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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. Eiropola pilnvaru stiprināšana: brīdinājumu ievadīšana SIS ***I

Ziņojums: Javier Zarzalejos (A9-0287/2021)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Provizoriska vienošanās

provizoriska 
vienošanās

50 komiteja AN + 470, 118, 16

2. ES un Mauritānijas ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums 
un tā īstenošanas protokols ***

Ieteikums: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0148/2022)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Padomes lēmuma 
projekts

PS + 557, 34, 31

3. ES un Mauritānijas ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums 
un tā īstenošanas protokols (rezolūcija)

Ziņojums: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0154/2022)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

rezolūcijas 
priekšlikums

PS + 532, 23, 74
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4. ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas pārskatīšana ***I

Ziņojums: Peter Liese (A9-0162/2022)
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Ierosinājums noraidīt Komisijas priekšlikumu

ierosinājums noraidīt 
Komisijas 

priekšlikumu

268 ID PS - 104, 509, 19

Leģislatīvā akta projekts

atbildīgās komitejas 
grozījumi — balsošana 

kopumā

1, 3-
11, 14, 
20, 23-
24, 26-
27, 31-

37,  
41-44, 
47, 50-
51, 54, 
58-59, 
61-62, 
64, 71-
72, 75-
77, 82-
84, 93, 
95-97, 
106-
108, 
110, 
112-
113, 
119, 
123, 
126, 
128, 
132-
134, 
138-
142, 
146, 
152, 
157, 
159, 
161, 
163, 
165-
189, 
193, 
198, 
200, 
202-
205, 
210, 
213-
214

komiteja +

bd

1 +

atbildīgās komitejas 
grozījumi — atsevišķa 

balsošana

2 komiteja

2 +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

bd

1 +

15 komiteja

2 +

bd

1 +

16 komiteja

2 +

bd

1/PS + 589, 26, 20

2/PS + 477, 147, 3

3/PS + 452, 162, 3

17 komiteja

4/PS + 474, 144, 10

18 komiteja ats. +

19 komiteja ats. +

21 komiteja ats. +

28 komiteja ats. +

29 komiteja ats. +

30 komiteja ats. +

49 komiteja ats./EB + 364, 273, 2

bd

1 +

53 komiteja

2 +

bd

1/PS + 566, 64, 8

55 komiteja

2/PS + 467, 135, 30

57 komiteja ats. +

60 komiteja ats. +

63 komiteja ats. +

79 komiteja ats. +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

80 komiteja ats. +

81 komiteja ats. +

89 komiteja ats. +

bd

1/PS + 586, 43, 7

2/PS + 450, 157, 11

90 komiteja

3/PS + 475, 153, 6

98 komiteja ats. -

102 komiteja PS + 441, 189, 8

105 komiteja PS + 555, 37, 39

109 komiteja ats. +

111 komiteja ats. +

bd

1 +

114 komiteja

2 +

bd

1 +

116 komiteja

2 +

125 komiteja ats. +

137 komiteja ats. +

143 komiteja ats. +

144 komiteja ats. +

bd

1/EB + 476, 159, 2

148 komiteja

2 +

150 komiteja ats. +

bd151 komiteja

1 +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

2 +

153 komiteja ats. +

bd

1 +

154 komiteja

2 +

155 komiteja ats. +

156 komiteja ats. +

bd

1 +

162 komiteja

2/PS + 480, 158, 0

190 komiteja ats. +

191 komiteja ats. +

194 komiteja ats. +

195 komiteja ats. +

196 komiteja ats. +

199 komiteja ats. +

207 komiteja ats. +

208 komiteja ats. +

209 komiteja PS + 441, 195, 5
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

1. pants, 1. daļa, 
1. punkts

Direktīva 2003/87/EK
2. pants, 1. punkts

364 ECR -

1. pants, 1. daļa, 
2. punkts, 

a) apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK 

3. pants, 1. daļa, 
b punkts

365 ECR -

1. pants, 1. daļa, 
2. punkts, 

b) apakšpunkts 
Direktīva 2003/87/EK 

3. pants, 1. daļa, 
d punkts

366 ECR -

299 deputāti -1. pants, 1. daļa, 
2. punkts, 

d) apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK 

3. pants, 1. daļa, 
v punkts

270 ID -

402 PPE, S&D +

85 komiteja ↓

86=
303=

komiteja
deputāti

+

403 PPE, S&D +

87 komiteja ↓

1. pants, 1. daļa, 
2. punkts, 

d) apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK 
3. pants, 1. daļa, aiz 

w punkta

302 deputāti -

1. pants, 1. daļa, 
2. punkts, 

d) apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK 

3. pants, 1. daļa, 
x punkts

367S ECR -

368S ECR -1. pants, 1. daļa, 
2. punkts, 

d) apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK 

3. pants, 1. daļa, 
y punkts

88 komiteja +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

1. pants, 1. daļa, 
2. punkts, 

d) apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK 

3. pants, 1. daļa, 
z punkts

369S ECR -

1. pants, 1. daļa, 
4. punkts

Direktīva 2003/87/EK
pirms 3.a panta

250 S&D -

271 ID PS - 127, 494, 14

91 komiteja +

1. pants, 1. daļa, 
5. punkts

Direktīva 2003/87/EK
3.g pants, 1. punkts

304 deputāti ↓

1. pants, 1. daļa, 
5. punkts

Direktīva 2003/87/EK
3.g pants, aiz 

2. punkta

272 ID PS - 179, 452, 3

92AD1 komiteja PS + 442, 182, 14

273-
277

ID ↓

1. pants, 1. daļa, 
6. punkts

Direktīva 2003/87/EK
3.ga pants, 1. daļa

305-
309
370-
373

deputāti
ECR

↓

92AD2 komiteja PS + 466, 141, 341. pants, 1. daļa, 
6. punkts

Direktīva 2003/87/EK
3.ga pants, 2. daļa

310 deputāti ↓

278=
311=

ID
deputāti

PS - 177, 453, 10

261 PPE PS - 269, 334, 35

bd

1/EB - 277, 352, 9

262 PPE

2 ↓

279=
312=

ID
deputāti

PS - 181, 438, 12

265 PPE -

94 komiteja +

1. pants, 1. daļa, 
6. punkts

Direktīva 2003/87/EK
aiz 3.ga panta

313 deputāti ↓



P9_PV(2022)06-08(VOT)_LV.docx 11 PE 733.409

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

280 ID ↓

1. pants, 1. daļa, 
6. punkts

Direktīva 2003/87/EK
3.gd pants, 1. punkts, 

a) apakšpunkts

314=
374=

deputāti
ECR

-

404 PPE, S&D +1. pants, 1. daļa, 
6. punkts

Direktīva 2003/87/EK
aiz 3.ge panta

99 komiteja ↓

bd

1/EB + 417, 219, 5

251 S&D

2/EB + 355, 267, 9

bd

1 ↓

1. pants, 1. daļa, 
7. punkts

Direktīva 2003/87/EK
3.h pants

100 komiteja

2/PS ↓

1. pants, 1. daļa, 
8. punkts

Direktīva 2003/87/EK
6. pants, 2. punkts, 

e) apakšpunkts

315 deputāti -

217 The Left PS - 113, 512, 14

101 komiteja PS - 268, 362, 10

bd

1/PS + 468, 147, 25

2/PS + 438, 177, 24

3/PS + 543, 59, 23

4/PS + 367, 236, 18

244 PPE, Renew

5/PS + 456, 168, 15

1. pants, 1. daļa, 
10. punkts

Direktīva 2003/87/EK
9. pants, 3. daļa

316 deputāti PS ↓
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

1. pants, 1. daļa, 
11. punkts, pirms a) 

apakšpunkta
Direktīva 2003/87/EK 
10. pants, 1. punkts, 

1. daļa

318 deputāti -

219 The Left PS - 111, 515, 161. pants, 1. daļa, 
11. punkts, pirms 
a) apakšpunkta 

(jauns)
Direktīva 2003/87/EK
10. pants, 1. punkts, 

2. daļa

218 The Left PS - 116, 514, 12

375 ECR PS - 127, 469, 39

div

1 -

103AD
1

komiteja

2 -

245 EPP,
S&D,

Renew

PS + 575, 30, 36

1. pants, 1. daļa, 
11. punkts, a) 
apakšpunkts

Direktīva 2003/87/EK
10. pants, 1. punkts, 

3.a daļa

317 deputāti +

1. pants, 1. daļa, 
11. punkts, a) 
apakšpunkts

Direktīva 2003/87/EK
10. pants, 1. punkts, 

aiz 3.a daļas

257=
103AD

2=

PPE, Renew
komiteja

+

319 deputāti -

bd

1 +

1. pants, 1. daļa, 
11. punkts, b) 
apakšpunkts

Direktīva 2003/87/EK
10. pants, 3. punkts, 

1. daļa, ievaddaļa

104 komiteja

2/PS - 259, 378, 6

1. pants, 1. daļa, 
11. punkts, d) 
apakšpunkts

Direktīva 2003/87/EK
10. pants, 4. punkts

320 deputāti -

1. pants, 1. daļa, 
11. punkts, aiz d) 

apakšpunkta
Direktīva 2003/87/EK
10. pants, 5. punkts

252 S&D +

376 ECR -1. pants, 1. daļa, 
12. punkts, 

a)apakšpunkts, 115 komiteja bd
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

1/PS + 484, 142, 16

2/PS + 410, 189, 22

3/PS + 319, 294, 21

i) punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants, 1. punkts, 
2.a daļa un 2.b daļa

233=
281=

komiteja
ID

↓

117 komiteja PS - 222, 402, 14

253 S&D, Renew PS - 303, 314, 20

1. pants, 1. daļa, 
12. punkts, b) 
apakšpunkts

Direktīva 2003/87/EK
10.a pants, 1. punkts, 

2. daļa 234=
282=
378=

komiteja
ID

ECR

PS + 327, 297, 18

236=
283=
380=

komiteja
ID

ECR

PS + 338, 277, 22

bd

1 +

2/EB + 324, 300, 15

235=
379=

komiteja
ECR

3 +

bd

1 +

247 S&D, Renew

2 -

1. pants, 1. daļa, 
12. punkts, b) 
apakšpunkts

Direktīva 2003/87/EK
10.a pants, 1. punkts, 

aiz 2.a daļas un 
2.b daļas

263 PPE PS + 350, 270, 21

118 komiteja +1. pants, 1. daļa, 
12. punkts, b) 
apakšpunkts

Direktīva 2003/87/EK
10.a pants, 1.a 
punkts, 4. daļa

381 ECR -

264 PPE PS + 321, 303, 15

284 ID -

1. pants, 1. daļa, 
12. punkts, c) 
apakšpunkts, 

i) punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants, 2. punkts, 

3. daļa, c) 
apakšpunkts

382 ECR -

220 The Left -1. pants, 1. daļa, 
12. punkts, c) 
apakšpunkts, 120 komiteja PS + 448, 183, 9
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

ii) punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants, 2. punkts, 

3. daļa, d) 
apakšpunkts

383 ECR PS - 168, 460, 14

1. pants, 1. daļa, 
12. punkts, c) 
apakšpunkts, 

ii) punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants, 2. punkts, 

3. daļa, aiz d) 
apakšpunkta

384 ECR -

1. pants, 1. daļa, 
12. punkts, c) 
apakšpunkts, 

iii) punkts
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants, 2. punkts, 

4. daļa

385S ECR -

258 PPE, S&D, 
Renew

EB + 399, 233, 91. pants, 1. daļa, 
12. punkts, aiz d) 

apakšpunkta
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants, 5. punkts

121 komiteja ats. ↓

1. pants, 1. daļa, 
12. punkts, aiz d) 

apakšpunkta
Direktīva 2003/87/EK
10.a pants, 5.a punkts

285 ID -

221S The Left PS - 143, 488, 81. pants, 1. daļa, 
12. punkts, e) 
apakšpunkts

Direktīva 2003/87/EK
10.a pants, 6. punkts

287 Verts/ALE PS - 211, 421, 7

bd

1 +

122 komiteja

2/PS - 288, 345, 6

1. pants, 1. daļa, 
12. punkts, g) 
apakšpunkts

Direktīva 2003/87/EK
10.a pants, 8. punkts, 

1. daļa
321 deputāti ↓

124 komiteja +

bd

1 ↓

2 ↓

1. pants, 1. daļa, 
12. punkts, g) 
apakšpunkts

Direktīva 2003/87/EK
10.a pants, 8. punkts, 

3. daļa

237 komiteja

3 ↓



P9_PV(2022)06-08(VOT)_LV.docx 15 PE 733.409

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

4 ↓

5 ↓

6 ↓

222 The Left PS - 133, 505, 3

246 Renew -

1. pants, 1. daļa, 
12. punkts, g) 
apakšpunkts

Direktīva 2003/87/EK
10.a pants, 8. punkts, 

aiz 3. daļas 322 deputāti EB - 277, 344, 14

386 ECR -1. pants, 1. daļa, 
12. punkts, g) 
apakšpunkts

Direktīva 2003/87/EK
10.a pants, 8. punkts, 

4. daļa

127 komiteja +

129 komiteja +

238-
239

komiteja ↓

bd

1 +

1. pants, 1. daļa, 
12. punkts, g) 
apakšpunkts

Direktīva 2003/87/EK
10.a pants, 8. punkts, 
6. daļa un aiz 6. daļas 130 komiteja

2 -

bd

1 +

131 komiteja

2/PS + 501, 119, 21

bd

1 ↓

1. pants, 1. daļa, 
12. punkts, g) 
apakšpunkts

Direktīva 2003/87/EK
10.a pants, 8. punkts, 

7. daļa
240 komiteja

2 ↓

1. pants, 1. daļa, aiz 
12. punkta

Direktīva 2003/87/EK
10.b pants

223
224S
225S

The Left PS - 128, 504, 9

bd

1 +

2/PS + 363, 274, 2

135 komiteja

3/PS + 497, 132, 11

1. pants, 1. daļa, 
14. punkts, a) 
apakšpunkts

Direktīva 2003/87/EK
10.d pants, 1. punkts, 

aiz 1. daļas

323 deputāti bd
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

1 ↓

2/PS ↓

bd

1 -

226/re
v

The Left

2 ↓

324 deputāti -

bd

1 +

136 komiteja

2/PS - 279, 347, 9

1. pants, 1. daļa, 
14. punkts, a) 
apakšpunkts

Direktīva 2003/87/EK
10.d pants, 1. punkts, 

2. daļa

387 ECR -

1. pants, 1. daļa, 
14. punkts, b) 
apakšpunkts

Direktīva 2003/87/EK
10.d pants, 2. punkts, 

2. daļa

241 komiteja -

388 ECR -1. pants, 1. daļa, 
14. punkts, aiz b) 

apakšpunkta
Direktīva 2003/87/EK
10.d pants, 6. punkts

145 komiteja +

266 PPE EB - 260, 364, 191. pants, 1. daļa, 
15. punkts, aiz a) 

apakšpunkta
Direktīva 2003/87/EK
12. pants, 1. punkts

147 komiteja +

149AD
1

komiteja +

bd

1 +

259 PPE, Renew, 
S&D

2 -

334 deputāti ↓

1. pants, 1. daļa, 
15. punkts, c) 
apakšpunkts

Direktīva 2003/87/EK
12. pants, 1. punkts, 

aiz 1. daļas

149AD
2

komiteja ↓

267 PPE -1. pants, 1. daļa, aiz 
19. punkta

Direktīva 2003/87/EK
19. pants, 2. punkts

158 komiteja +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

1. pants, 1. daļa, 
19. punkts, Direktīva 

2003/87/EK, 27. pants

390 ECR -

389 ECR PS - 157, 473, 14

160 komiteja +

bd

1/PS - 223, 408, 12

1. pants, 1. daļa, aiz 
19. punkta

Direktīva 2003/87/EK
29. pants

288 Verts/ALE

2/PS ↓

248 S&D PS + 323, 305, 14

325 deputāti PS - 180, 440, 19

1. pants, 1. daļa, aiz 
19. punkta

Direktīva 2003/87/EK
aiz 29. panta

326 deputāti PS - 161, 456, 18

286S=
391S=

ID
ECR

PS - 197, 419, 19

327 deputāti PS - 209, 406, 22

1. pants, 1. daļa, 
21. punkts

Direktīva 2003/87/EK
IVa nodaļa

164 komiteja +

1. pants, 1. daļa, 
1. punkts, Direktīva 

2003/87/EK, pielikumi

392 ECR -

2. pants, 1. daļa, 
1. punkts, a) 
apakšpunkts
Lēmums (ES) 
2015/1814

1. pants, 4. punkts

393 ECR -

227 The Left -

192 komiteja +

328 deputāti -

2. pants, 1. daļa, 
1. punkts, c) 

apakšpunkts, Lēmums 
(ES) 2015/1814, 

1. pants, 5. punkts

394 ECR -

395S ECR -2. pants, 1. daļa, 
1. punkts, c) 

apakšpunkts, Lēmums 
(ES) 2015/1814, 

1. pants, 5.a punkts

228 The Left -
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

2. pants, 1. daļa, 
1. punkts, aiz c) 
apakšpunkta, 
Lēmums (ES) 

2015/1814, 1. pants, 
6. punkts

229 The Left -

2. pants, 1. daļa, 
1. punkts, c) 

apakšpunkts, Lēmums 
(ES) 2015/1814, 

1. pants, 7. punkts

396 ECR -

2. pants, 1. daļa, 
2. punkts, Lēmums 

(ES) 2015/1814, 
1.a pants

397S ECR -

197 komiteja +3. pants, pirms 
1. daļas

Regula (ES) 2015/757
2. pants, 1. punkts

329 deputāti ↓

3. pants, 1. daļa, 
1. punkts, aiz 

i) apakšpunkta, 
Lēmums (ES) 

2015/757, 3. pants, 
1. daļa, b) punkts

330 deputāti -

3. pants, 1. daļa, aiz 
1. punkta,

Regula (ES) 2015/757
3. pants, 1. daļa, 
b) apakšpunkts

405 PPE, S&D +

333 deputāti -3. pants, 1. daļa, 
3. punkts

Regula (ES) 2015/757
3. pants, 1. daļa, 

3. punkts

201 komiteja +

aiz 3. panta 289 Verts/ALE PS - 130, 489, 23

331 deputāti -4. pants, aiz § 1

206 komiteja +

211 komiteja ats. +

bd

1/PS + 425, 211, 7

2/PS + 365, 263, 5

3/PS - 306, 320, 6

I pielikums, 1. daļa, 
c) punkts, 

vii) apakšpunkts, 
tabula

Direktīva 2003/87/EK
I pielikums, tabula

255/re
v

deputāti

4/PS - 286, 346, 9
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

5/PS - 248, 356, 31

6/PS + 436, 190, 3

332=
401=

deputāti
ECR

↓

398S ECR -I pielikums, 2. punkts,
Direktīva 2003/87/EK

III, IIIa un 
IIIb pielikums

212 komiteja +

I pielikums, 2. punkts, 
c) apakšpunkts,

Direktīva 2003/87/EK
IV pielikums, C daļa;

399S ECR -

I pielikums, 2. punkts, 
Direktīva 2003/87/EK
V pielikums, C daļa;

400S ECR -

bd

1 +

2/EB - 283, 330, 26

aiz 4. apsv. 260 PPE

3/EB - 277, 357, 5

215 The Left -7. apsv.

12 komiteja +

aiz 7. apsv. 216 The Left -

335 ECR -8. apsv.

13 komiteja +

22 komiteja ats. +15. apsv.

290 deputāti -

aiz 16. apsv. 291 deputāti -

25 komiteja +17. apsv.

336 ECR ↓

292 deputāti -

293 deputāti -

aiz 17. apsv.

294 deputāti -
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

aiz 23. apsv. 254 deputāti -

242 PPE, Renew PS - 238, 384, 21

bd

1 +

26. apsv.

