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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 (...,...,...) elektroniskā 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. Tirdzniecības pagaidu liberalizācija, kura papildina tirdzniecības 
koncesijas, kas Ukrainas ražojumiem piemērojamas saskaņā ar ES un 
Ukrainas asociācijas nolīgumu ***I

Ziņojums: Sandra Kalniete (A9-0146/2022)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Komisijas priekšlikums 
un grozījumi

PS + 515, 32, 11

2. Eurojust veikta tādu pierādījumu vākšana, saglabāšana un analīze, kas 
saistīti ar genocīdu, noziegumiem pret cilvēci, kara noziegumiem un 
saistītiem noziedzīgiem nodarījumiem ***I

Regulas priekšlikums (COM(2022)0187 - C9-0155/2022 - 2022/0130(COD))

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

1 komiteja +viss teksts

2-11 ECR PS - 109, 329, 150

Komisijas priekšlikums PS + 560, 17, 18

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ECR: groz. Nr. 2-11

3. Regula (ES) 2016/1628: pilnvaru pieņemt deleģētos aktus pagarināšana 
***I

Regulas priekšlikums (COM(2022)0113 - C9-0119/2022 - 2022/0080(COD))

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Komisijas priekšlikums PS + 555, 26, 21
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4. ES un Moldovas Republikas asociācijas nolīgums

Ziņojums: Dragoş Tudorache (A9-0143/2022)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

3 Renew +§ 2

§ sākotnējais 
teksts

PS ↓

aiz § 27 4 Renew +

1 Renew +aiz A apsv.

2 Renew +

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 512, 43, 39

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ID: § 2

5. Komisijas 2021. gada ziņojums par tiesiskumu

Ziņojums: Terry Reintke (A9-0139/2022)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

alternatīvs rezolūcijas 
priekšlikums

1 ID PS - 120, 462, 14

bd

1 +

§ 6 § sākotnējais 
teksts

2 +

bd

1 +

§ 38 § sākotnējais 
teksts

2/EB + 323, 267, 9

bd

1 +

§ 39 § sākotnējais 
teksts

2 +

bd

1 +

§ 40 § sākotnējais 
teksts

2 +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

bd

1 +

§ 42 § sākotnējais 
teksts

2 +

2 referents +

bd

1 ↓

§ 57

§ sākotnējais 
teksts

2 ↓

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 429, 131, 34

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ID: groz. Nr. 1

Pieprasījumi balsot pa daļām
deputāti
§ 6
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “Ungārijā, Polijā un Slovēnijā”
2. daļa: šie vārdi

§ 38
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “piemēram, pārmērīga spēka izmantošanu no 

tiesībaizsardzības iestāžu puses protestu laikā un pie Savienības robežām”
2. daļa: šie vārdi

§ 39
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “tostarp terorisma apkarošanas un drošības politikas 

jomā”
2. daļa: šie vārdi

§ 40
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un tiesību” un “tostarp tiek noteikti ļoti ierobežojoši 

tiesību akti par abortiem”
2. daļa: šie vārdi

§ 42
1. daļa: “ar bažām norāda uz daudzajiem ziņojumiem par būtiskiem un sistemātiskiem 

migrantu un patvēruma meklētāju pamattiesību pārkāpumiem visā Savienībā un 
jo īpaši pie tās ārējām robežām; pauž nožēlu par to, ka vairākas dalībvalstis ir 
pieņēmušas valsts tiesību aktus, kas būtiski ierobežo patvēruma meklētāju 
tiesības un dažos gadījumos pat apdraud neizraidīšanas principu un tiesības uz 
efektīvu tiesību aizsardzību; pauž nožēlu par to, ka, neraugoties uz Parlamenta 
aicinājumiem, Komisija nepabeidza novērtējumu par daudzu valsts tiesību aktu 
patvēruma un migrācijas jomā saderību ar Savienības tiesību aktiem;”

2. daļa: “atkārtoti norāda, ka pamattiesību, piemēram, patvēruma tiesību un tiesību uz 
efektīvu tiesību aizsardzību, ievērošana ir tiesiskuma pareizas darbības 
neatņemama sastāvdaļa;”
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§ 57
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “mudina Komisiju sākt minētās regulas 6. panta 

