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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. Protokols ES un Šveices nolīgumam par personu brīvu pārvietošanos 

(Horvātijas pievienošanās ES) *** 

Ieteikums: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: piekrišana PS + 602, 63, 29 

 

 

 

2. Augstākā līmeņa trīspusējā sociālo lietu sanāksme par izaugsmi un 

nodarbinātību *** 

Ieteikums: Csaba Sógor (A8-0252/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: piekrišana PS + 626, 62, 7 

 

 

 

3. Tehniskās prasības attiecībā uz iekšējo ūdensceļu kuģiem ***II 

Ieteikums otrajam lasījumam: Ivo Belet (A8-0256/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Pasludināts par apstiprinātu 

 

 

 

4. Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un DAK EPN valstīm *** 

Ieteikums: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

balsojums: piekrišana PS + 417, 216, 66 
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5. Nolīgums par Konvencijas par darbu zvejniecībā īstenošanu 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0976/2016 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0976/2016   (EMPL komiteja) 

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

 

 

 

6. Nesenie notikumi Polijā un to ietekme uz pamattiesībām, kas noteiktas 

Eiropas Savienības Pamattiesību hartā 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0865/2016, B8-0977/2016, B8-0978/2016 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0865/2016  

(ENF grupa) 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS - 82, 567, 47 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0977/2016  

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

§ 3 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 4 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 6 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 7 § sākotnējais 

teksts 

PS + 534, 146, 22 

§ 8 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 545, 113, 39 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Aiz § 8 3 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

PS - 241, 273, 175 

4 GUE/NGL PS - 174, 314, 204 

5 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

PS - 213, 329, 156 

6 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

PS - 245, 279, 169 

2. atsauce § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

12. atsauce § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

13. atsauce § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

A apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

C apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

H apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

J apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

K apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

W apsv. 1 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

PS - 251, 284, 157 

§ sākotnējais 

teksts 

PS + 546, 113, 32 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Aiz Y apsv. 2 GUE/NGL PS - 183, 342, 177 

Z apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB - 31, 662, 6 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 510, 160, 29 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0978/2016  

(ECR grupa) 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS ↓  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

Verts/ALE: grozījumi Nr. 1, 3, 5, 6 

ENF: Galīgais balsojums par rezolūciju priekšlikumiem B8-0865/2016, B8-0977/2016, 

B8-0978/2016 

ECR: grozījumi Nr. 1, 3, 4, 5, 6 

GUE/NGL: grozījumi Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 

EFDD: § 7, 8 (2. daļa), W apsvērums, galīgais balsojums 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

EFDD: 2., 12. un 13. ievilkums, § 6, H un K apsvērums 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

EFDD: 

§ 3 

1. daļa: „pauž nožēlu un bažas par to, ka līdz šim nav rasts kompromisa risinājums un ka nav 

īstenoti Venēcijas Komisijas 2016. gada 11. marta ieteikumi;”  

2. daļa: „pauž nožēlu arī par Polijas valdības atteikumu publiskot visus Konstitucionālās 

tiesas nolēmumus, tostarp 2016. gada 9. martu un 2016. gada 11. augusta 

spriedumu;” 

 
§ 4 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „Eiropas Komisijas apņemšanos” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 8 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „tostarp sieviešu tiesības” 

2. daļa: šie vārdi 

 
A apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „tostarp minoritāšu tiesības,” 

2. daļa: šie vārdi 
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C apsvērums 

1. daļa: „tā kā ES darbojas, pamatojoties uz pieņēmumu par savstarpēju paļāvību, ka 

dalībvalstis ievēro demokrātiju, tiesiskumu un pamattiesības, kuras noteiktas ECTK” 

2. daļa: „un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā;” 

 
J apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „un ņemot vērā nepietiekamo progresu, Polijas valdībai 

risinot konstitucionālo krīzi,” 

2. daļa: šie vārdi 

 
Verts/ALE, S&D, GUE/NGL, PPE, ALDE: 

Z apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „tā kā maijā Belovežas gāršā sākās mežistrādes darbi;” 

un „mežizstrādi” 

2. daļa: šie vārdi 
 

Dažādi 

Rezolūcijas priekšlikumu B8-0977/2016 parakstījis arī Bart Staes (Verts/ALE grupa). 
 