38 komiteja

2 +

243 PPE, Renew PS - 224, 388, 25

295 deputāti PS - 150, 461, 28

27. apsv.

39 komiteja EB + 329, 301, 8

337 ECR PS - 110, 477, 51

256 PPE, S&D, 
Renew

+

bd

1 ↓

2 ↓

40 komiteja

3 ↓

28. apsv.

296 deputāti ↓

338S ECR EB - 164, 460, 16

bd

1/PS + 409, 226, 8

2/PS + 446, 186, 9

45 komiteja

3/PS + 415, 214, 3

29. apsv.

230=
269=

komiteja
ID

VE + 333, 291, 13

bd

1/PS + 322, 302, 19

2/PS + 322, 300, 18

231=
339=

komiteja
ECR

3/PS + 323, 305, 11

249 S&D, Renew PS ↓

30. apsv.

46 komiteja ↓
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

bd

1 +

48 komiteja

2 +

31. apsv.

340 ECR PS ↓

bd

1 +

52 komiteja

2/PS - 291, 340, 9

297 deputāti ↓

33. apsv.

232 komiteja ↓

298 deputāti -

56 komiteja PS + 478, 152, 14

38. apsv.

341 ECR -

43. apsv. 342S ECR PS - 170, 455, 11

343S ECR -44. apsv.

65 komiteja +

45. apsv. 344S ECR -

345S ECR -46. apsv.

66 komiteja +

346S ECR -47. apsv.

67 komiteja +

347S ECR -48. apsv.

68 komiteja +

49. apsv. 348S ECR -

349S ECR -50. apsv.

69 komiteja +

51. apsv. 350S ECR -

351S ECR -52. apsv.

70 komiteja +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

53. apsv. 352S ECR -

353S ECR -54. apsv.

73 komiteja +

354S ECR -55. apsv.

74 komiteja +

56. apsv. 355S ECR -

57. apsv. 356S ECR -

58. apsv. 357S ECR -

59. apsv. 358S ECR -

60. apsv. 359S ECR -

360 ECR -62. apsv.

78 komiteja +

63. apsv. 361S ECR -

65. apsv. 362 ECR -

66. apsv. 363S ECR -

Komisijas priekšlikums PS - 265, 340, 34

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
S&D: groz. Nr. 231, 234, 243, 244, 253, 255, 263, 295, 316, 325, 326, 380, 389
Verts/ALE: groz. Nr. 101, 117, 231, 234, 244, 248, 261, 264, 287, 288, 289, 389
ID: groz. Nr. 90, 92, 100 (2. daļa), 102, 120, 209, 268, 271, 272, 278, 279, 286, 327
The Left groz. Nr. 17, 45 (1., 2. un 3. daļa), 55 (1. un 2. daļa), 105, 115, 218, 221, 222, 223, 

224, 225, 242, 243, 244, 249, 253
PPE: groz. Nr. 101, 117, 217, 218, 219, 221, 234, 244, 253, 286, 287, 316, 327
ECR: groz. Nr. 52 (2. daļa), 56, 101, 104 (2. daļa), 115 (2. un 3. daļa), 122 (2. daļa), 131 

(2. daļa), 135 (2. un 3. daļa), 136 (2. daļa), 162 (2. daļa), 244, 245, 323 (2. daļa), 
337, 340, 342, 375, 383, 389, 391

Pieprasījumi balsot atsevišķi
Verts/ALE: groz. Nr. 147, 158, 206
ID: groz. Nr. 16, 19, 46, 56, 117, 136
The Left groz. Nr. 18, 49, 63, 79, 121, 147, 153, 155, 158, 160
PPE: groz. Nr. 98, 102, 209
ECR: groz. Nr. 19, 21, 22, 28, 29, 30, 45, 57, 60, 79, 80, 81, 89, 92, 94, 109, 111, 120, 

121, 125, 137, 143, 144, 145, 150, 156, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 199, 
201, 206, 207, 208, 211
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Pieprasījumi balsot pa daļām
S&D
groz. Nr. 259
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “ārpus attiecīgā tālākā reģiona”
2. daļa: šie vārdi

Verts/ALE
groz. Nr. 148
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “Ja šāda novērtējuma rezultāts ir negatīvs,”
2. daļa: šie vārdi

groz. Nr. 226/rev
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu “primāri”
2. daļa: šis vārds

groz. Nr. 231
1. daļa: “Ar oglekļa ievedkorekcijas mehānismu (OIM), kas izveidots ar Eiropas Parlamenta 

un Padomes Regulu (ES) [..../..]51, ir iecerēts pakāpeniski piedāvāt kvotu 
bezmaksas iedalei alternatīvu risinājumu, lai novērstu oglekļa emisiju pārvirzes 
risku, tomēr neiedragājot Savienības konkurētspēju. Ja uz nozarēm un 
apakšnozarēm attiecas šis pasākums, tad bezmaksas kvotas tām attiecīgajā 
apmērā nedrīkst iedalīt. Tomēr bezmaksas kvotas ir jāatceļ pakāpeniski, lai 
ražotāji, importētāji un tirgotāji varētu pielāgoties jaunajam režīmam. Kvotu 
bezmaksas iedale būtu jāsamazina, piemērojot koeficientu kvotu bezmaksas 
iedalei OIM nozarēm periodā, kad notiek OIM ieviešana. Būtu jānosaka, ka pārejas 
periodā no [OIM regulas] stāšanās spēkā līdz 2027. gada beigām — un ar 
nosacījumu, ka īstenojas darbības fāze saskaņā ar Regulas (ES) .../... [OIM regulas] 
36. panta 3. punkta d) apakšpunktu, — šis koeficients (OIM koeficients) ir 100 %, 
no 2028. līdz 2030. gadam tas katru gadu būtu jāsamazina par 
10 procentpunktiem un pēc tam — katru gadu par 17,5 procentpunktiem, līdz ir 
sasniegti 0 % un kvotu bezmaksas iedale līdz 2034. gadam tādējādi ir beigusies.”

2. daļa: “Lai nosargātu Savienības eksporta konkurētspēju, pārejas posms līdz bezmaksas 
kvotu likvidēšanai būtu jāpiemēro iekšzemes produkcijai, kas paredzēta 
eksportam uz trešām valstīm, kurām nav emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu vai 
tamlīdzīgas kārtības.”

3. daļa: “Līdz Regulā (ES) .../... [OIM regulā] noteiktā pārejas perioda beigām Komisijai 
būtu jāizvērtē, kā OIM faktors varētu ietekmēt importu, un jāpiedāvā attiecīgi PTO 
atbilstoši tiesību akti un pasākumi, kas CO2 izmaksas ļauj vienādot ar dažādiem šo 
trešo valstu cenas noteikšanas mehānismiem. Attiecīgie deleģētie akti par kvotu 
bezmaksas iedali būtu atbilstoši jāpielāgo nozarēm un apakšnozarēm, uz kurām 
attiecas OIM. Bezmaksas kvotas, kas, pamatojoties uz šo aprēķinu (OIM 
pieprasījums), OIM nozarēm vairs netiek iedalītas, ir jāaizsola, un ieņēmumi 
uzkrāsies Inovācijas fondā, lai atbalstītu inovācijas tādās jomās kā mazoglekļa 
tehnoloģijas, oglekļa uztveršana un izmantošana (CCU), oglekļa uztveršana un 
ģeoloģiskā uzglabāšana (CCS), atjaunojamo energoresursu enerģija un enerģijas 
uzkrāšana, kuras palīdz mazināt klimata pārmaiņas. Īpaša uzmanība būtu jāvelta 
projektiem OIM nozarēs. Lai būtu ievērots bezmaksas kvotu īpatsvars, kas 
pieejams nozarēm, uz kurām OIM neattiecas, galīgais kvotu daudzums, kas 
jāatskaita no bezmaksas iedalei paredzētajām kvotām un jāizsola, būtu 
jāaprēķina, vērtējot, kāds ir OIM pieprasījuma īpatsvars pretstatā tam, cik daudz 
bezmaksas kvotu ir vajadzīgs visām nozarēm, kuras saņem bezmaksas kvotas.”

groz. Nr. 235
1. daļa: “Līdz 2029. gada beigām Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 

detalizētu ietekmes novērtējumu, kā noteikts Regulā (ES) .../... [OIM regula, 
30. panta jaunais 2.a punkts], par to, cik efektīvi ar OIM var novērst oglekļa 
emisiju pārvirzes risku Savienības tirgū.”

2. daļa: “Ja novērtējums liecina, ka OIM nenodrošina pietiekamu aizsardzību pret oglekļa 
emisiju pārvirzi, OIM koeficientu pielāgo uz laiku, līdz tiek pieņemti korektīvi 
pasākumi, kas garantē, ka pret oglekļa emisiju pārvirzi OIM nodrošina tādu pašu 
aizsardzību kā kvotu bezmaksas iedales sistēma, kuru tas aizstāj."

3. daļa: “Attiecīgā gadījumā Komisija novērtējumam pievieno tiesību akta priekšlikumu.”
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groz. Nr. 237
1. daļa: “Inovāciju fonds attiecas uz I un II pielikumā uzskaitītajām nozarēm, arī uz videi 

drošu oglekļa uztveršanu un izmantošanu (“CCU”), kas būtiski palīdz mazināt 
klimata pārmaiņas, kā arī uz produktiem un procesiem, ar kuriem aizstāj 
I pielikumā uzskaitītajās nozarēs ražotos oglekļietilpīgos produktus, un fonds 
palīdz aktīvāk izstrādāt un īstenot projektus, kas vērsti uz videi drošu CO2 
uztveršanu”, izņemot vārdus “CO2”

2. daļa: “transportēšanu”
3. daļa: “un ģeoloģisku uzglabāšanu (“CCS”, arī “BECCS” [bioenerģija], “DACCS” [tieša 

piesaiste no atmosfēras])”
4. daļa: “CO2” un “kā arī inovatīvas atjaunojamo energoresursu un enerģijas uzglabāšanas 

tehnoloģijas. Inovāciju fonds atbalsta arī revolucionāri inovatīvas tehnoloģijas un 
infrastruktūru, kuru uzdevums ir panākt jūrniecības nozares un aviācijas nozares 
dekarbonizāciju, cita starpā atbalstot arī projektus, kas pievēršas tādiem 
aspektiem kā aviācijas kopējā ietekme uz klimatu, kā arī mazoglekļa un 
bezoglekļa degvielas un tehnoloģiju ražošana aviācijas, dzelzceļa un 
autotransporta nozarēs, turklāt fonds cenšas veidot sinerģiju ar pamatprogrammu 
“Apvārsnis Eiropa”, jo īpaši ar Eiropas partnerībām un attiecīgā gadījumā ar citām 
Savienības programmām. Īpašu uzmanību pievērš projektiem [OIM regulas] 
aptvertajos sektoros, sevišķi eksporta nozarēs, lai atbalstītu inovācijas tādās 
jomās kā mazoglekļa un bezoglekļa tehnoloģijas, CCU, CCS,”

5. daļa: “CO2 transportēšana”
6. daļa: “atjaunīgā enerģija un enerģijas uzkrāšana, kuras sekmē klimata pārmaiņu 

mazināšanu. Inovāciju fonda atbalsts arī palīdz ieviest un izvērst inovatīvas 
tehnoloģijas, ja vien tām ir nopietns emisijas apjoma mazināšanas potenciāls un ja 
tās noder, lai panāktu ekonomikas dekarbonizāciju, kā arī enerģijas un resursu 
ietaupījumus.”

groz. Nr. 240
1. daļa: “Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 23. pantu, lai šo 

direktīvu papildinātu attiecībā uz noteikumiem par Inovāciju fonda darbību, 
tostarp atlases procedūru un kritērijiem, MVU līdzdalību, un par atbalsttiesīgajiem 
sektoriem un tehnoloģiskām prasībām dažādiem atbalsta veidiem. Lai 
pārkārtošanās būtu godīga un taisnīga, atlases kritērijos ņem vērā vides un 
sociālos aizsargmehānismus, kas ir instruments, ar kuru pakāpeniski integrēt 
ilgtspējīgu attīstību, cenšoties sasniegt 2030. gadam noteiktos klimata un 
enerģētikas mērķrādītājus un 2050. gadam noteikto klimatneitralitātes mērķi.”

2. daļa: “Ja atbalstu sniedz ar oglekļa cenas starpības līgumiem (CCD), šie deleģētie akti 
ļauj rīkot konkurējošu cenas piedāvājumu konkursus, kas ir tehnoloģiski neitrāli.”

groz. Nr. 260
1. daļa: “Ņemot vērā to, ka pāreja uz ilgtspējīgu ekonomiku ir jāapvieno ar Eiropas 

konkurētspējas saglabāšanu un darbvietu radīšanu, Eiropas zaļā kursa sekmīgas 
īstenošanas nolūkā ir ļoti svarīgi, lai vienotais tirgus netiktu pārslogots ar papildu 
izmaksām, ko uzņēmumiem varētu radīt pielāgošanās jaunajai normatīvajai videi.”

2. daļa: “Tāpēc Komisijai būtu jāizmanto regulatīvais moratorijs un jāsniedz analīze pa 
nozarēm par augstāku enerģijas un izejvielu cenu kumulatīvo ietekmi, jauniem 
tiesību aktiem un Ukrainā notiekošā kara ietekmi.”

3. daļa: “Minētā analīze ir jāizmanto, lai nekavējoties mazinātu slogu uzņēmumiem, 
atliekot to aktu pieņemšanu, kas nevajadzīgi palielinātu izmaksas uzņēmumiem, 
kuri jau ir nonākuši grūtībās.” Katra tiesību akta sagatavošanas posmā būtu 
jāiekļauj principa “viens pieņemts – viens atcelts” proaktīva īstenošana.”

groz. Nr. 262
1. daļa: “Līdz 2030. gada 31. decembrim ūdeņraža importēšanā izmantotiem kuģiem un 

sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) importēšanā izmantotiem kuģiem tiek iedalītas 
bezmaksas kvotas 100 % apmērā. Komisija līdz 2029. gada 1. janvārim novērtē, 
vai pēc 2030. gada būtu jāatliek kvotu bezmaksas iedales pakāpeniska izbeigšana 
ūdeņraža importēšanā izmantotiem kuģiem un LNG importēšanā izmantotiem 
kuģiem.”

2. daļa: “Šāda novērtējuma pamatā ir “labāko pieejamo tehnisko paņēmienu” (LPTP) 
pieeja un izvērtējums par piegādes drošību un gāzes iepirkuma pieejamību cenas 
ziņā.”
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groz. Nr. 288
1. daļa: “No [gads pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā] kvotas nepārdod par cenu zem 

minimālās robežvērtības. Dalībvalstis neatļauj minētās kvotas turētājam kvotu 
nodošanu vai izsolīšanu, ja nav sasniegta šī oglekļa cenas minimālā robežvērtība. 
Gadā pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā cenas minimālā robežvērtība ir EUR 60 par 
tonnu CO2 ekv.,”

2. daļa: “un to ik gadu palielina, izmantojot 9. panta trešajā daļā minēto lineāro 
samazinājuma koeficientu.”

ID
groz. Nr. 103
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “2 %”
2. daļa: šie vārdi

groz. Nr. 114
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu “un izņemot elektroenerģiju, kas ražota, izmantojot 

dūmgāzes” svītrošanu
2. daļa: vārdu “un izņemot elektroenerģiju, kas ražota, izmantojot dūmgāzes” svītrošana

The Left
groz. Nr. 45
1. daļa: “Būtu jānodrošina vēl citi stimuli siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ar 

izmaksefektīviem paņēmieniem. Tālab bezmaksas emisijas kvotu daļas 
noteikšanai būtu jāievieš bonus-malus sistēma.”

2. daļa: “Iekārtām, kuru siltumnīcefekta gāzu emisijas pārsniedz attiecīgās līmeņatzīmes, 
no 2026. gada bezmaksas emisijas kvotu attiecīgo daudzumu vajadzētu noteikt, 
atbilstīgi pienācīgi izstrādātam dekarbonizācijas plānam.”

3. daļa: “Savukārt iekārtas, kuru siltumnīcefekta gāzu emisiju līmenis ir zemāks par 
attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāstimulē, piešķirot papildu bezmaksas kvotas.”

groz. Nr. 55
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “piemēram, CCS un CCU,” un “piemēram, oglekļa 

uztveršanas tehnoloģijās”
2. daļa: šie vārdi

PPE
groz. Nr. 251
1. daļa: viss teksts, izņemot 1.a punktu
2. daļa: 1.a punkts

ECR
groz Nr. 2
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “1,5 °C”
2. daļa: šie vārdi

groz. Nr. 15
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un atkritumu likvidēšanas” (divās vietās tekstā)
2. daļa: šie vārdi
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groz. Nr. 16
1. daļa: “ES ETS īstenošanā būtu pēc iespējas jānovērš atbrīvojumi un kropļojoši 

pasākumi. Ilgtermiņā visām nozarēm vajadzētu būt nozīmei klimatneitralitātes 
sasniegšanā Savienībā līdz 2050. gadam, un uz visām CO2 emisijām būtu 
jāattiecas atbilstīgiem Savienības politikas instrumentiem. Sadzīves atkritumu 
sadedzināšanas iekārtu iekļaušana ES ETS veicinātu aprites ekonomiku, sekmējot 
produktu reciklēšanu, atkalizmantošanu un labošanu, vienlaikus palīdzot panākt 
visas ekonomikas dekarbonizāciju. Tā kā ES ETS jau aptver reciklēšanas un 
reģenerācijas darbības, sadzīves atkritumu sadedzināšanas iekārtu iekļaušana tās 
darbības jomā stiprinātu stimulus atkritumu ilgtspējīgai apsaimniekošanai 
atbilstīgi atkritumu apsaimniekošanas hierarhijai. Iekļaušana ES ETS darbības 
jomā papildinātu citus Savienības tiesību aktus atkritumu jomā. Turklāt atkritumu 
sadedzināšanas integrēšana ES ETS nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus to reģionu starpā, kuri sadzīves atkritumu sadedzināšanu ir iekļāvuši ES 
ETS darbības jomā, samazinot nodokļu konkurences risku reģionu starpā.”

2. daļa: “Tomēr, lai nepieļautu sadzīves atkritumu novirzīšanu no sadzīves atkritumu 
sadedzināšanas iekārtām uz Savienības atkritumu poligoniem, kas radītu metāna 
emisijas, un eksportu uz trešām valstīm ar iespējami kaitīgu ietekmi uz vidi, pirms 
sadzīves atkritumu sadedzināšanas iekārtu iekļaušanas Direktīvas 2003/87/EK 
darbības jomā no 2026. gada 1. janvāra būtu jāveic ietekmes novērtējums, kas 
jāsagatavo līdz 2024. gada 31. decembrim un kas attiecīgā gadījumā ir jāpapildina 
ar tiesību akta priekšlikumu, lai nepieļautu atkritumu novirzīšanu un šādu 
eksportu.”

groz. Nr. 38
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “1,5 °C”
2. daļa: šie vārdi

groz. Nr. 40
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “jāpieņem ex ante plāni par to, kā tās paredzējušas 

izmantot ES ETS ieņēmumus saskaņā ar saviem attiecīgajiem klimata un 
enerģētikas mērķrādītājiem, un tām būtu” un “2 %”

2. daļa: “jāpieņem ex ante plāni par to, kā tās paredzējušas izmantot ES ETS ieņēmumus 
saskaņā ar saviem attiecīgajiem klimata un enerģētikas mērķrādītājiem, un tām 
būtu”

3. daļa: “2 %”

groz. Nr. 48
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu “8”
2. daļa: šis vārds

groz. Nr. 53
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “Tādēļ vismaz 12 % no kvotām Klimata investīciju 

fonda ietvaros būtu jāizmanto, lai turpinātu attīstīt un ieviest ilgtspējīgus 
atjaunīgos energoresursus Savienībā atbilstīgi principam "energoefektivitāte 
pirmajā vietā".”