1. punktā paredzēto procedūru vismaz attiecībā uz Poliju un Ungāriju; atgādina, ka 
regulas piemērojamība, mērķis un darbības joma ir skaidri definēta un nav 
jāpamato ar papildu paskaidrojumiem; nosoda Komisijas lēmumu turpināt 
izstrādāt norādījumus pat pēc EST nolēmuma, kurā apstiprināta regulas likumība 
un spēkā esamība;”

2. daļa: šie vārdi

6. 2021. gada ziņojums par Ziemeļmaķedoniju

Ziņojums: Ilhan Kyuchyuk (A9-0133/2022)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

3 Verts/ALE PS + 368, 178, 50§ 2

§ sākotnējais 
teksts

PS ↓

bd

1 +

§ 28 § sākotnējais 
teksts

2 +

§ 39 § sākotnējais 
teksts

PS + 530, 16, 56

aiz § 75 2 PPE PS + 382, 190, 25

§ 79 § sākotnējais 
teksts

PS + 358, 219, 26

bd

1/PS + 406, 180, 17

§ 80 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 358, 196, 37

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 508, 56, 35

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
S&D: § 79, 80
Verts/ALE: § 79, 80; groz. Nr. 1, 2, 3
ID: § 2, 39, 80 (1. daļa)

Pieprasījumi balsot atsevišķi
S&D: § 39
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Pieprasījumi balsot pa daļām
ID
§ 80
1. daļa: “nosoda jebkādus mēģinājumus aizstāt vēsturiskos pieminekļus un/vai objektus, 

tostarp autentiskā kultūras mantojuma iznīcināšanu vai jebkādus mēģinājumus 
pārrakstīt vēsturi;”

2. daļa: “uzsver, ka šādi incidenti rada nopietnas bažas, tostarp saistībā ar to, ka netiek 
īstenots 2017. gada sadraudzības, labu kaimiņattiecību un sadarbības līgums;”

S&D
§ 28
1. daļa: “mudina pastāvīgi veikt pasākumus, lai turpinātu veidot kopienu savstarpēju 

uzticēšanos un etniski daudzveidīgas sabiedrības darbību un demokrātiju, 
vienlaikus atgādinot, ka ir svarīgi ievērot visu kopienu tiesības un efektīvi novērst 
jebkādus diskriminācijas gadījumus;”

2. daļa: “mudina valdību nodrošināt visu etnisko kopienu tiesību vienlīdzīgu 
konstitucionālo aizsardzību, vajadzības gadījumā veicot tiesību aktu grozījumus, 
un aizsargāt un popularizēt to kultūras mantojumu, valodas un tradīcijas, 
nodrošinot vienlīdzīgu, iekļaujošu un nediskriminējošu piekļuvi izglītībai un 
medijiem;”

Dažādi
Grozījums Nr. 1 bija atsaukts.

7. 2021. gada ziņojums par Albāniju

Ziņojums: Isabel Santos (A9-0131/2022)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

§ 2 § sākotnējais 
teksts

PS + 389, 57, 151

§ 3 § sākotnējais 
teksts

PS + 409, 57, 129

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 519, 52, 28

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ID: § 2, 3

8. Opozīcijas vajāšana un arodbiedrību vadītāju aizturēšana Baltkrievijā

Rezolūciju priekšlikumi: B9-0269/2022, B9-0270/2022, B9-0274/2022, B9-0275/2022, B9-
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0276/2022, B9-0277/2022

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0270/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputāti)

aiz D apsv. 3 Renew +

aiz K apsv. 1 S&D +

M apsv. 2 S&D +

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) +

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi

B9-0269/2022 The Left ↓

B9-0270/2022 PPE ↓

B9-0274/2022 Verts/ALE ↓

B9-0275/2022 Renew ↓

B9-0276/2022 S&D ↓

B9-0277/2022 ECR ↓

Dažādi
Sara Matthieu arī atbalstīja rezolūcijas priekšlikumu B9-0274/2022.

