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PR_COD_2consam

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1889/2006 par finanšu instrumenta izveidi 
demokrātijas un cilvēktiesību atbalstam visā pasaulē
(16446/1/2010 – C7-0427/2010 – 2009/0060B(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (16446/1/2010 – C7-0427/2010),

– ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā1 attiecībā uz Komisijas priekšlikumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2009)0194),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 66. pantu,

– ņemot vērā Ārlietu komiteja ieteikumus otrajam lasījumam (A7-0000/2011),

1. apstiprina turpmāk norādīto nostāju otrajā lasījumā;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA

OTRAJĀ LASĪJUMĀ*

---------------------------------------------------------

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1889/2006 par finanšu instrumenta izveidi demokrātijas un 
cilvēktiesību atbalstam visā pasaulē

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 209. panta 1. punktu un 
212. pantu, 

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

                                               
1 Pieņemtie teksti. 21.10.2010., P7_TA(2010)0380.
* Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumus apzīmē ar simbolu ▌.
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saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru1,

tā kā:

1) Lai uzlabotu Kopienas ārējās palīdzības efektivitāti un pārredzamību, 2006. gadā tika 
izveidoti jauni palīdzības plānošanas un sniegšanas pamatnoteikumi, kuros ietverta 
Padomes 2006. gada 17. jūlija Regula (EK) Nr. 1085/2006, ar ko izveido 
Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA)2, Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 24. oktobra Regula (EK) Nr. 1638/2006, ar ko paredz vispārējos 
noteikumus Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta izveidošanai3, 
Padomes 2006. gada 21. decembra Regula (EK) Nr. 1934/2006, ar ko izveido finanšu 
instrumentu sadarbībai ar industrializētām valstīm un teritorijām un citām valstīm un 
teritorijām ar augstu ienākumu līmeni4, Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 
15. novembra Regula (EK) Nr. 1717/2006, ar ko izveido Stabilitātes instrumentu5, 
Padomes 2007. gada 19. februāra Regula (Euratom) Nr. 300/2007, ar ko izveido 
Instrumentu sadarbībai kodoldrošības jomā6, Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1889/2006 par finanšu instrumenta izveidi 
demokrātijas un cilvēktiesību atbalstam visā pasaulē7 un Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1905/2006, ar ko izveido finanšu 
instrumentu sadarbībai attīstības jomā8.

2) Šo regulu īstenošana atklāja pretrunas saistībā ar izņēmumiem neattiecināmības 
principa piemērošanai ar nodokļiem, nodevām un citiem fiskāliem maksājumiem 
saistīto izmaksu Savienības finansējumam. Tādēļ ir ierosināts grozīt attiecīgos 
noteikumus Regulā (EK) Nr. 1889/2006, lai saskaņotu to ar pārējiem instrumentiem.

3) Šajā regulā paredz vienīgi to, kas nepieciešams izvirzītā mērķa sasniegšanai saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienību 5. panta 4. punktu.

3a) Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz stratēģiskiem dokumentiem, jo šie 
stratēģiskie dokumenti papildina Regulu (EK) Nr. 1889/2006 un ir vispārēji 
piemērojami. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu 
vajadzīgās apspriedes, tostarp apspriedes ar ekspertiem.

4) Tāpēc Regula (EK) Nr. 1889/2006 ir attiecīgi jāgroza,

                                               
1 Eiropas Parlamenta 2010. gada 21. oktobra nostāja (vēl nav publicēta Oficiālajā Vēstnesī) un 

Padomes 2010. gada 10. decembra nostāja pirmajā lasījumā (vēl nav publicēta Oficiālajā 
Vēstnesī). Eiropas Parlamenta … nostāja (vēl nav publicēta Oficiālajā Vēstnesī)..

2 OV L 210, 31.7.2006., 82. lpp.
3 OV L 310, 9.11.2006., 1. lpp.
4 OV L 405, 30.12.2006., 41. lpp.
5 OV L 327, 24.11.2006., 1. lpp.
6 OV L 81, 22.3.2007., 1. lpp.
7 OV L 386, 29.12.2006., 1. lpp.
8 OV L 378, 27.12.2006., 41. lpp.
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IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1889/2006 ar šo groza šādi.

1) Regulas 5. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

„3. Komisija pieņem stratēģijas dokumentus un visus to labojumus vai 
papildinājumus ar deleģētiem aktiem saskaņā ar 17. pantu un ievērojot 17.a 
un 17.b panta nosacījumus.”;

2) Regulas 6. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

„3. Komisija pieņem gada rīcības programmas un visus to labojumus vai 
papildinājumus, ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes atzinumus.”;

3) Regulas 7. panta 3. un 4. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

„3. Ja šādu pasākumu izmaksas sasniedz vai pārsniedz EUR 3 000 000, Komisija 
tos pieņem, ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes atzinumus.

4. Ja īpašo pasākumu izmaksas nepārsniedz EUR 3 000 000, Komisija 10 darba 
dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par šiem pasākumiem informē Eiropas 
Parlamentu un Padomi.”;

4) Regulas 9. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

„2. Komisija regulāri informē Eiropas Parlamentu un Padomi par veiktajiem 
atbalsta pasākumiem.”;

5) Regulas 13. panta 6. punktu aizstāj ar šādu punktu:

„6. Savienības palīdzību saņēmējvalstīs principā nedrīkst izmantot nodokļu, 
nodevu maksāšanai vai maksājumu veikšanai.”;

6) Regulas 16. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

„2. Komisija informācijas nolūkā nosūta novērtējuma ziņojumus Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Šos rezultātus izmanto, izstrādājot programmu 
un piešķirot līdzekļus.”;

7) Regulas 17. pantu aizstāj ar šādu pantu:

„17. pants
Deleģējuma īstenošana
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1. Pilnvaras pieņemt 5. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai 
piešķir uz šīs regulas piemērošanas laiku.

2. Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi deleģēto aktu, tā vienlaikus par to paziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

3. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot 17.a un 
17.b panta nosacījumus.

17.a pants
Deleģējuma atsaukšana

1. Eiropas Parlaments vai Padome var jebkurā brīdī atsaukt 5. pantā minēto 
pilnvaru deleģējumu.

2. Iestāde, kura ir uzsākusi iekšējo procedūru, lai pieņemtu lēmumu par to, vai 
atsaukt pilnvaru deleģējumu, cenšas laikus pirms galīgā lēmuma 
pieņemšanas informēt otru iestādi un Komisiju, norādot, kuras deleģētās 
pilnvaras varētu tikt atsauktas, kā arī atsaukšanas iespējamos iemeslus.

3. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģējumu. 
Lēmums stājas spēkā nekavējoties vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas 
neskar jau spēkā esošo deleģēto aktu likumību. Lēmumu publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

17.b pants
Iebildumi pret deleģētajiem aktiem

1. Eiropas Parlaments un Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu 
divu mēnešu laikā no tā paziņošanas dienas.

Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu var pagarināt 
par diviem mēnešiem.

2. Ja pēc 1. punktā minētā laikposma beigām ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome nav izteikuši iebildumus pret deleģēto aktu, to publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī un tas stājas spēkā dienā, kas tajā noteikta.

Deleģēto aktu var publicēt Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas var 
stāties spēkā pirms minētā laikposma beigām, ja gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus.

3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome 1. punktā minētajā laikposmā izsaka 
iebildumus pret deleģēto aktu, tas nestājas spēkā. Iestāde, kas izsaka 
iebildumus pret deleģēto aktu, iebildumus pamato.”.

2. pants
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Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, [...]

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā —
priekšsēdētājs priekšsēdētājs


