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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 

AIZKL aizklāta balsošana 
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1. Krimas tatāri 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0582/2016, B8-0585/2016, B8-0586/2016, B8-0589/2016, B8-0590/2016, 

B8-0592/2016, B8-0588/2016 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

Kopīgais rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0582/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE) 

§ 4 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/AN + 307, 232, 27 

10. atsauce § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0582/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0585/2016  EFDD  ↓  

B8-0586/2016  ECR  ↓  

B8-0588/2016  S&D  ↓  

B8-0589/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0590/2016  PPE  ↓  

B8-0592/2016  ALDE  ↓  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL: § 4 (2. daļa) 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

S&D: 10. atsauce 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

S&D, GUE/NGL: 

§ 4 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „lai tiktu apsvērta iespēja paplašināt to personu sarakstu, 

uz kurām attiecas ES sankcijas saistībā ar Medžlisa aizliegšanu;” 

2. daļa: šie vārdi 
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Dažādi 

Marijana Petir ir atsaukusi savu parakstu no kopīgā rezolūcijas priekšlikuma RC-B8-0582/2016. 
 

 

2. Gambija 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016, 
B8-0602/2016 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

Kopīgais rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0591/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 539, 27, 43 

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0591/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0593/2016  ECR  ↓  

B8-0595/2016  S&D  ↓  

B8-0598/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0600/2016  PPE  ↓  

B8-0602/2016  ALDE  ↓  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

PPE: galīgais balsojums 
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3. Džibutija 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016, 

B8-0603/2016 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

Kopīgais rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0594/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

§ 3 3 PPE EB + 330, 268, 20 

§ 5 4 PPE  +  

aiz § 8 1 EFDD PS - 122, 321, 184 

§ 14 5 PPE  +  

§ 17 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 18 2 EFDD  -  

C apsvērums 6 PPE EB + 293, 285, 52 

I apsvērums 7 PPE EB + 298, 288, 52 

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0594/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0596/2016  ECR  ↓  

B8-0597/2016  S&D  ↓  

B8-0599/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0601/2016  PPE  ↓  

B8-0603/2016  ALDE  ↓  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFDD: grozījums Nr. 1 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

GUE/NGL: § 17 
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4. Obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā * 

Ziņojums: Dariusz Rosati (A8-0157/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

atbildīgās komitejas 

grozījumi — balsošana 

kopumā 

1-2 

6-10 

12 

14-17 

19-20 

26-34 

komiteja  +  

atbildīgās komitejas 

grozījumi — atsevišķa 

balsošana 

3 komiteja ats. +  

4 komiteja bd   

1 +  

2 +  

11 komiteja bd   

1 +  

2 +  

13 komiteja ats./EB + 348, 273, 22 

18 komiteja bd   

1 +  

2 -  

21 komiteja ats./EB + 360, 277, 8 

23 komiteja ats./EB + 342, 297, 3 

24 komiteja ats./EB + 297, 296, 52 

8.aa pants, § 2 41 EFDD PS - 270, 361, 14 

22 komiteja  +  

8.aa pants, aiz § 3 42 EFDD PS - 306, 330, 8 

8.aa pants, aiz § 4 25 komiteja bd   

1 -  

2 ↓  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

37 PPE  +  

Pielikums, 

III pielikums, I sadaļa, 

§ 4 

36 vairāk nekā 

40 deputāti 

 -  

47 GUE/NGL PS - 273, 364, 11 

aiz 2. apsv. 43 GUE/NGL PS - 284, 332, 27 

44 GUE/NGL PS - 307, 332, 6 

4. apsvērums 5 komiteja bd   

1 +  

2 +  

45 GUE/NGL  ↓  

7. apsvērums 35 vairāk nekā 

40 deputāti 

EB - 285, 360, 3 

11. apsvērums 38 EFDD EB - 267, 374, 9 

12. apsvērums 39 EFDD PS - 309, 320, 16 

16. apsvērums 40 EFDD  -  

aiz 18. apsvēruma 46 GUE/NGL PS - 286, 335, 29 

balsojums: Komisijas priekšlikums  +  

balsojums: normatīvā rezolūcija PS + 567, 30, 53 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFDD: grozījumi Nr. 39, 41, 42 

GUE/NGL: grozījumi Nr. 43, 44, 46, 47 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

PPE: grozījumi Nr. 21, 23, 24 

S&D: grozījumi Nr. 3, 13 

Verts/ALE: grozījums Nr. 13 
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Pieprasījumi balsot pa daļām 

PPE: 

grozījums Nr. 18 

1. daļa: „direktīvas 8. panta 1. punkta un 8.a un 8.aa panta vajadzībām — iepriekš noteiktas 

informācijas sistemātiska paziņošana citai dalībvalstij un Komisijai bez iepriekšēja 

pieprasījuma iepriekš noteiktos regulāros intervālos; direktīvas 8. panta 1. punkta 

vajadzībām atsauce uz pieejamo informāciju attiecas uz informāciju, kas ir reģistrēta 

informācijas paziņotājas dalībvalsts nodokļu reģistros un ko var iegūt saskaņā ar 

minētās dalībvalsts informācijas vākšanas un apstrādes procedūrām.” 

