc pretrunīgi vērtētā Rosatom atomelektrostaciju būvniecība;”

Dažādi
Dragoș Tudorache, Javier Nart, Olivier Chastel un Karin Karlsbro (grupa “Renew”) arī atbalstīja 
rezolūcijas priekšlikumu B9-0596/2021.
Rezolūcijas priekšlikumu B9-0598/2021 ir atbalstījis arī Bogdan Rzońca (ECR grupa).
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33. Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošana

Rezolūcijas priekšlikums: B9-0591/2021

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Rezolūcijas priekšlikums B9-0591/2021 (INTA komiteja)

rezolūcijas 
priekšlikums (viss 

teksts)

PS + 668, 3, 14


