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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. Peru pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu 

nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * 

Ziņojums: Angel Dzhambazki (A8-0267/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 641, 3, 17 

 

 

2. Kazahstānas pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās 

bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * 

Ziņojums: Angel Dzhambazki (A8-0268/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 642, 4, 17 

 

 

3. Korejas pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu 

nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * 

Ziņojums: Angel Dzhambazki (A8-0266/2016) 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

viens balsojums PS + 649, 4, 17 

 

 

4. Globālie mērķi un ES saistības uztura un pārtikas nodrošinājuma jomā pasaulē 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-1042/2016 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1042/2016  (DEVE komiteja) 

§ 1 2 Verts/ALE  +  

aiz § 1 5 GUE/NGL  -  

6 GUE/NGL  -  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 6 7 GUE/NGL  -  

aiz § 6 8 GUE/NGL PS + 374, 284, 15 

§ 12 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 -  

2 +  

§ 13 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 -  

2/EB + 334, 233, 102 

§ 17 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 -  

aiz § 23 9 GUE/NGL EB + 342, 260, 73 

§ 27 10 GUE/NGL PS + 358, 287, 27 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 ↓  

2 ↓  

aiz § 30 11 GUE/NGL bd   

1/PS - 204, 434, 25 

2/PS + 416, 227, 26 

12 GUE/NGL PS + 361, 252, 57 

§ 32 13 GUE/NGL  -  

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2 +  
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

aiz § 33 14 GUE/NGL  -  

aiz C apsvēruma 1 Verts/ALE EB + 382, 283, 10 

3 GUE/NGL  -  

G apsvērums § sākotnējais 

teksts 

bd   

1 +  

2/EB + 350, 297, 29 

M apsvērums 4 GUE/NGL PS - 292, 353, 29 

V apsvērums § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 357, 300, 17 

balsojums: rezolūcija (viss teksts) EB + 450, 213, 13 

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL: grozījumi Nr. 4, 8, 10, 11, 12 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

PPE, ECR: V apsvērums 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

GUE/NGL 

§ 32 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „un ka būtiska nozīme ir privātajam sektoram, uzlabojot 

nodrošinājumu ar pārtiku un paplašinot ar uzturu saistītos pasākumus” 

2. daļa: šie vārdi 

 
PPE 

§ 13 

1. daļa: „pauž nožēlu par faktu, ka ES biodegvielas politika veicina spekulāciju ar aramzemi, 

jo īpaši ar auglīgāko zemi un to, kas atrodas ostu vai ceļu tuvumā;” 

2. daļa: „mudina ES saskaņā ar principu par politikas saskaņotību attīstībai atcelt publiskos 

stimulus uz augkopību balstītai biodegvielas ražošanai;” 

 
§ 17 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „tuvojoties otrajai Augsta līmeņa sanāksmei par uzturu, 

kas notiks Brazīlijā 2016. gada augustā,” 

2. daļa: šie vārdi 

 
G apsvērums 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „2013. gada augstākā līmeņa sanāksmē par uzturu 

izaugsmei” 

2. daļa: šie vārdi 
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S&D 

Grozījums Nr. 11 

1. daļa: „aicina ES un tās dalībvalstis neatbalstīt sēklu privatizācija, izmantojot IĪT klauzulās 

ekonomiskās partnerības vai tirdzniecības nolīgumos ar jaunattīstības valstīm;” 

2. daļa: „uzsver, cik svarīgi ir sadarboties ar lauksaimniekiem par pieņemamām, vietējiem 

apstākļiem piemērotām un uzlabotām kultūru šķirnēm un izveidot noturīgu un 

reaģētspējīgu vietējo sēklu ražošanas jaudu, kuras var izmantot pašpietiekami un 

kuru izdzīvošana nav atkarīga no līdzekļu devēju finansējuma;” 

 
PPE, ECR 

§ 12 

1. daļa: „atgādina pārtikas suverenitātes lielo nozīmi, nodrošinot zemes pieejamību 

cilvēkiem;” 

2. daļa: „uzsver, ka jauns drauds nodrošinājumam ar pārtiku un uztura pietiekamībai ir 

zemes sagrābšana, kas rodas lielu zemju pirkumu dēļ jaunattīstības valstīs; aicina 

Komisiju veikt konkrētus pasākumus zemes sagrābšanas apkarošanai un izstrādāt 

rīcības plānu zemes sagrābšanas apkarošanai, kā arī FAO Apsaimniekošanas 

pamatnostādņu efektīvai īstenošanai;” 

 
§ 27 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „ , tostarp pārtikas suverenitātes,” 

2. daļa: šie vārdi 
 

 

