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PIEŅEMTIE TEKSTI 
 

P8_TA(2015)0171 

Tekstilizstrādājumu imports no dažām trešām valstīm, uz kurām neattiecas 

īpaši noteikumi par importu Savienībā ***I 

Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu 

Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem tekstilizstrādājumu 

importam no dažām trešām valstīm, uz kurām neattiecas divpusēji nolīgumi, protokoli 

vai citas vienošanās, vai arī citi īpaši noteikumi par importu Savienībā (pārstrādāta 

redakcija) (COM(2014)0345 – C8-0023/2014 – 2014/0177(COD)) 

 

(Parastā likumdošanas procedūra – pārstrādāšana) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 

(COM(2014)0345), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. panta 

2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8–0023/2014), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2014. gada 10. decembra 

atzinumu1, 

– ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas 

tehnikas strukturētāku izmantošanu2, 

– ņemot vērā Juridiskās komitejas 2014. gada 13. novembra vēstuli Starptautiskās 

tirdzniecības komitejai saskaņā ar Reglamenta 104. panta 3. punktu, 

– ņemot vērā 2015. gada 18. februāra vēstulē Padomes pārstāvja pausto apņemšanos 

apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 

darbību 294. panta 4. punktu 

– ņemot vērā Reglamenta 104. un 59. pantu, 

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A8-0016/2015), 

                                                 
1  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts. 
2  OV C 77, 28.3.2002., 1. lpp. 



 

 

A. tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu 

konsultatīvās grupas atzinumu Komisijas priekšlikumā nav ietverti nekādi citi būtiski 

grozījumi kā vien tie, kas tajā skaidri norādīti, un tā kā attiecībā uz spēkā esošo aktu 

negrozītajiem noteikumiem priekšlikumā ir paredzēta tikai šo tekstu kodifikācija, 

negrozot to būtību, 

1. pieņem nostāju pirmajā lasījumā, ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un 

Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumus; 

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 

būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu; 

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 

dalībvalstu parlamentiem. 



 

 

P8_TC1-COD(2014)0177 

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2015. gada 29. aprīlī, lai 

pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/... par kopīgiem 

noteikumiem tekstilizstrādājumu importam no dažām trešām valstīm, uz kurām 

neattiecas divpusēji nolīgumi, protokoli vai citas vienošanās, vai arī citi īpaši noteikumi 

par importu Savienībā (pārstrādāta redakcija) 

 

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst 

galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2015/936.) 


