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PIELIKUMS
BALSOŠANAS REZULTĀTI

Saīsinājumu un simbolu saraksts

+ pieņemts
- noraidīts
↓ zaudējis spēku
A atsaukts
PS (..., ..., ...) balsošana pēc saraksta (par, pret, atturas)
EB (..., ..., ...) elektroniska balsošana (par, pret, atturas)
bd balsošana pa daļām
ats. atsevišķa balsošana
groz. grozījums
KG kompromisa grozījums
AD attiecīgā daļa
S svītrojošs grozījums
= identiski grozījumi
§ punkts
pants pants
apsv. apsvērums
RP rezolūcijas priekšlikums
KRP kopīgs rezolūcijas priekšlikums
1/20 zems obligātais minimums (1/20 deputātu)
1/10 vidējs obligātais minimums (1/10 deputātu)
1/5 augsts obligātais minimums (1/5 deputātu)
AIZKL aizklāta balsošana
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1. Ukrainas, Moldovas Republikas un Gruzijas kandidātvalsts statuss

Rezolūciju priekšlikumi: RC-B9-0331/2022, B9-0331/2022, B9-0332/2022, B9-0333/2022, B9-
0334/2022, B9-0335/2022, B9-0336/2022

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B9-0331/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, deputāti)

bd

1 +

§ 4 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 515, 40, 25

bd

1 +

§ 5 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 503, 49, 31

bd

1 +

§ 6 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 511, 49, 25

§ 7 6 The Left -

aiz § 8 1 The Left PS - 123, 423, 37

§ 9 4 The Left PS - 120, 424, 40

7 The Left PS - 98, 395, 90aiz § 9

8 The Left -

§ 14 § sākotnējais 
teksts

PS + 475, 58, 51

bd

1 +

§ 15 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 468, 72, 44

2 The Left PS - 83, 446, 59

bd

1 -

5 The Left

2/PS - 43, 508, 35

aiz § 15

3 The Left PS - 123, 455, 9
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

bd

1 +

B apsv. § sākotnējais 
teksts

2/PS + 510, 40, 26

H apsv. § sākotnējais 
teksts

PS + 481, 57, 44

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 529, 45, 14

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi

B9-0331/2022 Renew ↓

B9-0332/2022 Verts/ALE ↓

B9-0333/2022 The Left ↓

B9-0334/2022 PPE ↓

B9-0335/2022 S&D ↓

B9-0336/2022 ECR ↓

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
The Left: § 5 (2. daļa), § 15 (2. daļa); grozījumi Nr. 1, 2, 3, 4, 5 (2. daļa), 7
Renew: galīgais balsojums
ID: B un H apsvērums; § 4 (2. daļa), § 6 (2. daļa), § 14, § 15 (2. daļa)

Pieprasījumi balsot pa daļām
The Left
§ 5
1. daļa: "aicina dalībvalstis veicināt politisko gribu no jauna aktivizēt paplašināšanās 

procesu un pildīt savus solījumus, veicot konkrētus pozitīvus pasākumus to valstu 
pievienošanās procesos, kuras vēlas pievienoties Savienībai un ir pelnījušas 
iekļauties Eiropas saimē;"

2. daļa: "tādēļ mudina ES valstu un valdību vadītāju 2022. gada 23. un 24. jūnija 
sanāksmē dot zaļo gaismu — pašlaik bloķētajam — paplašināšanās procesam 
Rietumbalkānu valstu virzienā;"

grozījums Nr. 5
1. daļa: "pauž dziļas bažas par neoliberālajām reformām Ukrainā, Moldovā un Gruzijā, kas 

ir noteiktas saistībā ar makrofinansiālās palīdzības sniegšanu un/vai pārveides 
procesiem, kuri izriet no DCFTA;"

2. daļa: "pauž dziļas bažas par nesenajām Ukrainas darba tiesību aktu reformām, kas 
apdraud darba ņēmēju tiesības un sociālo aizsardzību; uzstāj, ka pievienošanās 
procesā prioritāte būtu jāpiešķir šādu reformu atcelšanai, visu kandidātvalstu 
darba tiesību aktu saskaņošanai ar SDO konvencijām un Eiropas Sociālo hartu, kā 
arī asociācijas nolīgumos paredzētajam pienākumam veicināt sociālo partneru 
lomu un sociālo dialogu;"

ID
§ 4
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus "neatgriezeniski" un "jāturpina būt uzticamam 

partnerim un uzticamam ģeopolitiskam dalībniekam, kas "
2. daļa: šie vārdi
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§ 6
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus "nolūkā saglabāt uzticēšanos ES paplašināšanās 

procesam un atraisīt tā pārveidojošo potenciālu"
2. daļa: šie vārdi

B apsvērums
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus "kas var būt līdzvērtīgi genocīdam"
2. daļa: šie vārdi

The Left, ID
§ 15
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus "kurai nav alternatīvas un"
2. daļa: šie vārdi

Dažādi
Rezolūcijas priekšlikumu B9-0335/2022 ir atbalstījuši arī Sven Mikser, Włodzimierz Cimoszewicz, 
Juozas Olekas un Marina Kaljurand.
Rezolūcijas priekšlikumu B9-0336/2022 ir atbalstījis arī Adam Bielan.

