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Eiropas Parlamenta 2016. gada 14. decembra normatīvā rezolūcija par Padomes nostāju
pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/34/ES groza attiecībā uz iekšzemes
dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu un dzelzceļa infrastruktūras
pārvaldību (11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD))
(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)
Eiropas Parlaments,
–

ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (11199/1/2016 – C8-0426/2016),

–

ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes un
proporcionalitātes principu piemērošanu iesniedza Francijas Senāts, Lietuvas
parlaments, Luksemburgas Deputātu palāta, Nīderlandes Senāts, Nīderlandes Pārstāvju
palāta un Zviedrijas parlaments un kuros norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst
subsidiaritātes principam,

–

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 11. jūlija
atzinumu1,

–

ņemot vērā Reģionu komitejas 2013. gada 8. oktobra atzinumu2,

–

ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā3 attiecībā uz Komisijas priekšlikumu
Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0029),

–

ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

–

ņemot vērā Reglamenta 76. pantu,

–

ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A80371/2016),

1.

apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;
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2.

konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

3.

ierosina šo aktu saukt par Sassoli-Dijksma direktīvu par iekšzemes dzelzceļa pasažieru
pārvadājumu tirgus atvēršanu un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību1;

4.

uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar
Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

5.

uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir
pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru
nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

6.

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

1

David-Maria Sassoli un Sharon Dijksma vadīja sarunas attiecīgi Parlamenta un
Padomes vārdā.