5. Eiropas Prokuratūra un Eurojust 

Rezolūcijas priekšlikums: B8-1054/2016 

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1054/2016  

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

balsojums: rezolūcija (viss teksts)  +  

 

 

6. Nepieciešamība pēc Eiropas reindustrializācijas politikas, ņemot vērā nesenās 

uzņēmumu „Caterpillar” un „Alstom” lietas 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, 
B8-1057/2016, B8-1058/2016 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-1051/2016  

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

§ 1 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 636, 12, 28 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

2/PS + 602, 40, 22 

aiz § 1 13 GUE/NGL PS - 314, 315, 44 

aiz § 2 14 GUE/NGL PS - 327, 343, 8 

15 GUE/NGL PS - 295, 348, 29 

§ 3 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 601, 64, 6 

2/PS + 514, 146, 16 

§ 5 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 647, 26, 7 

2/PS + 624, 38, 18 

3/PS + 592, 58, 26 

aiz § 5 22 ECR bd   

1/PS + 594, 62, 25 

2/PS + 380, 282, 10 

26 S&D, 

Verts/ALE 

PS + 349, 316, 14 

27 S&D, 

Verts/ALE 

PS - 157, 348, 174 

28 S&D, 

Verts/ALE 

PS - 317, 345, 18 

29 S&D, 

Verts/ALE 

PS + 313, 310, 53 

30 S&D, 

Verts/ALE 

PS + 386, 254, 35 

§ 6 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

aiz § 6 7 EFDD PS - 183, 339, 156 

§ 7 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 595, 54, 29 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

2/PS + 612, 40, 26 

§ 8 31 S&D, 

Verts/ALE 

PS + 358, 292, 29 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS ↓  

2/PS ↓  

aiz § 9 23 ECR EB + 403, 220, 58 

§ 10 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 618, 49, 10 

2/PS + 513, 151, 15 

3/PS - 317, 350, 6 

§ 11 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 538, 58, 77 

2/PS + 515, 93, 70 

3/PS + 322, 282, 73 

4/PS + 507, 110, 62 

§ 12 24 ECR PS - 179, 495, 6 

§ sākotnējais 

teksts 

PS + 342, 289, 50 

§ 13 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 586, 64, 30 

2/PS + 341, 273, 56 

3/PS - 287, 348, 38 

§ 14 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 581, 59, 32 

2/PS + 358, 300, 21 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 15 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 608, 59, 11 