2. Ārkārtas pagaidu atbalsts no ELFLA, reaģējot uz ietekmi, ko rada Krievijas 
iebrukums Ukrainā ***I

Regulas priekšlikums (COM(2022)0242 - C9-0185/2022 - 2022/0166(COD))

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

1 Verts/ALE PS - 116, 463, 71. pants, § 1, 
1. punkts

2 Verts/ALE PS - 116, 465, 5

Komisijas priekšlikums PS + 508, 72, 10

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
Verts/ALE: grozījumi Nr. 1, 2

3. Gāzes uzglabāšana ***I

Regulas priekšlikums (COM(2022)0135 - C9-0126/2022 - 2022/0090(COD))

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Provizoriska vienošanās

provizoriska 
vienošanās

1 ITRE PS + 490, 47, 55
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4. ES digitālais Covid sertifikāts - Savienības iedzīvotāji ***I

Ziņojums: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2022)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Ierosinājums noraidīt Komisijas priekšlikumu

noraidīšana 18 ID PS - 107, 483, 3

Provizoriska vienošanās

provizoriska 
vienošanās

36 komiteja PS + 453, 119, 19

Leģislatīvā akta projekts

viss teksts 36 komiteja ↓

1. pants, § 1, 
1. punkts

24 ID ↓

1. pants, § 1, 2. 
punkts, 

a apakšpunkts, i 
punkts

25 ID PS ↓

1. pants, § 1, 2. 
punkts, 

a apakšpunkts, ii 
punkts

26 ID ↓

1. pants, § 1, 
4. punkts

27 ID ↓

36 AD1 komiteja ↓1. pants, § 1, aiz 
4. punkta

29 ID PS ↓

1. pants, § 1, 
5. punkts

28 ID ↓

31 ID PS ↓1. pants, § 1, aiz 
5. punkta

36 AD2 komiteja ↓

1. pants, § 1, 
6. punkts

30 ID PS ↓

36 AD3 komiteja ↓1. pants, § 1, aiz 
7. punkta

34 ID PS ↓
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

1. pants, § 1, 
8. punkts

33 ID PS ↓

1. pants, § 1, 
9. punkts

35 ID ↓

36 AD4 komiteja ↓2. apsvērums

19 ID ↓

5. apsvērums 20 ID ↓

36 AD5 komiteja ↓8. apsvērums

21 ID ↓

36 AD6 komiteja ↓aiz 8. apsvēruma

22 ID ↓

23 S ID ↓12. apsvērums

36 AD7 komiteja ↓

Komisijas priekšlikums PS ↓

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ID: grozījumi Nr. 18, 25, 29–31, 33–34

Dažādi
Grozījums Nr. 32 bija atcelts.

5. ES digitālais Covid sertifikāts - trešo valstu valstspiederīgie ***I

Ziņojums: Juan Fernando López Aguilar (A9-0137/2022)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Ierosinājums noraidīt Komisijas priekšlikumu

noraidīšana 1 ID PS - 87, 480, 10

Provizoriska vienošanās

provizoriska 
vienošanās

2 komiteja PS + 454, 112, 20

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ID: groz. Nr. 1
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6. 2022. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 3 projekts: finansējums 
izmaksām, kas rodas saistībā ar to cilvēku uzņemšanu, kuri bēg no 
Ukrainas

Ziņojums: Karlo Ressler (A9-0181/2022)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

rezolūcijas 
priekšlikums

PS + 576, 3, 13

7. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Francijas 
pieteikums EGF/2022/001 FR/Air France

Ziņojums: Fabienne Keller (A9-0183/2022)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

§ 4 1 The Left -

§ 14 2 The Left -

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 564, 18, 16

8. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Grieķijas 
pieteikums EGF/2021/008 EL/Attica electrical equipment manufacturing

Ziņojums: Bogdan Rzońca (A9-0185/2022)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

rezolūcijas 
priekšlikums

PS + 564, 26, 6

9. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu: 
antimikrobiālie līdzekļi vai antimikrobiālo līdzekļu grupas, ko rezervē 
noteiktu infekciju ārstēšanai cilvēkiem

Rezolūcijas priekšlikums: B9-0327/2022

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Rezolūcijas priekšlikums B9-0327/2022
(ENVI komiteja)

rezolūcijas 
priekšlikums

PS - 269, 280, 46
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Pieprasījumi balsot pēc saraksta
Verts/ALE: galīgais balsojums

10. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu: 
ģenētiski modificēta kukurūza DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 un 
ģenētiski modificēta kukurūza, kurā kombinēti divi vai trīs no vienkāršiem 
transformācijas notikumiem DP4114, MON 810, MIR604 un NK603