2. daļa: „Šie dokumenti ir pieejami arī trešām valstīm. Darbs pie tā, lai pārskati būtu 

pieejami arī trešām valstīm, jau ir sācies, īstenojot ESAO daudzpusējo kompetentās 

iestādes nolīgumu, un trešām valstīm būs garantēta iespēja saņemt nepieciešamo 

informāciju no visām dalībvalstīm.” 

 
Verts/ALE 

grozījums Nr. 5 

1. daļa: Viss teksts, izņemot vārdus „nekaitējot Savienības konkurētspējai” 

2. daļa: šie vārdi 

 
S&D: 

grozījums Nr. 11 

1. daļa: Viss teksts, izņemot vārdus „un nodrošinātu, ka nav iespējama standartu dublēšanās, 

kura palielinātu uzņēmēju administratīvās izmaksas” 

2. daļa: šie vārdi 

 
EFDD: 

grozījums Nr. 25 

1. daļa: „Lai nodrošinātu iedzīvotājiem lielāku pārredzamību, Komisija publicē pārskatus 

par katru valsti, pamatojoties uz informāciju, kas iekļauta pārskatu par katru valsti 

centralizētajā reģistrā.” 

2. daļa: „Komisija pārskatus publicē, ievērojot 23.a panta noteikumus par konfidencialitāti.” 

 
Verts/ALE, EFDD: 

grozījums Nr. 4 

1. daļa: „Dalībvalstu nodokļu iestādēm ir vajadzīga visaptveroša un būtiska informācija par 

starptautiskām uzņēmumu grupām, proti, par to struktūru, transfertcenu noteikšanas 

politiku, nodokļu norēķiniem, nodokļu samazinājumiem un iekšējiem darījumiem 

Savienībā un ārpus tās. Minētā informācija ļaus nodokļu iestādēm reaģēt uz 

nevēlamu nodokļu praksi, veicot izmaiņas tiesību aktos vai atbilstīgu riska 

novērtējumu un nodokļu revīziju, un noteikt, vai uzņēmumi ir iesaistījušies praksē, 

kas mākslīgi novirza ievērojamas ienākumu summas uz vidi, kurā pastāv nodokļu 

priekšrocības. Lai panāktu attiecīgo konkurences noteikumu ievērošanu, 

informācijai, ar ko apmainās dalībvalstu nodokļu iestādes, vajadzētu būt pieejamai 

arī Komisijai.” 

2. daļa: „Komisijai informācija būtu jāuzskata par konfidenciālu un jāveic visi vajadzīgie 

pasākumi, lai šo informāciju aizsargātu.” 
 

 



 P8_PV(2016)05-12(VOT)_LV.doc 8 PE 582.707 

5. Zvejas un akvakultūras produktu izsekojamība sabiedriskās ēdināšanas un 

mazumtirdzniecības sektorā 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0581/2016 

Priekšmets PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0581/2016 

(PECH komiteja) 

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

 

 

 

6. Ķīnas kā tirgus ekonomikas statuss 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0604/2016, B8-0605/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-0612/2016, 

B8-0610/2016, B8-0611/2016, B8-0607/2016 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0604/2016 

(EFDD) 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS - 55, 551, 36 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0605/2016  

(ENF) 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS - 58, 563, 20 

Kopīgais rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0607/2016 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE) 

§ 2 2 GUE/NGL PS - 107, 527, 16 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

aiz § 2 6 ENF PS - 79, 549, 16 

aiz § 3 3 GUE/NGL  -  

§ 4 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

aiz § 5 4 GUE/NGL  -  

§ 6 5 GUE/NGL PS - 90, 541, 22 

7 EFDD PS - 152, 313, 180 

B apsvērums § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

J apsvērums § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

aiz K apsvēruma 1 GUE/NGL bd   

1 -  

2 ↓  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 546, 28, 77 

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-0607/2016  ALDE  ↓  

B8-0608/2016  PPE  ↓  

B8-0609/2016  S&D  ↓  

B8-0610/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0611/2016  ECR  ↓  

B8-0612/2016  Verts/ALE  ↓  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL: grozījumi Nr. 2, 5 

EFDD: galīgais balsojums (B8-0604/2016), grozījums Nr. 7 

ENF: galīgais balsojums (B8-0605/2016), grozījumi Nr. 2, 6, 7, galīgais balsojums 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

EFDD: § 4, J apsvērums 

ENF: B apsvērums 
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Pieprasījumi balsot pa daļām 

ENF: 

grozījums Nr. 1 

1. daļa: Viss teksts, izņemot vārdus „un neoliberālā politika” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 2 

1. daļa: Viss teksts, izņemot vārdu „vēl” 

2. daļa: šis vārds 
 

Dažādi 

Rezolūcijas priekšlikumu B8-0608/2016 ir parakstījuši arī Antonio Tajani un Massimiliano Salini 

(EPP grupa).  