2. daļa: šie vārdi
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groz. Nr. 90
1. daļa: “Šīs direktīvas 3.b līdz 3.f pantu piemēro kvotu iedalei un piešķiršanai par I 

pielikumā uzskaitītajām aviācijas darbībām.  Direktīvas 3.g līdz 3.geb pantu 
piemēro kvotu iedalei un piešķiršanai par I pielikumā uzskaitītajām jūras 
transporta darbībām, kuras veic kuģi ar 5000 t vai lielāku bruto tonnāžu.”

2. daļa: “No 2027. gada 1. janvāra 3.g līdz 3.geb pants attiecas uz kvotu iedali un 
piešķiršanu I pielikumā uzskaitītajām jūras transporta darbībām, kuras veic kuģi ar 
400 t vai lielāku bruto tonnāžu. Līdz minētajam datumam Komisija veic 
novērtējumu attiecībā uz vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem visiem kuģiem un 
izvairīšanos no nevēlamas nelabvēlīgas ietekmes uz siltumnīcefekta gāzu 
emisijām, kas izrietētu no kuģu ar 5000 t vai lielāku bruto tonnāžu aizstāšanas ar 
vairākiem kuģiem, kuru bruto tonnāža ir mazāka par šo robežvērtību, ja tā netiktu 
pazemināta. Attiecīgā gadījumā Komisija minētajam novērtējumam pievieno 
tiesību akta priekšlikumu, lai grozītu šo direktīvu.”

3. daļa: “Līdz 2024. gada 31. decembrim Komisija ar Regulas (ES) 2021/1119 3. pantā 
minētās Eiropas Klimata pārmaiņu zinātniskās konsultatīvās padomes atbalstu, 
veic novērtējumu un iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par 
ietekmi, ko globālajam klimatam rada siltumnīcefekta gāzu emisijas, kuras nav 
CO2, CH4 un N2O, un daļiņas ar globālās sasilšanas potenciālu no kuģiem, kas 
piestāj vai atiet no kādas dalībvalsts jurisdikcijas ostām. Minētajam ziņojumam 
vajadzības gadījumā pievieno tiesību akta priekšlikumu, lai risinātu jautājumu par 
to, kā novērst šīs emisijas un daļiņas.”

groz. Nr. 103
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “2 %” un “Turklāt 0,5 % no kopējā kvotu daudzuma 

laikā no … [gads, kas seko gadam, kurā stājas spēkā šī grozījumu direktīva] līdz 
2030. gadam nodod Klimata investīciju fondam, kas izveidots saskaņā ar 10.a 
panta 8. punktu.”

2. daļa: “2 %”
3. daļa: “Turklāt 0,5 % no kopējā kvotu daudzuma laikā no … [gads, kas seko gadam, kurā 

stājas spēkā šī grozījumu direktīva] līdz 2030. gadam nodod Klimata investīciju 
fondam, kas izveidots saskaņā ar 10.a panta 8. punktu.”

groz. Nr. 116
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “nodrošinot, ka bezmaksas kvotu iedale produkta 

ražošanai nav atkarīga no izejvielām vai ražošanas procesa veida, ja ražošanas 
procesiem ir vienāds mērķis, ka tiek ņemts vērā materiālu apritīgas izmantošanas 
potenciāls vai ka netiek iekļautas iekārtas ar daļēji vai pilnībā dekarbonizētiem 
procesiem, kuras ražo produktus ar līdzīgiem vai vienādiem raksturlielumiem, 
kādus ražo tradicionālās iekārtas līmeņatzīmē, kuras ir izslēgtas no vai nespēj 
piedalīties līmeņatzīmju sistēmā.”

2. daļa: šie vārdi

groz. Nr. 130
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “jo īpaši par tādu kvotu daudzumu, kas vienāds ar 

Klimata investīciju fondam nodoto kvotu daudzumu saskaņā ar 10. panta 1. 
punkta piekto daļu [MF papildinājuma nodošana],”

2. daļa: šie vārdi

groz. Nr. 131
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “Īstenojot Klimata investīciju fondu, Komisija veic visus 

attiecīgos pasākumus saskaņā ar Regulu (ES, Euratom) 2020/2092, lai gadījumos, 
kad dalībvalstis nav ievērojušas tiesiskumu, saistībā ar pasākumiem un 
investīcijām, ko atbalsta Klimata investīciju fonds, nodrošinātu finanšu līdzekļu 
aizsardzību.”

2. daļa: šie vārdi
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groz. Nr. 135
1. daļa: “Modernizācijas fonda atbalsts būtu jāpiešķir tikai tādām dalībvalstīm, kas ir 

pieņēmušas juridiski saistošus mērķrādītājus klimatneitralitātes sasniegšanai līdz, 
vēlākais, 2050. gadam, kā arī pasākumus visu fosilo kurināmo izmantošanas 
pakāpeniskai pārtraukšanai termiņā, kas atbilst Regulā (ES) 2021/1119 
noteiktajiem mērķrādītājiem. izņemot vārdus “juridiski saistošus mērķrādītājus 
klimatneitralitātes sasniegšanai līdz, vēlākais, 2050. gadam, kā arī”

2. daļa: šie vārdi
3. daļa: “Turklāt nepiešķir nekādu Modernizācijas fonda atbalstu investīcijām, ko 

ierosinājusi saņēmēja dalībvalsts, attiecībā uz kuru tiek īstenota Regulas (ES, 
Euratom) 2020/2092 6. pantā noteiktā procedūra vai attiecībā uz kuru Padome ir 
pieņēmusi īstenošanas lēmumu par atbilstīgiem pasākumiem saskaņā ar minēto 
pantu.”

groz. Nr. 151
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un šā punkta pirmajā daļā minētās likvidēšanas”
2. daļa: šie vārdi

groz. Nr. 154
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “ietverot atkritumu likvidēšanu un sadedzināšanu”
2. daļa: šie vārdi

groz. Nr. 162
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “minētās regulas 4. pantā noteiktajiem Savienības 

klimata mērķrādītājiem un Savienības indikatīvajam siltumnīcefekta gāzu 
budžetam 2030.–2050. gadam, kā minēts šīs regulas 4. panta 4. punktā”

2. daļa: šie vārdi

groz. Nr. 247
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “kas iekļaujas efektīvāko iekārtu 10 % īpatsvarā, kā 

tas noteikts šajā pantā,”
2. daļa: šie vārdi
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groz. Nr. 323
1. daļa: “Periodam no 2021. līdz 2030. gadam tiek izveidots fonds, ar kuru atbalsta 

investīcijas, ko ierosinājušas saņēmējas dalībvalstis, tostarp, lai finansētu neliela 
mēroga investīciju projektus, modernizētu energosistēmas un uzlabotu 
energoefektivitāti (“Modernizācijas fonds”). Modernizācijas fondu finansē, izsolot 
kvotas, kā paredzēts 10. pantā, par labu saņēmējām dalībvalstīm. Atbalstu no 
Modernizācijas fonda piešķir dalībvalstīm, kuras saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) 2021/1119 ir pieņēmušas klimata politiku, kas ir saderīga ar 
kolektīvo mērķi panākt klimatneitralitāti vēlākais līdz 2050. gadam.”

2. daļa: “Turklāt atbalstu no Modernizācijas fonda nesniedz tādu saņēmējas dalībvalsts 
ierosinātu investīciju atbalstīšanai, attiecībā uz kurām notiek Regulas (ES, 
Euratom) 2020/2092 6. pantā paredzētā procedūra vai attiecībā uz kurām Padome 
ir pieņēmusi īstenošanas lēmumu par atbilstīgiem pasākumiem, ievērojot minēto 
pantu.”

The Left, ECR
groz. Nr. 17
1. daļa: “Būtu jāuzskaita visas siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas uztvertas un nodotas 

izmantošanai ar oglekļa uztveršanas un izmantošanas ("CCU") procesu 
starpniecību un kas nav pastāvīgi ķīmiski saistītas produktā tā, ka normālas 
lietošanas un atkritumu likvidēšanas gaitā tās nenonāk atmosfērā. Ja nav visu 
procesa posmu, jo īpaši emisijas no atkritumu sadedzināšanas iekārtām, uz ko 
attiecas oglekļa cenu noteikšana, tad, paļaujoties uz emisiju uzskaiti vietā, kur 
emisijas izplūst atmosfērā, tās netiktu pietiekami uzskaitītas.” izņemot vārdus “un 
atkritumu likvidēšanas” un “jo īpaši emisijas no atkritumu sadedzināšanas 
iekārtām”

2. daļa: “un atkritumu likvidēšanas”
3. daļa: “jo īpaši emisijas no atkritumu sadedzināšanas iekārtām”
4. daļa: “Lai reglamentētu oglekļa uztveršanu tā, ka tiek samazinātas neto emisijas, 

nodrošinātu, ka visas emisijas tiek uzskaitītas un ka netiek pieļauta dubultā 
uzskaite, vienlaikus radot ekonomiskus stimulus, Komisijai būtu jānovērtē, kā 
uzskaitīt siltumnīcefekta gāzu emisijas, ko uzskata par uztvertām un izmantotām, 
lai tās kļūtu ķīmiski saistītas produktā, balstoties uz produkta aprites cikla 
novērtējumu, piemēram, ja tās izmanto produkta ražošanā vai ja šāds 
proporcionāls samazinājums sekmē inovatīvu valsts rīcībpolitiku, ko apstiprinājusi 
kompetentā iestāde attiecīgajā dalībvalstī, lai nodrošinātu un stimulētu nozaru 
sadarbību, un attiecīgā gadījumā būtu jāiesniedz tiesību akta priekšlikums nolūkā 
iekļaut pārredzamu, salīdzināmu un uzticamu metodiku.”

groz. Nr. 52
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “Klimata investīciju fondam nebūtu jāatbalsta 

darbības, kas saistītas ar kodolenerģiju.”
2. daļa: šie vārdi

groz. Nr. 103AD1
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “2 %”
2. daļa: “2 %”
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groz. Nr. 115
1. daļa: “Ja uz iekārtu attiecas pienākums veikt energoauditu vai ieviest sertificētu 

energovadības sistēmu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2012/27/ES(*) 8. panta 4. punktu [atsauce uz pantu jāatjaunina pēc direktīvas 
pārskatīšanas], bezmaksas kvotas iedala tikai tad, ja tiek īstenoti audita ziņojuma 
vai sertificētas energovadības sistēmas ieteikumi, ar nosacījumu, ka relevanto 
investīciju atmaksāšanās laiks nepārsniedz astoņus gadus un šo investīciju 
izmaksas ir samērīgas. Pretējā gadījumā bezmaksas kvotu apjomu samazina 
saskaņā ar šā punkta devīto un desmito daļu.  Bezmaksas kvotu apjomu 
nesamazina, ja operators pierāda, ka tas ir īstenojis citus pasākumus, kas ļāvuši 
panākt tādus siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumus, kuri ir līdzvērtīgi 
attiecīgās iekārtas audita ziņojumā ieteiktajiem.  Šā punkta pirmajā daļā minētos 
pasākumus attiecīgi pielāgo.”

2. daļa: “Papildus šā punkta trešajā daļā noteiktajām prasībām līdz 2025. gada 1. jūlijam 
operatori nozarēs vai apakšnozarēs, kam ir tiesības uz bezmaksas kvotu iedali 
saskaņā ar 10.a un 10.b pantu, izstrādā dekarbonizācijas plānu katrai no savām 
iekārtām un to darbībām, uz ko attiecas šī direktīva. Šis plāns atbilst 
klimatneitralitātes mērķim, kas noteikts Regulas (ES) 2021/1119 2. panta 1. 
punktā un visos attiecīgajos nozares ceļvežos, kas sagatavoti saskaņā ar minētās 
regulas 10. pantu, un tajā nosaka:  … Ja nav izpildītas ne trešās daļas, ne ceturtās 
daļas prasības, divkāršo devītās daļas a), b) un c) apakšpunktā noteiktos 
procentuālos lielumus.”

3. daļa: “Papildu bezmaksas kvotas 10 % apmērā no piemērojamās līmeņatzīmju vērtības 
iedala iekārtām, kuru siltumnīcefekta gāzu emisiju līmenis nepārsniedz 10 % 
efektīvāko iekārtu vidējo rādītāju Savienībā kādā nozarē vai apakšnozarē attiecībā 
uz relevantajām produkta līmeņatzīmēm, ar nosacījumu, ka kvotas ir pieejamas 
saskaņā ar divpadsmito daļu.  Vienpadsmitajā daļā minētās papildu bezmaksas 
kvotu iedales nolūkā izmanto visas kvotas, kas nav iedalītas bezmaksas kvotu 
iedales samazinājuma gaitā saskaņā ar devīto un desmito daļu.”

Renew, PPE, ECR
groz. Nr. 52
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “Klimata investīciju fondam nebūtu jāatbalsta 

darbības, kas saistītas ar kodolenerģiju.”
2. daļa: šie vārdi

groz. Nr. 104
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “izņemot darbības kas saistītas ar kodolenerģiju”
2. daļa: šie vārdi

groz. Nr. 122
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “Klimata investīciju fonds neatbalsta darbības, kas 

saistītas ar kodolenerģiju.”
2. daļa: šie vārdi
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groz. Nr. 136
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “kodolenerģiju vai”
2. daļa: šie vārdi

ID, PPE
groz. Nr. 100
1. daļa: viss teksts, izņemot 1.a punktu
2. daļa: 1.a punkts

S&D, Verts/ALE
groz. Nr. 244
1. daļa: “[gads, kas seko gadam, kurā stājas spēkā šis grozījums] Savienības kvotu 

kopapjomu samazina par 70 miljoniem kvotu. Savienības kvotu kopapjomu 
2026. gadā samazina par 50 miljoniem kvotu.” izņemot vārdus “par 70 miljoniem 
kvotu Savienības kvotu kopapjomu 2026. gadā samazina par 50”

2. daļa: “par 70 miljoniem kvotu Savienības kvotu kopapjomu 2026. gadā samazina par 
50”

3. daļa: “[gads, kas seko gadam, kurā stājas spēkā šis grozījums]”
4. daļa: “Savienības kvotu kopapjomu palielina par [kvotu skaits, kas atbilst tam, cik lielā 

mērā ES ETS tiek piemērota jūras transporta darbībām, kā tas noteikts 3.g pantā] 
miljoniem kvotu, kuras paredzētas jūras transportam.”

5. daļa: “Sākot no 2024. gada un līdz 2025. gada beigām lineārais koeficients ir 4,4 %. 
Sākot no 2026. gada lineārais koeficients ir 4,5 %. Savienības kvotu kopapjomu 
Komisija publicē 3 mēnešu laikā no [ievieto datumu, kurā stājas spēkā 
grozījums].”

groz. Nr. 255/rev
1. daļa: viss teksts, izņemot a), b), c), d), e) punktu
2. daļa: a) punkts
3. daļa: b) punkts
4. daļa: c) punkts
5. daļa: d) punkts
6. daļa: e) punkts

Dažādi
Grozījumi Nr. 300, 301 un 377 bija atsaukti.
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5. Sociālais klimata fonds ***I

Ziņojums: David Casa, Esther de Lange (A9-0157/2022)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Priekšlikums noraidīt Komisijas priekšlikumu

priekšlikums noraidīt 
Komisijas 

priekšlikumu

165 ID PS - 91, 512, 27

Leģislatīvā akta projekts

atbildīgās komitejas 
grozījumi — balsošana 

kopumā

1-13
16-27
29-39
42-53

56
58-62
64-82
84-98
103-
124
126, 
127,
129
133-
136
138-
139
141,
144-
145
147-
155

komiteja +

bd

1/PS + 483, 142, 13

14 komiteja

2/PS + 471, 91, 71

bd

1/PS + 580, 45, 14

15 komiteja

2/PS + 326, 236, 67

bd

1/PS + 576, 48, 13

2/PS + 421, 177, 21

28 komiteja

3/PS + 332, 267, 34

bd

atbildīgās komitejas 
grozījumi — balsošana 

kopumā

40 komiteja

1/PS + 466, 162, 9
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

2/PS + 503, 98, 23

3/PS + 370, 232, 4

41 komiteja ats. +

54 komiteja PS + 538, 84, 19

bd

1 +

55 komiteja

2 +

bd

1 +

57 komiteja

2 +

bd

1 +

63 komiteja

2 +

bd

1 +

83 komiteja

2 +

bd

1/PS + 488, 135, 13

99 komiteja

2/PS + 455, 148, 22

100 komiteja PS + 458, 130, 49

bd

1/PS + 480, 64, 86

101 komiteja

2/PS + 460, 72, 101

bd

1/PS + 548, 83, 10

102 komiteja

2/PS + 461, 99, 74

bd125 komiteja

1/PS + 598, 31, 12
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

2/PS + 483, 142, 9

128 komiteja PS + 401, 211, 24

bd

1 +

2 +

130 komiteja

3 +

131 komiteja PS + 499, 131, 10

132 komiteja PS + 490, 127, 5

bd

1 +

137 komiteja

2 +

140 komiteja PS + 515, 107, 14

bd

1 +

142 komiteja

2 +

143 komiteja PS + 498, 114, 29

146 komiteja ats. +

166, 
167, 
168

PPE PS - 312, 318, 11MVU tiesības

170 S&D PS ↓

To pasākumu 
izslēgšana, kuri 

izslēgti no Taisnīgas 
pārkārtošanās fonda 

atbalsta tvēruma

161, 
162

Verts/ALE PS - 283, 348, 10

5. pants, aiz 3. punkta 163 Verts/ALE PS - 292, 345, 1

aiz 23. panta 164 Verts/ALE PS - 259, 359, 24

158S The Left PS - 40, 484, 114I pielikums

156 komiteja +

159S The Left PS - 35, 491, 112II pielikums

157 komiteja +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

aiz 11. apsv. 160 Verts/ALE PS - 279, 288, 69

aiz 15. apsv. 169 The Left PS - 273, 345, 23

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ECR: groz. Nr. 28 (1., 2. un 3. daļa), 54, 128, 131, 132, 140, 143
ID: groz. Nr. 165
PPE: groz. Nr. 14, 40, 99, 100, 128, 165, 166
Verts/ALE: groz. Nr. 160, 161–162, 163, 164, 166,167, 168,170
The Left: groz. Nr. 14 (1. un 2. daļa), 15 (1. un 2. daļa), 28, 125 (1. un 2. daļa), 99, 100, 

101, 102, 158, 159, 169

Pieprasījumi balsot atsevišķi
S&D: groz. Nr. 41, 128, 146

Pieprasījumi balsot pa daļām
ECR
groz. Nr. 55
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “pakāpeniska atteikšanās no iekšdedzes dzinēju 

transportlīdzekļiem”
2. daļa: šie vārdi

groz. Nr. 63
1. daļa: “finansē pasākumus un investīcijas mobilitātes un transporta ieviešanas apjoma 

palielināšanai, tostarp tiešus pasākumus un investīcijas,”
2. daļa: “kuru mērķis ir īstenot modālu pareju no privātā uz publisko transportu, kopīgo un 

aktīvo mobilitāti saskaņā ar 6. pantu”

groz. Nr. 130
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “ievēro Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā 

noteiktās pamatvērtības, tostarp tiesiskumu” un “saistībā ar Savienības budžeta 
aizsardzību, ja tiek pārkāpti tiesiskuma principi” 

2. daļa: “ievēro Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā noteiktās pamatvērtības, tostarp 
tiesiskumu”

3. daļa: “saistībā ar Savienības budžeta aizsardzību, ja tiek pārkāpti tiesiskuma principi”
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groz. Nr. 142
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “panākto emisiju samazinājumu un”
2. daļa: šie vārdi

S&D
groz. Nr. 40
1. daļa: “Fonda budžeta apjoms ir noteikts, pamatojoties uz novērtējumu par aplēsto 

summu, kas tiks iegūta, Savienības budžetā ieskaitot 25 % no prognozētajiem 
ieņēmumiem pirmajā periodā, kas saistīti ar komerciālo autotransportu, 
komerciālajām ēkām un citām degvielām, uz kurām attiecas IVa nodaļa [ETS 
direktīva]. Minētā summa būtu jāpapildina ar ieņēmumiem no 150 miljoniem 
kvotu izsoles saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 30.d panta 3. punktu. Pieņemot, 
ka oglekļa cena ir 35 EUR par tonnu, trīs gadu periodā būs pieejami vēl 5,25 
miljardi EUR. Kopā ar budžeta apjomu attiecīgajā periodā būs pieejami 16,39 
miljardi EUR. Komisijai būs jāiesniedz priekšlikums, lai noteiktu budžeta apjomu 
Sociālā klimata fonda otrajam periodam no 2028. līdz 2032. gadam, ņemot vērā 
sarunas par nākamo DFS un privāto ēku un privātā autotransporta nozaru 
iekļaušanu Direktīvas 2003/87/EK darbības jomā līdz 2029. gada 1. janvārim 
saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK [XX]. pantu. Tādējādi fonda budžeta apjoms visā 
tā darbības periodā no [regulas spēkā stāšanās diena] līdz 2032. gadam varētu 
sasniegt 72 miljardus EUR. Saskaņā ar Padomes Lēmumu (ES, Euratom) 
2020/205341 dalībvalstīm šie ieņēmumi būtu jādara pieejami Savienības budžetam 
kā pašu resursi.”