9. Minimāls nodokļu līmenis starptautiskām grupām *

Ziņojums: Aurore Lalucq (A9-0140/2022)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

atbildīgās komitejas 
grozījumi — balsošana 

kopumā

1-23, 
26-29, 
35-43

komiteja +

2. pants, § 1 47 The Left PS - 118, 364, 113

2. pants, § 3, 
a) apakšpunkts

48 The Left PS - 129, 341, 122

49 The Left PS - 116, 354, 1263. pants, 1. daļa, 
12. punkts

56 Verts/ALE PS - 171, 318, 110
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

16. pants 57S Verts/ALE,
The Left

PS - 117, 356, 126

50S The Left PS - 47, 358, 19427. pants

24 komiteja +

51S The Left PS - 53, 345, 20129. pants

25 komiteja +

46. pants 52S The Left PS - 116, 360, 120

58S Verts/ALE,
The Left

PS - 118, 346, 13147. pants

30-34 komiteja +

aiz 53. panta 45 ECR -

55. pants, 1. daļa 44 ECR -

3. apsv. 53 Verts/ALE PS - 130, 328, 140

aiz 3. apsv. 54 Verts/ALE PS - 109, 325, 162

aiz 9. apsv. 46 The Left PS - 106, 328, 161

12. apsv. 55 Verts/ALE PS - 162, 323, 111

Komisijas priekšlikums PS + 503, 46, 48

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
The Left: groz. Nr. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
Verts/ALE: groz. Nr. 53, 54, 55, 56, 57, 58

10. Eiropas izglītības telpas izveide līdz 2025. gadam — mikrodiplomi, 
individuāli mācību konti un apmācība ilgtspējīgas vides veicināšanai

Rezolūcijas priekšlikums: B9-0266/2022

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Rezolūcijas priekšlikums B9-0266/2022
(CULT komiteja)

§ 9 § sākotnējais 
teksts

PS + 519, 59, 21

bd§ 10 § sākotnējais 
teksts

1 +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

2 +

§ 17 § sākotnējais 
teksts

PS + 457, 82, 61

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) +

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ID: § 9, 17

Pieprasījumi balsot pa daļām
ID
§ 10
1. daļa: “atgādina publiskajām iestādēm par būtisko lomu, kāda tām ir līdzsvara 

nodrošināšanā attiecībā uz prasmēm, kuras apgūt piedāvā pieaugušajiem,”
2. daļa: “un jo īpaši norāda, ka zaļās un digitālās pārkārtošanās procesā pamata, 

transversālās, psihosociālās un vispārīgās prasmes ir tikpat svarīgas kā tehniskās 
prasmes;”

11. Cīņa pret nesodāmību par kara noziegumiem Ukrainā

Rezolūciju priekšlikumi: B9-0272/2022, B9-0281/2022, B9-0282/2022, B9-0283/2022, B9-
0284/2022, B9-0285/2022

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0281/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputāti)

aiz § 1 3 The Left PS - 118, 443, 25

§ 4 11 PPE +

aiz § 10 4 The Left PS - 270, 295, 31

aiz § 17 5 The Left PS - 101, 443, 48

§ 19 6 The Left PS + 431, 81, 75

§ 22 7 The Left -

bd

1 +

2 -

3 +

§ 25 § sākotnējais 
teksts

4/EB - 252, 290, 48
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

bd

1/PS - 175, 407, 14

aiz § 25 8 The Left

2/PS ↓

9 The Left PS - 95, 402, 99aiz § 27

10 The Left PS - 169, 362, 60

1 The Left PS - 69, 459, 57aiz F apsv.

2 The Left PS - 61, 452, 52

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) +

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi

B9-0272/2022 The Left ↓

B9-0281/2022 PPE ↓

B9-0282/2022 Renew ↓

B9-0283/2022 Verts/ALE ↓

B9-0284/2022 S&D ↓

B9-0285/2022 ECR ↓

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
The Left: groz. Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10
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Pieprasījumi balsot pa daļām
Verts/ALE
groz. Nr. 8
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “tostarp par daudzajiem kara noziegumiem, kas 

pastrādāti tādās valstīs kā Sīrija, Birma, Irāka, Afganistāna, Palestīna un Jemena”
2. daļa: šie vārdi

