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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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 LV 

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Portugāle sāktu 

transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu 

(13308/2017 – C8-0419/2017 – 2017/0821(CNS)) 

(Apspriešanās) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Padomes projektu (13308/2017), 

– 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 (C8-0419/2017), 

–– 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 (A8-0017/2018), 

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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ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA 

Virsraksts Priekšlikums par to, lai Portugāle sāktu transportlīdzekļu reģistrācijas 

datu automatizētu apmaiņu 

Atsauces 13308/2017 – C8-0419/2017 – 2017/0821(CNS) 

Datums, kad notika apspriešanās ar EP 27.11.2017    

Atbildīgā komiteja 

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē 

LIBE 

11.12.2017 
   

Referenti 

       Iecelšanas datums 

Ignazio Corrao 

24.1.2018 
   

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums 11.1.2018 

Pieņemšanas datums 25.1.2018    

Iesniegšanas datums 1.2.2018 

 