2. daļa: “Dalībvalstīm ievērojama daļa no savu plānu kopējām izmaksām jāfinansē pašām. 
Tie ir vismaz 60 % pagaidu tiešu ienākumu atbalsta gadījumā un vismaz 50 % 
mērķtiecīgu, strukturālu pasākumu un investīciju gadījumā. Atkāpjoties no šiem 
noteikumiem, būtu jāparedz iespēja mērķtiecīgiem, strukturāliem pasākumiem un 
investīcijām paredzētā valsts līdzfinansējuma daļu ierobežot līdz 40 % tām 
dalībvalstīm, kuras ir tiesīgas saņemt papildu finanšu līdzekļus no Modernizācijas 
fonda. Šajā nolūkā, kā arī saistībā ar investīcijām un pasākumiem nepieciešamās 
pārkārtošanās paātrināšanai un tās ietekmes mazināšanai attiecībā uz negatīvi 
ietekmētajiem iedzīvotājiem dalībvalstīm vispirms būtu jāizmanto to prognozētie 
ieņēmumi no emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas ēku un autotransporta nozarēs, 
kā noteikts Direktīvā 2003/87/EK. Fonda finansēšana nebūtu jāveic uz citu 
Savienības programmu un politikas jomu rēķina.”, izņemot vārdu “pagaidu”

3. daļa: šis vārds

groz. Nr. 57
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “ēku un autotransporta nozarēs radīto siltumnīcefekta 

gāzu emisiju iekļaušana Direktīvas 2003/87/EK darbības jomā, īstenojot”
2. daļa: šie vārdi

groz. Nr. 99
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “30.d panta 3. punktu” 
2. daļa: šie vārdi

groz. Nr. 101
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “4.b pantu”
2. daļa: šie vārdi

groz. Nr. 102
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “IVa nodaļu”
2. daļa: šie vārdi
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groz. Nr. 137
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu “pagaidu”
2. daļa: šis vārds

The Left
groz. Nr. 14
1. daļa: “Tādēļ daļa ieņēmumu, kas gūti no ēku un autotransporta nozaru iekļaušanas 

Direktīvas 2003/87/EK darbības jomā, būtu jāizmanto kā pašu resursi Savienības 
budžeta finansēšanai vispārēju ieņēmumu veidā saskaņā ar juridiski saistošo 
2020. gada 16. decembra1a Iestāžu nolīgumu ("Iestāžu nolīgums"), kurā ir 
noteikts ceļvedis jaunu pašu resursu ieviešanai nolūkā nodrošināt Savienības 
budžetam līdzekļus, lai efektīvāk mazinātu sociālo ietekmi, ko rada šāda 
iekļaušana, lai pārkārtošanās būtu taisnīga un iekļaujoša un lai neviens nebūtu 
atstāts novārtā. Saskaņā ar Iestāžu nolīgumu šādu jaunu pašu resursu grozu ir 
paredzēts ieviest līdz 2023. gada 1. janvārim. Zaļie pašu resursi ir līdzeklis 
Savienības budžeta saskaņošanai ar Savienības politikas prioritātēm, kas 
nodrošina Savienības pievienoto vērtību, un tie būtu jāizmanto, lai palīdzētu 
īstenot klimata politikas integrēšanas mērķus,”

2. daļa: “atmaksātu ar Eiropas Savienības Atveseļošanas instrumentu (NGEU) saistītos 
parādus un nodrošinātu Savienības budžeta noturību saistībā ar budžeta kā 
investīciju un garantiju instrumenta izmantošanu.”

groz. Nr. 15
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “mazaizsargātiem maziem uzņēmumiem”
2. daļa: šie vārdi
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groz. Nr. 125
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “tostarp oglekļa cenu noteikšanas,”
2. daļa: šie vārdi

S&D, The Left
groz. Nr. 28
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “Šādam tiešam ienākumu atbalstam nevajadzētu būt 

lielākam par 40 % no plānos aplēstajām kopējām izmaksām laikposmā no 2024. 
līdz 2027. gadam un laikposmā no 2028. līdz 2032. gadam tas būtu jānosaka 
atbilstīgi Komisijas veiktam novērtējumam par tiešā ienākumu atbalsta 
efektivitāti, pievienoto vērtību, turpmāko atbilstību un nepieciešamo līmeni, 
ņemot vērā strukturālo investīciju un pasākumu īstenošanas progresu un ietekmi, 
lai pakāpeniski pārtrauktu šo atbalstu līdz 2032. gada beigām.”

2. daļa: “Šādam tiešam ienākumu atbalstam nevajadzētu būt lielākam par 40 % no plānos 
aplēstajām kopējām izmaksām laikposmā no 2024. līdz 2027. gadam un 
laikposmā no 2028. līdz 2032. gadam tas būtu jānosaka atbilstīgi Komisijas 
veiktam novērtējumam par tiešā ienākumu atbalsta efektivitāti, pievienoto 
vērtību, turpmāko atbilstību un nepieciešamo līmeni, ņemot vērā strukturālo 
investīciju un pasākumu īstenošanas progresu un ietekmi, lai pakāpeniski 
pārtrauktu šo atbalstu līdz 2032. gada beigām.” izņemot vārdus “nevajadzētu būt 
lielākam par 40 % no plānos aplēstajām kopējām izmaksām laikposmā no 2024. 
līdz 2027. gadam un”

3. daļa: “nevajadzētu būt lielākam par 40 % no plānos aplēstajām kopējām izmaksām 
laikposmā no 2024. līdz 2027. gadam un”

ECR, S&D
groz. Nr. 83
1. daļa: “Dalībvalstis var iekļaut izmaksas par pasākumiem, ar kuriem sniedz pagaidu 

tiešu ienākumu atbalstu, tostarp elektroenerģijas nodokļu un maksu 
samazināšanu, kā pārejas pasākumu mazaizsargātām mājsaimniecībām un 
mājsaimniecībām, kuras skar enerģētiskā nabadzība vai mobilitātes nabadzība, lai 
mazinātu autotransporta degvielas un kurināmā cenu pieauguma radīto ietekmi. 
Šāds atbalsts ir pagaidu atbalsts minētajām mazaizsargātajām mājsaimniecībām, 
un to laika gaidā samazina, īstenojot strukturālus pasākumus vai investīcijas ar 
ilglaicīgu ietekmi, lai šiem atbalsta saņēmējiem efektīvi palīdzētu izkļūt no 
enerģētiskās nabadzības un mobilitātes nabadzības.”

2. daļa: “Šāda atbalsta apmērs nepārsniedz 40 % no katra plāna kopējām aplēstajām 
izmaksām 2024.–2027. gada periodā un 2028.–2032. gada periodam to nosaka 
atbilstīgi novērtējumam, ko Komisija veic saskaņā ar 24. panta 3. punktu, lai šādu 
atbalstu pakāpeniski pārtrauktu līdz 2032. gada beigām.”

Dažādi
Mohammed Chahim ir atsaucis savu atbalstu groz. Nr. 170.
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6. ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas aviācijas jomā pārskatīšana ***I

Ziņojums: Sunčana Glavak (A9-0155/2022)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Priekšlikums noraidīt Komisijas priekšlikumu

priekšlikums noraidīt 
Komisijas 

priekšlikumu

75 ID PS - 86, 516, 20

Leģislatīvā akta projekts

atbildīgās komitejas 
grozījumi — balsošana 

kopumā

1-9
12
14
16
18

21-29
31-32

43
49

53-57
60, 61

komiteja PS + 480, 74, 70

10 komiteja ats. +

13 komiteja ats. +

bd

1 +

15 komiteja

2 +

17 komiteja ats. +

19 komiteja ats. +

33 komiteja ats. +

34 komiteja ats./EB + 376, 249, 4

35 komiteja ats. +

39 komiteja PS + 320, 248, 67

40 komiteja PS + 320, 240, 71

41 komiteja PS + 324, 228, 71

42 komiteja PS + 326, 231, 67

bd

1 +

atbildīgās komitejas 
grozījumi — atsevišķa 

balsošana

44 komiteja

2 +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

3 +

4 +

5 +

45 komiteja ats. +

47 komiteja ats. +

48 komiteja ats. +

bd

1 +

2 +

50 komiteja

3 +

52 komiteja ats. +

58 komiteja ats. +

59 komiteja ats. +

62 komiteja ats./EB + 385, 241, 4

88 deputāti PS - 205, 423, 13

91 deputāti PS - 207, 418, 12

93 deputāti PS - 203, 427, 10

94 deputāti PS - 170, 458, 10

bd

1/PS + 543, 29, 64

2/PS + 491, 104, 30

20 komiteja

3/PS + 445, 104, 84

bd

1/PS + 506, 71, 63

36 komiteja

2/PS + 436, 166, 27

bd

1/PS + 545, 31, 64

ilgtspējīgas aviācijas 
degvielas

37 komiteja

2/PS + 434, 126, 60
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

76 ID ↓

1. pants, 1. daļa, 
pirms 1. punkta

Direktīva 2003/87/EK
1. pants, 1. daļa, aiz 

u) punkta

85 ECR -

89 deputāti -

30 komiteja EB - 193, 444, 4

63=
79=

PPE
PPE, S&D, 

Renew

+

92 deputāti PS - 251, 378, 9

38 komiteja -

1. pants, 1. daļa, 
1. punkts, b) 
apakšpunkts

Direktīva 2003/87/EK
3.c pants, 7. punkts 
(un saistītais apsv.)

65=
80=

PPE
PPE, S&D, 

Renew

+

77=
78=

deputāti PS - 146, 412, 761. pants, 1. daļa, 
2. punkts, c) 
apakšpunkts

Direktīva 2003/87/EK
3.d pants, 2. punkts

86 ECR -

87 ECR -1. pants, 1. daļa, aiz 
4. punkta

Direktīva 2003/87/EK
10.a pants, 8. punkts, 

aiz 2. daļas

46 komiteja +

1. pants, 1. daļa, 
6. punkts, 

a) apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
12. pants, 6. punkts, 

1. daļa, b) 
apakšpunkts

68 The Left -

1. pants, 1. daļa, 
6. punkts, 

a) apakšpunkts
Direktīva 2003/87/EK
12. pants, 6. punkts, 

2. daļa, 
iv) apakšpunkts

69S The Left -

bd

1/PS + 500, 134, 4

2/PS + 427, 181, 6

1. pants, 1. daļa, aiz 
6. punkta

Direktīva 2003/87/EK
14. pants, 2. punkts, 

aiz 2. daļas

11 komiteja

3/PS + 428, 186, 6
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

bd

1/PS + 465, 156, 2

2/PS + 434, 190, 6

51 komiteja

3/PS + 436, 174, 20

90 deputāti PS ↓

bd

1/PS ↓

95 deputāti

2/PS ↓

70 The Left PS - 257, 340, 45

71 The Left PS - 261, 347, 36

1. pants, 1. daļa, aiz 
9. punkta

Direktīva 2003/87/EK
30. pants, aiz 

4. punkta 72 The Left PS + 321, 278, 34

73 The Left -1. pants, 1. daļa, aiz 
10. punkta

Direktīva 2003/87/EK
I pielikums

74S The Left -

aiz 9. apsv. 66 The Left -

aiz 20. apsv. 82 ECR EB - 305, 306, 26

aiz 26. apsv. 83 ECR EB - 271, 354, 18

64 PPE PS - 290, 335, 13

67 The Left -

aiz 27. apsv.

84 ECR -

Komisijas priekšlikums PS + 479, 130, 32

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
PPE: groz. Nr. 39, 40, 41, 42, 64
ID: groz. Nr. 75
The Left groz. Nr. 70, 71, 72
S&D: atbildīgās komitejas grozījumi — balsošana kopumā; groz. Nr. 1, 20, 36, 37, 51, 

88, 90, 91, 93, 94, 95
Verts/ALE: groz. Nr. 77, 78, 91, 92, 93, 95

Pieprasījumi balsot atsevišķi
PPE: groz. Nr. 15, 19, 62
ECR: grozījumi Nr. 10, 13, 19, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 52, 58, 59
S&D: groz. Nr. 34
deputāti groz. Nr. 17, 45, 47, 48
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Pieprasījumi balsot pa daļām
ECR
groz. Nr. 11
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “paplašinot ES ETS darbības jomu, lai aptvertu šādas 

emisijas. Līdz brīdim, kad tiks pieņemts tiesību akta priekšlikums, ar ko paplašina 
šīs direktīvas darbības jomu, iekļaujot tajā ar CO2 nesaistītās emisijas, no 
2027. gada 31. decembra nolūkā ņemt vērā minētās ar CO2 nesaistītās emisijas 
aviācijas darbību radīto emisiju CO2 emisijas koeficientu reizina ar 1,8, no 
2028. gada 31. decembra — ar 1,9 un no 2029. gada 31. decembra — ar 2,0. 
Minētais multiplikators nedrīkst pārsniegt 2,0.”

2. daļa: “paplašinot ES ETS darbības jomu, lai aptvertu šādas emisijas.”
3. daļa: “Līdz brīdim, kad tiks pieņemts tiesību akta priekšlikums, ar ko paplašina šīs 

direktīvas darbības jomu, iekļaujot tajā ar CO2 nesaistītās emisijas, no 2027. gada 
31. decembra nolūkā ņemt vērā minētās ar CO2 nesaistītās emisijas aviācijas 
darbību radīto emisiju CO2 emisijas koeficientu reizina ar 1,8, no 2028. gada 
31. decembra — ar 1,9 un no 2029. gada 31. decembra — ar 2,0. Minētais 
multiplikators nedrīkst pārsniegt 2,0.”

groz. Nr. 15
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “proti, lidojumus, kuru attālums ir mazāks par 

1000 kilometriem.”
2. daļa: šie vārdi

groz. Nr. 36
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “Komisijai būtu jānodrošina, ka 70 % no šīm kvotām 

tiek piešķirtas konkrēti sintētisko aviācijas degvielu plašākai izmantošanai, 
prioritāti piešķirot nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgajām degvielām (RFNBO).”

2. daļa: šie vārdi

groz. Nr. 44
1. daļa: viss teksts, izņemot svītrotos vārdus “Dalībvalstis nosaka, kā tiek izmantoti” un 

izņemot vārdus “75 % izmanto”, vārdus “15 % no ieņēmumiem, kas gūti no 3.ea 
pantā minētajiem izlidojošajiem reisiem, izmanto” un vārdus “atlikušos 
ieņēmumus izmanto”

2. daļa: svītro vārdus “Dalībvalstis nosaka, kā tiek izmantoti”
3. daļa: “75 % izmanto”
4. daļa: “15 % no ieņēmumiem, kas gūti no 3.ea pantā minētajiem izlidojošajiem reisiem, 

izmanto”
5. daļa: “atlikušos ieņēmumus izmanto”

groz. Nr. 50
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “deleģētos” un “un ar CO2 nesaistītu aviācijas emisiju”
2. daļa: “deleģētos”
3. daļa: “un ar CO2 nesaistītu aviācijas emisiju”
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groz. Nr. 51
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “paplašinot ES ETS darbības jomu ar mērķi iekļaut tajā 

ar CO2 nesaistītas aviācijas emisijas.” un bez vārdiem “Līdz šīs direktīvas darbības 
jomas paplašināšanai, lai no 2027. gada 31. decembra tajā iekļautu otrajā daļā 
minēto gaisa kuģu operatoru ar CO2 nesaistītās emisijas, nolūkā ņemt vērā ar CO2 
nesaistītās aviācijas emisijas CO2 emisijas koeficientu attiecībā uz aviācijas 
darbību radītajām emisijām reizina ar 1,8, no 2028. gada 31. decembra —ar 1,9 
un no 2029. gada 31. decembra — ar 2,0.”

2. daļa: “paplašinot ES ETS darbības jomu ar mērķi iekļaut tajā ar CO2 nesaistītas aviācijas 
emisijas.”

3. daļa: “Līdz šīs direktīvas darbības jomas paplašināšanai, lai no 2027. gada 
31. decembra tajā iekļautu otrajā daļā minēto gaisa kuģu operatoru ar CO2 
nesaistītās emisijas, nolūkā ņemt vērā ar CO2 nesaistītās aviācijas emisijas CO2 
emisijas koeficientu attiecībā uz aviācijas darbību radītajām emisijām reizina ar 
1,8, no 2028. gada 31. decembra —ar 1,9 un no 2029. gada 31. decembra — 
ar 2,0.”

The Left
groz. Nr. 37
1. daļa: “Kopējo kvotu daudzumu, kas minēts 5.a punktā, piešķir tādā pašā veidā kā cenu 

starpības līgumu, kas sedz atlikušo cenu starpību starp fosilajām petrolejām un 
ilgtspējīgām aviācijas degvielām, lai sekmētu plašāku ilgtspējīgu aviācijas 
degvielu izmantošanu, prioritāti piešķirot nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgajām 
degvielām nediskriminējošā veidā, kā paziņots Eiropas Aviācijas drošības 
aģentūrai saskaņā ar Regulas ... [ReFuelEU regula]* 7., 8. un 9. pantu.”       Ikviens 
gaisa kuģa operators var pieteikties kvotu iedalei attiecībā uz lidojumiem, uz ko 
attiecas ES ETS, no 2024. gada 1. janvāra līdz 2029. gada 31. decembrim, 
pamatojoties uz 5.a punktā minēto degvielu plašāku izmantošanu.       Kvotu 
daudzums ir proporcionāls kopējām siltumnīcefekta gāzu emisijām, kas 
aiztaupītas saskaņā ar minēto degvielu izmantošanu, kā paredzēts Direktīvā (ES) 
2018/2001 un ETS direktīvas 14. panta 1. punktā minētajos deleģētajos aktos.       
Komisija nodrošina, ka emisijas no nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgajām 
degvielām, kurās izmanto ūdeņradi no atjaunīgajiem energoresursiem, gaisa kuģu 
operatoriem, kuri tās izmanto, tiek novērtētas kā nulles emisijas līdz brīdim, kad 
tiek pieņemts 14. panta 1. punktā minētais deleģētais akts.       Komisija katru 
gadu publicē izmaksu atšķirības starp petroleju un ilgtspējīgām aviācijas 
degvielām. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 23. pantu, 
lai šo direktīvu papildinātu attiecībā uz detalizētu kārtību aviācijas kvotu 
bezmaksas piešķiršanai par ilgtspējīgu aviācijas degvielu izmantojuma 
palielināšanu, sedzot cenas atšķirību par tonnu CO2, kas aiztaupīta, petrolejas 
vietā izmantojot minētās degvielas.       No 2028. gada 31. decembra Komisija 
katru gadu izvērtē šā punkta piemērošanu un rezultātus savlaicīgi iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei.”