2/PS + 619, 38, 8 

3/PS + 324, 321, 34 

§ 17 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 599, 57, 22 

2/PS + 548, 119, 9 

§ 19 § sākotnējais 

teksts 

PS + 594, 68, 9 

§ 20 8 EFDD PS - 305, 353, 20 

32 S&D, 

Verts/ALE 

PS + 349, 318, 10 

aiz § 20 16 GUE/NGL PS - 279, 378, 22 

§ 21 § sākotnējais 

teksts 

PS + 611, 57, 9 

aiz § 21 18 GUE/NGL  -  

§ 22 1 PPE PS - 211, 458, 10 

§ sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 491, 164, 19 

2/PS + 332, 314, 24 

aiz § 22 19 GUE/NGL PS - 325, 329, 18 

aiz § 23 20 GUE/NGL PS - 304, 370, 3 

§ 24 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 639, 15, 18 

2/PS + 377, 282, 16 

3/PS + 561, 74, 32 



P8_PV(2016)10-05(VOT)_LV.doc 9 PE 590.296 

Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

§ 25 9 EFDD PS + 345, 308, 24 

aiz § 25 33 S&D, 

Verts/ALE 

PS - 317, 327, 17 

34 S&D, 

Verts/ALE 

PS - 316, 344, 12 

§ 27 § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 628, 27, 23 

2/PS + 345, 301, 26 

3/PS + 629, 23, 22 

§ 31 § sākotnējais 

teksts 

PS + 511, 99, 68 

aiz § 31 35 S&D, 

Verts/ALE 

PS + 329, 318, 32 

aiz § 32 36 S&D, 

Verts/ALE 

PS - 327, 346, 4 

37 S&D, 

Verts/ALE 

PS - 306, 349, 17 

§ 33 § sākotnējais 

teksts 

PS + 549, 117, 10 

aiz § 33 17 GUE/NGL  -  

25 ECR bd   

1/EB + 442, 199, 35 

2 +  

§ 34 § sākotnējais 

teksts 

ats. +  

aiz § 34 38 S&D, 

Verts/ALE 

PS + 338, 292, 49 

§ 35 § sākotnējais 

teksts 

ats./EB + 387, 283, 7 

aiz 2. atsauces 2 EFDD PS - 133, 534, 9 

3 EFDD PS - 131, 537, 8 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

4 EFDD PS - 135, 529, 10 

aiz 3. atsauces 21 ECR EB + 336, 313, 27 

aiz 7. atsauces 10 GUE/NGL  -  

C apsvērums § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 560, 65, 52 

2/PS + 327, 254, 91 

aiz C apsvēruma 11 GUE/NGL  -  

E apsvērums § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

F apsvērums § sākotnējais 

teksts 

ats. -  

J apsvērums § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 662, 14, 3 

2/PS + 618, 15, 20 

L apsvērums § sākotnējais 

teksts 

PS + 543, 128, 7 

M apsvērums § sākotnējais 

teksts 

PS + 615, 51, 11 

N apsvērums § sākotnējais 

teksts 

PS + 400, 201, 79 

P apsvērums § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 641, 6, 27 

2/PS + 477, 165, 32 

Q apsvērums § sākotnējais 

teksts 

bd   

1/PS + 632, 26, 6 

2/PS + 630, 30, 16 

3/PS + 643, 7, 19 
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Priekšmets Groz. 

Nr. 

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes 

aiz R apsvēruma 5 EFDD PS + 337, 305, 31 

aiz S apsvēruma 12 GUE/NGL  -  

balsojums: rezolūcija (viss teksts) PS + 472, 103, 99 

Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi 

B8-1051/2016  PPE  ↓  

B8-1052/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1053/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1055/2016  ECR  ↓  

B8-1056/2016  S&D  ↓  

B8-1057/2016  EFDD  ↓  

B8-1058/2016  ALDE  ↓  

 

Pieprasījumi balsot pēc saraksta 

GUE/NGL: grozījumi Nr. 13, 14, 15, 16, 19, 20, § 3 

ECR: grozījums Nr. 24, l. apsvērums, § 15 (otrā daļa), § 22 (otrā daļa), galīgais balsojums 

EFDD: grozījumi Nr. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 

S&D: grozījumi Nr. 22, 26-38, § 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 

31, 33, C, J, L, M, N, P, Q apsvērums 

Verts/ALE: grozījumi Nr. 1, 26-38, § 27 (otrā daļa) 
 

Pieprasījumi balsot atsevišķi 

ECR: § 11, 31, 33, N apsvērums 

GUE/NGL: § 6, 12 

PPE: § 12, 22, 35, E, F apsvērums 

ALDE: § 3, 8, 12, 19, 21, 27, 31, 33, 34, C, E, M, P, Q apsvērums 
 

Pieprasījumi balsot pa daļām 

ECR 

§ 17 

1. daļa: „uzskata, ka ES fondi nodrošina lieliskas iespējas finansēt ilgtspējīgas investīcijas 

enerģētikā un sabiedriskā transporta infrastruktūrā, un pārdomātā informācijas un 

komunikāciju tehnoloģiju (IKT) ieviešanā;” 

2. daļa: „prasa uzlabot dažādo kritēriju, it sevišķi nodarbinātības, vides un sociālo kritēriju, 

īstenošanu saistībā ar ES fondu un visu EIB pārvaldīto finanšu instrumentu 

izmantošanu;” 
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§ 22 

1. daļa: „uzskata, ka būtu jācīnās pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, tostarp 

materiālu un nemateriālu aktīvu vai pakalpojumu pārvešanu starp uzņēmumiem par 

neatbilstošām cenām (transfertcenām),” 

2. daļa: „un ka šāda izvairīšanās notiek arī tādēļ, ka trūkst Eiropas līmeņa koordinācijas 

fiskālos un komerciālos jautājumos; prasa pastiprināt dalībvalstu sadarbību un 

konverģenci fiskālajos, sociālajos un budžeta jautājumos;” 

 
J apsvērums 

1. daļa: „tā kā Eiropas rūpniecībai, kuras pārstāvji ir uzņēmumi "Alstom un Catterpillar", ir 

augsta pievienotā vērtība un atzītas specializētās zināšanas; tā kā pašlaik šī svarīgā 

un stratēģiskā ES nozare saskaras ar spēcīgu konkurenci pasaulē” 

2. daļa: „ , ko rada trešās valstis, kuras eksportē zemākas cenas produktus uz Eiropas tirgū, 

bieži vien ar savu valdību politisko un finansiālo atbalstu agresīvi un strauji 

izvēršot politiku visos kontinentos;” 

 
GUE/NGL 

§ 7 

1. daļa: „atgādina par nepieciešamību panākt drīzu vienošanos par noteikumu pārskatīšanu 

par tirdzniecības aizsardzības instrumentiem, lai tos ievērojami stiprinātu, 

uzlabojot to reaģēšanas spējas un efektivitāti;” 

