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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmuma projektam par grozījumu Eiropas Kopienu Tiesas 
Reglamentā attiecībā uz pārskatīšanas procedūrā piemērojamo valodu lietojumu
(5953/2008 – C6 - 0066/2008 – 2008/0801(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (5953/2008),

– ņemot vērā EK līguma 245. panta otro daļu un Euratom līguma 160. panta otro daļu, 
saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C6-0066/2008),

– ņemot vērā Komisijas atzinumu saskaņā ar EK līguma 245. panta otro daļu un EAEK 
līguma 160. panta otro daļu par pieprasījumu izdarīt grozījumu Eiropas Kopienu Tiesas 
reglamentā attiecībā uz pārskatīšanas procedūrā piemērojamo valodu lietojumu, ko 
iesniegusi Tiesa atbilstīgi Eiropas Kopienu Tiesas Statūtu 64. pantam (SEC(2008)0345),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A6-0000/2008),

1. apstiprina Padomes lēmuma projektu;

2. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta 
apstiprinātajam tekstam;

3. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt apspriešanai 
iesniegto tekstu;

4. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Padomes lēmuma projekta mērķis, kurš izriet no Tiesas pieprasījuma, ir Tiesas reglamentā 
iekļaut noteikumu par pārskatīšanas procedūrā piemērojamo valodu lietojumu, ievērojot 
Protokola par Tiesas Statūtiem 64. pantu un kārtību, kāda ir paredzēta Eiropas Kopienas 
dibināšanas līguma 245. panta otrajā daļā un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas 
līguma 160. panta otrajā daļā.

EK līguma 225. panta 2. un 3. punktā un EAEK līguma 140.A panta 2. un 3. punktā ir 
paredzēta kārtība, kādā Tiesa pārskata Pirmās instances tiesas lēmumus, lemjot par 
pārsūdzībām pret kādas Tiesas palātas lēmumu vai par prejudiciāliem jautājumiem atsevišķās 
jomās, kuras ir noteiktas Tiesas Statūtos.

Tiesas Statūti paredz iespēju piemērot pārskatīšanas procedūru gadījumā, ja prejudiciāli 
jautājumi nonāk Pirmās instances tiesas kompetencē. Šī iespēja vēl nav īstenota, tomēr Tiesa 
uzskata, ka tās reglaments ir jāgroza attiecībā uz šai jaunajai pārskatīšanas procedūrai 
piemērojamo valodu lietojumu.

Ierosinātais reglamenta grozījums paredz, ka, 4.a sadaļā iekļaujot 123.a  pantu, procedūras 
valoda ir tā, kurā ir pieņemts Pirmās instances tiesas nolēmums.

Ierosinātais noteikums ir arī saskaņā ar Tiesas reglamenta 110. panta noteikumu saistībā ar 
apelācijām par Pirmās instances tiesas nolēmumiem.

Referents apstiprina Padomes lēmuma projektu.
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