2. daļa: “Pamatojoties uz šo novērtējumu un ņemot vērā ietekmes novērtējumu, Komisija 
vajadzības gadījumā var iesniegt tiesību akta priekšlikumu, lai līdz 2034. gada 31. 
decembrim piešķirtu skaitā un laikā ierobežotu kvotu apjomu gaisa kuģu 
operatoriem, kas palielina 3.c panta 5.a punktā minēto ilgtspējīgo aviācijas 
degvielu izmantošanu.”

Verts/ALE
groz. Nr. 95
1. daļa: “(9a) direktīvas 30. pantam pievieno šādu punktu: 4.a Līdz 2025. gada 1. janvārim 

Komisija: a) publicē atjauninātu analīzi par tādu aviācijas ietekmi uz klimatu, kas 
nav saistīta ar CO2 emisijām, ņemot vērā jaunākos zinātniskos pētījumus, un 
attiecīgā gadījumā nolemj nākt klajā ar tiesību aktu priekšlikumu kopumu, lai 
novērstu un samazinātu ar CO2 nesaistītu emisiju intensitāti;

2. daļa: b) attiecīgā gadījumā saskaņā ar šo direktīvu nāk klajā ar tiesību akta 
priekšlikumu par oglekļa emisiju korekcijas pasākumu oglekļa emisiju pārvirzes 
novēršanai.”

ECR, The Left
groz. Nr. 20
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1. daļa: “ES ETS direktīvai būtu jāpalīdz stimulēt gaisa pārvadājumu dekarbonizāciju. 
Šādas dekarbonizācijas panākšanā svarīga nozīme būtu pārejai no fosilajām 
degvielām uz aizvien plašāku ilgtspējīgu aviācijas degvielu, jo īpaši sintētisko 
aviācijas degvielu, izmantošanu. Tomēr, ņemot vērā augsto konkurences līmeni 
starp gaisa kuģu operatoriem, ES ilgtspējīgu aviācijas degvielu tirgus attīstību un 
būtisko cenu atšķirību starp fosilajām petrolejas un ilgtspējīgām aviācijas 
degvielām, minētā pāreja būtu jāatbalsta, stimulējot tos, kas pāreju veic agrāk. 
Tāpēc laikposmā no 2024. gada 1. janvāra līdz 2029. gada 31. decembrim kvotas 
būtu jāpiešķir tādā pašā veidā kā cenu starpības līgums, kas atsevišķiem gaisa 
kuģu operatoriem sedz atlikušo cenu starpību starp fosilajām petrolejas un 
ilgtspējīgām aviācijas degvielām, proporcionāli ilgtspējīgu aviācijas degvielu 
daudzumam, kas izmantots un paziņots saskaņā ar Regulu xxxx/xxxx 
[ReFuelEU regula]1a, lai stimulētu tos, kas pāreju veic agrāk, un atbalstītu 
ilgtspējīgu aviācijas degvielu ES tirgus izveidi. No 2024. gada 1. janvāra līdz 
2029. gada 31. decembrim būtu jārezervē 20 miljoni kvotu, un papildu 20 miljoni 
kvotu būtu jārezervē, ja lidojumi no EEZ uz trešām valstīm ietilpst ES ETS darbības 
jomā tajā pašā laikposmā. Minētās kvotas būtu jāņem no visu pieejamo kvotu 
kopuma, un tās būtu jāizmanto nediskriminējoši un tikai lidojumiem, uz kuriem 
attiecas ES ETS. Komisijai būtu jānodrošina, ka 70 % no šīm kvotām tiek piešķirtas 
konkrēti sintētisko aviācijas degvielu izmantošanai, prioritāti piešķirot 
nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgajām degvielām (RFNBO). Komisijai būtu pienācīgi 
jāuzskaita fosilo degvielu radītās CO2 emisijas un jānovērtē RFNBO kā tādas, kas 
gaisa kuģu operatoriem, kuri tās izmanto, rada nulles emisijas.”, izņemot vārdus 
“70 % no”

2. daļa: “70 % no”
3. daļa: “Pēc izvērtēšanas un ietekmes novērtējuma Komisija varētu nolemt iesniegt 

tiesību akta priekšlikumu, lai piešķirtu skaitā un laikā ierobežotu kvotu daudzumu, 
kas būtu jāizmanto ne vēlāk kā līdz 2034. gada 31. decembrim.”

Dažādi
Groz. Nr. 81 tika atzīts par nepieņemamu saskaņā ar Reglamenta 40. panta 5. punktu.
Juan Fernando López Aguilar arī atbalstīja groz. Nr. 89 un 92.

7. Paziņošana saskaņā ar Starptautiskās aviācijas radīto oglekļa emisiju 
izlīdzināšanas un samazināšanas shēmu (CORSIA) ***I

Ziņojums: Sunčana Glavak (A9-0145/2022)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Priekšlikums noraidīt Komisijas priekšlikumu

priekšlikums noraidīt 
Komisijas 

priekšlikumu

7 ID PS - 44, 549, 22

Leģislatīvā akta projekts

atbildīgās komitejas 
grozījumi — balsošana 

kopumā

1-6 komiteja +

Komisijas priekšlikums PS + 547, 44, 45

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ID: groz. Nr. 7
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8. Saistoši ikgadēji siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumi dalībvalstīs 
(Kopīgo centienu regula) ***I

Ziņojums: Jessica Polfjärd (A9-0163/2022)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Priekšlikums noraidīt Komisijas priekšlikumu

priekšlikums noraidīt 
Komisijas 

priekšlikumu

52 ID PS - 103, 463, 0

Leģislatīvā akta projekts

atbildīgās komitejas 
grozījumi — balsošana 

kopumā

1-7, 9-
10, 12, 
14, 15, 
17, 21

komiteja PS + 470, 65, 57

8 komiteja ats. +

13 komiteja ats. +

18 komiteja ats. +

19 komiteja ats. +

20 komiteja PS + 322, 275, 5

22 komiteja ats. +

24 komiteja ats. +

bd

1/PS + 428, 165, 10

2/PS + 312, 281, 3

3/PS + 311, 279, 12

26 komiteja

4/PS + 318, 231, 48

bd

1/PS + 541, 60, 3

28 komiteja

2/PS + 471, 125, 2

bd

1/PS + 547, 54, 5

2/PS + 453, 143, 5

atbildīgās komitejas 
grozījumi — atsevišķa 

balsošana

29 komiteja

3/PS + 447, 146, 2
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

4/PS + 440, 151, 0

bd

1 +

2 +

3 +

4 +

5 +

6 +

7 +

8 +

9 +

10 +

37 komiteja

11 +

38 komiteja ats. +

42 komiteja PS + 318, 276, 10

43 komiteja ats. +

44 The Left PS - 134, 465, 4

bd

1/PS + 519, 67, 26

1. pants, § 1, 
1. punkts

25 komiteja

2/PS + 435, 150, 7

68 ECR EB - 250, 334, 261. pants, § 1, aiz 
2. punkta

69 ECR -

1. pants, 1. daļa, 
3. punkts

Regula (ES) 2018/842
4. pants, 2. punkts, a) 

apakšpunkts

70 ECR PS - 111, 486, 13

71S ECR PS - 119, 486, 4

bd

1/PS + 499, 86, 24

1. pants, 1. daļa, 
3. punkts

Regula (ES) 2018/842
4. pants, 2. punkts, 

b) apakšpunkts

27AD1 komiteja

2/PS + 430, 168, 7



P9_PV(2022)06-08(VOT)_LV.docx 48 PE 733.409

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

3/PS + 431, 115, 63

57AD deputāti PS ↓

27AD2
S=

57ADS
=

komiteja
deputāti

PS + 452, 152, 81. pants, 1. daļa, 
3. punkts

Regula (ES) 2018/842
4. pants, 2. punkts, c) 

apakšpunkts
72 ECR PS ↓

1. pants, 1. daļa, 
3. punkts

Regula (ES) 2018/842
4. pants, 2. punkts, 
aiz c) apakšpunkta

73 ECR -

1. pants, 1. daļa, 
3. punkts

Regula (ES) 2018/842
4. pants – aiz 

2. punkta

74 ECR -

1. pants, 1. daļa, 
3. punkts

Regula (ES) 2018/842
4. pants, 3. punkts, 

1. daļa

75=
27AD3

=

ECR
komiteja

+

1. pants, 1. daļa, 
3. punkts

Regula (ES) 2018/842
4. pants, 3. punkts, 

2. daļa

76 ECR PS - 128, 482, 5

77S ECR PS - 122, 486, 51. pants, 1. daļa, 
3. punkts

Regula (ES) 2018/842
4. pants, 3. punkts, 

3. daļa

27AD4
=

57AD=

komiteja
deputāti

PS + 467, 138, 12

27AD5
S=

57ADS
=

komiteja
deputāti

PS + 466, 136, 91. pants, 1. daļa, 
3. punkts

Regula (ES) 2018/842
4. pants, 3. punkts, 

4. daļa
78 ECR PS ↓

1. pants, 1. daļa, 
3. punkts

Regula (ES) 2018/842
4. pants, 3. punkts, 

aiz 4. daļas

57AD deputāti PS - 72, 468, 73

79 ECR -1. pants, 1. daļa, 
3. punkts

Regula (ES) 2018/842
4. pants, aiz 4. punkta

80 ECR PS - 255, 327, 29
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

bd

1/PS + 505, 106, 3

2/PS + 446, 166, 4

30 komiteja

3/PS + 437, 142, 34

1. pants, 1. daļa, aiz 
3. punkta

Regula (ES) 2018/842
5. pants, 1. un 

2. punkts

58AD deputāti PS ↓

31 komiteja PS + 425, 181, 8

bd

1/PS + 510, 97, 8

2/PS + 431, 164, 3

3/PS + 439, 165, 2

32 komiteja

4/PS + 433, 168, 2

33 komiteja PS + 449, 165, 6

1. pants, 1. daļa, aiz 
3. punkta

Regula (ES) 2018/842
5. pants, 3. un 

4. punkts

34 komiteja PS + 449, 158, 4

58AD deputāti PS - 81, 520, 171. pants, 1. daļa, aiz 
3. punkta

Regula (ES) 2018/842
5. pants, 6. punkts

35 komiteja +

45S The Left PS - 119, 487, 101. pants, 1. daļa, 
4. punkts

Regula (ES) 2018/842
6. pants

36 komiteja +

1. pants, 1. daļa, 
5. punkts

Regula (ES) 2018/842
7. pants

46S The Left PS - 130, 477, 9

1. pants, 1. daļa, aiz 
5. punkta

Regula (ES) 2018/842
aiz 7. panta

81 ECR -

1. pants, 1. daļa, aiz 
6. punkta

Regula (ES) 2018/842
11. pants

47S The Left PS - 117, 486, 11

39 komiteja PS + 442, 171, 3

59 deputāti PS ↓

1. pants, 1. daļa, 
7. punkts

Regula (ES) 2018/842
11.a pants

82 ECR ↓



P9_PV(2022)06-08(VOT)_LV.docx 50 PE 733.409

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

1. pants, 1. daļa, 
7. punkts

Regula (ES) 2018/842
aiz 11.a panta

83 ECR -

48 The Left -1. pants, 1. daļa, aiz 
7. punkta

Regula (ES) 2018/842
15. pants

40 komiteja +

49 The Left -

41 komiteja PS + 344, 262, 5

1. pants, 1. daļa, aiz 
7. punkta

Regula (ES) 2018/842
15. pants

60 deputāti PS ↓

1. pants, § 1, aiz 
7. punkta

84 ECR -

Pielikums
Regula (ES) 2018/842

I pielikums

50 The Left -

11 komiteja PS + 343, 264, 5aiz 9. apsv.

54 deputāti PS ↓

62 ECR -aiz 12. apsv.

63 ECR -

51 PPE PS - 285, 324, 6

64 ECR -

aiz 13. apsv.

65 ECR -

14. apsv. 55S=
16S=

deputāti
komiteja

+

aiz 17. apsv. 66 ECR EB - 245, 335, 25

23 komiteja EB + 343, 262, 4

56 deputāti ↓

aiz 18. apsv.

67 ECR -

Komisijas priekšlikums PS + 437, 142, 40

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
PPE: groz. Nr. 26, 51
ID: groz. Nr. 52
S&D: atbildīgās komitejas grozījumi — balsošana kopumā

groz. Nr. 11 , 20, 25, 27AD1, 27AD2, 27AD4, 27AD5, 28, 30, 31-34, 39, 41, 42, 54, 
57AD, 58AD, 59, 60, 70, 71D, 72, 76, 77S, 78

Verts/ALE: groz. Nr. 26, 29, 31, 32, 33, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 57, 58, 60, 80
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Pieprasījumi balsot atsevišķi
deputāti groz. Nr. 30, 31, 32, 33, 34, 39
PPE: groz. Nr. 20, 42
ECR: groz. Nr. 8, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 

42, 43

Pieprasījumi balsot pa daļām
ECR
groz. Nr. 25
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un tā paver ceļu Savienības siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšanas mērķu noteikšanai pēc 2030. gada”
2. daļa: šie vārdi

groz. Nr. 26
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “tikai”, “Ja transporta patēriņā tādu biodegvielu un 

bioloģisko šķidro kurināmo, kā arī biomasas degvielu īpatsvars, kuras ražotas no 
pārtikas un dzīvnieku barības kultūraugiem, ir lielāks par maksimālo īpatsvaru, kas 
noteikts Direktīvas (ES) 2018/2001 26. pantā, šīs regulas vajadzībām vairs 
neuzskata, ka šīm degvielām un šķidrumiem ir nulles emisijas.” un “Komisija līdz 
2024. gada janvārim attiecīgā gadījumā iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei tiesību akta priekšlikumu, lai saskaņā ar šo pantu grozītu noteikumus par 
siltumnīcefekta gāzu emisiju noteikšanas un ziņošanas prasībām, kas iestrādātas 
Regulā (ES) 2018/1999.”

2. daļa: “tikai”
3. daļa: Ja transporta patēriņā tādu biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo, kā arī 

biomasas degvielu īpatsvars, kuras ražotas no pārtikas un dzīvnieku barības 
kultūraugiem, ir lielāks par maksimālo īpatsvaru, kas noteikts Direktīvas (ES) 
2018/2001 26. pantā, šīs regulas vajadzībām vairs neuzskata, ka šīm degvielām 
un šķidrumiem ir nulles emisijas.”

4. daļa: “Komisija līdz 2024. gada janvārim attiecīgā gadījumā iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei tiesību akta priekšlikumu, lai saskaņā ar šo pantu 
grozītu noteikumus par siltumnīcefekta gāzu emisiju noteikšanas un ziņošanas 
prasībām, kas iestrādātas Regulā (ES) 2018/1999.”

groz. Nr. 27
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “–2030.” (2. punkta b) apakšpunkts un 3. punkta 

3. daļa), “Dalībvalsts lineārās trajektorijas izejas punkts ir vai nu piecās 
divpadsmitajās daļās no laika perioda starp 2019. un 2020. gadu, vai 2020. gadā 
— atkarībā no tā, kurš no abiem attiecīgajai dalībvalstij aprēķina rezultātā dod 
mazāku sadales apjomu;”, svītro 2. punkta c) apakšpunktu un svītro 3. punkta 
pēdējo daļu

2. daļa: “–2030.” (2. punkta b) apakšpunkts un 3. punkta 3. daļa), 
3. daļa: “Dalībvalsts lineārās trajektorijas izejas punkts ir vai nu piecās divpadsmitajās 

daļās no laika perioda starp 2019. un 2020. gadu, vai 2020. gadā — atkarībā no 
tā, kurš no abiem attiecīgajai dalībvalstij aprēķina rezultātā dod mazāku sadales 
apjomu;”

4. daļa: svītro 2. punkta c) apakšpunktu
5. daļa: svītro 3. punkta pēdējo daļu
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groz. Nr. 29
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “Komisija līdz 2023. gada jūlijam attiecīgā gadījumā 

iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei tiesību akta priekšlikumu, ar ko nosaka 
vienu vai vairākus Savienības mēroga mērķrādītājus to emisiju, kas nav CO2 
emisijas un uz ko attiecas šīs regulas 2. panta 1. punkts, samazināšanai līdz 2030. 
gadam. Mērķrādītāju vai mērķrādītājus saskaņo ar aplēstajiem emisiju 
samazinājumiem, kas vajadzīgi, lai sasniegtu šīs regulas 1. pantā noteikto 
mērķrādītāju un Regulas (ES) 2021/1119 2. pantā noteikto mērķi, un tos ierosina 
pēc ciešas apspriešanās ar Zinātnisko konsultatīvo padomi klimata pārmaiņu 
jautājumos.”, “Ja Komisija saskaņā ar 1. punktu iesniedz tiesību akta priekšlikumu 
un novērtē, ka nav sagaidāms, ka emisiju, kas nav CO2 emisijas, samazinājumi 
sasniegs minētajā punktā minēto mērķrādītāju vai mērķrādītājus, Komisija sniedz 
ieteikumus par papildu ietekmes mazināšanas pasākumiem un dalībvalstis veic 
attiecīgus pasākumus.” un “kuros šajā nolūkā var iekļaut nozaru mērķrādītājus vai 
nozaru pasākumus, vai abus”

2. daļa: “Komisija līdz 2023. gada jūlijam attiecīgā gadījumā iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei tiesību akta priekšlikumu, ar ko nosaka vienu vai vairākus Savienības 
mēroga mērķrādītājus to emisiju, kas nav CO2 emisijas un uz ko attiecas šīs 
regulas 2. panta 1. punkts, samazināšanai līdz 2030. gadam. Mērķrādītāju vai 
mērķrādītājus saskaņo ar aplēstajiem emisiju samazinājumiem, kas vajadzīgi, lai 
sasniegtu šīs regulas 1. pantā noteikto mērķrādītāju un Regulas (ES) 2021/1119 
2. pantā noteikto mērķi, un tos ierosina pēc ciešas apspriešanās ar Zinātnisko 
konsultatīvo padomi klimata pārmaiņu jautājumos.

3. daļa: “Ja Komisija saskaņā ar 1. punktu iesniedz tiesību akta priekšlikumu un novērtē, 
ka nav sagaidāms, ka emisiju, kas nav CO2 emisijas, samazinājumi sasniegs 
minētajā punktā minēto mērķrādītāju vai mērķrādītājus, Komisija sniedz 
ieteikumus par papildu ietekmes mazināšanas pasākumiem un dalībvalstis veic 
attiecīgus pasākumus.”

