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PIELIKUMS
BALSOŠANAS REZULTĀTI

Saīsinājumu un simbolu saraksts

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

Ziņojums: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Provizoriska vienošanās

provizoriska 
vienošanās

564 komiteja PS + 539, 54, 30

Normatīvās rezolūcijas projekts

Komisijas paziņojums 565 komiteja +

2. Digitālo tirgu tiesību akts ***I

Ziņojums: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Provizoriska vienošanās

provizoriska 
vienošanās

256 komiteja PS + 588, 11, 31

3. Euro ieviešana Horvātijā 2023. gada 1. janvārī *

Ziņojums: Siegfried Mureşan (A9-0187/2022)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Komisijas priekšlikums PS + 539, 45, 48

4. ES un Kuka Salu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums: 
īstenošanas protokols ***

Ieteikums: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0197/2022)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Padomes lēmuma 
projekts

PS + 477, 37, 117
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5. Pagaidu tirdzniecības liberalizācijas pasākumi attiecībā uz Moldovu ***I

Ziņojums: Markéta Gregorová (A9-0201/2022)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

Komisijas priekšlikums PS + 572, 28, 32

6. Sieviešu nabadzība Eiropā

Ziņojums: Lina Gálvez Muñoz (A9-0194/2022)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

§ 3 3 deputāti PS + 360, 76, 197

§ 6 § sākotnējais 
teksts

ats./EB + 372, 218, 38

bd

1 +

§ 14 § sākotnējais 
teksts

2 +

bd

1/PS + 607, 7, 16

2/PS + 519, 18, 86

§ 16 § sākotnējais 
teksts

3/PS + 483, 55, 85

bd

1/PS + 602, 8, 21

§ 26 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 403, 114, 106

bd

1 +

§ 27 § sākotnējais 
teksts

2 +

§ 29 § sākotnējais 
teksts

PS + 454, 73, 89

§ 40 § sākotnējais 
teksts

ats. +

bd§ 41 § sākotnējais 
teksts

1 +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

2 +

3 +

4 +

§ 42 § sākotnējais 
teksts

ats. +

aiz § 45 2 referents +

bd

1/PS + 472, 59, 100

E apsv. § sākotnējais 
teksts

2/PS + 336, 269, 24

G apsv. § sākotnējais 
teksts

ats. +

bd

1 +

V apsv. § sākotnējais 
teksts

2 +

bd

1 +

W apsv. § sākotnējais 
teksts

2/EB - 250, 333, 48

AJ apsv. § sākotnējais 
teksts

PS - 249, 355, 28

aiz AK apsv. 1 referents +

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 535, 18, 79

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
PPE: groz. Nr. 3
S&D: § 16, 26, 29; E, AJ apsv.

Pieprasījumi balsot atsevišķi
deputāti § 6, 29, 40, 4; G, AJ apsv.

Pieprasījumi balsot pa daļām
deputāti
§ 14
1. daļa: “norāda, ka vairums mazumtirdzniecības darbinieku un apkopēju ir sievietes, 

kurām bieži vien tiek maksāta tikai minimālā alga, un ka Covid-19 pandēmija ir 
radījusi vēl lielāku nabadzības risku;”

2. daļa: “uzsver, ka steidzami jāuzlabo atalgojums un jācīnās pret nestabilu nodarbinātību;  
mudina dalībvalstis paaugstināt veselības jomas darbinieku statusu sabiedrībā, 
nodrošinot pienācīgas algas un darba apstākļus, un jo īpaši — noslēdzot 
pienācīgus darba līgumus;”
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§ 16
1. daļa: “uzsver, ka sievietes nesamērīgā apmērā un bieži vien pret savu gribu strādā 

nestabilā darbā,”
2. daļa: “tostarp ļoti bieži strādājot nepilna laika un zemu atalgotu darbu ar terminētiem 

un nulles stundu līgumiem;”
3. daļa: “mudina dalībvalstis apsvērt iespēju īstenot Starptautiskās Darba organizācijas 

ieteikumus, kuru mērķis ir mazināt nestabila darba apmēru, piemēram, ierobežot 
nosacījumus, ar kādiem var izmantot nestabilus darba līgumus, un ierobežot laiku, 
cik ilgi darba ņēmēju var nodarbināt uz šādu līgumu pamata;”

§ 26
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “kā arī prostitūciju,”
2. daļa: šie vārdi

§ 27
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “ES ratificēt Stambulas konvenciju un to ratificēt 

Bulgārijā, Čehijā, Ungārijā, Latvijā, Lietuvā, Slovākijā un Ungārijā”
2. daļa: šie vārdi

