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IETEIKUMA PROJEKTS
par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas 
Savienību un Lihtenšteinas Firstisti attiecībā uz dažu noteikumu piemērošanu, 
kas paredzēti Padomes Lēmumā 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības 
pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, Padomes 
Lēmumā 2008/616/TI par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu 
sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši -– apkarojot terorismu un pārrobežu 
noziedzību, un tā pielikumā, un Padomes Pamatlēmumā 2009/905/TI par tādu 
tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzēju akreditāciju, kuri veic laboratoriju 
darbības
(08732/2019 – C9-0019/2019 – 2019/0012(NLE))
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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.)
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību 
un Lihtenšteinas Firstisti attiecībā uz dažu noteikumu piemērošanu, kas paredzēti 
Padomes Lēmumā 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši 
apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, Padomes Lēmumā 2008/616/TI par to, kā 
īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši -– 
apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, un tā pielikumā, un Padomes 
Pamatlēmumā 2009/905/TI par tādu tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzēju 
akreditāciju, kuri veic laboratoriju darbības 
(08732/2019 – C9-0019/2019 – 2019/0012(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (08732/2019),

– ņemot vērā nolīguma projektu (08750/2019 un 10513/2019),

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 82. panta 1. punkta otrās daļas d) punktu un 87. panta 
2. punkta a) apakšpunktu kopā ar 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu un 
218. panta 6. punktu (C9-0019/2019),

– ņemot vērā Reglamenta 105. panta 1. un 4. punktu un 114. panta 7. punktu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ieteikumu (A9-0000/2019),

1. sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem, kā arī Lihtenšteinas Firstistes valdībai un parlamentam.


