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PR_CNS_art51am

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 lēmumam, ar ko groza Lēmumu 2006/144/EK par Kopienas 
lauku attīstības stratēģiskajām pamatnostādnēm (2007.–2013. gada plānošanas 
laikposms)
(COM(2008)0306 – C6-0239/2008 – 2008/0106(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2008)0306),

– ņemot vērā EK līgumu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6-0239/2008),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu un Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas un Reģionālās attīstības komitejas 
atzinumus (A6-0000/2008),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 
2. punktu;

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

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
Pielikums – 2. punkts
Lēmums 2006/144/EK
Pielikums – 3. daļa – 3.4a punkts – i apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) ieguldījumu atbalstu saskaņā ar 1. asi var 
novirzīt jo īpaši enerģiju, ūdeni un citām 
ražošanas taupīšanas mašīnām un iekārtām, 
kā arī atjaunojamās enerģijas ražošanai, ko 
izmanto lauksaimniecībā. Atbalsts 
ieguldījumiem lauksaimniecības pārtikas 
nozarē un mežsaimniecības nozarē palīdzēs 
izstrādāt novatoriskas un ilgtspējīgākas 
biodegvielas pārstrādes metodes. 

i) ieguldījumu atbalstu saskaņā ar 1. asi var 
novirzīt jo īpaši enerģiju, ūdeni un citām 
ražošanas taupīšanas mašīnām un iekārtām, 
kā arī atjaunojamās enerģijas ražošanai, ko 
izmanto lauksaimniecībā. Atbalsts 
ieguldījumiem lauksaimniecības pārtikas 
nozarē un mežsaimniecības nozarē palīdzēs 
izstrādāt novatoriskas un ilgtspējīgākas 
fosilā kurināmā aizstāšanas un 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas metodes, kā arī otrās 
paaudzes agrodegvielu izstrādes metodes.

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā pirmās paaudzes agrodegvielu zemo enerģētisko un ekoloģisko bilanci, nav 
vēlams veicināt to ražošanu.
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