Stelios Kouloglou un Kostas Chrysogonos (GUE/NGL grupa) ir atsaukuši savu parakstu no 

1. grozījuma kopīgajam rezolūcijas priekšlikumam RC-B8-0607/2016. 
 

 

7. Turpmākie pasākumi un pašreizējais stāvoklis saistībā ar Ilgtspējīgas attīstības 

programmu 2030. gadam un ilgtspējīgas attīstības mērķiem 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0583/2016 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0583/2016 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, EFDD) 

§ 6 4 Verts/ALE EB + 344, 282, 24 

aiz § 8 3 Verts/ALE  -  

aiz § 13 1 GUE/NGL PS - 127, 448, 71 

aiz E apsvēruma 2 Verts/ALE  -  

H apsvērums § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL: grozījums Nr. 1 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

S&D: H apsvērums 
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Dažādi 

Rezolūcijas priekšlikumu B8-0583/2016 ir parakstījuši arī Doru-Claudian Frunzulică, Eider 

Gardiazabal Rubial, Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena, Monika Flašíková Beňová, Jude Kirton-

Darling, Jeppe Kofod un Norbert Neuser (S&D grupa). 

Rezolūcijas priekšlikumu B8-0583/2016 ir parakstījuši arī Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, 

Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas un Eleonora Evi (EFDD grupa). 

Rezolūcijas priekšlikumu B8-0583/2016 ir parakstījis arī Jan Zahradil (ECR grupa). 

Rezolūcijas priekšlikumu B8-0583/2016 ir parakstījis arī Joachim Zeller (PPE grupa). 

EFDD grupa ir atsaukusi savu rezolūcijas priekšlikumu B8-0587/2016. 
 

 

8. Izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas obligāta norādīšana attiecībā uz konkrētiem 

pārtikas produktiem 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0545/2016 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0545/2016 

(ENVI komiteja) 

§ 2 3 PPE PS + 182, 446, 24 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

§ 3 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/EB + 435, 212, 4 

2 -  

§ 4 4 PPE PS - 184, 436, 33 

aiz § 4 6 PPE  -  

§ 5 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 6 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 7 1 GUE/NGL PS - 207, 426, 16 

aiz § 7 5 PPE bd   

1 -  

2 ↓  

9 PPE EB + 343, 293, 8 

§ 8 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 11 § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

§ 12 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 14 7 PPE  -  

§ 15 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 342, 302, 3 

3/EB - 319, 325, 2 

aiz §15 10 PPE  -  

§ 16 § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

§ 17 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 18 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

aiz § 18 8 PPE PS - 165, 465, 22 

§ 19 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 20 § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

§ 21 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 23 § sākotnējais 

teksts 

PS + 613, 16, 22 

§ 24 20 Verts/ALE  -  

§ sākotnējais 

teksts 

ats. -  

§ 25 2 GUE/NGL  -  

§ sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 395, 244, 13 

§ 26 21 Verts/ALE  -  

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1/EB + 384, 260, 6 

2 +  

§ 27 16 PPE PS - 165, 466, 21 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 29 § sākotnējais 

teksts 

PS + 365, 203, 81 

§ 30 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 31 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 35 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

7. atsauce § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

aiz F apsvēruma 17 Verts/ALE  -  

18 Verts/ALE  -  

19 Verts/ALE EB - 177, 465, 9 

aiz G apsvēruma 13 PPE EB - 290, 336, 20 

H apsvērums § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 423, 225, 3 

aiz C apsvēruma 11 PPE  -  

I apsvērums 14 PPE  -  

J apsvērums 15 PPE  -  

K apsvērums § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

aiz K apsvēruma 12 PPE  -  

L apsvērums § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 422, 159, 68 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ENF: groz. Nr. 8, galīgais balsojums 

GUE/NGL: grozījumi Nr. 1, 3, 4, 16, § 23 un 29 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ALDE: § 16, 18, 27, 2, 19 

ECR: § 17, 24, 26, 30 

PPE: § 3, 5, 8, 11, 12, 15, 17, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 35, 7. atsauce, H, K, L apsvērumi 
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Pieprasījumi balsot pa daļām 

ALDE: 

§ 2 

1. daļa: „uzsver, ka saskaņā ar Eirobarometra 2013. gada aptauju 84 % ES iedzīvotāju 

uzskata, ka piena izcelsme ir jānorāda, gan pārdodot to kā atsevišķu produktu, gan 

kā sastāvdaļu piena produktos; atzīmē, ka šis ir viens no daudziem apsvērumiem, kas 

var ietekmēt patērētāju uzvedību;” 

2. daļa: „tāpēc uzskata, ka piena izcelsmes vietas norādīšana marķējumā ir izšķiroši svarīga, 

lai nodrošinātu pārredzamību un izsekojamību, tādējādi sniedzot pārliecību tiem 

Eiropas patērētājiem, kas prasa norādīt izcelsmi;” 

 
§ 3 

1. daļa: Viss teksts, izņemot vārdus „apkarotu krāpšanu pārtikas jomā” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 15 

