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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. Lauka apskašu atbilstība ***I 

Ziņojums: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 543, 75, 45 

 

 

2. Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma attiecībā uz īpašo režīmu mazajiem 

uzņēmumiem * 

Ziņojums: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 618, 40, 24 

 

 

3. Īstenošanas lēmums par kontroles pasākumu piemērošanu jaunajām 

psihoaktīvajām vielām ciklopropilfentanilam un metoksiacetilfentanilam * 

Ziņojums: Branislav Škripek (A8-0271/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 635, 11, 37 

 

 

4. Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Bulgārijai, 

Grieķijai, Lietuvai un Polijai 

Ziņojums: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018) (vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums un 
3/5 nodoto balsu) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 652, 26, 4 

 

 

5. Projekts budžeta grozījumam Nr. 4/2018: Eiropas Savienības Solidaritātes fonda 

izmantošana atbalsta sniegšanā Bulgārijai, Grieķijai, Lietuvai un Polijai 

Ziņojums: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018) 
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Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 654, 26, 3 

 

 

6. ES kohēzijas politikas ietekme uz Ziemeļīriju 

Ziņojums: Derek Vaughan (A8-0240/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 565, 51, 65 

 

 

7. Grieķijai paredzētie īpašie pasākumi 

Ziņojums: Pascal Arimont (A8-0244/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 591, 71, 19 

 

 

8. Risinājumi attiecībā uz darba ņēmēju reintegrāciju kvalitatīvā nodarbinātībā pēc 

traumas vai slimības 

Ziņojums: Jana Žitňanská (A8-0208/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 626, 31, 26 
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9. ES un trešo valstu attiecības finanšu pakalpojumu reglamentēšanas un 

uzraudzības jomā 

Ziņojums: Brian Hayes (A8-0263/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 564, 71, 49 

 

10. Izaugsmes un kohēzijas stimulēšana ES pierobežas reģionos 

Ziņojums: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 594, 58, 35 

 

11. Eiropas Solidaritātes korpuss ***I 

Ziņojums: Helga Trüpel (A8-0060/2018) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

priekšlikums noraidīt Komisijas priekšlikumu 

priekšlikums noraidīt 

Komisijas 

priekšlikumu 

178 EFDD PS - 112, 539, 34 

provizoriska vienošanās 

provizoriska 

vienošanās 

175 komiteja PS + 519, 132, 32 

kopīgs paziņojums 176 komiteja  +  

Komisijas paziņojums 177 komiteja  +  

leģislatīvā akta projekts  

viss teksts 175AD komiteja  ↓  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

atbildīgās komitejas 

grozījumi — balsošana 

kopumā 

1-14 

16-59 

61 

63-72 

74-121 

123-

127 

129-

174 

komiteja  ↓  

2. pants, § 1, 4. punkts 60 komiteja  ↓  

180 EFDD PS ↓  

175AD komiteja  ↓  

2. pants, § 1, 6. punkts 62 komiteja  ↓  

175AD komiteja  ↓  

181 EFDD PS ↓  

3. pants, § 1 73 komiteja  ↓  

175AD komiteja  ↓  

182 EFDD  ↓  

13. pants, § 1 122 komiteja  ↓  

183 EFDD PS ↓  

175AD komiteja  ↓  

14. pants, § 1 128 komiteja  ↓  

175AD komiteja  ↓  

184 EFDD  ↓  

8. apsv. 175AD komiteja  ↓  

15 komiteja  ↓  

179 EFDD  ↓  

balsojums: Komisijas priekšlikums PS ↓  
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Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFDD: groz. Nr. 178, 180, 181, 183 
 

 

12. Strukturālo reformu atbalsta programma: finansējums un vispārīgais mērķis ***I 

Ziņojums: Ruža Tomašić (A8-0227/2018) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

priekšlikums noraidīt Komisijas priekšlikumu 

priekšlikums noraidīt 

Komisijas 

priekšlikumu 

22 = 

23 = 

24 = 

EFDD, 

ENF, 

GUE/NGL 

PS - 123, 538, 30 

provizoriska vienošanās 

provizoriska 

vienošanās 

19 komiteja PS + 489, 170, 32 

kopīgs paziņojums 21 komiteja  +  

Komisijas paziņojums 20 komiteja  +  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