 

7. ES attiecības ar Tunisiju pašreizējā reģionālajā kontekstā 

Ziņojums: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 27 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 31 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 34 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 43 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 50 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 521, 151, 32 

§ 61 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS + 479, 152, 70 

§ 62 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  

§ 63 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 64 § sākotnējais 

teksts 

PS + 527, 159, 20 

M apsv. 1 referents  +  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 596, 59, 49 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL: § 50 (2. daļa), 61 (2. daļa), 64 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

Verts/ALE: § 63, 64 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ALDE: 

§ 34 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „un ēšanas paradumus;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 62 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „norāda, ka labākais risinājums nelikumīgas migrācijas, 

tostarp nelikumīgas ievešanas un cilvēku tirdzniecības, ierobežošanai ir ilgtermiņa 

vairākkārtējas ieceļošanas vīzu ieviešana īstermiņa vīzu vietā;” 

2. daļa: šie vārdi 
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GUE/NGL: 

§ 27 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „brīvās tirdzniecības”, „(DCFTA)”, „DCFTA” un 

„pamatojoties uz līdzīgās sarunās izmantoto paraugpraksi” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 31 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „atzinīgi vērtē to, ka pieņemts jaunais ieguldījumu 

kodekss, kuram vajadzētu stabilizēt regulējumu un veicināt ieguldījumus un nodokļu 

reformas;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 43 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „un reformējot nepietiekami kapitalizēto banku sektoru” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 50 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „tādu” un „kā Hedayah” 

2. daļa: šie vārdi 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 61 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „un noslēgt atpakaļuzņemšanas nolīgumu” 

2. daļa: šie vārdi 
 

 

8. Sociālais dempings Eiropas Savienībā 

Ziņojums: Guillaume Balas (A8-0255/2016) 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Alternatīvs rezolūcijas 

priekšlikums 

1 ENF  -  

§ 1 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 652, 29, 22 

2/PS + 513, 183, 5 

3/PS + 501, 180, 22 

§ 2 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 571, 118, 13 

2/PS + 514, 158, 28 

§ 7 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

2 +  

§ 8 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 653, 10, 42 

2/PS + 525, 140, 33 

§ 11 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB - 302, 373, 28 

§ 13 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 643, 36, 25 

2/PS + 381, 301, 22 

§ 15 § sākotnējais 

teksts 

PS + 369, 294, 44 

§ 18 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 652, 35, 19 

2/PS + 369, 299, 28 

3/PS + 543, 114, 43 

4/PS + 539, 115, 45 

5/PS + 547, 123, 26 

6/PS + 539, 137, 26 

§ 22 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 609, 30, 66 

2/PS + 450, 217, 31 

3/PS + 514, 160, 26 

§ 24 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  



P8_PV(2016)09-14(VOT)_LV.doc 10 PE 588.682 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 25 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 612, 78, 12 

2/PS + 359, 311, 31 

§ 28 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 631, 69, 3 

2/PS + 474, 206, 15 

§ 29 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB - 336, 367, 2 

§ 30 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB - 314, 384, 0 

§ 31 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 628, 71, 1 

2/PS + 510, 184, 4 

3/PS + 419, 261, 14 

4/PS + 526, 164, 5 

§ 32 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

§ 35 § sākotnējais 

teksts 

PS + 545, 153, 7 

§ 37 § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

§ 44 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 380, 295, 25 

§ 48 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/EB + 365, 310, 26 

2/EB - 302, 394, 5 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 49 § sākotnējais 