Rezolūcijas priekšlikums: B9-0328/2022

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Rezolūcijas priekšlikums B9-0328/2022
(ENVI komiteja)

rezolūcijas 
priekšlikums

PS + 398, 173, 24

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
Verts/ALE: galīgais balsojums

11. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu: 
ģenētiski modificēta kukurūza NK603 × T25 × DAS-40278-9 un tās 
apakškombinācija T25 × DAS-40278-9

Rezolūcijas priekšlikums: B9-0326/2022

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Rezolūcijas priekšlikums B9-0326/2022
(ENVI komiteja)

rezolūcijas 
priekšlikums

PS + 402, 173, 18

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
Verts/ALE: galīgais balsojums

12. Revīzijas palātas locekļa kandidatūras izvirzīšana — Stephanus Abraham 
Blok

Ziņojums: Markus Pieper (A9-0180/2022) (aizklātā balsošana (Reglamenta 191. panta 1. punkts))

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Stephanus Abraham 
Blok izvirzīšana

AIZKL + 414, 112, 57
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13. Eiropas Kopienas un Brazīlijas Federatīvās Republikas Nolīguma par 
zinātnisku un tehnoloģisku sadarbību atjaunošana ***

Ieteikums: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0176/2022)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Padomes lēmuma 
projekts

PS + 519, 5, 74

14. Eiropas Savienības pievienošanās Konvencijai par ārvalstu spriedumu 
atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās ***

Ieteikums: Sabrina Pignedoli (A9-0177/2022)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Padomes lēmuma 
projekts

PS + 576, 8, 14

15. Nelikumīga mežizstrāde ES

Rezolūcijas priekšlikums: B9-0329/2022

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Rezolūcijas priekšlikums B9-0329/2022
(PETI komiteja)

bd

1 +

§ 1 § sākotnējais 
teksts

2/EB + 336, 243, 17

bd

1 +

§ 2 § sākotnējais 
teksts

2 +

bd

1 +

§ 6 § sākotnējais 
teksts

2 +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

aiz § 6 3 S&D EB + 338, 226, 32

bd

1 +

2 +

§ 7 § sākotnējais 
teksts

3 +

§ 8 § sākotnējais 
teksts

ats./EB + 316, 250, 28

bd

1 +

§ 9 § sākotnējais 
teksts

2 +

6 PPE EB - 268, 322, 7§ 12

§ sākotnējais 
teksts

ats. +

bd

1 +

2 +

§ 14 § sākotnējais 
teksts

3 +

bd

1 +

§ 15 § sākotnējais 
teksts

2 +

aiz § 15 4 S&D EB + 339, 218, 38

bd

1 +

§ 17 § sākotnējais 
teksts

2 +

§ 18 § sākotnējais 
teksts

ats. +

bd

1 +

2 +

§ 20 § sākotnējais 
teksts

3/EB + 302, 268, 24
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

4 +

§ 21 § sākotnējais 
teksts

ats. +

§ 23 § sākotnējais 
teksts

ats./EB + 316, 268, 7

bd

1 +

§ 25 § sākotnējais 
teksts

2 +

bd

1 +

§ 27 § sākotnējais 
teksts

2 +

7 PPE -§ 31

§ sākotnējais 
teksts

ats./EB + 346, 246, 4

bd

1/PS + 459, 117, 17

aiz § 35 1 Renew, S&D, 
Verts/ALE,
The Left

2/PS + 317, 248, 20

§ 43 § sākotnējais 
teksts

ats. +

A apsvērums 5 PPE -

bd

1/EB + 385, 197, 8

2 +

3 +

D apsvērums § sākotnējais 
teksts

4 +

bd

1/EB + 328, 245, 22

E apsvērums § sākotnējais 
teksts

2 +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

aiz I apsvēruma 2 S&D +

L apsvērums § sākotnējais 
teksts

ats. +

bd

1 +

2 +

Q apsvērums § sākotnējais 
teksts

3 +

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) +

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
Renew: grozījums Nr. 1

Pieprasījumi balsot atsevišķi
Renew: § 8, 12, 23
ID: § 1, 8, 18, 20, 21, 23, 31, 43; L apsvērums

Pieprasījumi balsot pa daļām
Renew
§ 2
1. daļa: "norāda, ka nelikumīga mežizstrāde ES joprojām ir problēma; pauž bažas par 

nelikumīgas mežizstrādes gadījumu nelabvēlīgo ietekmi uz Eiropas mežiem, 
savvaļas dzīvotnēm, iekšējo tirgu un ES rīcību klimata jomā; aicina Komisiju un 
dalībvalstis rūpīgi izvērtēt šādu parādību sociālekonomiskos cēloņus un pilnībā 
īstenot attiecīgos ES un valstu tiesību aktus, lai efektīvi izstrādātu konkrētus un 
tūlītējus pasākumus cīņai pret nelikumīgu mežizstrādi, kuru mērķis ir novērst to, 
ka tā kļūst par tendenci, ņemot vērā saistības, kas izriet no dabas aizsardzības 
direktīvām, un mērķus, kas noteikti Biodaudzveidības stratēģijā, kuru 
apstiprinājušas dalībvalstis;"