1. daļa: Viss teksts, izņemot vārdus „tāpat arī daudzi nozarē iesaistītie darbinieki” un „un ka 

šie nozares darbinieki neuzskata to par šķērsli savā darbā” 

2. daļa: „tāpat arī daudzi nozarē iesaistītie darbinieki” 

3. daļa: „un ka šie nozares darbinieki neuzskata to par šķērsli savā darbā” 

 
§ 19 

1. daļa: „atgādina, ka brīvprātīgās marķēšanas shēmas tika pienācīgi īstenotas vairākās 

dalībvalstīs, tās bijušas veiksmīgas gan attiecībā uz patērētājiem, gan ražotājiem,” 

2. daļa: „kas secināja, ka šīs shēmas ražošanas izmaksas ietekmēja tikai nedaudz, vai 

neietekmēja nemaz, tādējādi parādot, ka komerciālās raizes varētu būt pārspīlētas;” 

 
PPE: 

§ 6 

1. daļa: „atzinīgi vērtē aptaujā sniegto izmaksu un ieguvumu analīzi attiecībā uz obligāto 

izcelsmes norādi pienam un pienam, ko izmanto kā sastāvdaļu,” 

2. daļa: „bet uzskata, ka Komisija savos secinājumos pietiekami neņem vērā šādu produktu 

izcelsmes marķēšanas pozitīvos aspektus, piemēram, patērētāju labāku informētību; 

atzīmē, ka patērētāji varētu justies maldināti, ja nebūs pieejama obligātā izcelsmes 

norāde marķējumā, un tiks izmantots citas norādes marķējumā, piemēram, valstu 

karogi;” 

 
§ 26 

1. daļa: „mudina Komisiju iesniegt likumdošanas priekšlikumus, lai noteiktu obligātu 

izcelsmes marķējumu gaļai apstrādātos produktos, tādējādi nodrošinot lielāku 

pārredzamību visā pārtikas ķēdē un labāk informētu Eiropas patērētājus, ņemot vērā 

skandālu saistībā ar zirga gaļu un citiem krāpniecības gadījumiem saistībā ar 

pārtiku;” 

2. daļa: „turklāt norāda, ka obligāto marķēšanas prasību noteikšanā ir jāņem vērā 

proporcionalitātes princips un administratīvais slogs pārtikas apritē iesaistītajiem 

uzņēmējiem un izpildiestādēm;” 

 
§ 27 

1. daļa: Viss teksts, izņemot vārdu „obligātās” 

2. daļa: šis vārds 
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ENF: 

grozījums Nr. 5 

1. daļa: „norāda, ka saskaņā ar aptaujas rezultātiem, kas pievienoti Komisijas ziņojumam par 

piena un gaļas produktiem, obligāts izcelsmes marķējums no jauna novestu pie 

vienotā tirgus sadalījuma pa valstīm,” 

2. daļa: „tādējādi negatīvi ietekmējot piena ražošanu pierobežu reģionos;” 
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9. Pamatnolīgums par vecāku atvaļinājumu 

Ziņojums: Maria Arena (A8-0076/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 3 § sākotnējais 

teksts 

PS + 344, 247, 42 

§ 4 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 6 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 7 § sākotnējais 

teksts 

PS + 411, 212, 21 

§ 9 4 GUE/NGL  -  

§ 11 5 GUE/NGL  -  

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 491, 119, 32 

2/PS + 334, 289, 16 

§ 14 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 557, 46, 42 

§ 18 6 GUE/NGL PS - 68, 536, 34 

§ 20 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 21 7 GUE/NGL  -  

§ 22 § sākotnējais 

teksts 

bd  grozīts mutiski 

1 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

2/EB - 225, 241, 169 

§ 24 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 26 8 GUE/NGL PS - 55, 573, 12 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 27 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 596, 17, 27 

2/PS + 334, 262, 38 

§ 31 9 GUE/NGL  -  

§ 33 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS - 277, 341, 22 

C apsvērums § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

D apsvērums 1 GUE/NGL PS - 112, 505, 24 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

E apsvērums § sākotnējais 

teksts 

PS + 581, 32, 26 

H apsvērums 2 GUE/NGL  -  

J apsvērums 3 GUE/NGL  -  

R apsvērums § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 540, 74, 26 

S apsvērums § sākotnējais 

teksts 

PS + 358, 193, 85 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 491, 101, 38 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL: grozījumi Nr. 1, 6, 8, E, S apsvērums 

ECR: § 3, 7 

S&D: § 11, 27 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

PPE: § 33, S apsvērums 

S&D: § 3, 7, 20 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

PPE: 

§ 6 

1. daļa: Viss teksts, izņemot vārdu „viendzimuma” 

2. daļa: šis vārds 

 
§ 11 

1. daļa: Viss teksts, izņemot vārdus „uzskata, ka ar sociālo partneru pieņemto sistēmu būtu 

jāpanāk risinājums, lai liela daļa no vecāku atvaļinājuma paliktu nenododama;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 22 