teksts 

PS - 158, 383, 156 

§ 51 § sākotnējais 

teksts 

PS + 359, 304, 39 

§ 52 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 680, 15, 6 

2/PS + 518, 81, 92 

3/PS + 464, 196, 38 

4/PS + 551, 115, 25 

5/PS + 557, 114, 27 

§ 53 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/PS - 301, 373, 22 

§ 54 § sākotnējais 

teksts 

PS + 393, 294, 11 

§ 56 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 650, 21, 27 

2/PS + 523, 129, 35 

§ 57 § sākotnējais 

teksts 

PS + 598, 56, 42 

§ 59 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 423, 267, 10 

A apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 666, 30, 3 

2/PS + 545, 140, 6 

D apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 577, 116, 10 

2/PS + 531, 136, 9 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

P apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 631, 63, 7 

2/PS - 318, 369, 12 

3/PS - 307, 382, 8 

Aa apsv. § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

Ad apsv. § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 529, 99, 69 

2/PS + 515, 107, 71 

balsojums: EMPL komitejas rezolūcija 

(viss teksts) 

PS + 458, 199, 34 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL: § 52, 56, P apsvērums 

PPE: § 8 (2. daļa), 13 (2. daļa), 22 (2. daļa) 49, 53 (2. daļa) 

S&D: § 1, 2, 8, 13, 15, 18, 22, 25, 28, 31, 35, 51, 52, 54, 56, 57 un A, D, P, Ad apsvērums 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ALDE: § 25, 29, 30, 32, 35, 37, 57 

PPE: § 15, 29, 30, 37, 48, 51, 54, P apsvērums 

S&D: § 44, 59, Aa apsvērums 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ALDE: 

P apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „rūpīgi pārdomātu un precīzi izstrādātu” un „un tādēļ tā 

būtu uzskatāma par līdzvērtīgu pārvietošanās brīvībai, lai nodrošinātu reālu 

pievienoto vērtību visiem Eiropas iedzīvotājiem” 

2. daļa: „rūpīgi pārdomātu un precīzi izstrādātu” 

3. daļa: „un tādēļ tā būtu uzskatāma par līdzvērtīgu pārvietošanās brīvībai, lai nodrošinātu 

reālu pievienoto vērtību visiem Eiropas iedzīvotājiem” 

 
Ad apsvērums 

1. daļa: „tā kā Komisijas priekšsēdētājs ir norādījis, ka par vienādu darbu vienā un tajā pašā 

vietā būtu jāsaņem vienāds atalgojums;” 

2. daļa: „tā kā šis princips un tā piemērošana ir juridiski jāizskaidro;” 

 



P8_PV(2016)09-14(VOT)_LV.doc 13 PE 588.682 

§ 1 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „Eiropas Savienības un valstu” un „uzskata, ka šāda 

prakse un situācijas var ietekmēt trīs svarīgus aspektus: 

– ekonomiskais aspekts: nelikumīgā prakse, ko izmanto atsevišķi uzņēmēji, 

piemēram, nedeklarēts darbs vai tāda ļaunprātīga prakse kā fiktīva pašnodarbinātība, 

var radīt ievērojamus tirgus izkropļojumus, kas kaitē godprātīgiem uzņēmumiem, jo 

īpaši MVU;  

– sociālais aspekts: sociālais dempings var izraisīt diskrimināciju un nevienlīdzīgu 

attieksmi starp darba ņēmējiem Eiropas Savienībā un liegt viņiem iespēju efektīvi 

īstenot savas sociālās un darba tiesības;  

– finanšu un budžeta aspekts: sociālā dempinga izraisīta pienācīgu sociālo iemaksu 

un nodokļu nemaksāšana apdraud dalībvalstu sociālā nodrošinājuma sistēmu 

finansiālo ilgtspējību un finanšu sistēmu;” 

2. daļa: „Eiropas Savienības un valstu” 

3. daļa: „uzskata, ka šāda prakse un situācijas var ietekmēt trīs svarīgus aspektus: 

– ekonomiskais aspekts: nelikumīgā prakse, ko izmanto atsevišķi uzņēmēji, 

piemēram, nedeklarēts darbs vai tāda ļaunprātīga prakse kā fiktīva pašnodarbinātība, 

var radīt ievērojamus tirgus izkropļojumus, kas kaitē godprātīgiem uzņēmumiem, jo 