§ 41
1. daļa: “atzinīgi vērtē notiekošās sarunas par direktīvas par adekvātu minimālo algu 

pieņemšanu Eiropas Savienībā;”
2. daļa: “aicina ES iestādes pieņemt ES sistēmu, kas veicinātu minimālās algas noteikšanu 

vai pielāgošanu katrai valstij, pamatojoties cita starpā uz valsts preču un 
pakalpojumu grozu faktiskajās cenās, tai skaitā atbilstošu mājokli, veselīgu un 
pilnvērtīgu pārtiku, apģērbu, ilgtspējīgu transportu un enerģiju, veselību un 
aprūpi, kā arī resursus, kas ļautu cilvēkiem pilnvērtīgi piedalīties sabiedrības 
dzīvē, kultūrā un izglītībā, kas nodrošinātu pienācīgu dzīves līmeni, kurš daļēji 
palīdzētu mazināt nodarbinātu personu, jo īpaši sieviešu, nabadzību;”

3. daļa: “aicina noteikt taisnīgu un adekvātu minimālo algu dalībvalstīs kā nepieciešamu 
garantiju, lai nodrošinātu taisnīgāku algu sadali un garantētu minimālo algu, kas 
aizsargā sievietes un vīriešus darba tirgū;”

4. daļa: “uzskata, ka minimālās algas sistēma jāveido un jāsaglabā ar skaidriem 
noteikumiem, pārredzamām procedūrām un efektīvu praksi, izmantojot kritērijus 
un pamatrādītājus, lai novērtētu atbilstību, kā arī ar konsultatīvo struktūru 
ieguldījumu un sociālo partneru līdzdalību;”

E apsv.
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “visā politikas ciklā”
2. daļa: šie vārdi

V apsv.
1. daļa: “tā kā, lai gan darbs nozarēs, kurās ir liels sieviešu īpatsvars, ir būtisks un tam ir 

augsta sociālekonomiskā vērtība, tas ir nepietiekami novērtēts un tiek sliktāk 
atalgots nekā darbs nozarēs, kurās dominē vīrieši;”

2. daļa: “tā kā ir steidzami jāpārskata algu atbilstība nozarēs, kurās pārsvarā strādā 
sievietes, ņemot vērā to sociālo un ekonomisko vērtību, un ar ES noteikumiem 
jāveicina progress minimālās darba algas, minimālā ienākuma un darba samaksas 
pārredzamības ziņā;”

W apsv.
1. daļa: “tā kā tiesības uz darbu ir būtisks priekšnoteikums, lai sievietes varētu baudīt 

ekonomisko neatkarību, profesionālo izaugsmi un reālu līdztiesību;”
2. daļa: “tā kā tādējādi būtu jāizskauž nestabilas nodarbinātības gadījumi, obligāti 

piemērojot principu, ka katrai faktiskai darbvietai ir jābūt pastāvīgai darbvietai, 
atzīstot un nostiprinot tiesības strādāt ar tiesībām;”
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7. Sarunas par ES un Interpola sadarbības nolīgumu

Ziņojums: Jadwiga Wiśniewska (A9-0200/2022)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

ieteikuma 
priekšlikums

PS + 607, 13, 11

8. Eiropas stratēģija Indijas un Klusā okeāna reģionam tirdzniecības un 
investīciju jomā

Ziņojums: Jan Zahradil (A9-0170/2022)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

rezolūcijas 
priekšlikums

PS + 458, 51, 124

9. ES un Indijas turpmākā sadarbība tirdzniecības un investīciju jomā

Ziņojums: Geert Bourgeois (A9-0193/2022)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

rezolūcijas 
priekšlikums

PS + 482, 107, 40

10. Kopīga Eiropas rīcība aprūpes jomā

Ziņojums: Milan Brglez, Sirpa Pietikäinen (A9-0189/2022)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

