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PIEŅEMTIE TEKSTI 
 

P8_TA(2017)0005 

ES un Kosovas Stabilizācijas un asociācijas nolīgums: tā piemērošanas 

procedūras ***I 

Eiropas Parlamenta 2017. gada 19. janvāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu 

Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par konkrētām procedūrām, lai piemērotu 

Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas 

Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Kosovu*, no otras puses (COM(2016)0460 – 

C8-0327/2016 – 2016/0218(COD)) 

(Parastā likumdošanas procedūra pirmais lasījums) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 

(COM(2016)0460), 

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

saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0327/2016), 

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

– ņemot vērā Ārlietu komitejas vēstuli, 

– ņemot vērā Padomes pārstāvja 2016. gada 12. decembra vēstulē pausto apņemšanos 

apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 

294. panta 4. punktu, 

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu, 

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A8-0361/2016), 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju; 

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

būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu; 

                                                 
*  Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244(1999) 

un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju. 



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

dalībvalstu parlamentiem. 



P8_TC1-COD(2016)0218 

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2017. gada 19. janvārī, lai 

pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/... par konkrētām 

procedūrām, lai piemērotu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas 

Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Kosovu*, no otras 

puses 

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

galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2017/355.) 

 

 

                                                 
* Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244(1999) un 

Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju. 