2. daļa: "pauž bažas par to, ka strauji augošās materiālu un enerģijas cenas un nulles 
likme, kas saskaņā ar emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu paredzēta biomasas 
emisijām, spiedienu uz mežiem varētu palielināt tiktāl, ka ilgtspējai atbilstošs 
līmenis būtu pārsniegts, un to cita starpā veicinātu arī nelikumīga mežizstrāde, jo 
pretstatā iespaidīgajam peļņas procentam risks ir niecīgs, vienlaikus ņemot vērā 
arī pašreizējos sociālos un ekonomiskos apstākļus, kādos dzīvo cilvēki ES attālos 
un lauku apvidos;"

§ 6
1. daļa: "uzsver, ka meža ilgtspējīga apsaimniekošana, aizsardzība un saglabāšana, 

pamatojoties uz izmērāmiem rādītājiem un robežvērtībām, ir svarīgs jautājums 
saistībā ar Eiropas mežsaimniecības nākotni;"

2. daļa: "atbalsta dabai tuvas sertifikācijas shēmas ieviešanu, lai saglabātu pilnu 
biodaudzveidības spektru, nodrošinātu ilgtermiņa produktivitāti un noturību, kā arī 
reaģētu uz videi, ekonomikai un sabiedrībai aktuālām problēmām;"

PPE
grozījums Nr. 1
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus "tā izveidojot ES zaļā prokurora amatu"
2. daļa: šie vārdi

§ 1
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus "un īstenot pārkāpuma procedūras,"
2. daļa: šie vārdi
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§ 20
1. daļa: "uzsver, ka Komisijai ir jānodrošina, lai ES tiesību akti tiktu ievēroti un izpildīti;"
2. daļa: "saprot, ka pienākums pierādīt pārkāpuma faktu ir Komisijai, kura pārkāpumu 

gadījumos nedrīkst paļauties uz pieņēmumiem; tomēr uzsver — Komisija gan ir 
apstiprinājusi, ka ES tiesību aktu pareiza piemērošana joprojām ir prioritāte, taču 
tas, cik daudz laika prasa daži pārkāpumu gadījumi, arī tad, ja Komisijai ir 
pietiekami daudz pierādījumu, vedina domāt citādi;"

3. daļa: "par bezatbildību sauc to, ka laikā, kad tiesību akti vides jomā ir visbiežāk 
pārkāptie tiesību akti un ar Eiropas zaļo kursu ir ieviestas jaunas iniciatīvas, 
Komisijas Vides ģenerāldirektorātā ir vērojams sistemātisks un pastāvīgs 
personāla trūkums; pauž nožēlu par to, ka Komisijas bezdarbības un ES 
personālam paredzētā budžeta samazināšanas dēļ tiek zaudētas neaizstājamas 
vērtības;"

4. daļa: "iesaka Komisijai un dalībvalstīm attiecīgi koriģēt savas prioritātes;"

E apsvērums
1. daļa: "tā kā nelikumīgas mežizstrādes produkti ES tiek pārdoti kā sertificēti 

kokmateriāli ; tā kā galvenās spēkā esošās sertifikācijas shēmas nespēj pilnībā 
izpildīt piemērojamo tiesību aktu prasības;"

2. daļa: "tā kā galvenajām shēmām, kas novērtētas Komisijas 2021. gada jūlija ziņojumā 
par sertifikācijas un pārbaudes shēmām meža nozarē, ir nepilnības likumības 
definīcijās un to juridisko prasību darbības joma ir ierobežota, vai arī tās ir 
neskaidras; tā kā, lai gan tās nodrošina sistemātisku pieeju prasījumu nodošanai 
visā piegādes ķēdē, tās lielākoties neietver sistemātisku spēju reāllaikā vai citādi 
pārbaudīt apjomu, sugu un īpašību darījumus starp subjektiem, tāpēc šīs shēmas 
ir neaizsargātas pret manipulācijām un krāpšanu; tā kā visām galvenajām 
sertifikācijas shēmām ir grūtības ar korupcijas problēmu konstatēšanu un efektīvu 
risināšanu, sistēmas, kas izveidotas korupcijas gadījumu atklāšanai, ir salīdzinoši 
ierobežotas un slikti aptver krāpšanas risku;"

Q apsvērums
1. daļa: "tā kā dalībvalstu meža apsaimniekošanas plāniem būtu jāatbilst pasākumiem, 

kas vajadzīgi, lai aizsargātu un atjaunotu biodaudzveidību mežos, un tiem 
vajadzētu būt pieejamiem sabiedrībai;"

