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PR_COD_1app

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 Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to dalībvalstu nominālās 
nozvejas statistikas iesniegšanu, kuras zvejo Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā 
(Pārstrādāta versija)
(COM(2007)0763 – C6-0440/2007 – 2007/0268(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0763),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 285. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem 
Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0440/2007),

– ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas 
tehnikas strukturētāku izmantošanu1, 

– ņemot vērā Reglamenta 80.a pantu un 51. pantu,

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

A. tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu 
konsultatīvās darba grupas viedokli šajā priekšlikumā nav ietverti nekādi citi būtiski 
grozījumi kā vien tie, kas par tādiem nosaukti priekšlikumā, un tā kā attiecībā uz 
iepriekšējo tiesību aktu negrozīto noteikumu un šo grozījumu kodifikāciju priekšlikumā ir 
iekļauta vienkārši pašreizējo tekstu kodifikācija, nemainot to satura būtību,

1. apstiprina Komisijas priekšlikumu, kas pielāgots saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes 
un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumiem;

2. prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo 
priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

                                               
1  OJ C 77, 28.3.2002, p. 1.
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PASKAIDROJUMS

Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto 
ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību1, grozīja ar Padomes 2006. gada 17. jūlija 
Lēmumu 2006/512/EK2. Ar grozītā Lēmuma 1999/486/EK 5.a pantu ieviesa jaunu 
regulatīvās kontroles procedūru vispārējiem pasākumiem, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus 
saskaņā ar koplēmumu pieņemta pamatakta elementus, tostarp svītrot dažus šādus elementus 
vai papildināt aktu, iekļaujot jaunus nebūtiskus elementus.

Pēc pašreizējo tiesību aktu un notiekošo procedūru novērtēšanas3 Eiropas Komisija cita starpā 
iesniedza šo pārstrādāšanas priekšlikumu, kas ir pārveidots kodifikācijas gaitā, lai iekļautu 
grozījumus, kas nepieciešami pielāgošanai regulatīvai kontroles procedūrai.

Priekšsēdētāju konference ar 2007. gada 12. decembra lēmumu šo „komitoloģijas 
pielāgošanu” uzticēja Juridiskajai komitejai kā vadošajai komitejai un specializētajām 
komitejām uzdeva atzinumu sniegšanu. Komiteju priekšsēdētāju konference 2008. gada 
15. janvārī panāca vienošanos par Juridiskās komitejas un pārējo iesaistīto komiteju 
sadarbības veidiem.

Ievērojot to, ka ir pabeigta ierosinātā pielāgošana regulatīvajai kontroles procedūrai, un pēc 
apspriešanās ar atbildīgo komiteju, kura atbild par šo lietu, referents nepiedāvā citus 
grozījumus, kā vien juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteiktos tehniskos 
pielāgojumus.

                                               
1 OV C 203, 17.7.1999., 1. lpp.
2 OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.
3 COM(2007)0740.
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PIELIKUMS: JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS DARBA GRUPAS 
ATZINUMS VĒSTULES FORMĀ

ATZINUMS

INFORMĀCIJA EIROPAS PARLAMENTAM
PADOMEI
KOMISIJAI

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to dalībvalstu nominālās 
nozvejas statistikas iesniegšanu, kuras zvejo Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā 
(Pārstrādāta versija)
COM(2007) 763 galīgā redakcija, 29.11.2007 – 2007/0268 (COD)

Ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas 
tehnikas strukturētāku izmantošanu un īpaši tā 9. punktu, konsultatīvā darba grupa, kuru veido 
attiecīgie Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridiskie dienesti, tikās 2007. gada 
12. decembrī, lai izskatītu minēto Komisijas iesniegto priekšlikumu.

Šajā sanāksmē1, izskatot priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru 
pārstrādā Padomes 1991. gada 17. decembra Regulu (EEK) Nr. 3880/91 par to dalībvalstu 
nominālās nozvejas statistikas iesniegšanu, kuras zvejo Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu 
daļā, konsultatīvā darba grupa vienojās par šādu risinājumu.
1) Pārstrādāšanas priekšlikuma preambulā ir jāsvītro 5. apsvēruma teksts, kurš atbilst esošā 
Regulas (EEK) Nr. 3880/91 4. apsvēruma tekstam. Līdz ar to ir jāpārnumurē visi turpmākie 
apsvērumi.
2) [Angļu valodas versijas] 5. panta 1. punktā teksts „Standing Committee on Agricultural 
Statistics” ir jāmaina uz „Standing Committee for Agricultural Statistics”.

Rezultātā priekšlikuma izskatīšana ļāva Konsultatīvajai darba grupai bez domstarpībām 
secināt, ka priekšlikums nesatur nekādus būtiskus grozījumus, izņemot tos, kas identificēti par 
tādiem priekšlikumā vai šajā atzinumā. Konsultatīvā darba grupa saistībā ar to, ka šie būtiskie 

                                               
1 Konsultatīvās darba grupas rīcībā bija priekšlikuma versija angļu, franču un vācu valodā, bet tā strādāja ar 
tekstu angļu valodā, jo tā ir apspriežamā teksta oriģinālvaloda.
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grozījumi neizmainīja iepriekšējā tiesību akta normu kodifikāciju, secināja arī, ka šajā 
priekšlikumā ir iekļauta vienkārši pašreizējo tekstu kodifikācija, nemainot to satura būtību.

C. Pennera J.-C. Piris            M. Petite
juriskonsults juriskonsults            ģenerāldirektors
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