īpaši MVU;  

– sociālais aspekts: sociālais dempings var izraisīt diskrimināciju un nevienlīdzīgu 

attieksmi starp darba ņēmējiem Eiropas Savienībā un liegt viņiem iespēju efektīvi 

īstenot savas sociālās un darba tiesības;  

– finanšu un budžeta aspekts: sociālā dempinga izraisīta pienācīgu sociālo iemaksu 

un nodokļu nemaksāšana apdraud dalībvalstu sociālā nodrošinājuma sistēmu 

finansiālo ilgtspējību un finanšu sistēmu;” 

 
§ 24 

1. daļa: „aicina pastiprināt kontroli attiecībā uz darba, gaidīšanas režīma, autovadīšanas un 

atpūtas laika ievērošanu visās attiecīgajās nozarēs, piemēram, būvniecības, 

sabiedriskās ēdināšanas, medicīnas un transporta nozarē,” 

2. daļa: „un piemērot sodus par rupjiem pārkāpumiem;” 

 
GUE/NGL: 

§ 2 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus un 

godīgu konkurenci visā ES un” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 7 

1. daļa: „uzsver, ka cīņa pret sociālo tiesību pārkāpumiem jāpapildina ar cīņu pret krāpšanu 

nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas,” 

2. daļa: „lai nodrošinātu godīgu konkurenci un vienlīdzīgus konkurences apstākļus 

uzņēmumiem;” 

 
§ 48 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „konkrētos ieteikumos, ko tā sniedz dalībvalstīm saistībā 

ar Eiropas pusgadu,”  

2. daļa: šie vārdi 
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PPE: 

§ 8 

1. daļa: „norāda, ka darba nedeklarēšana vai nepilnīga deklarēšana ir viens no biežāk 

sastopamajiem noteikumu par darbā norīkošanu apiešanas veidiem;” 

2. daļa: „iesaka, ka attiecībā uz norīkošanu visās dalībvalstīs būtu jānosaka, ka ir obligāti 

jāiesniedz deklarācija, vēlākais kad sākas pakalpojumu sniegšana, un ka šādas 

deklarācijas būtu jāievada kopējā Eiropas reģistrā, tādējādi atvieglojot iespēju tās 

pārbaudīt, sekmējot dalībvalstu sadarbību un mazinot patlaban vērojamo juridisko 

nenoteiktību, ko rada atšķirības dažādu valstu procedūrās un dokumentācijā;” 

 
§ 11 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „bet arī tādās tradicionālajās “norīkojuma” nozarēs kā 

gaļas pārstrādes un transporta nozare;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 13 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „tostarp iespēju uz laiku apturēt pakalpojumu sniegšanu, 

ja tiek nopietni pārkāpti tiesību akti par norīkošanu darbā vai piemērojamie 

koplīgumi;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 28 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „un aicina Komisiju ierosināt konkrētus ieteikumus, 

pamatojoties uz rādītājiem par darba attiecību pastāvēšanu saskaņā ar SDO 

Ieteikumu Nr. 198 par darba attiecībām, vienlaikus nediskriminējot patiesus 

pašnodarbinātos darba ņēmējus ar nelielu klientu skaitu; uzsver nepieciešamību 

uzraudzīt tādu darba ņēmēju statusu kā civilās aviācijas piloti un lokomotīvju 

vadītāji un viņu darba tiesiskās attiecības ar uzņēmumiem, kuru labā viņi strādā;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 53 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „visas EMS ilgtspējas stiprināšanā;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
§ 56 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „paredzēt instrumentu, ar ko uzņēmumiem paredzētu 

lielāku rūpības pienākumu, kura sakarā tos var saukt pie atbildības gan attiecībā uz 

to filiālēm, gan apakšuzņēmējiem, kas darbojas trešās valstīs, ar mērķi ” 