2. daļa: „aicina Komisiju ņemt vērā iespējamo sociālo un ekonomisko ietekmi uz ES 

rūpniecības konkurētspēju, ja tirgus ekonomikas statuss tiek atzīts valsts pārvaldītai 

vai citai ārpustirgus ekonomikai;” 

 
§ 8 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „stratēģijas „Eiropa 2020”” 

2. daļa: šie vārdi 

 
Verts/ALE 

Grozījums Nr. 22 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „un atbilstības izmaksu” un „uzņēmumiem, kā arī 

nevajadzīgo tiesību aktu atcelšanai” 

2. daļa: šie vārdi 

 
Grozījums Nr. 25 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „veicinātu konkurētspēju un” 

2. daļa: šie vārdi 

 
P apsvērums 

1. daļa: „tā kā pēdējos gados būvtehnikas tirdzniecība Eiropas Savienībā ir cietusi 

nopietnus satricinājumus ne tikai saistībā ar publiskā un privātā sektora 

ieguldījumu samazināšanos” 

2. daļa: „ , bet arī tādēļ, ka, palielinoties izejmateriālu cenām, ir augušas ražošanas 

izmaksas;” 
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PPE 

§ 13 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „vai ja vairāk nekā 50 % no piedāvājuma vērtības 

veidojas aiz ES robežām” un „atgādina par nepieciešamību panākt drīzu 

vienošanos par starptautiskajiem publiskā iepirkuma instrumentiem;” 

2. daļa: „vai ja vairāk nekā 50 % no piedāvājuma vērtības veidojas aiz ES robežām” 

3. daļa: „atgādina par nepieciešamību panākt drīzu vienošanos par starptautiskajiem 

publiskā iepirkuma instrumentiem;” 

 
§ 14 

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

2. daļa: šie vārdi 

 
Q apsvērums 

1. daļa: „tā kā rūpniecības ražojumu taisnīgā tirdzniecībā ir jāievēro darba ņēmēju tiesības 

un vides noteikumi;” 

2. daļa: „tā kā ieguldījumi atjaunojamajos energoresursos un energoefektivitātē ir svarīgs 

stimuls tam, lai ieguldījumi tiktu veikti rūpniecības ražojumos, kas spēj radīt 

pozitīvās mijiedarbības ciklus;” 

3. daļa: „tā kā inovācijas un ieguldījumi pētniecībā un izstrādē, nodarbinātībā un prasmju 

atjaunošanā ir būtisks faktors, lai nodrošinātu ilgtspējīgu izaugsmi;” 

 
C apsvērums 

1. daļa: „tā kā, laikā no 2013. gada līdz 2015. gadam samazinoties ražošanas izmaksām, 

ražotnē izgatavotie produkti kļuva pievilcīgāki par produktiem, kas ES tika ievesti 

no ārvalstīm; tā kā uzņēmums "Caterpillar" tomēr nolēma slēgt ražotni” 

2. daļa: „ , lai pārvietotu ražošanu uz citām rūpnīcām, kurās ir spēkā zemāki standarti 

sociālās un vides aizsardzības jomā nekā tie, ko piemēro Eiropas ražotājiem;” 

 
ALDE 

§ 1 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „uz vietējo ekonomiku un kopienām” un „un viņu 

vietējo ekonomiku un palīdzētu šiem reģioniem” 

2. daļa: šie vārdi 

 
GUE/NGL, Verts/ALE 

§ 3 

1. daļa: „atgādina, ka Eiropa ir sociāla tirgus ekonomika, kas tiecas panākt ilgtspējīgu 

ekonomiku un iekļaujošu izaugsmi; pauž nožēlu par reālas ES rūpniecības politikas 

trūkumu, kas arī aizsargātu ES darba ņēmējus; tādēļ aicina Komisiju izveidot reālu 

Eiropas ilgtermiņa rūpniecības stratēģiju, lai sasniegtu mērķi 20 % iekšzemes 

kopprodukta iegūt no rūpniecības” 

2. daļa: „ , kā noteikts stratēģijā “Eiropa 2020”;” 
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ECR, PPE 

§ 5 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „energoefektivitātē, aprites ekonomikā” un „šajā 

sakarībā uzsver negatīvo ietekmi uz publisko un privāto ieguldījumu 

samazināšanos un ierobežotāku iekšējo patēriņu, kas abi būtu jāsekmē kā 

izaugsmes veicinātāji;” 

2. daļa: „energoefektivitātē, aprites ekonomikā” 