alternatīvs rezolūcijas 
priekšlikums

1 ECR, ID PS - 133, 485, 11

bd

1 +

§ 16 § sākotnējais 
teksts

2 +

§ 26 § sākotnējais 
teksts

ats. +

bd§ 28 § sākotnējais 
teksts

1 +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

2/EB + 349, 269, 13

bd

1 +

§ 34 § sākotnējais 
teksts

2/EB + 339, 219, 73

§ 36 § sākotnējais 
teksts

ats. +

bd

1 +

§ 37 § sākotnējais 
teksts

2 +

bd

1 +

§ 42 § sākotnējais 
teksts

2 +

§ 49 § sākotnējais 
teksts

ats./EB + 385, 126, 111

bd

1 +

§ 59 § sākotnējais 
teksts

2 +

bd

1 +

§ 61 § sākotnējais 
teksts

2 +

bd

1 +

§ 83 § sākotnējais 
teksts

2/EB + 347, 265, 18

bd

1 +

2 +

§ 86 § sākotnējais 
teksts

3 +

bd§ 96 § sākotnējais 
teksts

1 +
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

2 +

bd

1 +

§ 104 § sākotnējais 
teksts

2/EB + 351, 259, 21

bd

1 +

§ 108 § sākotnējais 
teksts

2 +

bd

1 +

§ 110 § sākotnējais 
teksts

2 +

bd

1 +

AX apsv. § sākotnējais 
teksts

2 +

bd

1 +

BC apsv. § sākotnējais 
teksts

2 +

BI apsv. § sākotnējais 
teksts

ats. +

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts)
(EMPL, FEMM komiteja)

PS + 436, 143, 54

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ECR, ID: groz Nr. 1

Pieprasījumi balsot atsevišķi
deputāti § 26, 36, 49; BI apsv.

Pieprasījumi balsot pa daļām
deputāti
AX apsv.
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu “vispārējai”
2. daļa: šis vārds

BC apsv.
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “pēc iespējas” un “bezmaksas”
2. daļa: šie vārdi
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§ 16
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu “vispārēju”
2. daļa: šis vārds

§ 28
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu “likumdošanas”
2. daļa: šis vārds

§ 34
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu “paredzētie”
2. daļa: šis vārds

§ 37
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “vispārēju un”
2. daļa: šie vārdi

§ 42
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdu “vispārējas”
2. daļa: šis vārds

§ 59
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “un vispārēja”
2. daļa: šie vārdi

§ 61
1. daļa: “aicina Komisiju organizēt samitu par aprūpi, lai tā rezultātus pēc samita iekļautu 

augsta līmeņa grupas sociālās aizsardzības un labklājības stāvokļa nākotnes 
jautājumos ES darbā nolūkā uzsākt visaptverošu un iekļaujošu apspriedi ar visām 
attiecīgajām ieinteresētajām personām, piemēram, sociālajiem partneriem, 
interešu grupām, pacientu organizācijām, aprūpes organizācijām, aprūpes 
saņēmējiem un to pārstāvjiem, valsts iestādēm, pilsonisko sabiedrību, bezpeļņas 
organizācijām, pakalpojumu sniedzējiem un citiem ekspertiem, par kopienā 
balstītu aprūpi, kas piemērota 2030. gadam, ar mērķi izveidot ilglaicīgu platformu, 
radīt inovatīvus aprūpes risinājumus, nodrošināt nākotnes vajadzībām atbilstošas 
aprūpes sistēmas, pakāpeniski pārtraukt institucionalizētu aprūpi un aizstāt to ar 
kopienā vai ģimenē balstītu aprūpi un/vai izmantot individualizētus budžetus un 
individualizētu aprūpes plānojumu;” “aicina Komisiju virzīt publiskos ieguldījumus 
ilgtermiņa aprūpes pakalpojumos, izmantojot ES finanšu instrumentus,”

2. daļa: “un iesniegt pamatdirektīvu par ilgtermiņa, oficiālu un neoficiālu aprūpi, kas 
noteiktu pamatprincipus un uz pierādījumiem balstītus kritērijus pieejamiem un 
integrētiem kvalitatīviem ilgtermiņa aprūpes un atbalsta pakalpojumiem visā ES;”

§ 83
1. daļa: “atzīst, ka aprūpe bieži tiek sniegta nedeklarētā vai nepietiekami deklarētā veidā 

ekspluatējošos apstākļos, ietekmējot darba ņēmēju un viņu ģimeņu, kā arī 
aprūpes saņēmēju tiesības un labklājību; pauž bažas arī par to mājsaimniecībās uz 
vietas dzīvojošo aprūpētāju darba apstākļiem, kas galvenokārt ir sievietes, tostarp 
migrantes, no kurām daudzas saskaras ar neskaidriem atalgojuma nosacījumiem, 
sociālās izolācijas risku un nepietiekamiem mehānismiem savu tiesību pienācīgai 
īstenošanai; aicina Komisiju un dalībvalstis risināt jautājumu par nedeklarētu 
darbu aprūpes nozarē”