ECR, PPE
§ 25
1. daļa: “atzinīgi vērtē to, ka Augstākā rada ir pieņēmusi Likumprojektu Nr. 7304, kas 

paredz atļaut SKT strādāt Ukrainā, un aicina Ukrainas iestādes atbalstīt centienus 
panākt vainīgo saukšanu pie atbildības par nopietniem starptautiskiem 
noziegumiem, steidzami ratificējot SKT Romas statūtus un oficiāli kļūstot par SKT 
locekli; aicina Ukrainas iestādes saskaņot Ukrainas tiesību aktus un procedūras ar 
starptautiskajām tiesībām, tādējādi stiprinot iekšējos juridiskos mehānismus, lai 
apkarotu nesodāmību par noziegumiem, saskaņot valsts tiesību aktus, jo īpaši 
Kriminālkodeksu, ar starptautiskajām krimināltiesībām un starptautiskajām 
humanitārajām tiesībām, un pieņemt skaidru un praktisku satvaru sadarbībai ar 
SKT un citām struktūrām, kas izmeklē Ukrainā izdarītos noziegumus,”

2. daļa: “tostarp parakstot Ukrainas Augstākās radas 2021. gada maijā pieņemto Likumu 
Nr. 2689 par grozījumiem dažos tiesību aktos par starptautisko krimināltiesību un 
humanitāro tiesību piemērošanu;”

3. daļa: “atgādina, ka visām konfliktā iesaistītajām pusēm ir stingri jāievēro starptautiskās 
humanitārās tiesības;”

4. daļa: “aicina Ukrainu nodrošināt efektīvu izmeklēšanu par Ukrainas kaujinieku 
iespējamiem pārkāpumiem pret Krievijas karagūstekņiem;”

12. Sociālās un ekonomiskās sekas, ko Eiropas Savienībai rada Krievijas karš 
Ukrainā — ES rīcībspējas pastiprināšana

Rezolūciju priekšlikumi: B9-0267/2022, B9-0271/2022, B9-0273/2022, B9-0278/2022, B9-
0279/2022, B9-0280/2022

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0267/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, deputāti)

§ 1 § sākotnējais 
teksts

PS + 575, 8, 9

1 The Left PS - 48, 461, 91

bd

1 +

§ 4

§ sākotnējais 
teksts

2 +

§ 7 2 The Left PS - 118, 408, 74

bd

1 +

2 +

§ 8 § sākotnējais 
teksts

3 +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

aiz § 10 3 The Left -

bd

1 +

2 +

§ 11 § sākotnējais 
teksts

3 +

4 The Left PS - 133, 438, 25

bd

1/PS - 265, 312, 19

aiz § 11

5 The Left

2/PS ↓

bd

1/EB + 382, 158, 49

§ 13 § sākotnējais 
teksts

2 +

§ 14 § sākotnējais 
teksts

PS + 542, 15, 24

bd

1 +

§ 15 § sākotnējais 
teksts

2 +

bd

1 +

§ 18 § sākotnējais 
teksts

2 +

bd

1 +

§ 21 § sākotnējais 
teksts

2 +

bd

1 +

§ 24 § sākotnējais 
teksts

2/EB + 349, 221, 20

bd

1 +

§ 26 § sākotnējais 
teksts

2/EB + 337, 233, 23
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

bd

1 +

§ 30, b) apakšpunkts § sākotnējais 
teksts

2 +

bd

1 +

§ 30, d) apakšpunkts § sākotnējais 
teksts

2 +

bd

1 +

§ 31 § sākotnējais 
teksts

2 +

§ 33 § sākotnējais 
teksts

ats. +

bd

1 +

2 +

§ 34 § sākotnējais 
teksts

3 +

bd

1 +

§ 35 § sākotnējais 
teksts

2 +

aiz § 39 6 The Left PS - 143, 434, 17

bd

1 +

2 +

§ 41 § sākotnējais 
teksts

3 +

bd

1 +

§ 42 § sākotnējais 
teksts

2 +

bd

1 +

§ 44 § sākotnējais 
teksts

2 +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

3/EB + 332, 248, 9

4/EB + 300, 266, 15

bd

1 +

2 +

§ 45 § sākotnējais 
teksts

3 +

bd

1/PS - 162, 369, 61

7 The Left

2/PS - 108, 364, 112

bd

1 +

§ 46

§ sākotnējais 
teksts

2 +

§ 49 § sākotnējais 
teksts

ats. +

aiz § 50 8 The Left PS - 156, 323, 107

bd

1 +

Q apsv. § sākotnējais 
teksts

2 +

V apsv. § sākotnējais 
teksts

ats. +

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) +

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi

B9-0267/2022 Renew ↓

B9-0271/2022 PPE ↓

B9-0273/2022 The Left ↓

B9-0278/2022 S&D ↓

B9-0279/2022 ECR ↓

B9-0280/2022 Verts/ALE ↓
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Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ID: § 1, 14
The Left: groz. Nr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

Pieprasījumi balsot atsevišķi
Renew: § 24, 44
The Left: § 33
PPE: § 13, 49; V apsv.