EFDD: groz. Nr. 22 

ENF: groz. Nr. 23 
 

 

13. Euratom programma, kas papildina pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” 

Ziņojums: Rebecca Harms (A8-0258/2018) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

atbildīgās komitejas 

grozījumi — balsošana 

kopumā 

1-4 

7-17 

19-34 

36 

komiteja  +  

atbildīgās komitejas 

grozījumi — atsevišķa 

balsošana 

5 komiteja PS + 584, 92, 15 

35S komiteja ats. -  

3. pants, § 1 40 Verts/ALE PS - 207, 476, 10 

18 komiteja PS + 485, 192, 18 



P8_PV(2018)09-11(VOT)_LV.docx 7 PE 628.012 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

3. pants, § 2, 

e) apakšpunkts 

41S Verts/ALE  -  

3. pants, § 2, 

f) apakšpunkts 

42S Verts/ALE  -  

4. pants, § 1, 1. daļa, 

ievaddaļa 

43 Verts/ALE  -  

4. pants, § 1, 1. daļa, 

a) apakšpunkts 

44S Verts/ALE PS - 121, 536, 34 

I pielikums, 4. daļa 45 Verts/ALE EB - 126, 554, 12 

I pielikums, 6. daļa, 

e) apakšpunkts 

46S Verts/ALE PS - 116, 551, 26 

I pielikums, 6. daļa, 

f) apakšpunkts 

47S Verts/ALE  -  

I pielikums, 6. daļa, 

i) apakšpunkts 

48S Verts/ALE PS - 135, 536, 25 

I pielikums, 9. daļa, 

e) apakšpunkts, 3. daļa 

49S Verts/ALE PS - 125, 537, 30 

1. apsv. 37 Verts/ALE  -  

aiz 1. apsv. 38 Verts/ALE PS - 300, 369, 22 

2. apsv. 39 Verts/ALE PS - 209, 465, 20 

aiz 4. apsv. 50 ECR PS - 161, 506, 27 

10. apsv. § sākotnējais 

teksts 

PS + 529, 121, 40 

11. apsv. 6 komiteja EB + 536, 144, 14 

§ sākotnējais 

teksts 

PS ↓  

balsojums: Komisijas priekšlikums PS + 530, 132, 34 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

Verts/ALE: Komisijas priekšlikuma grozījumi Nr. 5, 18, 38, 39, 40, 44, 46, 48, 49, 50 un 10. un 

11. apsvērums  
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

PPE: groz. Nr. 35 
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14. Pasākumi, ar kuriem Eiropas Savienībā novērst un apkarot personas aizskaršanu 

un seksuālu uzmākšanos darbavietā, sabiedriskās vietās un politiskajā dzīvē 

Ziņojums: Pina Picierno (A8-0265/2018) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 2 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 357, 319, 14 

§ 9 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 350, 279, 62 

§ 13 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS - 293, 382, 16 

§ 25 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 357, 320, 15 

§ 29 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 348, 321, 25 

§ 31 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 334, 317, 40 

§ 37 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB - 304, 373, 18 

§ 43 § sākotnējais 

teksts 

PS + 392, 243, 56 

§ 45 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

2/PS + 366, 295, 33 

§ 46 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 364, 297, 33 

§ 51 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 52 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 53 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

A apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

Y apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

AC apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 422, 222, 46 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 528, 48, 115 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

Vairāk nekā 

76 deputāti: 

§ 13 (otrā daļa), § 25 (otrā daļa), § 31 (otrā daļa), § 43, 45(otrā daļa), § 46 (otrā daļa) 

 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

Vairāk nekā 

76 deputāti: 

AC apsv., § 9, 43 
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Pieprasījumi balsot pa daļām 

Vairāk nekā 76 deputāti: 

A apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „un ir saistīta ar patriarhātu” 

2. daļa: šie vārdi 

 
Y apsvērums 

1. daļa: „tā kā nedz valstu un reģionālie parlamenti, nedz visas pašvaldības nav ieviesušas 

īpašas struktūras un iekšējus noteikumus, ar ko izveidotu pienācīgus kanālus, lai 

drošā un konfidenciālā veidā varētu iesniegt un izskatīt sūdzības par aizskaršanu;” 

