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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums 

 * Apspriežu procedūra  

 *** Piekrišanas procedūra 

 ***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums) 

 ***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums) 

 ***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums) 

 

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.) 

 

 

 

 

Grozījumi akta projektā 

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās 
 

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 

daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 

slīprakstā labajā slejā. 

 

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 

norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 

attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 

informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 

norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.  

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts. 

 

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 

simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 

treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.  

Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 

dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti. 
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par DNS datu automatizētu apmaiņu 

Slovākijā, Portugālē, Latvijā, Lietuvā, Čehijas Republikā, Igaunijā, Ungārijā, Kiprā, 

Polijā, Zviedrijā, Maltā un Beļģijā un ar ko aizstāj Lēmumus 2010/689/ES, 2011/472/ES, 

2011/715/ES, 2011/887/ES, 2012/58/ES, 2012/299/ES, 2012/445/ES, 2012/673/ES, 

2013/3/ES, 2013/148/ES, 2013/152/ES un 2014/410/ES 

(13525/2016 – C8-2016/0819 – 2016/0819(CNS)) 

(Apspriešanās) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Padomes projektu (13525/2016), 

– ņemot vērā ar Amsterdamas līgumu grozītā Līguma par Eiropas Savienību 39. panta 

1. punktu un 36. protokola par pārejas noteikumiem 9. pantu, saskaņā ar kuriem Padome 

ar to ir apspriedusies (C8-2016/0819), 

– ņemot vērā Padomes Lēmumu 2008/615/TI (2008. gada 23. jūnijs) par pārrobežu 

sadarbības pastiprināšanu, īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību1, un jo 

īpaši tā 33. pantu, 

– ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu, 

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0091/2017), 

1. apstiprina Padomes projektu; 

2. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta 

apstiprinātajā tekstā; 

3. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta 

apstiprināto tekstu; 

4. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai. 

                                                 
1 OV L 210, 6.8.2008., 1. lpp. 
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PASKAIDROJUMS 

Atbilstoši 39. panta 1. punktam bijušajā Līgumā par Eiropas Savienību, attiecībā uz kuru 

Eiropas Savienības Tiesa 2015. gada 16. aprīlī apvienotajās lietās Nr. C-317/13 un Nr. C-

679/13, kā arī lietā Nr. C540/13 nospriedusi, ka tas joprojām jāpiemēro, un saskaņā ar 

36. protokola 9. pantu, gadījumos, kad Padome pieņem īstenošanas pasākumus, balstoties uz 

acquis, kas pamatots uz bijušā LES VI sadaļu, Padome var noteikt termiņu, kurā Eiropas 

Parlamentam ir jāsniedz atzinums, un, ja Parlaments noteiktajā termiņā atzinumu nesniedz, 

Padome var rīkoties.  

 

Diemžēl šāda pieeja neatbilst referenta uzskatiem par to, kādai vajadzētu būt parlamentārajai 

kontrolei. Referents pauž nožēlu par to, ka Komisija vēl nav prioritārā kārtā ierosinājusi 

tiesību aktu priekšlikumus, ar kuriem aizstātu saskaņā ar bijušo trešo pīlāru pieņemtos 

instrumentus, tostarp priekšlikumu, ar kuru tiktu aizstāts tā dēvētais Prīmes lēmums (Padomes 

2008. gada 23. jūnija Lēmums Nr. 2008/616/TI par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI, jo 

īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību1). Tā kā piemērotākais juridiskais pamats ir 

LESD 87. panta 2. punkta a) apakšpunkts, Parlaments piedalīsies minētā tiesību akta izstrādē 

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru. 

 

 

                                                 
1 OV L 210, 6.8.2008., 1. lpp. 
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ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA 

Virsraksts DNS datu automatizēta apmaiņa Slovākijā, Portugālē, Latvijā, Lietuvā, 

Čehijas Republikā, Igaunijā, Ungārijā, Kiprā, Polijā, Zviedrijā, Maltā 

un Beļģijā 

Atsauces 13525/2016 – C8-0522/2016 – 2016/0819(CNS) 

Datums, kad notika apspriešanās ar EP 13.12.2016    

Atbildīgā komiteja 

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē 

LIBE 

15.12.2016 
   

Referenti 

       Iecelšanas datums 

Judith Sargentini 

9.2.2017 
   

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums 13.2.2017 

Izskatīšana komitejā 23.3.2017    

Pieņemšanas datums 23.3.2017    

Iesniegšanas datums 28.3.2017 

 
 