2. daļa: “tā kā ne visos Natura 2000 teritoriju apsaimniekošanas plānos ir atzīta 
pirmatnējo un seno mežu unikālā vērtība, un tā kā stingri aizsargājamu mežu 
saglabāšanas pasākumi pilnībā neizslēdz mežizstrādes iespēju, kas var būt 
pretrunā pirmatnējo un seno mežu saglabāšanai ilgtermiņā,” izņemot vārdus "tā 
kā ne visos Natura 2000 teritoriju apsaimniekošanas plānos ir atzīta pirmatnējo un 
seno mežu unikālā vērtība, un" un "kas var būt pretrunā pirmatnējo un seno mežu 
saglabāšanai ilgtermiņā,"

3. daļa: šie vārdi

ID
§ 9
1. daļa: "aicina visas dalībvalstis nodrošināt, ka kokmateriālu izsekošanas sistēmas 

darbojas pilnvērtīgi un ka sankcijas mežsaimniecības nozarē ir samērīgas un 
atturošas, lai patiešām mazinātu vēlmi nodarboties ar nelikumīgu mežizstrādi; 
pauž nopietnas bažas par to, ka sodi patlaban nav samērīgi salīdzinājumā ar koka 
izstrādājumu vērtību un ka attiecīgajiem ekonomikas dalībniekiem dažkārt tiek 
izteikts tikai aizrādījums vai uzlikts ļoti niecīgs administratīvais sods; aicina 
dalībvalstis nodrošināt līdzekļus, ko atvēlēt par mežsaimniecību atbildīgo valsts 
iestāžu darbības uzlabošanai, lai vajadzības gadījumā palielinātu 
tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku skaitu un sāktu tiesvedību un 
kriminālprocesus nelikumīgas mežizstrādes gadījumos, pamatojoties uz 
pierādījumiem, ko guvusi policija vai ko policijai nodevušas trešās personas;"

2. daļa: "aicina, pārskatot Direktīvu par vides krimināltiesisko aizsardzību, paredzēt 
kriminālprocesa piemērošanu, cita starpā attiecībā uz fiziskām personām;"

§ 15
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus "atgādina, ka koordinēta Eiropas pieeja un preventīvi 

pasākumi var palīdzēt izskaust nelikumīgu mežizstrādi;" un "un ārpus tā"
2. daļa: šie vārdi
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§ 17
1. daļa: "aicina dalībvalstis īstenot piemērotus tiesībaizsardzības pasākumus, lai apkarotu 

nelikumīgu mežizstrādi un aizsargātu vides aizstāvjus, žurnālistus un trauksmes 
cēlējus; aicina dalībvalstis veikt nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu, ka 
tiesu iestādes noraida lietas, kas saistītas ar nelikumīgu mežizstrādi; atzīst, cik 
svarīga ir pilsoniskās sabiedrības, tostarp nevalstisko organizāciju un vides 
aizstāvju, aktīva darbība un iesaistīšanās, mudinot uz rīcību klimata politikas un 
biodaudzveidības jomā, un prasa ES šādu darbību atbalstīt;"

2. daļa: "uzsver, ka ir jāgarantē pilsoniskās sabiedrības līdzdalība pārredzamības sistēmā, 
kas noteikta ar Parīzes nolīguma 13. pantu;"

§ 25
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus "jo ES vides tiesību aktu īstenošanas nepilnības var 

būt faktors, kas veicina iespēju, ka tiks pastrādāti noziegumi pret vidi;"
2. daļa: šie vārdi

§ 27
1. daļa: "aicina Komisiju savu tirdzniecības politiku izmantot, lai nelikumīgu mežizstrādi 

iegrožotu starptautiskā līmenī; uzsver, ka nelikumīgi iegūtu kokmateriālu imports 
no trešām valstīm kropļo Eiropas tirgu, tādēļ Eiropas ražotāji nonāk negodīgā 
situācijā; atgādina, ka šādu nelikumīgu kokmateriālu izmantošana kaitē arī 
kopienām, kuru teritorijās tos iegūst, un veicina to, lai šādu kokmateriālu 
nelikumīga iegūšana un visi ar to saistītie noziegumi turpinātos;"

2. daļa: "atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumā regulai par neatmežojošiem izstrādājumiem 
piedāvātos noteikumus par obligātu uzticamības pārbaudi uzņēmumiem, kuri 
vēlas laist ES tirgū noteiktas preces;"

Renew, PPE
§ 7
1. daļa: "stingri uzsver, ka Komisijai būtu jāpanāk, lai valstu stratēģiskajos plānos 

atbilstošas finanšu līdzekļu summas būtu atvēlētas biodaudzveidības atjaunošanai 
teritorijās, kuras nelikumīga mežizstrāde ir skārusi vissmagāk;" izņemot vārdus 
"valstu stratēģiskajos plānos"