Pieprasījumi balsot pa daļām
Renew
§ 34
1. daļa: “uzsver, ka, ES reaģējot uz Covid krīzi Eiropā, Eiropas iedzīvotāji juta, ka ES viņus 

aizsargā un paver perspektīvas, jo īpaši izveidojot programmu SURE un 
NextGenerationEU (NGEU);”

2. daļa: “uzsver, ka ne NGEU fonds un tā Atveseļošanas un noturības fonda komponents, 
ne elastība saskaņā ar pašreizējo daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam 
nav pietiekama, lai pilnībā segtu finansiālās vajadzības, ko radījis karš Ukrainā;”

3. daļa: “atgādina, ka šie instrumenti netika ne izstrādāti, ne plānoti, lai risinātu jaunos 
izaicinājumus, kas izriet no Krievijas agresijas un iebrukuma, un vienlaikus 
saglabātu investīcijas ES programmās un politikā, tostarp tādās svarīgās 
prioritātēs kā taisnīgā, zaļā un digitālā pārkārtošanās;”

§ 35
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un pēc iespējas drīzāk un ne vēlāk kā 2023. gada 

pirmajā ceturksnī izstrādāt tiesību akta priekšlikumu visaptverošai DFS 
pārskatīšanai”

2. daļa: šie vārdi

§ 41
1. daļa: “norāda uz Komisijas paziņojumu par fiskālās politikas norādēm 2023. gadam un 

tās aicinājumu saglabāt atbalstošu fiskālo nostāju, vienlaikus esot gataviem 
reaģēt uz ekonomiskās un sociālās situācijas dinamiku; “sagaida, ka Komisija nāks 
klajā ar fiskālās politikas pasākumu kopumu, lai reaģētu uz ekonomikas 
satricinājumiem un nabadzības līmeņa pieaugumu;”

2. daļa: “turklāt šajā sakarā sagaida, ka vispārējā izņēmuma klauzula paliks aktivizēta tik 
ilgi, cik ilgi tas būs pamatoti nepieciešams;”

3. daļa: “uzskata, ka atgriešanās pie fiskālajiem noteikumiem pašreizējos apstākļos varētu 
radīt neparedzētas sekas ES ekonomikai un dalībvalstu spējai pārvarēt pašreizējo 
krīzi;”

§ 45
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un juridiski saistošais” un “tostarp finanšu darījumu 

nodokli”
2. daļa: “un juridiski saistošais”
3. daļa: “tostarp finanšu darījumu nodokli”

ECR
§ 4
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu “atjaunīgās”
2. daļa: šis vārds

§ 11
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu “atjaunīgajā” un “aicina īsā laikā pakāpeniski pārtraukt 

fosilā kurināmā subsīdijas;”
2. daļa: “atjaunīgajā”
3. daļa: “aicina īsā laikā pakāpeniski pārtraukt fosilā kurināmā subsīdijas;”

§ 21
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “kas ievēro tiesiskuma principus”
2. daļa: šie vārdi
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§ 30, d) apakšpunkts
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu “atjaunīgās”
2. daļa: šis vārds

Verts/ALE
groz. Nr. 5
1. daļa: “atgādina, ka enerģijas cenas kopš 2021. gada rudens sākuma ir bijušas ārkārtīgi 

augstas un ka tas negatīvi ietekmēja darba ņēmējus pat pirms konflikta sākuma; 
atzīst, ka dažas dalībvalstis ir pieņēmušas ārkārtas pasākumus, lai mazinātu 
degvielas cenu pieaugumu; taču vērš uzmanību uz to, ka ar šiem pasākumiem 
nepietiek, lai reāli atvieglotu slogu, ko mājsaimniecībām rada enerģijas cenu 
pieaugums; tādēļ aicina Komisiju nākt klajā ar vērienīgiem, koordinētiem un 
skaidriem kritērijiem attiecībā uz papildu pasākumiem darba ņēmēju un 
mājsaimniecību aizsardzībai,”