2. daļa: „tā kā apmācībai par seksuālas uzmākšanās un psiholoģiskas aizskaršanas novēršanu 

vajadzētu būt obligātai visiem parlamenta darbiniekiem un deputātiem, tostarp arī 

Eiropas Parlamentā;” 

 
§ 2 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „kas saistīts ar patriarhālo varas struktūru,” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 13 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu „likumdošanas” 

2. daļa: šis vārds 

 
§ 25 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „tiesiskais” un „visos līmeņos” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 29 

1. daļa: „aicina dalībvalstis ieviest pasākumus, lai novērstu un apkarotu vardarbību un 

aizskaršanu darba vietā, īstenojot politiku, ar ko nosaka novēršanas pasākumus, 

efektīvas, pārredzamas un konfidenciālas procedūras sūdzību izskatīšanai, stingras 

un atturošas sankcijas pret pārkāpējiem, visaptverošu informāciju un apmācību, lai 

nodrošinātu, ka darba ņēmēji izprot attiecīgo politiku un procedūras, kā arī atbalstu 

uzņēmumiem, izstrādājot rīcības plānus visu šo pasākumu īstenošanai;” 

2. daļa: „uzsver, ka šie pasākumi būtu jāiekļauj pašreizējās struktūrās, ja šajās struktūrās jau 

ir iestrādāti šķēršļi dzimumu līdztiesībai;” 

 
§ 31 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „obligātu” un „uzsver, ka efektīvai apmācībai vajadzētu 

būt interaktīvai, nepārtrauktai un pielāgotai konkrētajai darbvietai un to jānodrošina 

ārējiem ekspertiem;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 37 

1. daļa: „prasa ātri pieņemt pārskatīto Rakstiskā paziņojuma direktīvu (Padomes Direktīva 

91/533/EEK);” 

2. daļa: „atkārtoti aicina pieņemt direktīvu par pienācīgiem darba apstākļiem, kurā būtu 

jāiekļauj pasākumi, lai apkarotu mobingu un seksuālu uzmākšanos darbvietā;” 

 
§ 45 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu „obligātu” 

2. daļa: šis vārds 

 
§ 46 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu „obligātu” 
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2. daļa: šis vārds 

 
§ 51 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „un patriarhālas attiecības” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 52 

1. daļa: „uzsver, ka izglītība par dzimumu līdztiesību katrā līmenī ir būtisks līdzeklis, lai 

izvairītos no šāda veida pārkāpumiem un novērstu tos, mainītu domāšanas veidu un 

samazinātu ar kultūru saistīto iecietību pret seksismu un seksuālu uzmākšanos;” 

2. daļa: „uzsver, ka skolās ir jāievieš izglītojošas programmas un diskusijas par šo tēmu; 

norāda, ka sadarbībā ar attiecīgajām NVO un līdztiesības iestādēm šajās 

programmās un diskusijās vajadzības gadījumā būtu jāiekļauj pienācīga informācija 

un diskusijas par seksuālas uzmākšanās novēršanu un tās apkarošanas pasākumiem, 

lai veicinātu izpratni par cietušo tiesībām un atgādinātu cilvēkiem par tā saistību ar 

priekšstatu par sievieti kā objektu;” 

 
§ 53 

1. daļa: „aicina dalībvalstis sekmēt izpratnes veicināšanas kampaņas vidusskolās un iekļaut 

jautājumus par iebiedēšanu tiešsaistē skolu un augstskolu izglītības programmās;” 

2. daļa: „īpaši aicina turpināt veiksmīgo iniciatīvu pret iebiedēšanu tiešsaistē un drošāka 

interneta iniciatīvu nolūkā apkarot iebiedēšanu un seksuālu uzmākšanos, lai 

palīdzētu jauniešiem, kas būs nākotnes ES iedzīvotāji, izprast vajadzību virzīties 

tuvāk dzimumu līdztiesībai un cienīt sievietes;” 
 

 

15. Valodu līdztiesība digitālajā laikmetā 

Ziņojums: Jill Evans (A8-0228/2018) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 592, 45, 44 
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16. Pārredzama un atbildīga dabas resursu pārvaldība jaunattīstības valstīs: meži 

Ziņojums: Heidi Hautala (A8-0249/2018) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 11 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 367, 317, 9 

§ 18 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 380, 237, 73 

§ 42 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 44 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 54 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 379, 306, 10 