2. daļa: šie vārdi 

 
A apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „tā kā aizvien pieaugošā tendence izmantot 

ārpakalpojumus un slēgt apakšuzņēmēju līgumus rada iespējas pārkāpt vai apiet 

spēkā esošās darba un sociālās tiesības;” 

2. daļa: šie vārdi 

 
D apsvērums 

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

2. daļa: šis vārds 
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ALDE, PPE: 

§ 18 

1. daļa: „aicina Komisiju rūpīgi uzraudzīt Direktīvas 2014/67/ES īstenošanu un platformas 

nedeklarēta darba apkarošanai efektivitāti cīņā pret „pastkastītes uzņēmumiem”, 

vispārīgāk piemērojot principu, kas paredz, ka ikvienam uzņēmumam jābūt vienai 

galvenajai mītnes vietai, un nodrošinot, ka pakalpojumu brīvas sniegšanas gadījumā, 

izmantojot norīkotus darba ņēmējus, ikvienam iesaistītajam pakalpojumu sniedzējam 

tā izveides dalībvalstī jāveic reāla darbība un tādējādi jābūt reālam uzņēmumam; 

atgādina, cik svarīga ir uzņēmumu reāla darbība izcelsmes valstī, jo tā ļauj 

kvalitatīvi novērtēt norīkošanu darbā;”, izņemot vārdus „vispārīgāk piemērojot 

principu, kas paredz, ka ikvienam uzņēmumam jābūt vienai galvenajai mītnes vietai, 

un” 

2. daļa: „vispārīgāk piemērojot principu, kas paredz, ka ikvienam uzņēmumam jābūt vienai 

galvenajai mītnes vietai, un” 

3. daļa: „atgādina, ka Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja noraidīja priekšlikumu 

direktīvai par viena dalībnieka sabiedrībām ar ierobežotu atbildību,” 

4. daļa: „jo daži no ierosinātajiem noteikumiem varētu veicināt šāda veida uzņēmumu 

izveidi fiktīvām sociālām un ekonomiskām darbībām, līgumos un tiesību aktos 

paredzēto saistību pārkāpumus un tā rezultātā miljardiem euro vērtus zaudējumus 

neiekasētu nodokļu veidā;” 

5. daļa: „aicina Komisiju apsvērt iespēju ierosināt pārredzama un pieejama visu ES 

uzņēmumu reģistra izveidi un EESSI sistēmas obligātu izmantošanu;”, izņemot 

vārdus „Komisiju apsvērt iespēju ierosināt pārredzama un pieejama visu ES 

uzņēmumu reģistra izveidi un” 

6. daļa: „Komisiju apsvērt iespēju ierosināt pārredzama un pieejama visu ES uzņēmumu 

reģistra izveidi un” 

 
§ 22 

1. daļa: „norāda uz problēmām, kas saistītas ar Direktīvu 96/71/EK un tās īstenošanu; 

uzsver, ka ir svarīgi risināt šīs problēmas, lai nodrošinātu taisnīgus darba apstākļus, 

darba ņēmēju tiesību ievērošanu un vienlīdzīgus konkurences apstākļus norīkošanai 

un vietējiem uzņēmumiem uzņēmējvalstī, kas ir īpaši svarīgi MVU; aicina savlaicīgi 

īstenot Direktīvu 2014/67/ES; ņem vērā Komisijas priekšlikumu pārskatīt 

Direktīvu 96/71/EK, iekļaujot tajā ierobežojumu attiecībā uz norīkošanas periodiem, 

ieviešot noteikumus par atalgojumu un nodarbinātības noteikumus un nosacījumus, 

lai nodrošinātu vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošanu un jebkāda veida 

diskriminācijas aizliegumu valstspiederības dēļ, kas ES tiesību aktos paredzēti kopš 

dibināšanas līgumu pieņemšanas; prasa, lai noteikumi par darba ņēmēju norīkošanu 

būtu skaidri, samērīgi un pamatoti;”, izņemot vārdus „ņem vērā Komisijas 

priekšlikumu pārskatīt Direktīvu 96/71/EK, iekļaujot tajā ierobežojumu attiecībā uz 

norīkošanas periodiem, ieviešot noteikumus par atalgojumu un nodarbinātības 

noteikumus un nosacījumus, lai nodrošinātu vienlīdzīgas attieksmes principa 

ievērošanu un jebkāda veida diskriminācijas aizliegumu valstspiederības dēļ, kas ES 

tiesību aktos paredzēti kopš dibināšanas līgumu pieņemšanas;” 