3. daļa: „šajā sakarībā uzsver negatīvo ietekmi uz publisko un privāto ieguldījumu 

samazināšanos un ierobežotāku iekšējo patēriņu, kas abi būtu jāsekmē kā 

izaugsmes veicinātāji;” 

 
ECR, GUE/NGL 

§ 10 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „uz ārējiem sakariem vērstu konkurētspējīgu Eiropas 

tiesisko regulējumu privāto investīciju piesaistei un nezaudēšanai,” un 

„saglabāšanai” 

2. daļa: „uz ārējiem sakariem vērstu konkurētspējīgu Eiropas tiesisko regulējumu privāto 

investīciju piesaistei un nezaudēšanai” un „saglabāšanai”, izņemot vārdu „tiesisko” 

3. daļa: „tiesisko” 

 
GUE/NGL, ALDE, PPE 

§ 11 

1. daļa: „turklāt norāda — lai nodrošinātu inovāciju un ilgtspēju” un „ir labāk jāpielāgo 

valsts atbalsta noteikumi;” 

2. daļa: „un īstenotu Līguma par Eiropas Savienības darbību 9. pantā noteikto mērķi 

veicināt augsta līmeņa nodarbinātību un sekmētu sociālo politiku,”, izņemot vārdus 

„veicināt” un „Līguma par Eiropas Savienības darbību 9. pantā noteikto” 

3. daļa: „veicināt” 

4. daļa: „Līguma par Eiropas Savienības darbību 9. pantā noteikto” 

 
ECR, GUE/NGL, PPE 

§ 15 

1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus „kopā ar dalībvalstīm izstrādāt Savienības stratēģiju 

konsekventai un visaptverošai rūpniecības politikai, kuras mērķis būtu Eiropas 

reindustrializācija un kuras pamatā cita starpā būtu digitalizācija (it sevišķi” un 

„šajā nolūkā prasa paplašināt dalībvalstu sadarbību un konverģenci fiskālajos, 

sociālajos un budžeta jautājumos, lai veicinātu kopīgu rūpniecisko projektu 

veidošanos;” 

2. daļa: „kopā ar dalībvalstīm izstrādāt Savienības stratēģiju konsekventai un visaptverošai 

rūpniecības politikai, kuras mērķis būtu Eiropas reindustrializācija un kuras pamatā 

cita starpā būtu digitalizācija (it sevišķi” 

3. daļa: „šajā nolūkā prasa paplašināt dalībvalstu sadarbību un konverģenci fiskālajos, 

sociālajos un budžeta jautājumos, lai veicinātu kopīgu rūpniecisko projektu 

veidošanos;” 
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GUE/NGL, PPE 

§ 24 

1. daļa: „uzsver, ka ir ārkārtīgi nepieciešams attīstīt tehniskās prasmes, it sevišķi ražošanas 

nozarē; uzsver nepieciešamību popularizēt to, cik liela nozīme ir kvalificētiem 

tehniskajiem darbiniekiem; uzskata — lai maksimāli palielinātu zaļās ekonomikas 

potenciālu neto darbvietu radīšanā, izšķiroša nozīme ir tam, lai patlaban 

nodarbinātajam darbaspēkam tiktu dotas pienācīgas iespējas apgūt jaunas prasmes, 

kas nepieciešamas aprites ekonomikā; atgādina par kvalificēta darbaspēka nozīmi 

ražošanas ilgtspējas saglabāšanā;”, izņemot vārdu „zaļās” 

2. daļa: „zaļās” 

3. daļa: „uzsver, ka ir svarīgi veicināt labāku sinerģiju starp izglītības sistēmām, 

augstskolām un darba tirgu, tostarp iepazīstināšanu ar darbavietām un sadarbību ar 

uzņēmumiem inovācijas kopu veidošanā;” 

 
ECR, Verts/ALE 

§ 27 

1. daļa: „uzskata, ka par jebkuru pārstrukturēšanas darbību attiecīgā gadījumā ir jāsniedz 

skaidrojumi un pamatojums ieinteresētajām personām, tostarp attiecībā uz plānoto 

pasākumu izvēli, ņemot vērā mērķus un iespējamās alternatīvas;”, izņemot vārdus 

„attiecīgā gadījumā” 

2. daļa: „attiecīgā gadījumā” 

3. daļa: „prasa, lai pārstrukturēšanas gadījumos tiktu īstenots vietējs dialogs, kurā, 

piedaloties visām ieinteresētajām personām, tiktu apspriesti labākie iespējamie 

nosacījumi;” 
 

Dažādi 

Grozījums Nr. 6 bija atsaukts. 

 