2. daļa: jo īpaši attiecībā uz enerģijas cenu, kā arī citu pirmās nepieciešamības preču cenu 
griestu noteikšanu pirmskrīzes līmenī;”

groz. Nr. 7
1. daļa: “norāda, ka lieli privātie uzņēmumi, jo īpaši enerģētikas un pārtikas 

mazumtirdzniecības nozarē, šīs krīzes laikā ir guvuši ārkārtīgi lielu peļņu; norāda, 
ka, kā uzsvērusi Eiropadome un ieteikušas starptautiskās institūcijas, piemēram, 
ESAO un SVF, pagaidu nodokļu uzlikšana vai regulatīvā intervence attiecībā uz 
negaidītu papildu peļņu varētu būt valsts publiskā finansējuma avots; aicina 
Komisiju koordinēt vērienīgas negaidītas papildu peļņas nodokļa shēmas izstrādi 
nolūkā novērst to, ka lielas korporācijas gūst labumu no kara, un finansēt 
vajadzīgos publiskos pasākumus un citus regulatīvos pasākumus, lai tos izmantotu 
Ukrainas kara sociālo un ekonomisko seku mazināšanai ES;”

2. daļa: “aicina dalībvalstis regulēt cenas un uzcenojumu nozarēs, par kurām ir 
pierādījumi, ka to cenas nosaka karteļu veida struktūras, jo īpaši degvielas 
nozarē;”

The Left
§ 8
1. daļa: “aicina Padomi paplašināt to personu sarakstu, uz kurām tieši attiecas ES 

sankcijas, ietverot tajā Krievijas oligarhus,”
2. daļa: “un to darīt, ņemot vērā Navaļnija fonda sagatavoto 6000 personu sarakstu;”
3. daļa: “aicina paplašināt ES sankciju piemērošanu attiecībā uz medijiem, kas saistīti ar 

Krieviju un darbojas Eiropas Savienībā, jo īpaši ar Krievijas Galveno izlūkošanas 
pārvaldi (GRU) saistīto “ziņu aģentūru” InfoRos;”

§ 13
1. daļa: “aicina Komisiju un dalībvalstis izvirzīt nosacījumus publiskajām investīcijām un 

finansiālajam atbalstam, tostarp publiskam finansiālajam atbalstam, ko piešķir 
uzņēmumiem saskaņā ar valsts atbalsta noteikumu elastīgumu, un attiecīgās 
prasības saistīt ar sabiedriskās politikas mērķiem, jo īpaši sociālajām, vides un 
finanšu prasībām, kuras saņēmējiem būtu jāizpilda tik ilgi, kamēr tie saņem 
publisko līdzekļu atbalstu, un vienlaikus jānodrošina godīga un atklāta 
konkurence, vienlīdzīgi konkurences apstākļi uzņēmumiem”

2. daļa: “un to pamatprincipu ievērošana, uz kuriem balstās mūsu vienotais tirgus;”

§ 15
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “vienlaikus saglabājot vienotā tirgus integritāti”
2. daļa: šie vārdi

PPE
§ 18
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “aicina dalībvalstis palīdzēt uz laiku pārvietotām 

ukraiņu sievietēm, nodrošinot viņām vispārēju piekļuvi kvalitatīvai seksuālās un 
reproduktīvās veselības aprūpei bez diskriminācijas, piespiešanas un ļaunprātīgas 
izmantošanas, risināt jautājumu par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem un novērst 
cilvēktiesību pārkāpumus, kas viņas skar;”

2. daļa: šie vārdi
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§ 24
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un izveidot sociālās glābšanas mehānismu ar lielāku 

publisko atbalstu pastāvošajiem instrumentiem, kas paredzēti visnabadzīgākajiem 
mūsu sabiedrības locekļiem”