2. daļa: "valstu stratēģiskajos plānos"
3. daļa: "atgādina, ka Parlamenta 2021. gada 9. jūnija rezolūcijā par ES Biodaudzveidības 

stratēģiju 2030. gadam ir norādīts — dalībvalstīm būtu jāsasniedz daudzgadu 
finanšu shēmā paredzētais mērķis vismaz 10 % no gada izdevumiem atvēlēt 
biodaudzveidībai; ar nožēlu konstatē, ka dažās dalībvalstīs biodaudzveidībai 
paredzētā finansējuma mērķrādītājs ne tuvu nesasniedz 10 %, par ko tika panākta 
vienošanās;"

PPE, ID
§ 14
1. daļa: "aicina valstu un ES iestādes preventīvi un stingri rīkoties, lai nodrošinātu pilnīgu 

atbilstību valsts un ES tiesību aktiem vides jomā;"
2. daļa: "atzīmē, ka procesuālās nepilnības un pārbaužu trūkums mazina Kokmateriālu 

regulas praktisko efektivitāti; mudina ES likumdevējiestādes izmantot iespēju, ko 
sniedz sarunas par priekšlikumu regulai, kas attiecas uz neatmežojošiem 
izstrādājumiem (COM(2021)0706), lai gūtu mācību no ES Kokmateriālu regulas 
īstenošanas un izpildes un uzlabotu dalībvalstu kompetento iestāžu statusu, 
noteikumus par to kontroles mehānismu skaitu un kvalitāti, to attiecībām un 
sadarbību ar citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm, ar citām valsts iestādēm 
un ar Komisiju; aicina dalībvalstis stingri īstenot attiecīgo spēkā esošo tiesību aktu 
noteikumus, aizliedzot nelikumīgi iegūtu kokmateriālu izmantošanu un nonākšanu 
ES tirgū;"

3. daļa: "prasa noteikt, ka nelikumīga mežizstrāde ir kriminālnoziegums, par ko jāpiemēro 
attiecīgi kriminālsodi, kā arī to attiecīgi iestrādāt pārskatītajā direktīvā par vides 
krimināltiesisko aizsardzību, un pieprasa spēcīgāku Eiropas sadarbību cīņā pret 
nelikumīgu mežistrādi; prasa visās dalībvalstīs vienoti noteikt, ka nelikumīga 
mežizstrāde ir noziegums pret vidi, lai tādējādi garantētu, ka par nelikumīgu 
mežizstrādi visā ES tiek piemērotas saskaņotas procedūras un sodi;"

Renew, ID
D apsvērums
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1. daļa: "tā kā nelikumīga mežizstrāde ir nozīmīgs faktors meža degradācijā, atmežošanā 
un klimata pārmaiņās, kas veicina gaisa kvalitātes pasliktināšanos; tā kā 
nelikumīga mežizstrāde veido 15–30 % no starptautiskās kokmateriālu ražošanas 
un tai ir ekoloģiskas, sociālas un ekonomiskas sekas;", izņemot vārdus "un klimata 
pārmaiņās"

2. daļa: "un klimata pārmaiņās"
3. daļa: "tā kā nelikumīga mežizstrāde joprojām lielākoties netiek atklāta, tādējādi graujot 

ES centienus sasniegt Eiropas zaļā kursa, Klimata akta un Biodaudzveidības 
stratēģijas mērķus; tā kā nelikumīga mežizstrāde ļoti bieži notiek dažos no ES 
augstvērtīgākajiem un vislabāk saglabātajiem mežiem;", izņemot vārdu "ļoti"

4. daļa: "ļoti"

16. Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošana un sasniegšana

Ziņojums: Barry Andrews, Petros Kokkalis (A9-0174/2022)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

bd

1/PS + 467, 67, 57

2/PS + 291, 255, 25

3/PS + 316, 219, 43

4/PS + 432, 122, 35

5/PS + 299, 230, 59

§ 29 § sākotnējais 
teksts

6/PS + 457, 69, 61

bd

1 +

§ 31 § sākotnējais 
teksts

2 +

bd

1 +

§ 57 § sākotnējais 
teksts

2 +

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 470, 56, 67

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
PPE: § 29



P9_PV(2022)06-23(VOT)_LV.docx 17 PE 734.611

Pieprasījumi balsot pa daļām
Deputāti
§ 29
1. daļa: "atzinīgi vērtē centienus visaptverošā veidā integrēt IAM Eiropas pusgada sistēmā, 

tostarp izmantojot ikgadējos ilgtspējīgas izaugsmes pētījumus un integrējot 
Eurostat ikgadējos IAM īstenošanas uzraudzības ziņojumus Eiropas pusgada 
pavasara ieteikumu kopumā;"

2. daļa: "atkārtoti pauž atbalstu biodaudzveidības rādītāju iekļaušanai Eiropas pusgadā;"
3. daļa: "aicina dalībvalstis noteikt augstākus mērķus attiecībā uz to darbībām saistībā ar 