4. daļa: “kuros šajā nolūkā var iekļaut nozaru mērķrādītājus vai nozaru pasākumus, vai 
abus”

groz. Nr. 30
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu “5” un 2. punkta svītrojumu
2. daļa: “5”
3. daļa: 2. punkta svītrojums

groz. Nr. 32
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “2024”, “10” un “2025”
2. daļa: “2024”
3. daļa: “10”
4. daļa: “2025”
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groz. Nr. 37
1. daļa: viss teksts, izņemot 1. punkta -a) apakšpunktu; 1. punkta -aa) apakšpunktu; 

1. punkta ba) apakšpunktu; 1. punkta bb) apakšpunktu; vārdus “Ja dalībvalsts 
divos vai vairākos secīgos gados pārsniedz ikgadējo emisijas kvotu apjomu, tā 
pārskata savu integrēto nacionālo enerģētikas un klimata plānu un ilgtermiņa 
stratēģiju saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1999. Dalībvalsts šo pārskatīšanu pabeidz 
sešu mēnešu laikā.”, vārdus ”Komisija sniedz ieteikumus, kuros norāda, kā ir 
jāpārskata integrētais nacionālais enerģētikas un klimata plāns vai nacionālā 
ilgtermiņa stratēģija, vai abi. Dalībvalsts paziņo Komisijai pārskatītos plānus kopā 
ar paziņojumu, kurā izklāstīts, kā ierosinātās pārskatīšanas novērsīs neatbilstību 
tās ikgadējiem emisiju sadales apjomiem un kā tā attiecīgā gadījumā ir reaģējusi 
uz Komisijas ieteikumiem. Ja integrētais nacionālais enerģētikas un klimata plāns 
vai ilgtermiņa stratēģija būtiski nemainās, dalībvalsts publicē skaidrojumu, kurā 
izklāsta savus apsvērumus.”, vārdus “sniedz” un “pārskata” 3. punktā, “Ja 
attiecīgā dalībvalsts ieteikumus vai būtisku to daļu neņem vērā, šī dalībvalsts 
sniedz Komisijai pamatojumu.”, 3.a un 3.b punkts

2. daļa: 1. punkta -a) apakšpunkts
3. daļa: 1. punkta -ab) apakšpunkts
4. daļa: 1. punkta ba) apakšpunkts
5. daļa: 1. punkta bb) apakšpunkts
6. daļa: “Ja dalībvalsts divos vai vairākos secīgos gados pārsniedz ikgadējo emisijas kvotu 

apjomu, tā pārskata savu integrēto nacionālo enerģētikas un klimata plānu un 
ilgtermiņa stratēģiju saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1999. Dalībvalsts šo 
pārskatīšanu pabeidz sešu mēnešu laikā.”

7. daļa: “Komisija sniedz ieteikumus, kuros norāda, kā ir jāpārskata integrētais nacionālais 
enerģētikas un klimata plāns vai nacionālā ilgtermiņa stratēģija, vai abi. 
Dalībvalsts paziņo Komisijai pārskatītos plānus kopā ar paziņojumu, kurā izklāstīts, 
kā ierosinātās pārskatīšanas novērsīs neatbilstību tās ikgadējiem emisiju sadales 
apjomiem un kā tā attiecīgā gadījumā ir reaģējusi uz Komisijas ieteikumiem. Ja 
integrētais nacionālais enerģētikas un klimata plāns vai ilgtermiņa stratēģija 
būtiski nemainās, dalībvalsts publicē skaidrojumu, kurā izklāsta savus 
apsvērumus.”

8. daļa: “sniedz” un “pārskata” (pirmajos divos 3. punkta teikumos)
9. daļa: “Ja attiecīgā dalībvalsts ieteikumus vai būtisku to daļu neņem vērā, šī dalībvalsts 

sniedz Komisijai pamatojumu.”
10. daļa: 3.a punkts
11. daļa: 3.b punkts

ECR:
groz. Nr. 27 AD 1 (4. pants, § 2, b) apakšpunkts)
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “–2030.” un “Dalībvalsts lineārās trajektorijas izejas 

punkts ir vai nu piecās divpadsmitajās daļās no laika perioda starp 2019. un 2020. 
gadu, vai 2020. gadā — atkarībā no tā, kurš no abiem attiecīgajai dalībvalstij 
aprēķina rezultātā dod mazāku sadales apjomu;”

2. daļa: “–2030.”
3. daļa: “Dalībvalsts lineārās trajektorijas izejas punkts ir vai nu piecās divpadsmitajās 

daļās no laika perioda starp 2019. un 2020. gadu, vai 2020. gadā — atkarībā no 
tā, kurš no abiem attiecīgajai dalībvalstij aprēķina rezultātā dod mazāku sadales 
apjomu;”

Dažādi
Groz. Nr. 61 tika atzīts par nepieņemamu.
Groz. Nr. 53 bija atsaukts.
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9. Zemes izmantošana, zemes izmantošanas maiņa un mežsaimniecība 
(ZIZIMM) ***I

Ziņojums: Ville Niinistö (A9-0161/2022)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Priekšlikums noraidīt Komisijas priekšlikumu

priekšlikums noraidīt 
Komisijas 

priekšlikumu

87 ID PS - 88, 519, 3

Leģislatīvā akta projekts

atbildīgās komitejas 
grozījumi — balsošana 

kopumā

1, 3, 5, 
7,

10-11, 
16, 19, 
21, 22, 
26, 29, 
31-33, 
44, 48, 
49, 59, 
62, 66, 

78

komiteja PS + 531, 72, 3

4 komiteja ats. +

6 komiteja ats. +

bd

1 +

8 komiteja

2 +

9 komiteja ats. +

12 komiteja ats. +

bd

1 +

13 komiteja

2/EB + 328, 280, 2

15 komiteja ats. +

bd

1/PS + 565, 38, 4

2/PS + 314, 283, 6

3/PS - 276, 315, 15

atbildīgās komitejas 
grozījumi — atsevišķa 

balsošana

17 komiteja

4/PS + 524, 86, 3
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

bd

1 +

18 komiteja

2 +

bd

1 +

2 +

20 komiteja

3 +

bd

1 +

23 komiteja

2 +

bd

1/PS + 586, 25, 3

2/PS + 300, 247, 58

24 komiteja

3/PS + 453, 146, 10

bd

1 +

25 komiteja

2 +

27 komiteja PS + 585, 18, 5

bd

1 +

30 komiteja

2 +

bd

1 +

34 komiteja

2 +

35 komiteja ats. +

36 komiteja PS + 484, 130, 4

37 komiteja ats. +

38 komiteja ats. +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

39 komiteja ats. +

bd

1 +

40 komiteja

2 +

bd

1 +

41 komiteja

2 +

42 komiteja ats. +

bd

1 +

2 +

43 komiteja

3 +

45 komiteja PS - 279, 324, 16

46 komiteja PS - 267, 331, 16

47 komiteja ats. +

52 komiteja PS - 270, 334, 13

bd

1 +

2 +

53 komiteja

3 +

bd

1/PS + 531, 42, 34

2/PS + 294, 285, 17

3/PS + 441, 133, 13

4/PS + 418, 165, 21

5/PS - 277, 311, 20

54 komiteja

6/PS + 463, 134, 18

55 komiteja bd
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

1/PS + 533, 17, 61

2/PS + 295, 264, 15

3/PS + 452, 100, 58

4/PS + 453, 144, 11

5/PS + 323, 229, 57

6/PS + 320, 286, 0

56 komiteja PS - 156, 444, 12

bd

1/PS + 550, 58, 0

2/PS + 484, 113, 3

3/PS + 336, 260, 5

4/PS + 492, 57, 59

5/PS + 358, 241, 16

6/PS + 511, 53, 47

7/PS + 491, 66, 52

8/PS + 542, 61, 2

9/PS + 575, 31, 4

10/PS + 515, 93, 5

57 komiteja

11/PS + 500, 97, 6

58 komiteja ats. +

bd

1 +

60 komiteja

2 +

61 komiteja ats. +

64 komiteja PS + 505, 42, 70

bd

1 +

65 komiteja

2 +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

3 +

4 +

67 komiteja ats. +

68 komiteja PS + 453, 119, 26

69 komiteja ats./EB + 325, 282, 2

70 komiteja ats. +

bd

1 +

74 komiteja

2 +

75 komiteja PS + 339, 254, 19

76 komiteja ats. +

bd

1 +

2 +

3 +

77 komiteja

4 +

79 komiteja ats. +

80 komiteja ats. +

bd

1/PS + 502, 108, 3

2/PS + 476, 94, 24

82 komiteja

3/PS + 481, 94, 22

2 komiteja +virsraksts

99 ECR ↓

85 The Left -

90 ID PS - 121, 480, 0

bd

1. pants, 1. daļa, 
3. punkts

Regula (ES) 2018/841
4. pants, 2. punkts, 

1. daļa 97AD1 Renew

1/PS + 338, 262, 3
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

2/PS - 282, 314, 9

3/PS - 287, 321, 4

bd

1/PS ↓

2/PS ↓

3/PS ↓

50AD1 komiteja

4/PS ↓

103 ECR PS - 276, 323, 9

104 ECR PS - 280, 309, 71. pants, 1. daļa, 
3. punkts

Regula (ES) 2018/841
4. pants, 2. punkts, 

aiz 1. daļas

105 ECR PS - 121, 332, 158

1. pants, 1. daļa, 
3. punkts

Regula (ES) 2018/841
4. pants, 2. punkts, 

2. daļa

97AD2
=

50AD2
=

Renew
komiteja

PS + 471, 140, 4

106 ECR -1. pants, 1. daļa, 
3. punkts

Regula (ES) 2018/841
4. pants, 2. punkts, 

aiz 2. daļas

107 ECR -

91S ID -

bd

1/PS + 559, 44, 9

2/PS + 479, 113, 10

3/PS + 327, 278, 6

4/PS - 293, 304, 12

5/PS + 467, 133, 8

6/PS + 467, 132, 7

1. pants, 1. daļa, 
3. punkts

Regula (ES) 2018/841
4. pants, 3. punkts

51 komiteja

7/PS + 437, 90, 7
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

1. pants, 1. daļa, 
3. punkts

Regula (ES) 2018/841
4. pants, aiz 3. punkta

108 ECR PS + 464, 147, 7

92S ID -

95 deputāti PS - 270, 334, 12

bd

1/PS + 573, 31, 4

63 komiteja

2/PS + 382, 204, 10

1. pants, 1. daļa, 
7. punkts, b) 
apakšpunkts

Regula (ES) 2018/841
9. pants, 2. punkts

109 ECR -

94=

98=

Verts/ALE
The Left

S&D
Renew

PS + 498, 116, 3

bd

1/PS ↓

2/PS ↓

3/PS ↓

4/PS ↓

5/PS ↓

6/PS ↓

7/PS ↓

8/PS ↓

9/PS ↓

1. pants, § 1, 
13. punkts

71 komiteja

10/PS ↓

110S ECR PS - 169, 437, 6

bd

1/PS + 502, 109, 2

2/PS + 308, 272, 2

72 komiteja

3/PS + 460, 136, 4

1. pants, 1. daļa, 
14. punkts

Regula (ES) 2018/841
13.c pants

111 ECR PS - 130, 327, 150
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

73 komiteja PS + 325, 210, 81

83 PPE PS ↓

1. pants, 1. daļa, aiz 
14. punkta

Regula (ES) 2018/841
aiz 13.d panta

96 S&D PS - 264, 296, 53

86 The Left -

93 ECR PS - 81, 350, 177

II pielikums

81 komiteja PS + 324, 258, 29

14 komiteja +4. apsv.

88 ID ↓

aiz 4. apsv. 84 PPE PS - 270, 338, 3

bd

1/PS - 103, 334, 172

5. apsv. 101 ECR

2/PS - 230, 352, 24

bd

1/PS + 575, 32, 6

28 komiteja

2/PS + 317, 239, 54

89 ID PS - 114, 492, 5

10. apsv.

102 ECR -

Komisijas priekšlikums PS + 472, 124, 22

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
Verts/ALE: groz. Nr. 45, 46, 50AD, 55, 56, 63, 64, 73, 83, 90, 94, 95, 97
ID: groz. Nr. 27, 50AD, 51 (4. daļa), 55, 87, 89, 90
S&D: atbildīgās komitejas grozījumi — balsošana kopumā

groz. Nr. 17, 24, 28, 36, 45, 46, 50AD, 51, 52, 54, 55, 57, 63, 68, 71, 72, 75, 81, 
82, 84, 90, 93, 94=98, 95, 96, 97AD, 110S, 111

ECR: groz. Nr. 17 (3. un 4. daļa), 150AD1 (4. daļa), 51 (4. daļa), 54 (2. un 4. daļa), 63, 
71, 101, 103, 104, 105, 108, 111

PPE: groz. Nr. 17 (3. un 4. daļa), 45, 46, 50AD (4. daļa), 51 (4. daļa), 52, 54 (2. un 5. 
daļa), 84, 95

Pieprasījumi balsot atsevišķi
Verts/ALE: groz. Nr. 15, 56, 60
ID: groz. Nr. 8, 69
ECR: groz. Nr. 4, 6, 9, 12, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 45, 46, 47, 52, 58, 61, 64, 67, 68, 69, 

70, 73, 75, 76, 79, 80
PPE: groz. Nr. 73
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Pieprasījumi balsot pa daļām
Verts/ALE
groz. Nr. 18
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “turpināt stiprināt Eiropas mežu īpašniekus, viņiem 

ilgtspējīgi apsaimniekojot mežu un”
2. daļa: šie vārdi

ECR
groz. Nr. 8
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “principu “nenodarīt būtisku kaitējumu” un minimuma 

aizsargpasākumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/852 17. un 
18. panta izpratnē, vienlaikus ņemot vērā”

2. daļa: šie vārdi

groz. Nr. 13
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “jāpieņem samazinājuma mērķrādītājs un papildinošie 

saistošie pasākumi, pateicoties kuriem, var ātri”
2. daļa: šie vārdi

groz. Nr. 20
1. daļa: “Vairākās ziņošanas kategorijās gan saistībā ar klimatrīcību, gan biodaudzveidības 

aizsardzību sevišķi svarīgs ir mirušu koku augsnes organiskais ogleklis un to oglekļa 
krātuves, no kā liela daļa vēlāk nonāk augsnes oglekļa krātuvē.  Ir gūti empīriski 
pierādījumi, ka nokaltuši koki raupju koksnes atlieku veidā funkcionē kā oglekļa 
piesaistītāji tāpat kā mežizstrādes produkti. Nokaltušie koki pēc tam sekmē mežu 
augsnes zemes oglekļa piesaistīšanu, nepieļaujot CO2 rašanos mineralizācijas 
procesa rezultātā: abi šie mehānismi būtu ziņojumos pienācīgi jāņem vērā. Tāpat 
pētījumi apstiprina globālas tendences, par kurām ziņo saistībā ar meža augšņu 
vertikālo augsnes organiskā oglekļa piemērojamību Eiropas mežos”

2. daļa: “saskaņā ar kuru aptuveni 55–65 % tiek uzglabāti augsnes 30 cm virskārtā un 
pārējie 40 % — lielākā dziļumā, līdz 1 m, it sevišķi organisko augšņu gadījumā.”

3. daļa: “Regula būtu jāgroza tieši šajā ziņā.”

groz. Nr. 23
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “Prioritāte būtu jāpiešķir fosilo emisiju nonākšanas 

atmosfērā apturēšanai.”
2. daļa: šie vārdi

groz. Nr. 25
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “par prioritāti”
2. daļa: šie vārdi

groz. Nr. 28
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “prioritāti piešķirot uz ekosistēmām balstītām pieejām 

un biodaudzveidībai nekaitīgai praksei, piemēram, dabai pietuvinātai 
mežsaimniecības praksei, proaktīvai apmežošanai, mežu oglekļa uzkrājumu 
atjaunošanai, agromežsaimniecības tvēruma paplašināšanai, oglekļa sekvestrēšanai 
augsnē un mitrāju atjaunošanai,”

2. daļa: šie vārdi

groz. Nr. 30
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “jāpārskata savi nacionālie enerģētikas un klimata plāni 

un ilgtermiņa stratēģijas, lai”
2. daļa: šie vārdi

groz. Nr. 34
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “būtu jāizvairās no dabisko un lauksaimniecības zemes 

platību apbūves. Tādēļ”
2. daļa: šie vārdi
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groz. Nr. 40
1. daļa: “Lai nodrošinātu informāciju meža ekosistēmas pakalpojumu novērtēšanai, Eiropā 

tiek izmantoti valstu meža inventarizācijas dati.  Meža inventarizācijas uzraudzības 
sistēmas dalībvalstīs atšķiras, jo katra valsts izmanto savu meža inventarizācijas 
sistēmu un atšķirīgu metodiku.”

2. daļa: “Komisijai un dalībvalstīm būtu jāsaskaņo rādītāji, definīcijas un dažādās 
inventarizācijas sistēmas, kā arī visā Savienībā jāizveido saskaņota mežu 
uzraudzības sistēma.”

groz. Nr. 41
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “saistībā ar 3. līmeņa metodikas piemērošanu, sākot ar 

2026. gadu”
2. daļa: šie vārdi

groz. Nr. 43
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “šīs regulas darbības jomas attiecināšanu arī uz 

Siltumnīcefekta gāzu emisijām un piesaistījumiem” un “kā arī piemēros šīm 
emisijām un piesaistījumiem īpašus mērķrādītājus.”

2. daļa: “šīs regulas darbības jomas attiecināšanu arī uz Siltumnīcefekta gāzu emisijām un 
piesaistījumiem”

3. daļa: “kā arī piemēros šīm emisijām un piesaistījumiem īpašus mērķrādītājus.”

groz. Nr. 53
1. daļa: “Konkrētās Savienības iestādes un dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus attiecīgi 

Savienības un valstu līmenī, lai turpinātu palielināt siltumnīcefekta gāzu neto 
piesaistījumus ZIZIMM sektorā, sākot ar 2031. gadu, nolūkā palīdzēt īstenot Parīzes 
nolīguma 5. panta 1. punktu un nodrošināt ilgtspējīgu un paredzamu dabisko 
piesaistītāju ilgtermiņa ieguldījumu Savienības klimatneitralitātes mērķa 
sasniegšanā vēlākais līdz 2050. gadam un mērķa pēc tam panākt negatīvas 
emisijas sasniegšanā, kā tas ir noteikts Regulā (ES) 2021/1119.”

2. daļa: “Līdz 2025. gada 1. janvārim Komisija, ņemot vērā Eiropas Zinātniskās 
konsultatīvās padomes klimata pārmaiņu jautājumos sniegto ieteikumu un 
Savienības siltumnīcas efektu izraisošo gāzu budžetu, kas ir noteikts Regulā (ES) 
2021/1119, kā arī, pamatojoties uz integrētajiem nacionālajiem enerģētikas un 
klimata plāniem, kurus dalībvalstis ir iesniegušas līdz 2024. gada 30. jūnijam 
saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1999 14. panta 2. punktu, pieņem priekšlikumu grozīt 
šo regulu,”

3. daļa: “lai noteiktu Savienības un dalībvalstu mērķrādītājus attiecībā uz neto 
siltumnīcefekta gāzu piesaistījumiem zemes izmantošanā, zemes izmantošanas 
maiņā un mežsaimniecībā vismaz 2035., 2040., 2045. un 2050. gadam”

groz. Nr. 55
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “principu “nenodarīt būtisku kaitējumu” un”, “un 

minimuma aizsargpasākumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
2020/852 17. un 18. panta izpratnē, vienlaikus ievērojot ”, “Komisija izdod 
vadlīnijas, lai paredzētu kopīgus noteikumus un metodiku šajā punktā noteiktā 
mērķa sasniegšanai.” un “Komisija ir arī pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 16. pantu, lai noteiktu minimālos kritērijus biodaudzveidības monitoringa 
iekļaušanai zemes monitoringa sistēmās.”