2. daļa: “un izveidot skaidru tiesisko regulējumu, lai veicinātu kvalitatīvas darbvietas ar 
sociālās aizsardzības segumu visiem aprūpes darbiniekiem;”
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§ 86
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “tādēļ atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus direktīvai 

par adekvātu minimālo algu, kas uzlabotu dzīves un darba apstākļus ES, tostarp 
attiecībā uz zemāk atalgotajiem darba ņēmējiem aprūpes nozarē, un direktīvai par 
atalgojuma pārredzamību, vēršoties pret pamattiesību uz vienādu atalgojumu par 
vienādu vai līdzvērtīgu darbu ilgstoši nepietiekamu īstenošanu ES;” un “ja nav 
reālās dzīves salīdzinājuma rādītāja (kā tas bieži notiek nozarēs, kurās dominē 
sievietes), var izmantot hipotētisku salīdzinājuma rādītāju;”

2. daļa: “tādēļ atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus direktīvai par adekvātu minimālo 
algu, kas uzlabotu dzīves un darba apstākļus ES, tostarp attiecībā uz zemāk 
atalgotajiem darba ņēmējiem aprūpes nozarē, un direktīvai par atalgojuma 
pārredzamību, vēršoties pret pamattiesību uz vienādu atalgojumu par vienādu vai 
līdzvērtīgu darbu ilgstoši nepietiekamu īstenošanu ES;”

3. daļa: “ja nav reālās dzīves salīdzinājuma rādītāja (kā tas bieži notiek nozarēs, kurās 
dominē sievietes), var izmantot hipotētisku salīdzinājuma rādītāju;”

§ 96
1. daļa: “aicina dalībvalstis stiprināt sociālo dialogu un veicināt darba koplīguma slēgšanas 

sarunas un koplīgumus gan publiskajā, gan privātajā aprūpes nozarē un gan 
peļņas, gan bezpeļņas jomā, gan institucionālajā, gan ģimenes un kopienas 
aprūpes vidēs, jo tie ir būtiski nodarbinātības un darba apstākļu uzlabošanas un 
vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību novēršanas mehānismi”

2. daļa: “un visefektīvākie instrumenti, ar kuriem nodrošināt, ka tiek paaugstināta 
minimālā alga un algas kopumā;”

§ 104
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “pēc aprūpes stratēģijas pieņemšanas”, “Eiropas 

aprūpes kursu, kurā būtu jāiekļauj” un “dzimumu līdztiesības principu veicinošu”
2. daļa: šie vārdi

§ 108
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “jo īpaši aicina regulāri ziņot par ES aprūpes 

stratēģijas īstenošanu, kā arī par rādītājiem, kas saistīti ar aprūpi un kas ņemti 
vērā Eiropas pusgadā un konkrētām valstīm adresētajos ieteikumos;”

2. daļa: šie vārdi

§ 110
1. daļa: “norāda uz minimālā ienākuma un minimālās pensijas shēmu skaidrajiem 

ieguvumiem, lai savlaicīgi un efektīvi piekļūtu aprūpes un atbalsta 
pakalpojumiem, ņemot vērā gaidāmo Komisijas ieteikumu par pienācīgiem 
minimālajiem ienākumiem, kā arī lai nodrošinātu pienācīgu dzīves līmeni 
aprūpētājiem, kas galvenokārt ir sievietes, jo īpaši tām, kuras sniedz neoficiālu 
bezmaksas aprūpi,”

2. daļa: “un aicina Komisiju uzsvērt, cik svarīgi ir apsvērt un apmainīties ar paraugpraksi 
par to, kā visā pensiju shēmu dzīves ciklā atspoguļot aprūpes pienākumus;”

Dažādi

Beata Szydło ir atsaukusi savu atbalstu groz. Nr. 1.

11. Garīgā veselība digitālajā darba pasaulē

Ziņojums: Maria Walsh (A9-0184/2022)

Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

bd§ 19 § sākotnējais 
teksts

1/PS + 526, 77, 20
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Priekšmets Groz. 
Nr.

