
 

PR\1156599LV.docx  PE623.813v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

Eiropas Parlaments 
2014-2019 

 

 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 
 

2018/0118(NLE) 

21.6.2018 

* 
ZIŅOJUMA PROJEKTS 

par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par kontroles pasākumu 

piemērošanu jaunajām psihoaktīvajām vielām N-fenil-N-[1-(2- 

feniletil)piperidīn-4-il]ciklopropānkarboksamīdam (ciklopropilfentanilam) un 

2- metoksi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidīn-4-il]acetamīdam 

(metoksiacetilfentanilam) 

(09420/2018 – C8-0278/2018 – 2018/0118(NLE)) 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 

Referents: Branislav Škripek 



 

PE623.813v01-00 2/5 PR\1156599LV.docx 

LV 

 

PR_NLE-CN_ImplDec_app 

 

 

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 kontroles pasākumu piemērošanu 

jaunajām psihoaktīvajām vielām N-fenil-N-[1-(2- feniletil)piperidīn-4-

il]ciklopropānkarboksamīdam (ciklopropilfentanilam) un 2- metoksi-N-fenil-N-[1-(2-

feniletil)piperidīn-4-il]acetamīdam (metoksiacetilfentanilam) 

(09420/2018 – C8-0278/2018 – 2018/0118(NLE)) 

(Apspriešanās) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Padomes projektu (09420/2018), 

– 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 (C8-0278/2018), 

– ņemot vērā Padomes 2005. gada 10. maija Lēmumu 2005/387/TI par informācijas 

apmaiņu, riska novērtējumu un kontroli attiecībā uz jaunām psihoaktīvām vielām1 un jo 

īpaši tā 8. panta 3. punktu, 

– ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu, 

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0000/2018), 

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 127, 20.12.2006., 32. lpp. 