1. daļa: Viss teksts, izņemot vārdus „prasa, lai sociālie partneri, pamatojoties uz īstenošanas 

ziņojuma projektu, atzītu, ka nav sasniegti Vecāku atvaļinājuma direktīvas mērķi 

attiecībā uz darba un privātās dzīves līdzsvaru, sieviešu līdzdalību darba tirgū, 

demogrāfiskajiem uzdevumiem un vīriešu līdzdalību ģimenes pienākumu veikšanā, 

ietverot bērnu un citu apgādājamo aprūpi, un norāda, ka šī neveiksme ir pretrunā ES 

principiem un vērtībām dzimumu līdztiesības jomā;” un „līdz ar to” 

2. daļa: šie vārdi 

 



 P8_PV(2016)05-12(VOT)_LV.doc 20 PE 582.707 

§ 26 

1. daļa: „uzsver, ka atvaļinājumu (grūtniecības un dzemdību, paternitātes un vecāku 

atvaļinājumu) sistēmu labāka koordinācija, saskaņotība un pieejamība dalībvalstīs 

paaugstina līdzdalības līmeni un kopējo efektivitāti;” 

2. daļa: „uzsver, ka šajā saistībā ir būtiski nekavējoties ieviest ES direktīvu par minimālo 

divas nedēļas ilgu paternitātes atvaļinājumu;” 

 
§ 27 

1. daļa: Viss teksts, izņemot vārdus „ka ir jāpagarina periods, kādā abi vecāki varētu 

izmantot savas tiesības ņemt vecāku atvaļinājumu; aicina Komisiju un sociālos 

partnerus paaugstināt bērna vecuma ierobežojumu, līdz kādam ir tiesības ņemt 

vecāku atvaļinājumu, un arī” 

2. daļa: šie vārdi 

 
GUE/NGL: 

§ 4 

1. daļa: Viss teksts, izņemot vārdus „lai pārmērīgi netiktu izmantota tajā paredzētā 

pielāgojamība;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 14 

1. daļa: „uzsver, ka atgriešanās darbā pēc vecāku atvaļinājuma var būt grūta un radīt stresu 

gan vecākiem, gan bērnam; aicina dalībvalstis pieņemt ģimenes politiku, ar ko 

sekmētu vienmērīgu un pakāpenisku atgriešanos darbā un visumā optimālu darba un 

privātās dzīves līdzsvaru,” 

2. daļa: „vienlaikus apsverot arī tāldarba, strādāšanas mājās un viedās nodarbinātības 

veicināšanu, lai šāda politika neradītu papildu slogu darbiniekiem;” 

 
§ 24 

1. daļa: Viss teksts, izņemot vārdu „individualizācijas” 

2. daļa: šis vārds 

 
§ 33 

1. daļa: Viss teksts, izņemot vārdus „ attiecīgā gadījumā Eiropas ekonomikas politikas 

koordinēšanas pusgadā iekļaut mērķus attiecībā uz dzimumu līdztiesību darbā, lai 

varētu sasniegt stratēģijas ”Eiropa 2020” mērķus” un „ES” 

2. daļa: šie vārdi 

 
C apsvērums 

1. daļa: Viss teksts, izņemot vārdus „sasniegt stratēģijā ”Eiropa 2020” noteikto 75 % 

nodarbinātības mērķi un” 

2. daļa: šie vārdi 

 
D apsvērums 

1. daļa: Viss teksts, izņemot vārdu „daļēji” 

2. daļa: šis vārds 

 
R apsvērums 

1. daļa: „tā kā tas, cik atšķirīgi sievietes un vīrieši ņem grūtniecības un dzemdību, 

paternitātes vai bērna kopšanas atvaļinājumu, liecina, ka saistībā ar bērnu aprūpi un 

sieviešu līdzdalību darba tirgū pastāv diskriminācija dzimuma dēļ;” 

2. daļa: „tā kā daudzās dalībvalstīs pasākumi, kas veikti, lai mudinātu vīriešus uzņemties 

līdzvērtīgu ģimenes pienākumu daļu, nav devuši apmierinošus rezultātus;” 
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Dažādi 

Maria Arena bija ierosinājusi šādu mutisku grozījumu 22. punktam: 

”22. aicina sociālos partnerus, pamatojoties uz Komisijas 2015. gada februārī publicēto ziņojumu, 

pievērsties Vecāku atvaļinājuma direktīvas nepilnībām, kas liedz pilnībā sasniegt tās mērķus attiecībā 

uz darba un privātās dzīves līdzsvaru, sieviešu līdzdalību darba tirgū, demogrāfiskajiem uzdevumiem 

un vīriešu līdzdalību ģimenes pienākumu veikšanā, ietverot bērnu un citu apgādājamo aprūpi; uzskata, 

ka būtu jāveic efektīvāki pasākumi, lai mudinātu ģimenes pienākumu līdzvērtīgāku sadali starp 

sievietēm un vīriešiem;” 
 

 

10. Cilvēku tirdzniecības novēršana un apkarošana 

Ziņojums: Catherine Bearder (A8-0144/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 13 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 15 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