2/PS + 584, 103, 5 

§ 56 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 376, 314, 7 

3 +  

§ 58 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 64 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 389, 301, 3 

§ 66 § sākotnējais bd   
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

teksts 
1 +  

2 +  

§ 76 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 77 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 382, 302, 7 

§ 80 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB - 312, 334, 46 

§ 88 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 377, 306, 13 

§ 91 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 647, 33, 9 

2/PS + 368, 298, 22 

3/PS + 366, 307, 19 

§ 92 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 650, 36, 9 

2/PS + 361, 295, 32 

§ 95 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 372, 309, 11 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 354, 53, 266 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 
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ECR: § 54, 56 (otrā daļa), 91, 92 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

Vairāk nekā 

76 deputāti: 

§ 18, 44 

 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

Vairāk nekā 76 deputāti: 

§ 11 

1. daļa: „norāda, ka aviācijas nozarē tiek ļoti daudz izmantotas oglekļa emisiju 

izlīdzināšanas vienības, arī meži; tomēr uzsver, ka meža nodrošinātās izlīdzināšanas 

vienības tiek nopietni kritizētas, jo tās ir grūti izmērīt un nav iespējams garantēt;” 

2. daļa: „uzskata, ka Starptautiskajai Civilās aviācijas organizācijai (ICAO) būtu jāizņem 

meža izlīdzināšanas vienības no starptautiskās gaisa satiksmes radīto oglekļa emisiju 

izlīdzināšanas un samazināšanas shēmas (CORSIA) mehānisma;” 

 
§ 42 

1. daļa: „aicina Komisiju noteikt, ka ārējo investīciju plānā ir obligāti jāievēro FAO 

brīvprātīgi piemērojamās pamatnostādnes par īpašumtiesību pārvaldību;” 

2. daļa: „uzsver — lai nodrošinātu atbilstību šīm pamatnostādnēm, ir vajadzīga efektīva 

neatkarīga uzraudzība un izpilde, arī pienācīgi strīdu izšķiršanas un sūdzību 

mehānismi; uzstājīgi pieprasa, lai projektu izstrādē, uzraudzībā un ikgadējā ziņošanā 

tiktu iekļauti zemes lietošanas standarti” 

3. daļa: „un lai tie būtu saistoši visā ES ārējā darbībā, ko finansē ar oficiālo attīstības 

palīdzību;” 

 
§ 54 

1. daļa: „prasa, lai ES ieviestu obligātas prasības finanšu sektoram veikt pamatīgu pienācīgu 

pārbaudi, novērtējot finansiālu un nefinansiālu vides, sociālo un pārvaldības risku;” 

2. daļa: „tāpat prasa publiskot pienācīgas pārbaudes procesu, kā minimumu paredzot, ka 

investoriem ir jāsagatavo ikgadēji ziņojumi;” 

 
§ 56 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „obligāti” un „jānosaka obligāti pienācīgas pārbaudes 

pienākumi gan augšupējiem, gan lejupējiem uzņēmumiem ar apdraudējumu mežam 

saistītu preču piegādes ķēdēs;” 

2. daļa: „obligāti” 

3. daļa: „jānosaka obligāti pienācīgas pārbaudes pienākumi gan augšupējiem, gan lejupējiem 

uzņēmumiem ar apdraudējumu mežam saistītu preču piegādes ķēdēs;” 

 
§ 58 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „veicināt līdzīgu saistošu tiesisko regulējumu 

starptautiskā līmenī un” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 64 
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1. daļa: „attiecībā uz palmu eļļu atzīst pašreizējo sertifikācijas shēmu pozitīvo devumu, 

tomēr ar nožēlu konstatē, ka Apaļais galds par ilgtspējīgu palmu eļļu (RSPO), 

Indonēzijas ilgtspējīgā palmu eļļa (ISPO), Malaizijas ilgtspējīgā palmu eļļa (MSPO) 

un citas atzītas galvenās sertifikācijas shēmas nenodrošina efektīvu aizliegumu 

saviem dalībniekiem pārvērst lietusmežus vai kūdrājus par palmu plantācijām; tāpēc 

uzskata, ka šīs galvenās sertifikācijas shēmas nenodrošina siltumnīcefekta gāzu 

emisiju efektīvu samazināšanu plantāciju ierīkošanas un darbības laikā un tādējādi 

nav spējušas novērst milzīgus meža un kūdrāju ugunsgrēkus; aicina Komisiju 

nodrošināt, ka tiek veikta šo sertifikācijas shēmu neatkarīga revīzija un uzraudzība, 

lai garantētu, ka ES tirgū laistā palmu eļļa atbilst visiem nepieciešamajiem 

standartiem un ir ražota ilgtspējīgi;” 