2. daļa: „ņem vērā Komisijas priekšlikumu pārskatīt Direktīvu 96/71/EK, iekļaujot tajā 

ierobežojumu attiecībā uz norīkošanas periodiem, ieviešot noteikumus par 

atalgojumu un nodarbinātības noteikumus un nosacījumus, lai nodrošinātu 

vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošanu un jebkāda veida diskriminācijas 

aizliegumu valstspiederības dēļ, kas ES tiesību aktos paredzēti kopš dibināšanas 

līgumu pieņemšanas;” 

3. daļa: „uzsver, ka ir jāievēro uzņēmējvalsts darba koplīgumi un darba attiecību sistēma;” 
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§ 52 

1. daļa: „uzskata, ka atalgojums, kas darba ņēmējiem nodrošina pienācīgu dzīves līmeni, ir 

svarīgs sociālajai kohēzijai un produktīvas ekonomikas uzturēšanai;” 

2. daļa: „aicina ievērot un veicināt darba koplīguma slēgšanas sarunas; iesaka arī noteikt 

algu minimumu, vajadzības gadījumā izveidojot valstu minimālo algu, pienācīgi 

ievērojot katras dalībvalsts praksi un apspriežoties ar sociālajiem partneriem,” 

3. daļa: „lai pakāpeniski sasniegtu, ja iespējams, vismaz 60 % no attiecīgās valsts vidējās 

algas ” 

4. daļa: „ar mērķi izvairīties no pārmērīgām atalgojuma atšķirībām, atbalstīt kopējo 

pieprasījumu un ekonomikas atveseļošanu un veicināt augšupēju sociālo 

konverģenci;”, izņemot vārdu „augšupēju” 

5. daļa: „augšupēju” 

 
ECR, PPE: 

§ 25 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „apsvērt iespēju izveidot Eiropas Autotransporta 

aģentūru, lai” 

2. daļa: šie vārdi 

 
ALDE, ECR, GUE/NGL: 

§ 31 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „noraida jebkādu turpmāku kabotāžas liberalizāciju, 

kamēr nav nostiprināta spēkā esošā tiesiskā regulējuma īstenošana;” un „pārskatīt 

Direktīvu 92/106/EEK par kombinētajiem pārvadājumiem, lai” 

2. daļa: „noraida jebkādu turpmāku kabotāžas liberalizāciju,” 

3. daļa: „kamēr nav nostiprināta spēkā esošā tiesiskā regulējuma īstenošana;” 

4. daļa: „pārskatīt Direktīvu 92/106/EEK par kombinētajiem pārvadājumiem, lai” 
 

 

9. Iebildumu izteikšana pret deleģēto aktu: komplektētu privāto ieguldījumu un 

apdrošināšanas ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumenti 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-0974/2016 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0974/2016  (ECON komiteja) 

§ 4 § sākotnējais 

teksts 

 + grozīts mutiski 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 602, 4, 12 

 

Dažādi 

Pervenche Berès bija ierosinājusi šādu mutisku grozījumu 4. punktā: 

„4. aicina Komisiju apsvērt priekšlikumu atlikt Regulas (ES) Nr. 1286/2014 piemērošanas dienu, 

nemainot nevienu citu 1. līmeņa noteikumu, lai nodrošinātu netraucētu to prasību īstenošanu, kas 

izklāstītas minētajā regulā un deleģētajā regulā, un izvairītos no 1. līmeņa piemērošanas, kamēr nav 

stājušies spēkā RTS;” 

 


