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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 priekšlikumu Padomes Lēmumam, ar ko groza Padomes Lēmumu 2001/822/EK par 
aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Kopienu
(COM(2012)0061 – C7-0054/2012 – 2012/0024(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2012)0061),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 203. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar 
to ir apspriedusies (C7-0054/2012),

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Attīstības komitejas atzinumu (A7-0000/2012),

1. apstiprina Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā 
tekstā;

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

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

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 355. pantu Eiropadome pēc 
attiecīgās dalībvalsts ierosinājuma un pēc apspriešanās ar Komisiju var vienprātīgi pieņemt 
lēmumu, ar kuru groza statusu, kas attiecībā uz Savienību ir piešķirts Dānijas, Francijas vai 
Nīderlandes zemēm vai teritorijām, kas minētas 355. panta 1. un 2. punktā.

Ar 2010. gada 30. jūnija vēstuli Francijas Republika lūdza Eiropadomi pieņemt šādu lēmumu 
attiecībā uz Senbertelmī salu, lai nomainītu tās attālākā reģiona uz Eiropas Savienības 
asociētas aizjūras zemes un teritorijas statusu.

Eiropadome 2010. gada 29. oktobrī pieņēma Lēmumu 2010/718/ES, ar ko groza statusu, kas 
Senbertelemī salai piešķirts attiecībā uz Eiropas Savienību, sākot no 2012. gada 1. janvāra.

Tādēļ, lai īstenotu šo Eiropadomes lēmumu, Padomei saskaņā ar LESD 203. pantu, ievērojot 
Komisijas priekšlikumu un pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu, ar vienprātīgu lēmumu ir 
jāizdara grozījumi savā lēmumā par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas 
Savienību.

Tādējādi ir sagatavots priekšlikums grozīt Padomes Lēmuma 2001/822/EK I A pielikumu, lai 
pievienotu jaunu ievilkumu, ar kuru Senbertelemī tiks iekļauta aizjūras zemju un teritoriju 
sarakstā.

Referents uzskata, ka šīs izmaiņas statusā atbilst Senbertelemī teritorijas vajadzībām un 
īpatnībām, taču tās nenodarīs kaitējumu Savienības interesēm, un tādēļ ierosina apstiprināt 
Komisijas priekšlikumu.

Tādējādi Senbertelemī kļūs par 26. teritoriju, kas ieguvusi Eiropas Savienības asociētas 
aizjūras zemes un teritorijas statusu. Pieņemot aizjūras zemes un teritorijas statusu, 
Senbertelemī iesaistās jaunā abpusējā un ilgtermiņa partnerībā ar Eiropas Savienību atbilstoši 
tās īpatnībām, taču ar to netiek apšaubīta tās piederība Eiropas valstu saimei. Senbertelemī 
valūta arī turpmāk būs euro, un tās iedzīvotāji joprojām būs Eiropas pilsoņi. Tādējādi tiks 
saglabātas saiknes ar Eiropas Savienību.

Šīs izmaiņas statusā ļaus Senbertelemī stiprināt attiecības ar reģionāliem dalībniekiem un jo 
īpaši ar aizjūras zemēm un teritorijām, ĀKK valstīm un Karību jūras reģiona attālākajiem 
reģioniem, kā arī sekmēs veiksmīgāku Eiropas modeļa un vērtību izplatīšanu.