§ 19 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 319, 213, 72 

§ 20 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 24 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 26 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 27 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 33 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 557, 36, 21 

2/PS + 550, 41, 17 

3/PS - 191, 408, 10 

4/PS + 456, 127, 16 

§ 34 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 39 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 47 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 48 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 553, 28, 12 

2/PS + 480, 62, 44 

3/PS + 335, 177, 67 

§ 50 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 319, 129, 101 

§ 51 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 53 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 55 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 58 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 60 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 61 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 63 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3/EB - 195, 333, 16 

4 +  

5 +  

6 +  

§ 64 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 70 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 71 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 72 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

aiz § 72 2 GUE/NGL EB + 281, 257, 3 

§ 73 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 74 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 75 § sākotnējais 

teksts 

PS + 431, 104, 3 

§ 78 § sākotnējais 

teksts 

PS + 421, 65, 43 

§ 85 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 88 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB - 253, 255, 1 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums Balsojums PS/EB – 

piezīmes 

§ 96 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

E apsvērums § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

aiz M apsvēruma 1 ALDE  +  

N apsvērums § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

R apsvērums § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

V apsvērums § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3/EB + 253, 240, 20 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 391, 43, 53 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

ECR: § 33, 75, 78 

GUE/NGL: § 48 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ECR: § 70, 71, 72, 96 

PPE: § 15, 39, 50, 53, 70, 71, 72 

ALDE: § 19, N apsvērums 

S&D: E apsvērums 

Verts/ALE: § 50, N apsvērums 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ECR: 

§ 20 

1. daļa: Viss teksts, izņemot vārdus „(piemēram, humanitārās vīzas)” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 73 

1. daļa: „norāda, ka likumīgas uzturēšanās atļaujas neesamība nenozīmē, ka persona nevar 

būt cilvēku tirdzniecības upuris,” 

2. daļa: „un tādēļ šādiem upuriem būtu jānodrošina tādas pašas tiesības kā citiem; aicina 

dalībvalstis neapvienot migrācijas un cilvēku tirdzniecības jautājumus, uzsverot 

beznosacījumu palīdzības sniegšanas principu, kas ir noteikts direktīvā;” 
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PPE: 

§ 24 

1. daļa: Viss teksts, izņemot vārdus „tostarp saistībā ar tiesībām uzturēties un piekļūt darba 

tirgum dalībvalstī, kurā attiecīgā persona ir cietusi no cilvēku tirdzniecības; uzsver, 

ka šiem nosacījumiem nevajadzētu būt atkarīgiem no tā, vai cietušie ir iesnieguši 

apsūdzības un vai viņi sadarbojas kriminālizmeklēšanā;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 34 

1. daļa: „prasa labāk īstenot Direktīvas 2011/36/ES 8. pantu un uzraudzīt tā izpildi, lai 

cilvēku tirdzniecībā cietušie netiktu kriminālvajāti un lai viņiem nepiemērotu 

sankcijas vai sodus, un uzsver, ka tas ietver sankciju vai sodu nepiemērošanu 

personām, kas ar varu iesaistītas prostitūcijā” 

2. daļa: „un kas nelikumīgi ieceļojušas vai uzturas tranzīta un galamērķa valstī.” 

 
§ 51 

1. daļa: „aicina dalībvalstis pilnībā īstenot direktīvas 18. panta 4. punktu un izstrādāt īpašas 

stratēģijas, kuru mērķis ir samazināt pieprasījumu pēc cilvēku tirdzniecības 

seksuālās izmantošanas nolūkos, piemēram, pārtraukšanas programmas un shēmas, 

lai sniegtu iespējas prostitūcijā iesaistītām personām un aizsargātu to tiesības, un 

samazinātu to neaizsargātību pret izmantošanu, un kampaņas, kurās attur no 

pieprasījuma pēc cilvēku tirdzniecībai pakļautu personu seksuāliem pakalpojumiem, 

un vienlaikus arī norāda, ka prostitūcijas regulējums ir dalībvalstu kompetencē; 

aicina Komisiju turpināt izpētīt jebkādu saistību starp pieprasījumu pēc seksuāliem 

pakalpojumiem un cilvēku tirdzniecību;” 

2. daļa: „uzskata, ka pieprasījumu var samazināt ar tiesību aktu palīdzību, kas nobīda 

kriminālo atbildību uz personām, kuras pērk cilvēku tirdzniecībai pakļauto personu 

seksuālos pakalpojumus, nevis uz personām, kas tos pārdod;” 

 
§ 55 

1. daļa: Viss teksts, izņemot vārdus „kas paredzēta īpaši vīriešiem” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 61 

1. daļa: Viss teksts, izņemot vārdu „īpašas” 

2. daļa: šis vārds 

 
§ 85 

1. daļa: Viss teksts, izņemot vārdus „un LGBTI personas” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 88 

1. daļa: Viss teksts, izņemot vārdus „reformējot noteikumus par cilvēku tirdzniecības upuru 

dzīvesvietu” 