2. daļa: šie vārdi

§ 26
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un norādījusi, ka ne visas dalībvalstis ir noteikušas 

tādu minimālo ienākumu līmeni, kas pārsniedz nabadzības slieksni”
2. daļa: šie vārdi

§ 30, b) apakšpunkts
1. daļa: “tiek palielināts atbalsts uzņēmumiem šādās nozarēs, nodrošinot valsts atbalsta 

noteikumu elastīgu piemērošanu, vienlaikus nodrošinot godīgu konkurenci,”
2. daļa: “ievērojot attiecīgās saistošās ilgtspējas prasības, kas integrētas uzņēmumu 

uzņēmējdarbības modeļos, piemēram, kolektīvās atlaišanas aizliegumi, lielāku 
energoefektivitāti, papildu atjaunīgās enerģijas izmantošanu un jaunmateriālu 
samazināšanas mērķus;”

§ 31
1. daļa: “uzsver Padomes nesenos secinājumus, kuros dalībvalstis un Komisija tika 

aicinātas arī turpmāk pēc iespējas labāk izmantot attiecīgo valsts atbalsta 
instrumentu kopumu, tostarp jauno valsts atbalsta pagaidu krīzes regulējumu;”

2. daļa: “šajā sakarā uzsver, ka Komisijas iesniegtajā valsts atbalsta regulējumā trūkst 
ilgtspējas un sociālo nosacījumu; stingri prasa, lai ES iestādes un dalībvalstis 
nodrošinātu, ka pandēmijas un kara ekonomiskās ietekmes novēršanai 
paredzētais publiskais finansiālais atbalsts uzņēmumiem tiek sniegts ar 
nosacījumu, ka tas tiek izmantots darba ņēmēju atbalstam un ka to saņemošie 
uzņēmumi atturas no prēmiju piešķiršanas vadībai, izvairīšanās no nodokļu 
maksāšanas, dividenžu izmaksas vai akciju atpirkšanas programmu piedāvāšanas, 
kamēr tie saņem šo atbalstu;”

§ 42
1. daļa: “ņemot vērā pašreizējās globālās ģeopolitiskās problēmas, piemēram, Covid-19 

pandēmiju un Krievijas iebrukumu Ukrainā, izmanto iespēju pārskatīt ES 
ekonomikas pārvaldību, lai palielinātu tās noturību pret satricinājumiem un 
krīzēm”

2. daļa: “un stiprinātu tās sociālo un enerģētisko dimensiju; aicina Komisiju pārstrādāt 
visaptverošo ekonomikas politikas reakciju uz pašreizējo krīzi, lai efektīvi risinātu 
ekonomiskās un sociālās nevienlīdzības problēmu, ņemot vērā to, ka ir vajadzīgas 
milzīgas investīcijas;”

§ 44
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “jaunu speciālu Eiropas fondu (Eiropas stratēģiskās 

autonomijas fondu), no kura tiktu finansēta”, “izvairoties no atkarības no 
fosilajiem kurināmiem,” un “aicina to visu balstīt uz pieredzi, kas gūta saistībā ar 
NGEU;”

2. daļa: “jaunu speciālu Eiropas fondu (Eiropas stratēģiskās autonomijas fondu), no kura 
tiktu finansēta”

3. daļa: “izvairoties no atkarības no fosilajiem kurināmiem,”
4. daļa: “aicina to visu balstīt uz pieredzi, kas gūta saistībā ar NGEU;

§ 46
1. daļa: “norāda, ka, kā uzsvērusi Eiropadome, pagaidu nodokļu uzlikšana vai regulatīvā 

intervence attiecībā uz negaidītu papildu peļņu varētu būt valsts publiskā 
finansējuma avots;”

2. daļa: “aicina Komisiju koordinēt negaidītas papildu peļņas nodokļa shēmu vai citu 
regulatīvo pasākumu izstrādi, lai tos izmantotu Ukrainas kara sociālo un 
ekonomisko seku mazināšanai ES;”
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Q apsv.
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “tā kā Starptautiskā Enerģētikas aģentūra ir arī 

norādījusi, ka pagaidu fiskālie pasākumi attiecībā uz negaidītu papildu peļņu var 
tikt izmantoti publiskajiem ieņēmumiem, lai daļēji kompensētu lielākus rēķinus par 
enerģiju;”

2. daļa: šie vārdi