2. daļa: “principu “nenodarīt būtisku kaitējumu” un”
3. daļa: “un minimuma aizsargpasākumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 

2020/852 17. un 18. panta izpratnē, vienlaikus ievērojot” izņemot vārdus “17. un”
4. daļa: “17. un”
5. daļa: “Komisija izdod vadlīnijas, lai paredzētu kopīgus noteikumus un metodiku šajā 

punktā noteiktā mērķa sasniegšanai.”
6. daļa: “Komisija ir arī pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 16. pantu, lai 

noteiktu minimālos kritērijus biodaudzveidības monitoringa iekļaušanai zemes 
monitoringa sistēmās.”
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groz. Nr. 57
1. daļa: §1, izņemot vārdus “attiecīgā gadījumā dod ieteikumus dalībvalstīm par 

grozījumiem, kas jāizdara to KLP stratēģiskajos plānos saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2021/2115 120. pantu, lai” un “prioritāti 
piešķirot uz ekosistēmām balstītu pieeju veicināšanai mežu, lauksaimniecības 
zemes un agromežsaimniecības jomā. Šajos ieteikumos”

2. daļa: “attiecīgā gadījumā dod ieteikumus dalībvalstīm par grozījumiem, kas jāizdara to 
KLP stratēģiskajos plānos saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
2021/2115 120. pantu, lai”

3. daļa: “prioritāti piešķirot uz ekosistēmām balstītu pieeju veicināšanai mežu, 
lauksaimniecības zemes un agromežsaimniecības jomā. Šajos ieteikumos”

4. daļa: §2, izņemot vārdus “prioritāti piešķir uz ekosistēmām balstītu pieeju veicināšanai 
mežu un lauksaimniecības zemes jomā” un “atlasa, pamatojoties uz objektīviem, 
zinātniski pamatotiem un pārredzamiem kopējiem kritērijiem, un tie atalgo prakses, 
kuru labvēlīgā ietekme uz klimatu un vidi ir zinātniski pierādīta un kuras”

5. daļa: “prioritāti piešķir uz ekosistēmām balstītu pieeju veicināšanai mežu un 
lauksaimniecības zemes jomā”

6. daļa: “atlasa, pamatojoties uz objektīviem, zinātniski pamatotiem un pārredzamiem 
kopējiem kritērijiem, un tie atalgo prakses, kuru labvēlīgā ietekme uz klimatu un 
vidi ir zinātniski pierādīta un kuras”

7. daļa: §3
8. daļa: §4
9. daļa: §5, izņemot vārdus “un reizi divos gados pēc tam” un “tostarp uz dzimumu 

līdztiesību un darba apstākļiem, gan valstu, gan reģionālā līmenī”
10. daļa: “un reizi divos gados pēc tam”
11. daļa: “tostarp uz dzimumu līdztiesību un darba apstākļiem, gan valstu, gan reģionālā 

līmenī”

groz. Nr. 60
1. daļa: “Ne vēlāk kā vienu gadu pēc [šīs grozošās regulas stāšanās spēkā] Komisija 

pieņem deleģēto aktu, ar ko, pamatojoties uz mērījumu datiem, nosaka 
Savienības pirmatnējo un seno mežu galveno kategoriju, kas iekļautas 
apsaimniekotas meža zemes kategorijā, koriģēto oglekļa uzkrājuma vērtību.”

2. daļa: “Komisija izmanto datu kopas, kas iegūtas pabeigtu vai joprojām īstenotu 
relevanto pirmatnējo un seno mežu tipu pētniecības projektu ietvaros, un izmanto 
citus Savienības instrumentus, lai finansētu projektus, kuri attiecas uz tādiem 
mežu tipiem, par ko trūkst datu. Attiecīgā gadījumā pamatprogrammas “Apvārsnis 
Eiropa” ietvaros šajā nolūkā var izsludināt īpašu uzaicinājumu iesniegt 
piedāvājumus, kas attiecas uz klimatmitigāciju un klimatadaptāciju.”

groz. Nr. 63
1. daļa: viss teksts, izņemot svītrojumu “oglekļa uzglabāšanas produktu kategorijas, 

tostarp”
2. daļa: šie vārdi

groz. Nr. 65
1. daļa: “Ja Komisija konstatē, ka dalībvalsts divus gadus pēc kārtas nav sasniegusi savu 

gada mērķrādītāju, kas noteikts 4. panta 3. punktā, tā šai dalībvalstij izdod 
ieteikumus, norādot pienācīgus papildu pasākumus ZIZIMM sektorā, ar kuriem šo 
situāciju labot. Komisija šādus ieteikumus dara publiski pieejamus. Komisija var 
šai dalībvalstij arī sniegt papildu tehnisko atbalstu.”, izņemot vārdus “izdod 
ieteikumus, norādot pienācīgus papildu pasākumus ZIZIMM sektorā, ar kuriem šo 
situāciju labot. Komisija šādus ieteikumus dara publiski pieejamus. Komisija var” 
un “arī”

2. daļa: “izdod ieteikumus, norādot pienācīgus papildu pasākumus ZIZIMM sektorā, ar 
kuriem šo situāciju labot. Komisija šādus ieteikumus dara publiski pieejamus. 
Komisija var” un “arī”

3. daļa: “Ja tiek izdoti ieteikumi saskaņā ar pirmo daļu, attiecīgā dalībvalsts sešu mēnešu 
laikā pēc ieteikumu saņemšanas groza savu nacionālo enerģētikas un klimata 
plānu un ilgtermiņa stratēģiju, kā minēts Regulas (ES) 2018/1999 3. un 15. pantā, 
lai pieņemtu pienācīgus papildu pasākumus, ņemot vērā”

4. daļa: “Ja attiecīgā dalībvalsts neņem vērā Komisijas ieteikumus, Komisija apsver iespēju 
veikt pasākumus saskaņā ar Līgumiem.”
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groz. Nr. 71
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “Dabisko traucējumu”, “-a) vai -aa) apakšpunktā 

noteiktais nosacījums un visi”, -a) dalībvalsts ir iesniegusi Komisijai pietiekamus 
pierādījumus, ka pozitīvais rezultāts ir tieši saistīts ar dabisko traucējumu ietekmi, 
kas aprēķināta saskaņā ar VI pielikumu; Komisija dara publiski pieejamus 
dalībvalstu iesniegtos pierādījumus”, “un var tos noraidīt, ja, pārbaudījusi no 
dalībvalsts saņemto informāciju, tā uzskata, ka tie nav pietiekami pamatoti vai ir 
nesamērīgi; vai”, “-aa) dalībvalsts ir iesniegusi Komisijai pietiekamus pierādījumus, 
ka pozitīvais rezultāts ir tieši saistīts ar klimata pārmaiņu izraisītu ekosistēmas 
traucējumu ietekmi un ka šos traucējumus nebija iespējams prognozēt vai novērst, 
it sevišķi — īstenojot pietiekamus klimatadaptācijas pasākumus, lai nodrošinātu 
klimata pārmaiņu skarto teritoriju noturību,”, “kā paredz 5.a punktā minētajā 
deleģētajā aktā noteiktā metodika; Komisija var noraidīt dalībvalsts sniegtos 
pierādījumus, ja, pārbaudījusi no dalībvalsts saņemto informāciju, tā uzskata, ka tie 
nav pietiekami pamatoti vai ir nesamērīgi; un”, “ba) dalībvalsts ievēro Direktīvu 
92/43/EEK un Direktīvu 2009/147/EK;”, “pēc tam, kad ir izsmeltas visas citas 
elastības iespējas, kas pieejamas saskaņā ar 12. pantu,” un “5.a Līdz … [6 mēneši 
pēc šis regulas stāšanās spēkā] Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 16. 
pantu, lai papildinātu šo regulu, nosakot metodiku klimata pārmaiņu izraisītu 
ekosistēmas traucējumu ietekmes novērtēšanai, kā minēts 3. punkta -aa) 
apakšpunktā.”

2. daļa: “Dabisko traucējumu”
3. daļa: “-a) vai -aa) apakšpunktā noteiktais nosacījums un visi”
4. daļa: “-a) dalībvalsts ir iesniegusi Komisijai pietiekamus pierādījumus, ka pozitīvais 

rezultāts ir tieši saistīts ar dabisko traucējumu ietekmi, kas aprēķināta saskaņā ar VI 
pielikumu; Komisija dara publiski pieejamus dalībvalstu iesniegtos pierādījumus”

5. daļa: “un var tos noraidīt, ja, pārbaudījusi no dalībvalsts saņemto informāciju, tā uzskata, 
ka tie nav pietiekami pamatoti vai ir nesamērīgi; vai”

6. daļa: “-aa) dalībvalsts ir iesniegusi Komisijai pietiekamus pierādījumus, ka pozitīvais 
rezultāts ir tieši saistīts ar klimata pārmaiņu izraisītu ekosistēmas traucējumu 
ietekmi un ka šos traucējumus nebija iespējams prognozēt vai novērst, it sevišķi — 
īstenojot pietiekamus klimatadaptācijas pasākumus, lai nodrošinātu klimata 
pārmaiņu skarto teritoriju noturību,”

7. daļa: “kā paredz 5.a punktā minētajā deleģētajā aktā noteiktā metodika; Komisija var 
noraidīt dalībvalsts sniegtos pierādījumus, ja, pārbaudījusi no dalībvalsts saņemto 
informāciju, tā uzskata, ka tie nav pietiekami pamatoti vai ir nesamērīgi; un”

8. daļa: “ba) dalībvalsts ievēro Direktīvu 92/43/EEK un Direktīvu 2009/147/EK;”
9. daļa: “pēc tam, kad ir izsmeltas visas citas elastības iespējas, kas pieejamas saskaņā ar 

12. pantu,”
10. daļa: “5.a Līdz … [6 mēneši pēc šis regulas stāšanās spēkā] Komisija pieņem deleģētos 

aktus saskaņā ar 16. pantu, lai papildinātu šo regulu, nosakot metodiku klimata 
pārmaiņu izraisītu ekosistēmas traucējumu ietekmes novērtēšanai, kā minēts 3. 
punkta -aa) apakšpunktā.”

groz. Nr. 72
1. daļa: teksts, izņemot svītrojumu “ņemot vērā elastības iespējas, kas izmantotas saskaņā 

ar 12. un 13.b pantu” un izņemot vārdus “Ja Komisija konstatē, ka dalībvalsts 
neievēro šajā regulā paredzētos noteikumus, tā īsteno vajadzīgos pasākumus 
saskaņā ar Līgumiem.”

2. daļa: svītro “ņemot vērā elastības iespējas, kas izmantotas saskaņā ar 12. un 13.b pantu”
3. daļa: “Ja Komisija konstatē, ka dalībvalsts neievēro šajā regulā paredzētos noteikumus, tā 

īsteno vajadzīgos pasākumus saskaņā ar Līgumiem.”
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groz. Nr. 74
1. daļa: ““1. Dalībvalstis līdz 2027. gada 15. martam attiecībā uz 2021.–2025. gada periodu 

un līdz 2032. gada 15. martam attiecībā uz 2026.–2030. gada periodu Komisijai 
iesniedz izpildes ziņojumu, kurā iekļauj attiecīgā perioda kopējo emisiju un kopējo 
piesaistījumu bilanci par katru no 2. panta 1. punkta a)–f) apakšpunktā norādītajām 
zemes uzskaites kategorijām attiecībā uz 2021.–2025. gada periodu un 2. panta 2. 
punkta a)–j) apakšpunktā norādītajām kategorijām attiecībā uz 2026.–2030. gada 
periodu, ievērojot šajā regulā noteiktos uzskaites noteikumus. Izpildes ziņojumā 
iekļauj šādu aspektu novērtējumu: a) rīcībpolitikas un pasākumi attiecībā uz 
iespējamām pretrunām ar citiem Savienības vidiskajiem mērķiem un stratēģijām, 
piemēram, tiem, kas noteikti 8. vides rīcības programmā, ES biodaudzveidības un 
bioekonomikas stratēģijās; aa) pasākumi, ko dalībvalstis īstenojušas, lai ievērotu 4. 
panta 4.a punktu; b) sinerģijas starp klimata pārmaiņu mīkstināšanu un 
pielāgošanos tām, tostarp rīcībpolitikas un pasākumi, ar ko mazināt zemes 
neaizsargātību pret dabiskiem traucējumiem un klimatu; c) sinerģijas starp klimata 
pārmaiņu mīkstināšanu un biodaudzveidību; Šādā ziņojumā attiecīgā gadījumā 
iekļauj ziņas par nodomu izmantot 11. pantā minētās elastības iespējas un 
attiecīgos apjomus vai par šādu elastības iespēju izmantojumu un attiecīgajiem 
apjomiem. Ziņojumus viegli piekļūstamā formātā dara pieejamus sabiedrībai. 
Atbilstības ziņojumu balsta uz ikgadējām datu kopām, tostarp informāciju no 
augsnes monitoringa sistēmām, piemēram, LUCAS apsekojuma, kas izmanto 
paraugus, kuri ņemti vismaz 30 cm dziļumā, un iekļauj visus relevantos parametrus, 
kuri ietekmē augsnes potenciālu sekvestrēt oglekli.” 

2. daļa: “kas izmanto paraugus, kuri ņemti vismaz 30 cm dziļumā, un iekļauj visus 
relevantos parametrus, kuri ietekmē augsnes potenciālu sekvestrēt oglekli.”

groz. Nr. 77
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “2025., 2027. un 2032. gadā”, “ietverot novērtējumu 

par 11. pantā minēto elastības iespēju ietekmi uz šīs regulas mērķu sasniegšanu” 
un “Pēc tam, kad ir stājies spēkā tiesību akts, kas attiecas uz Savienības tiesisko 
regulējumu dabas atjaunošanas jomā, Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei 
iesniedz ziņojumu, kurā novērtē šīs regulas, jo īpaši 4. pantā noteikto saistību un 
mērķrādītāju, atbilstību minētajā tiesību aktā noteiktajiem mērķiem. Ziņojumam 
vajadzības gadījumā var pievienot tiesību akta priekšlikumu šīs regulas grozīšanai.”

2. daļa: “2025., 2027. un 2032. gadā”
3. daļa: “ietverot novērtējumu par 11. pantā minēto elastības iespēju ietekmi uz šīs regulas 

mērķu sasniegšanu”
4. daļa: “Pēc tam, kad ir stājies spēkā tiesību akts, kas attiecas uz Savienības tiesisko 

regulējumu dabas atjaunošanas jomā, Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei 
iesniedz ziņojumu, kurā novērtē šīs regulas, jo īpaši 4. pantā noteikto saistību un 
mērķrādītāju, atbilstību minētajā tiesību aktā noteiktajiem mērķiem. Ziņojumam 
vajadzības gadījumā var pievienot tiesību akta priekšlikumu šīs regulas grozīšanai.”

groz. Nr. 82
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “dalībvalstu noteiktās aizsargājamās teritorijas, lai 

sasniegtu aizsargājamo teritoriju mērķrādītājus;” un “sistēma augsnes oglekļa 
uzkrājumu monitoringam, kas citu starpā izmanto Zemes izmantošanas un zemes 
pārklājuma statistiskā apsekojuma (LUCAS) datu kopas”

2. daļa: “dalībvalstu noteiktās aizsargājamās teritorijas, lai sasniegtu aizsargājamo teritoriju 
mērķrādītājus;”

3. daļa: “sistēma augsnes oglekļa uzkrājumu monitoringam, kas citu starpā izmanto Zemes 
izmantošanas un zemes pārklājuma statistiskā apsekojuma (LUCAS) datu kopas”
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groz. Nr. 97
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “Savienības līmenī līdz 2030. gadam nodrošinot neto 

piesaistījumus vismaz 50 miljonu papildu tonnu CO2 ekvivalenta apmērā” un 
“nosaka ar deleģēto aktu”

2. daļa: “Savienības līmenī līdz 2030. gadam nodrošinot neto piesaistījumus vismaz 
50 miljonu papildu tonnu CO2 ekvivalenta apmērā”

3. daļa: “nosaka ar deleģēto aktu”

PPE
groz. Nr. 101
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “To atspoguļo ļoti dažādi faktori, piemēram, kopš 

1990. gada fiksētais progress un smailes, kā arī tas, cik bieži izmaiņas salīdzinājumā 
ar iepriekšējo gadu ir uzskatāmas par emisiju un piesaistījumu neto līmeņa 
uzlabošanos vai samazināšanos, svārstību mērogs un biežums salīdzinājumā ar 
nacionālo tendenci, tendenču novirzes, gadījumi, kuros ir novērojamas mazākas 
spējas īstenot politiku ZIZIMM sektorā pašreizējās klimata pārmaiņu ietekmes dēļ, 
papildus dabiskiem traucējumiem, kuru rezultātā divu secīgu gadu vai ilgākā laikā 
mainās tendence, spējai īstenot ZIZIMM sektora politiku attiecībā uz IKP procentuālo 
daļu un to personu īpatsvaram, kas ir tieši nodarbinātas ZIZIMM sektorā, kā arī 
citiem biofizikāliem faktoriem, piemēram, apmežotās zemes procentuālajai daļai, 
oglekļa koncentrācijai biomasā uz hektāru, biomasas pieaugumam, sausumam un 
ūdens pieejamībai.”

2. daļa: šie vārdi

ECR, PPE
groz. Nr. 17
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “vismaz”, “kā arī neto piesaistījumu papildu 

mērķrādītājs — vismaz 50 miljoni tonnu CO2 ekvivalenta, kas būtu jāsasniedz ar 
papildu pasākumiem un iniciatīvām Savienības un dalībvalstu līmenī, lai atbalstītu 
oglekļsaistīga lauksaimniecības pasākumus, pamatojoties uz Savienības līmeņa 
noteikumiem, bet brīvprātīgi saimniecības līmenī, vienlaikus nodrošinot, ka šie 
papildu neto piesaistījumi nekompensē vajadzīgos emisiju samazinājumus,”

2. daļa: “vismaz”
3. daļa: “kā arī neto piesaistījumu papildu mērķrādītājs — vismaz 50 miljoni tonnu CO2 

ekvivalenta, kas būtu jāsasniedz ar papildu pasākumiem un iniciatīvām Savienības 
un dalībvalstu līmenī, lai atbalstītu oglekļsaistīga lauksaimniecības pasākumus, 
pamatojoties uz Savienības līmeņa noteikumiem, bet brīvprātīgi saimniecības 
līmenī, vienlaikus nodrošinot, ka šie papildu neto piesaistījumi nekompensē 
vajadzīgos emisiju samazinājumus”

4. daļa: “ko paredz Savienības klimata mērķrādītāji, kā tas ir noteikts Regulā (ES) 
2021/1119”

groz. Nr. 24
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “It sevišķi aramzeme, zālāji un mitrāji šobrīd ir 

Savienības siltumnīcefekta gāzu neto emitētāji, bet tie var arī kļūt par 
siltumnīcefekta gāzu neto piesaistītāju, it īpaši, kāpinot agromežsaimniecību un 
bioloģisko lauksaimniecību, kā arī, atjaunojot mitrājus un kūdrājus.” un “Tāpēc ir 
īpaši svarīgi katru sektoru piesaistīt trajektorijai, kas dos iespēju līdz 2050. gadam 
sekmīgi panākt siltumnīcefekta gāzu neto nulles emisijas.”

2. daļa: “It sevišķi aramzeme, zālāji un mitrāji šobrīd ir Savienības siltumnīcefekta gāzu neto 
emitētāji, bet tie var arī kļūt par siltumnīcefekta gāzu neto piesaistītāju, it īpaši, 
kāpinot agromežsaimniecību un bioloģisko lauksaimniecību, kā arī, atjaunojot 
mitrājus un kūdrājus.”

3. daļa: “Tāpēc ir īpaši svarīgi katru sektoru piesaistīt trajektorijai, kas dos iespēju līdz 
2050. gadam sekmīgi panākt siltumnīcefekta gāzu neto nulles emisijas.”
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groz. Nr. 54
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “no aramzemes, zālājiem un mitrājiem” un “un 

siltumnīcefekta gāzu samazināšanā no lauksaimniecības, kura savukārt ir 
reglamentēta Regulā (ES) 2018/842”, “tostarp nacionālos mērķrādītājus un”, 
“sektoru apakšmērķrādītājus” un “Pēc minētā ziņojuma Komisija vajadzības 
gadījumā izstrādā tiesību aktu priekšlikumus, ar kuriem tā nodrošina visu sektoru 
ieguldījumu saskaņā ar Savienības klimatneitralitātes mērķi un Savienības 
starpposma klimata mērķrādītājiem, kas ir noteikti Regulā (ES) 2021/1119.”

2. daļa: “no aramzemes, zālājiem un mitrājiem”,
3. daļa: “un siltumnīcefekta gāzu samazināšanā no lauksaimniecības, kura savukārt ir 

reglamentēta Regulā (ES) 2018/842,”
4. daļa: “tostarp nacionālos mērķrādītājus un”
5. daļa: “sektoru apakšmērķrādītājus”
6. daļa: “Pēc minētā ziņojuma Komisija vajadzības gadījumā izstrādā tiesību aktu 

priekšlikumus, ar kuriem tā nodrošina visu sektoru ieguldījumu saskaņā ar 
Savienības klimatneitralitātes mērķi un Savienības starpposma klimata 
mērķrādītājiem, kas ir noteikti Regulā (ES) 2021/1119.”