2. daļa: šie vārdi 

 
R apsvērums 

1. daļa: Viss teksts, izņemot vārdus „tostarp cietušās personas tiesības likumīgi dzīvot un 

strādāt tajā dalībvalstī, uz kuru tā tikusi pārdota” 

2. daļa: šie vārdi 

 



 P8_PV(2016)05-12(VOT)_LV.doc 27 PE 582.707 

ENF: 

§ 13 

1. daļa: „uzskata, ka patvēruma meklētāji, bēgļi un migranti ir īpaši neaizsargāti pret cilvēku 

tirdzniecību un ka īpaša uzmanība būtu jāpievērš sieviešu, bērnu un citu neaizsargātu 

grupu cilvēku tirdzniecības problēmai; aicina Komisiju un dalībvalstis izpētīt saikni 

starp pieaugošo bēgļu skaitu, kas ierodas, un cilvēku tirdzniecību; aicina dalībvalstis 

uzlabot sadarbību, tostarp karstajos punktos, nolūkā identificēt potenciāli cietušās 

personas un cīņā pret cilvēku tirgotājiem un kontrabandistiem izmantot visus 

līdzekļus, tostarp uzlabojot datu vākšanu un nodrošinot pastāvošo aizsardzības 

standartu ievērošanu; atgādina par to, kāda loma ir ES aģentūrām un tīkliem cietušo 

agrīnā apzināšanā uz ES robežām un cīņā pret cilvēku tirdzniecību, un šajā sakarā 

uzsver ciešākas sadarbības nepieciešamību starp Eiropolu, Eurojust, valstu iestādēm 

un trešām valstīm, un izmantojot ECRIS; prasa piešķirt lielākus resursus tieslietu un 

iekšlietu aģentūrām, lai dotu iespēju pieņemt darbā dzimumu vienlīdzības jomā 

apmācītus aģentūru darbiniekus, jo īpaši tajās dalībvalstīs, kas saskaras ar jauktām 

migrācijas plūsmām pieaugošā apmērā;” izņemot vārdus „patvēruma meklētāji, bēgļi 

un migranti ir īpaši neaizsargāti pret cilvēku tirdzniecību un”, „dzimumu 

vienlīdzības jomā” un „jauktām” 

2. daļa: šie vārdi 

3. daļa: „uzsver, ka jaunā „karsto punktu” pieeja, kas izklāstīta Programmā migrācijas jomā, 

nebūtu jāattiecina tikai uz ātru apstrādi un neizskatīto lietu skaitu samazināšanu, bet 

tajā būtu jāietver arī samērīga pret cilvēku tirdzniecību vērsta komponente, ar kuru 

efektīvi ziņot par potenciālajiem cietušajiem;” 

 
§ 58 

1. daļa: „atgādina, ka saskaņā ar Eiropola datiem pēc ierašanās ES 2015. gadā ir pazuduši ap 

10 000 nepavadītu bērnu un ka šie bērni varētu būt cilvēku tirdzniecības upuri un 

pakļauti visu veidu ekspluatācijai un ļaunprātīgai izmantošanai;” 

2. daļa: „aicina dalībvalstis pilnībā īstenot patvēruma tiesību aktu paketi un reģistrēt bērnus, 

kad tie ierodas, lai nodrošinātu to iekļaušanu bērnu aizsardzības sistēmās;” 

3. daļa: „aicina dalībvalstis uzlabot informācijas apmaiņu, lai Eiropā labāk aizsargātu bērnus 

migrantus;” izņemot vārdu „migrantus” 

4. daļa: „migrantus” 

 
GUE/NGL: 

§ 27 

1. daļa: Viss teksts, izņemot vārdu „tīšu” 

2. daļa: šis vārds 

 
§ 47 

1. daļa: Viss teksts, izņemot vārdu „apzinātu” 

šis vārds šis vārds 

 
S&D: 

§ 15 

1. daļa: Viss teksts, izņemot vārdus „mēģina izmantot viņu bezcerīgo stāvokli” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 26 

1. daļa: Viss teksts, izņemot vārdus „bet atzīst, ka tiesā ir grūti pierādīt apzinātu 

izmantošanu,” 

2. daļa: šie vārdi 
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§ 60 

1. daļa: Viss teksts, izņemot vārdu „piespiedu” 

2. daļa: šis vārds 

 
ECR, PPE: 

§ 33 

1. daļa: „uzsver, ka, lai iedrošinātu cilvēku tirdzniecības upurus ziņot iestādēm par šiem 

noziedzīgajiem nodarījumiem un tādējādi uzlabotu cietušo agrīnu apzināšanu, ir 

jāgroza tiesību akti, lai atzītu cilvēku tirdzniecības upurus kā tiesību subjektus 

likuma priekšā; uzskata, ka būtu jānodrošina cilvēku tirdzniecības upuriem tiesības 

saņemt palīdzību” 

2. daļa: „un aizsardzību” 

3. daļa: „pat tad, ja tiesa ir lietu noraidījusi;” 

