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Kopīgi noteikumi civilās aviācijas jomā un Eiropas Savienības Aviācijas 
drošības aģentūra ***I
Eiropas Parlamenta 2018. gada 12. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas 
jomā, par Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras izveidi un par Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 216/2008 atcelšanu (COM(2015)0613 – C8-
0389/2015 – 2015/0277(COD))
(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2015)0613),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 100. panta 
2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0389/2015),

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

– ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes 
principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Itālijas Senāts un Maltas 
parlaments un kuros norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes 
principam,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2016. gada 14. decembra 
atzinumu1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2016. gada 12. oktobra atzinumu2, 

– ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgā komiteja apstiprinājusi saskaņā ar 
Reglamenta 69.f panta 4. punktu un Padomes pārstāvja 2017. gada 22. decembra vēstulē 
pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 5. pantu,

1 OV C 75, 10.3.2017., 111. lpp.
2 OV C 88, 21.3.2017., 69. lpp.



– ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A8-0364/2016),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.
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Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 12. jūnijā, lai 
pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/... par kopīgiem 
noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas 
drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 
Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 
2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 
Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst 
galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2018/1139.)