Programmas 2030. gadam īstenošanu; atzinīgi vērtē to, ka IAM ir piešķirta galvenā 
nozīme rudens ieteikumu kopumā, it īpaši ieteikumu dalībvalstīm īstenot stratēģiju 
“Ne tikai IKP”, lai pilnībā integrētu IAM savos valsts pasākumos; aicina Komisiju 
turpināt Eiropas pusgada reformu, lai līdzsvarotu ekonomiskās, sociālās un vides 
prioritātes nolūkā panākt ilglaicīgas, sociālas, vidiskas un ekonomiskas pārmaiņas 
un uzlabotu Programmas 2030. gadam," un “integrēšanu”

4. daļa: "Eiropas sociālo tiesību pīlāra un Eiropas zaļā kursa integrēšanu visos līmeņos, 
pilnībā iesaistot vietējās un reģionālās iestādes un papildinot reformas un 
ieguldījumus dalībvalstīs;", izņemot vārdu “integrēšanu”

5. daļa: "uzskata, ka šādai reformai būtu jānodrošina tas, ka Eiropas IAM politikas 
koordinēšana nevis noved pie Eiropas pusgadam paralēla politikas procesa, bet 
gan veido integrētu un saskaņotu pieeju, kas balstās uz jaunu ilgtspējīgas 
attīstības paktu;"

6. daļa: "sagaida, ka Eiropas pusgada process stiprinās dalībvalstu spējas uzraudzīt 
progresu IAM īstenošanā;"

§ 31
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus "un Eiropas sociālo tiesību pīlārā"
2. daļa: šie vārdi

§ 57
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus "un ar to saistītās tiesības"
2. daļa: šie vārdi

17. Atveseļošanas un noturības mehānisma īstenošana

Ziņojums: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru (A9-0171/2022)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

aiz § 1 1 The Left PS - 113, 428, 52

§ 6 7 ID PS - 125, 458, 6

8 ID PS - 132, 452, 7aiz § 15

10 Verts/ALE PS - 99, 391, 104
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

§ 16 13 PPE, S&D, 
Renew

+

§ 18 14 PPE, S&D, 
Renew

+

§ 22 15 PPE, S&D, 
Renew

+

§ 23 16 PPE, S&D, 
Renew

+

aiz § 26 2 The Left PS - 51, 521, 23

§ 33 17 PPE, S&D, 
Renew

+

§ 35 18 PPE, S&D, 
Renew

+

§ 36 9 ID PS - 122, 458, 12

bd

1/PS + 441, 118, 15

11 PPE, S&D, 
Renew, 

Verts/ALE, 
The Left

2/PS - 238, 334, 16

§ 37

§ sākotnējais 
teksts

PS ↓

§ 63 19 PPE, S&D, 
Renew

+

§ 66 3 The Left PS - 93, 458, 41

aiz § 66 4 The Left PS - 63, 493, 31

§ 68 5 The Left PS - 63, 494, 28

aiz § 89 6 The Left PS - 167, 388, 38

aiz 6. norādes 12 PPE, S&D, 
Renew

+

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 420, 90, 83

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
The Left: grozījumi Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6
Verts/ALE: grozījums. Nr. 10
PPE: § 37; grozījums Nr. 11
ID: grozījumi Nr. 7, 8, 9
ECR: grozījums Nr. 11
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Pieprasījumi balsot pa daļām
PPE
grozījums Nr. 11
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus "stingri mudina Padomi apstiprināt Polijas NANP tikai 

tad, kad tā būs pilnībā izpildījusi ANM regulas un jo īpaši tās 22. panta prasības, jo 
sevišķi nolūkā aizsargāt Savienības finanšu intereses pret interešu konfliktiem un 
krāpšanu, kā arī visus ar Eiropas pusgadu saistītos konkrētām valstīm adresētos 
ieteikumus tiesiskuma jomā, un kad tā būs īstenojusi visus attiecīgos Eiropas 
Savienības Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumus;"

2. daļa: šie vārdi

18. Iekļaušanas pasākumi programmā "Erasmus+" 2014.–2020. gadam

Ziņojums: Laurence Farreng (A9-0158/2022)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

bd

1 +

§ 5 § sākotnējais 
teksts

2 +

bd

1 +

§ 10 § sākotnējais 
teksts

2 +

§ 15 § sākotnējais 
teksts

ats. +

§ 16 § sākotnējais 
teksts

ats. +

bd

1 +

§ 17 § sākotnējais 
teksts

2 +

§ 20 § sākotnējais 
teksts

ats. +

§ 21 § sākotnējais 
teksts

ats. +

§ 24 § sākotnējais 
teksts

ats. +

bd

1 +

§ 25 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 450, 122, 22
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

§ 29 § sākotnējais 
teksts

PS + 514, 65, 9

§ 35 § sākotnējais 
teksts

ats. +

5. norāde § sākotnējais 
teksts

ats. +

7. norāde § sākotnējais 
teksts

ats. +

9. norāde § sākotnējais 
teksts

ats. +

bd

1 +

B apsvērums § sākotnējais 
teksts

2 +

D apsvērums § sākotnējais 
teksts

ats. +

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 471, 55, 66

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ID: § 25 (2. daļa), § 29

Pieprasījumi balsot atsevišķi
ECR: § 15, 16, 20, 21, 24, 25, 35; 5., 7., 9. norāde; D apsvērums