2. daļa: „norāda, ka palmu eļļas nozares ilgtspējas jautājumu nevar atrisināt tikai ar 

brīvprātīgiem pasākumiem un politikas nostādnēm, bet palmu eļļas ražošanas 

uzņēmumiem būtu jāpiemēro arī saistoši noteikumi un obligāta sertifikācijas 

shēma;” 

 
§ 66 

1. daļa: „mudina Komisiju un visas dalībvalstis, kas to vēl nav izdarījušas, strādāt pie tā, lai 

visā ES tiktu īstenotas saistības līdz 2020. gadam panākt, ka tiek izmantota vienīgi 

sertificēta ilgtspējīgi ražota palmu eļļa, un tādēļ cita starpā parakstīt un īstenot 

Amsterdamas deklarāciju “Ceļā uz to, lai izbeigtu mežu izciršanu, ko izraisa 

lauksaimniecības preču piegādes ķēdes Eiropas valstīm”,” 

2. daļa: “un strādāt pie nozares saistību uzņemšanās, šajā nolūkā cita starpā parakstot un 

īstenojot Amsterdamas deklarāciju “Atbalsts pilnībā ilgtspējīgas palmu eļļas 

piegādes ķēdes izveidei līdz 2020. gadam”;” 

 
§ 76 

1. daļa: „aicina ES atbalstīt ar mežiem bagāto jaunattīstības valstu iniciatīvas, kuru mērķis ir 

kompensēt tādas lauksaimniecības prakses un kalnrūpniecības darbību neiegrožotu 

izplešanos, kuras negatīvi ietekmē mežu apsaimniekošanu un pirmiedzīvotāju iztiku 

un kultūras integritāti un atstāj postošas sekas uz sociālo stabilitāti” 

2. daļa: “un lauksaimnieku uztursuverenitāti;” 

 
§ 77 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „lauksaimniecības paplašināšanai, rūpnieciskai 

mežizstrādei, kalnrūpniecībai, resursu ieguvei vai infrastruktūras izvēršanai 

neskartās meža ainavās nebūtu jāizmanto nekāds publiskais finansējums, kas ņemts 

no klimatam un attīstībai paredzētiem līdzekļiem,” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 80 

1. daļa: „uzsver — lai apkarotu nelikumīgu starptautisko tirdzniecību, ir jārīkojas saskaņoti 

un iekļaujoši, lai apturētu meža iznīcināšanu, atmežošanu un nelikumīgu mežizstrādi 

un apkarotu krāpšanu, iznīcināšanu un pieprasījumu pēc meža precēm un savvaļas 

augiem un dzīvniekiem;” 

2. daļa: „prasa izveidot starptautiskus policijas spēkus aizsargājamo teritoriju pasargāšanai;” 

 
§ 88 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu „obligātus” 

2. daļa: šis vārds 

 
§ 91 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „saistošus un izpildāmus” un „uz sankcijām balstītu 

mehānismu un” 
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2. daļa: „saistošus un izpildāmus” 

3. daļa: „uz sankcijām balstītu mehānismu un” 

 
§ 92 

1. daļa: „aicina Komisiju iekļaut vērienīgus un konkrēti uz mežu attiecināmus noteikumus 

visos ES tirdzniecības un investīciju nolīgumos;” 

2. daļa: „uzsver, ka šiem noteikumiem vajadzētu būt saistošiem un izpildāmiem, izmantojot 

efektīvus uzraudzības un sankciju mehānismus, kas ļauj atsevišķām personām un 

kopienām meklēt tiesisko aizsardzību ES vai ārpus tās;” 

 
§ 95 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „cita starpā apsverot iespēju izveidot sūdzību 

izskatīšanas mehānismu, lai nodrošinātu, ka tiek pienācīgi ņemtas vērā ieinteresēto 

pušu sūdzības;” 

2. daļa: šie vārdi 
 

 