ID, ECR, PPE
groz. Nr. 50AD1
1. daļa: “Savienības 2030. gada mērķrādītājs attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu neto 

piesaistījumiem ZIZIMM sektorā ir vismaz 310 miljoni tonnu CO2 ekvivalenta, kas ir 
saskaņā ar šā panta 3. punktu noteikto dalībvalstu mērķrādītāju summa, un tā 
pamatā ir par 2016., 2017. un 2018. gadu apkopoto siltumnīcefekta gāzu 
inventarizācijas datu vidējās vērtības.”, izņemot vārdus “vismaz”

2. daļa: “vismaz”
3. daļa: “Šo mērķrādītāju palielina arī Savienības un dalībvalstu līmenī īstenoti papildu 

pasākumi un iniciatīvas, ar kurām atbalsta oglekļsaistīgu lauksaimniecību,”
4. daļa: “Savienības līmenī līdz 2030. gadam nodrošinot neto piesaistījumus vismaz 

50 miljonu papildu tonnu CO2 ekvivalenta apmērā.”

groz. Nr. 51
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “Saskaņā ar 16. pantā minēto lai papildinātu šo regulu”, 

“deleģētos” , “Vismaz”, “un papildu vismaz 50 miljonu tonnu CO2 ekvivalenta, kā 
tas ir minēts šā panta 2. punktā”, “deleģētajos” , “deleģēto”, svītro vārdus “Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 16.a pantā minēto pārbaudes procedūru.”

2. daļa: “Saskaņā ar 16. pantā minēto lai papildinātu šo regulu”, “deleģētos”
3. daļa: “Vismaz”
4. daļa: “un papildu vismaz 50 miljonu tonnu CO2 ekvivalenta, kā tas ir minēts šā panta 

2. punktā”
5. daļa: “deleģētajos”
6. daļa: “deleģēto”
7. daļa: svītro vārdus “Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 16.a pantā minēto 

pārbaudes procedūru.”

Dažādi
Groz. Nr. 100 tika atzīts par nepieņemamu.
Mohammed Chahim ir atsaucis savu atbalstu groz. Nr. 96.
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10. CO2 emisiju standarti vieglajiem automobiļiem un furgoniem ***I

Ziņojums: Jan Huitema (A9-0150/2022)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Priekšlikums noraidīt Komisijas priekšlikumu

priekšlikums noraidīt 
Komisijas 

priekšlikumu

100 ID PS - 85, 498, 25

Leģislatīvā akta projekts

atbildīgās komitejas 
grozījumi — balsošana 

kopumā

1-10,
12

14-17
20,

22-24
28

32-33
35-38,

42
44,

47-48,
51,
53

55-56

komiteja +

11 komiteja ats. +

19 komiteja PS + 542, 23, 46

21 komiteja ats./EB + 321, 288, 1

26 komiteja PS + 475, 134, 5

bd

1 +

27 komiteja

2/PS - 292, 308, 7

29 komiteja ats. -

30 komiteja ats./EB + 469, 126, 13

39 komiteja PS - 219, 387, 8

40 komiteja ats. -

bd

1 +

43 komiteja

2/EB + 348, 240, 22

atbildīgās komitejas 
grozījumi — atsevišķa 

balsošana

46 komiteja ats. +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

49 komiteja PS - 256, 343, 13

54 komiteja ats. +

57 komiteja ats./EB + 369, 188, 46

58 komiteja ats. -

62 komiteja ats. -

63 komiteja ats. -

64 komiteja PS - 229, 359, 24

70 komiteja PS - 256, 340, 10

71 komiteja PS - 258, 341, 8

1. pants, 1. daļa, 
1. punkts, pirms 
a) apakšpunkta

Regula (ES) 2019/631
1. pants, aiz 3. punkta

111 ID -

1. pants, 1. daļa, 
1. punkts, pirms 
a) apakšpunkta

Regula (ES) 2019/631
1. pants, 4. punkts, 

ievaddaļa

83AD Verts/ALE PS - 195, 399, 9

34 komiteja PS - 220, 375, 3

74 PPE PS + 313, 283, 4

1. pants, 1. daļa, 
1. punkts, pirms 
a) apakšpunkta

Regula (ES) 2019/631
1. pants, 4. punkts, 

(a) apakšpunkts 83AD Verts/ALE PS - 200, 393, 14

1. pants, 1. daļa, 
1. punkts, pirms 
a) apakšpunkta

Regula (ES) 2019/631
1. pants, 4. punkts, 

b) apakšpunkts

83AD Verts/ALE PS - 194, 391, 17

109S ID PS - 83, 494, 31

84 Verts/ALE PS - 213, 388, 6

119 S&D EB - 249, 358, 3

85 Verts/ALE -

1. pants, 1. daļa, 
1. punkts, 

ai) apakšpunkts
Regula (ES) 2019/631
1. pants, 5. punkts, 

a) apakšpunkts

120 S&D -



P9_PV(2022)06-08(VOT)_LV.docx 71 PE 733.409

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

110S ID PS - 94, 490, 261. pants, 1. daļa, 
1. punkts, 

b) apakšpunkts
Regula (ES) 2019/631
1. pants, aiz 5. punkta

75=
126=

PPE
deputāti

PS - 264, 328, 10

1. pants, 1. daļa, aiz 
4. punkta

Regula (ES) 2019/631, 
6. pants, aiz 1. punkta

118 ID EB - 224, 339, 37

116 ID PS - 87, 482, 251. pants, 1. daļa, 
5. punkts, aiz 

(a) apakšpunkta
Regula (ES) 2019/631
7. pants, 10. punkts

41 komiteja +

1. pants, 1. daļa, aiz 
5. punkta

Regula (ES) 2019/631
8. pants, 2. punkts, 

1. daļa

112 ID PS - 89, 496, 25

1. pants, 1. daļa, aiz 
5. punkta

Regula (ES) 2019/631
9. pants, aiz 3. punkta

86 Verts/ALE -

117S ID PS - 92, 488, 27

122 deputāti PS + 367, 217, 22

1. pants, 1. daļa, 
6. punkts

Regula (ES) 2019/631
10. pants, 2. punkts

87 Verts/ALE ↓

113 ID PS - 83, 491, 261. pants, 1. daļa, aiz 
6. punkta

Regula (ES) 2019/631
11. pants, 1. punkts, 

3. daļa

45 komiteja PS + 465, 143, 3



P9_PV(2022)06-08(VOT)_LV.docx 72 PE 733.409

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

1. pants, 1. daļa, aiz 
6. punkta

Regula (ES) 2019/631
aiz 11. panta

76=
127=

PPE
deputāti

PS - 280, 316, 11

1. pants, 1. daļa, aiz 
6. punkta

Regula (ES) 2019/631
12. pants, 1. punkts

114 ID -

1. pants, 1. daļa, aiz 
6. punkta

Regula (ES) 2019/631
12. pants, aiz 

3. punkta

128 deputāti EB - 295, 305, 1

50 komiteja +1. pants, 1. daļa, 
9. punkts

Regula (ES) 2019/631
14.a pants

129 deputāti ↓

88 Verts/ALE PS - 147, 454, 5

bd

1/PS + 294, 285, 29

80 Renew

2/PS - 251, 329, 29

1. pants, 1. daļa, aiz 
9. punkta

Regula (ES) 2019/631
14.aa pants

52 komiteja PS ↓

1. pants, 1. daļa, aiz 
9. punkta

Regula (ES) 2019/631
15. pants, pirms 

1. punkta

115 ID PS - 94, 484, 30

89 - 92 Verts/ALE -I pielikums, 1. daļa, 
1. punkts, 

aiz d) apakšpunkta
Regula (ES) 2019/631

I pielikums, A daļa, 
6.2.1. punkts

59 komiteja -

60 komiteja +

61 komiteja -

I pielikums, 1. daļa, 
1. punkts, f) 
apakšpunkts

Regula (ES) 2019/631
I pielikums, A daļa, 

6.3.1. punkts 93, 94 Verts/ALE -
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

I pielikums, 1. daļa, 
2. punkts, aiz a) 

apakšpunkta
Regula (ES) 2019/631

I pielikums, B daļa, 
6.1.1. punkts

95-96 Verts/ALE -

I pielikums, 1. daļa, 
2. punkts, aiz c) 

apakšpunkta
Regula (ES) 2019/631
I pielikums, B daļa, aiz 

6.2.1. punkta

97 Verts/ALE -

bd

1 -

65 komiteja

2 -

I pielikums, 1. daļa, 
2. punkts, d) 
apakšpunkts

Regula (ES) 2019/631
I pielikums, B daļa, 

6.2.2. punkts
78 PPE PS + 305, 286, 17

66, 67 komiteja -I pielikums, 1. daļa, 
2. punkts, e) 
apakšpunkts

Regula (ES) 2019/631
I pielikums, B daļa, 

6.2.3. punkts

79 PPE PS + 307, 284, 18

98, 99 Verts/ALE -

68 komiteja -

I pielikums, 1. daļa, 
2. punkts, aiz e) 

apakšpunkta
Regula (ES) 2019/631

I pielikums, B daļa, 
6.3.1. punkts 69 komiteja +

1. pants, 1. daļa, aiz 
2. punkta

Regula (ES) 2019/631
I pielikums, aiz B 

daļas

77=
130=

PPE
deputāti

PS - 278, 322, 8

101 ID PS - 89, 493, 24

102 ID PS - 95, 474, 34

103 ID PS - 88, 487, 26

aiz 1. apsv.

104 ID PS - 100, 476, 25

aiz 7. apsv. 123 deputāti EB - 293, 305, 3

105 ID -

124 deputāti EB - 296, 314, 2

10. apsv.

13 komiteja -



P9_PV(2022)06-08(VOT)_LV.docx 74 PE 733.409

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

aiz 10. apsv. 81 Verts/ALE -

106 ID -

bd

1/PS + 544, 22, 39

11. apsv.

18 komiteja

2/PS + 530, 45, 27

107S ID -15. apsv.

25 komiteja +

82 Verts/ALE -21. apsv.

121 deputāti PS + 357, 210, 40

108 ID -23. apsv.

31 komiteja +

72=
125=

PPE
deputāti

PS - 280, 313, 10aiz 25. apsv.

73 PPE PS - 283, 316, 5

Komisijas priekšlikums PS + 339, 249, 24

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
PPE: groz. Nr. 27 (2. daļa), 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79
Verts/ALE: groz. Nr. 39, 72, 75, 76, 77, 83, 84, 88
ID: groz. Nr. 18, 19, 26, 27 (2. daļa), 34, 39, 45, 52, 80, 100, 101, 102, 103, 104, 109, 

110, 112, 113, 115, 116, 117, 122

Pieprasījumi balsot atsevišķi
PPE: groz. Nr. 13, 21, 29, 34, 39, 46, 49, 52, 54, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 

68, 70, 71
Verts/ALE: groz. Nr. 40
Renew: groz.Nr. 29, 30, 34, 39, 49, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71
ECR: groz.Nr. 49, 64, 70, 71, 121, 122
ID: groz. Nr. 11, 25, 60, 69
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Pieprasījumi balsot pa daļām
Verts/ALE
groz. Nr. 65
1. daļa: “Īpatnējo emisiju mērķrādītājs = ES autoparka mērķrādītājs2030 kur: ES autoparka 

mērķrādītājs2030 tiek noteikts saskaņā ar 6.1.3. punktu;”
2. daļa: “α ir a2030 ja ražotāja jauno vieglo komerciālo transportlīdzekļu vidējā testa masa 

ir vienāda ar vai zemāka par TM0, un a2021 ja ražotāja jauno vieglo komerciālo 
transportlīdzekļu vidējā testa masa ir lielāka par TM0;”

Renew:
groz. Nr. 80
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un tādējādi līdz 2030. gadam sasniegtu 100 %”
2. daļa: šie vārdi

PPE
groz. Nr. 43
1. daļa: “Maksas par pārsniegtajām emisijām uzskata par Savienības vispārējā budžeta 

ieņēmumiem. Līdz 2023. gada 31. decembrim Komisija iesniedz ziņojumu, kurā tā 
sīki izklāsta vajadzību pēc mērķtiecīga finansējuma, lai nodrošinātu taisnīgu 
pārkārtošanos autobūves nozarē ar mērķi mazināt tās negatīvo ietekmi uz 
nodarbinātību un citu ekonomisko ietekmi visās skartajās dalībvalstīs, jo īpaši 
reģionos un kopienās, ko pārkārtošanās skar visvairāk. Attiecīgā gadījumā 
ziņojumam pievieno tiesību akta priekšlikumu par Savienības finansēšanas 
instrumenta izveidi, lai reaģētu uz šādu vajadzību un jo īpaši koordinētu un 
finansētu preventīvus un atbildes pasākumus, ar kuriem risina pārstrukturēšanas 
jautājumus vietējā un reģionālajā līmenī, un finansētu autobūves nozarē 
strādājošo, tostarp automobiļu ražotāju, to detaļu piegādātāju un apkopes un 
remonta palīgpakalpojumu sniedzēju, apmācību, pārkvalifikāciju un kvalifikācijas 
celšanu, to īpaši attiecinot uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.”

2. daļa: “Kā finansēšanas instrumentu var izmantot īpašu finansēšanas instrumentu, vai 
arī tādu, kas iekļauts Sociālajā klimata fondā vai pārskatītajā Taisnīgas 
pārkārtošanās fondā. Visus ieņēmumus no maksas par pārsniegtajām emisijām 
iedala minētajam nolūkam.”

ID
groz. Nr. 18
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “Turklāt Savienības līmenī būtu vajadzīgs arī īpašs 

finansējums autobūves nozares pārkārtošanai, lai galvenokārt novērstu negatīvo 
ietekmi uz nodarbinātību.”

2. daļa: šie vārdi

PPE, ID
groz. Nr. 27
1. daļa: “Atbalsts gan tehnoloģiskajai, gan sociālajai inovācijai ir svarīgs elements, veicinot 

ātrāku pārkārtošanos uz bezemisiju mobilitāti. Inovācijām mobilitātes ekosistēmā 
jau ir pieejams būtisks finansējums no dažādiem Savienības finansēšanas 
instrumentiem, jo īpaši pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa”, fonda InvestEU, 
Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda, Inovācijas fonda un Atveseļošanas un 
noturības mehānisma. Lai gan paredzams, ka vērienīgie ikgadējie CO2 emisiju 
samazināšanas mērķrādītāji būtiski veicinās inovāciju autobūves piegādes ķēdē, 
šīs regulas galvenais mērķis ir nodrošināt reālu, efektīvu un pārbaudāmu CO2 
emisiju samazinājumu.”

2. daļa: “Tāpēc ražotāja emisiju samazināšanas mērķrādītājos būtu jāņem vērā tikai 
izpūtēja CO2 emisiju mērījumi.”
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11. ES ārpolitika un drošības un aizsardzības politika pēc Krievijas iebrukuma 
Ukrainā

Ziņojums: David McAllister, Nathalie Loiseau (A9-0164/2022)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

virsraksts + grozīts mutiski

7 ID -1. punkts, 
d) apakšpunkts

21 ECR EB - 134, 443, 15

1. punkts, aiz 
d) apakšpunkta

8 ID -

22 ECR -1. punkts, 
f) apakšpunkts

§ sākotnējais 
teksts

PS + 417, 121, 49

1. punkts, 
g) apakšpunkts

15 S&D -

1. punkts, 
h) apakšpunkts

23 ECR -

1. punkts, 
i) apakšpunkts

24 ECR -

1. punkts, 
l) apakšpunkts

25 ECR +

1. punkts, aiz 
l) apakšpunkta

1 Verts/ALE +

1. punkts, 
o) apakšpunkts

§ sākotnējais 
teksts

PS + 511, 64, 15

2 Verts/ALE +1. punkts, 
p) apakšpunkts

9 ID -

36 PPE, Renew +1. punkts, 
u) apakšpunkts

§ sākotnējais 
teksts

PS ↓
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

1. punkts, 
w) apakšpunkts

26 ECR -

1. punkts, 
ac) apakšpunkts

3 Verts/ALE EB - 204, 329, 58

1. punkts, 
ai) apakšpunkts

27 ECR -

1. punkts, 
aj) apakšpunkts

4 Verts/ALE -

11 S&D +

bd

1 ↓

1. punkts, 
am) apakšpunkts

§ sākotnējais 
teksts

2/PS ↓

1. punkts, aiz 
ap) apakšpunkta

28 ECR -

5 Verts/ALE -1. punkts, 
as) apakšpunkts

37 PPE, Renew +

1. punkts, 
at) apakšpunkts

38 PPE, Renew +

1. punkts, 
av) apakšpunkts

39 PPE, Renew PS + 452, 121, 22

1. punkts, 
ay) apakšpunkts

§ sākotnējais 
teksts

PS + 508, 56, 19

6 S Verts/ALE -

bd

1 +

1. punkts, 
aw) apakšpunkts

§ sākotnējais 
teksts

2 +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

1. punkts, 
ba) apakšpunkts

29 ECR EB + 314, 260, 6

1. punkts, 
bd) apakšpunkts

30 ECR +

1. punkts, aiz 
be) apakšpunkta

31 ECR +

aiz 3. norādes 32 PPE, Renew +

aiz 12. norādes 33 PPE, Renew +

A apsv. 16 ECR +

D apsv. 17 ECR +

F apsv. 18 ECR +

H apsv. 12 S&D -

I apsv. 13 S&D -

14 S&D EB + 330, 229, 33J apsv.

19 ECR ↓

10 S&D EB - 208, 353, 36K apsv.

34 PPE, Renew +

AR apsv. 35 PPE, Renew +

O apsv. 20 ECR +

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 438, 65, 94

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ID: § 1(f), 1(o), 1(u), 1(am) (2. daļa), 1(ay)

Pieprasījumi balsot pa daļām
S&D
§1, aw) apakšpunkts
1. daļa: “uzlabot Eiropas aizsardzības rūpniecības finansēšanas iespējas,”
2. daļa: “svītrojot militāro aprīkojumu no Eiropas Investīciju bankas izslēgto darbību 

saraksta”

ID:
§ 1, am) apakšpunkts
1. daļa: “pārskatīt Eiropas kaimiņattiecību politiku, lai rūpīgi izvērtētu Krievijas kara pret 

Ukrainu ietekmi uz sadarbību Austrumu partnerības ietvaros; turklāt izstrādāt 
priekšlikumus par to, kā turpināt stiprināt saiknes ar Austrumu partnerības valstīm 
kontekstā, ko raksturo tieša militāra agresija un citi reāli draudi drošībai, 
mērķtiecīgas dezinformācijas kampaņas un konfrontācijas ar Krieviju ekonomiskās 
un sociālās sekas,”

2. daļa: “tostarp Moldovas un Gruzijas centieni tuvināties Eiropai”

Dažādi
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David McAllister iesniedza mutisku grozījumu dokumenta virsrakstam, kurš tagad ir izteikts šādā 
redakcijā:
“ES ārpolitika, drošības un aizsardzības politika pēc Krievijas agresijas kara pret Ukrainu –
Eiropas Parlamenta 2022. gada 8. jūnija ieteikums Padomei un Komisijas priekšsēdētājas 
vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par ES 
ārpolitiku, drošības un aizsardzības politiku pēc Krievijas agresijas kara pret Ukrainu 
(2022/2039(INI))”

12. Drošība Austrumu partnerības reģionā un kopējās drošības un 
aizsardzības politikas nozīme

Ziņojums: Witold Jan Waszczykowski (A9-0168/2022)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

§ 63 3 referents +

D apsv. 1 referents +

U apsv. 2 referents +

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 490, 59, 38