4. daļa: „uzsver nepieciešamību piešķirt lielākas pilnvaras sociālajiem darbiniekiem, 

medicīnas darbiniekiem un imigrācijas dienestiem noteikt, kas ir cilvēku tirdzniecība 

un kam jāsniedz palīdzība un aizsardzība saskaņā ar tiesību aktiem;” 

 
§ 63 

1. daļa: „norāda, ka cilvēku tirdzniecībā cietušajiem ir nepieciešami specializēti 

pakalpojumi,” 

2. daļa: „tostarp droša īstermiņa un ilgtermiņa izmitināšana, liecinieku aizsardzības shēmas, 

veselības aprūpe un konsultācijas, rakstveida un mutiskās tulkošanas pakalpojumi, 

tiesiskā aizsardzība, kompensācija,” 

3. daļa: „palīdzība saistībā ar ceļošanu,” 

4. daļa: „piekļuve izglītībai un apmācībai,” 

5. daļa: „tostarp viņu dzīvesvietas valsts valodas mācīšana, iekārtošana darbā un (atkārtota) 

integrācija, mediācija ģimenes lietās, kā arī palīdzība attiecībā uz pārmitināšanu,” 

6. daļa: „un ka šie pakalpojumi būtu jāpielāgo katram gadījumam atsevišķi, īpašu uzmanību 

pievēršot dzimumu aspektam;” 

 
§ 64 

1. daļa: „uzsver, ka cilvēku tirdzniecības dzimumu dimensija satur pienākumu dalībvalstīm 

to uzskatīt par veidu, kādā tiek īstenota vardarbība pret sievietēm un meitenēm; 

uzsver, ka lielāka vērība jāvelta izmantošanas dinamikai un ar to saistītajam 

ilgtermiņa emocionālajam un psiholoģiskajam kaitējumam; prasa Komisijai 

sagatavot Eiropas stratēģiju ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošanai,” 

2. daļa: „kas saturētu tiesību akta priekšlikumu par vardarbību pret sievietēm, iekļaujot 

cilvēku tirdzniecību;” 

 
§ 74 

1. daļa: „aicina visas dalībvalstis efektīvi garantēt upuru tiesības un aicina analizēt 

Direktīvas 2011/36/ES īstenošanu, ņemot vērā Direktīvas 2012/29/ES noteikumus;” 

2. daļa: „aicina dalībvalstis sniegt bezmaksas juridisko palīdzību, tostarp tiesisko palīdzību 

un pārstāvību, psiholoģisko un medicīnisko atbalstu un informāciju par tiesībām uz 

palīdzību un veselības aprūpi, tostarp tiesībām uz abortu seksuālas izmantošanas 

upuriem, visām personām, kas sevi identificē kā cilvēku tirdzniecības upurus vai kas 

atbilst pietiekamam skaitam identifikācijas kritēriju, un palīdzēt tām īstenot savas 

tiesības, saņemt kompensāciju un/vai tiesisko aizsardzību; uzsver, ka 

pašidentifikācijai nevajadzētu būt vienīgajai prasībai, lai varētu piekļūt upuru 

tiesībām un pakalpojumiem;” izņemot vārdus „bezmaksas” un „tostarp tiesībām uz 

abortu seksuālas izmantošanas upuriem” 

3. daļa: „bezmaksas” 

4. daļa: „tostarp tiesībām uz abortu seksuālas izmantošanas upuriem” 
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PPE, Verts/ALE: 

§ 48 

1. daļa: „norāda, ka dalībvalstīm trūkst kopējas izpratnes par to, kas ir pieprasījums pēc 

ekspluatācijas,” 

2. daļa: „un aicina Komisiju un dalībvalstis ierosināt pamatnostādnes par klienta sodīšanu, 

kas balstās uz Ziemeļvalstīs iedibināto kārtību, vienlaikus palielinot informētību par 

visu veidu cilvēku tirdzniecību, jo īpaši seksuālo izmantošanu, un padarot redzamus 

citus ekspluatācijas veidus, piemēram, mājkalpību;” izņemot vārdus „ierosināt 

pamatnostādnes par klienta sodīšanu, kas balstās uz Ziemeļvalstīs iedibināto kārtību” 

3. daļa: „ierosināt pamatnostādnes par klienta sodīšanu, kas balstās uz Ziemeļvalstīs 

iedibināto kārtību” 

 
ENF, S&D: 

V apsvērums 

1. daļa: Viss teksts, izņemot vārdus „tad, ja”, „ES iestādes un”, „lai novērstu, ka noziedzīgas 

grupas un personas izvēlas labvēlīgāku tiesu”, „patvēruma meklētājiem, bēgļiem, 

migrantiem un citām” un „nepavadītiem nepilngadīgajiem” 

2. daļa: „tad, ja”, „ES iestādes un”, „patvēruma meklētājiem, bēgļiem, migrantiem un citām” 

un „nepavadītiem nepilngadīgajiem” 

3. daļa: „lai novērstu, ka noziedzīgas grupas un personas izvēlas labvēlīgāku tiesu” 

 
 