Iesniedzējs PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

2/PS + 342, 237, 42

bd

1/PS + 593, 26, 11

§ 21 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 434, 119, 75

bd

1/PS + 594, 21, 11

§ 22 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 404, 144, 75

bd

1/PS + 610, 13, 8

§ 28 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 402, 151, 69

bd

1/PS + 463, 80, 86

§ 41 § sākotnējais 
teksts

2/PS + 399, 168, 59

rezolūcijas priekšlikums (viss teksts) PS + 501, 47, 85

Pieprasījumi balsot pēc saraksta
S&D: § 19, 21, 22, 28, 41

Pieprasījumi balsot pa daļām
deputāti
§ 19
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “izmantojot nenododamus apmaksātus atvaļinājumus 

starp vecākiem,”
2. daļa: šie vārdi

§ 21
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “aicina Komisiju ierosināt tiesisko regulējumu, lai 

noteiktu obligātās prasības attiecībā uz tāldarbu visā ES, neapdraudot tāldarba 
ņēmēju darba apstākļus; uzsver, ka šādam tiesiskajam regulējumam būtu 
jāprecizē darba apstākļi, jānodrošina, ka šāds darbs tiek veikts brīvprātīgi un ka 
tāldarbinieku tiesības, darba un privātās dzīves līdzsvars, darba slodze un darba 
izpildes standarti ir līdzvērtīgi tiem, kas attiecas uz līdzīgiem darbiniekiem, kuri 
strādā uz vietas; aicina Komisiju un dalībvalstis paredzēt pasākumus attiecībā uz 
piekļūstamību un iekļaujošām tehnoloģijām personām ar invaliditāti; norāda, ka 
šis regulējums būtu jāizstrādā, apspriežoties ar dalībvalstīm un Eiropas sociālajiem 
partneriem, pilnībā ievērojot valstu darba tirgus modeļus un ņemot vērā Eiropas 
sociālo partneru pamatnolīgumus par tāldarbu un digitalizāciju;”

2. daļa: šie vārdi
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§ 22
1. daļa: viss teksts, izņemot vārdus “aicina Komisiju, apspriežoties ar sociālajiem 

partneriem, ierosināt direktīvu par minimālajiem standartiem un nosacījumiem, lai 
nodrošinātu, ka visi darba ņēmēji spēj efektīvi īstenot savas tiesības būt bezsaistē, 
un reglamentēt esošo un jauno digitālo rīku izmantošanu darba vajadzībām 
saskaņā ar Parlamenta 2021. gada 21. janvāra rezolūciju ar ieteikumiem Komisijai 
par tiesībām būt bezsaistē un ņemot vērā Eiropas sociālo partneru 
pamatnolīgumu par digitalizāciju;”

2. daļa: šie vārdi

§ 28
1. daļa: “uzskata, ka pašreizējie darba ņēmēju veselības un drošības uzlabojumu 

veicināšanas pasākumi nav pietiekami, jo īpaši attiecībā uz psihosociālo risku 
novērtēšanu un pārvaldību; aicina Komisiju izveidot mehānismus trauksmes, 
depresijas un izdegšanas novēršanai un psihosociālu problēmu skarto personu 
reintegrācijai darbavietā; atgādina, ka šajā nolūkā ļoti svarīga ir individuāla un 
organizatoriska pieeja darbam; tomēr atzīmē, ka šie veselības nosacījumi var būt 
atkarīgi no vairākiem faktoriem; aicina Komisiju, apspriežoties ar sociālajiem 
partneriem, pārskatīt tās 2003. gada 19. septembra Ieteikumu par Eiropas 
arodslimību sarakstu, pievienojot tādus papildinājumus kā ar darbu saistīti balsta 
un kustību aparāta traucējumi, ar darbu saistīti garīgās veselības traucējumi, jo 
īpaši depresija, izdegšana, trauksme un stress, visas ar azbestu saistītās slimības 
un ādas vēža veidi, kā arī reimatiski un hroniski iekaisumi;”

2. daļa: “aicina Komisiju pēc apspriešanās ar sociālajiem partneriem šo ieteikumu 
pārveidot par direktīvu, ar ko izveido arodslimību obligāto sarakstu un nosaka 
obligātās prasības to atzīšanai un atbilstīgai kompensācijai attiecīgajām 
personām;”

§ 41
1. daļa: “aicina Komisiju un dalībvalstis sadarbībā ar Parlamentu un saskaņā ar 

subsidiaritātes principu ierosināt kopēju tiesisko regulējumu attiecībā uz taisnīgas 
atlīdzības par stažēšanos un māceklību nodrošināšanu, lai novērstu ekspluatējošu 
praksi;”

2. daļa: “aicina Komisiju izstrādāt ieteikumus, lai nodrošinātu, ka stažēšanās, māceklība 
un iekārtošana darbā tiek uzskatīta par darba pieredzi un tādējādi nodrošina 
piekļuvi sociālajiem pabalstiem;”

12. 2021. gada ziņojums par banku savienību

Ziņojums: Bogdan Rzońca (A9-0186/2022)

Priekšmets PS utt. Balsojums PS/EB – piezīmes

rezolūcijas 
priekšlikums

PS + 494, 100, 19