Pieprasījumi balsot pa daļām
ECR
§ 5
1. daļa: "uzsver, ka dažos gadījumos mobilitātes stipendiju apmērs joprojām ir 

nepietiekams un var būt par iemeslu to studentu un ģimeņu sociālajai atstumtībai, 
kuri nevar atļauties piedalīties mobilitātē;"

2. daļa: "prasa paredzēt līdzekļu palielinājumu 2023. gada budžetā, lai varētu pilnībā 
īstenot programmas “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpusa iekļaušanas 
pasākumus;"

§ 10
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus "izstrādātu iekļaujošas metodes"
2. daļa: šie vārdi

§ 17
1. daļa: "atbalsta visas ES iniciatīvas, kuru mērķis ir veicināt studentu mobilitāti, 

piemēram, “Erasmus+” mobilo lietotni, digitālo “Erasmus” un Eiropas studenta 
karti; aicina Komisiju izvērtēt iespēju ciešāk sasaistīt “Erasmus+” un citas 
programmas un veicināt starpnozaru sadarbību, tostarp ar “Interrail”,"

2. daļa: "lai veicinātu lielāku iekļautību un vienlīdzību, kas uzlabos zaļāku un labāku 
pārvietošanās veidu pieejamību, jo īpaši dalībniekiem, kuriem ir mazāk iespēju; 
aicina Komisiju padarīt iekļaujošāku arī iniciatīvu “DiscoverEU” un pavērt dalības 
iespējas vēl lielākam skaitam cilvēku;"
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B apsvērums
1. daļa: "tā kā regulā par 2014.–2020. gada “Erasmus+” bija likts akcents uz sociālās 

iekļaušanas veicināšanu un tādu cilvēku līdzdalības sekmēšanu, kuriem ir īpašas 
vajadzības vai mazāk iespēju, kā noteikts “Erasmus+” iekļaušanas un 
daudzveidības stratēģijā, to attiecinot uz cilvēkiem ar invaliditāti, veselības 
problēmām, mācīšanās grūtībām, kultūras atšķirībām un ekonomiskiem, 
ģeogrāfiskiem un sociāliem šķēršļiem;"

2. daļa: "uzsver, ka pašreizējā 2021.–2027. gada programma “Erasmus+” ir cieši saistīta 
arī ar zaļo un digitālo pārkārtošanos;"

ID
§ 25
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus "un palielina informētību par seksuālo daudzveidību"
2. daļa: šie vārdi

19. 2021. gada ziņojums par Melnkalni

Ziņojums: Tonino Picula (A9-0151/2022)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

§ 13 § sākotnējais 
teksts

PS + 504, 68, 16

bd

1 +

§ 22 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 474, 94, 17

bd

1 +

§ 27 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 503, 52, 27

bd

1 +

§ 28 § sākotnējais 
teksts

2 +

bd

1 +

§ 42 § sākotnējais 
teksts

2 +

bd

1 +

§ 44 § sākotnējais 
teksts

2 +

bd§ 45 § sākotnējais 
teksts

1 +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

2 +

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 506, 50, 35

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
The Left: § 13, 22 (2. daļa), 27 (2. daļa)

Pieprasījumi balsot pa daļām
The Left
§ 22
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus "Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru 

(Frontex), Eiropolu un Eurojust, kas palīdz Melnkalnei robežu pārvaldībā un"
2. daļa: šie vārdi

§ 27
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus "un NATO"
2. daļa: šie vārdi

§ 28
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus "un StratCom uzraudzības paplašināšanai, lai vērstos 

pret pārrobežu dezinformācijas draudiem no Rietumbalkānu valstīm un to 
kaimiņvalstīm"

2. daļa: šie vārdi

PPE
§ 42
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus "rūpīgi īstenot Stambulas konvencijas standartus,"
2. daļa: šie vārdi

§ 44
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus "cita starpā nodrošinot transpersonām piekļuvi 

hormonu terapijai un"
2. daļa: šie vārdi

§ 45
1. daļa: "aicina Melnkalni pienācīgi iekļaut LGBTIQ pilsonisko sabiedrību jaunās dzimuma 

juridiskās atzīšanas darba grupas darbā,"
2. daļa: "kurai būtu jāstrādā pie tā, lai panāktu dzimuma juridisku atzīšanu, pamatojoties 

uz pašnoteikšanos;"

20. ES un Āfrikas turpmākās tirdzniecības attiecības

Ziņojums: Helmut Scholz (A9-0169/2022)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

rezolūcijas 
priekšlikums

PS + 463, 43, 81
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21. Turpmākā ES starptautisko investīciju politika

Ziņojums: Anna Cavazzini (A9-0166/2022)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

rezolūcijas 
priekšlikums

PS + 436, 69, 71


