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ĪSS PAMATOJUMS

Ņemot vērā to, ka ES vēl ilgi būs nepieciešams enerģijas neto imports, Komisijas 
tirdzniecības politikai ir jānodrošina labvēlīgi nosacījumi enerģijas produktu tirdzniecībai. Šā 
mērķa īstenošanā piedalās dalībvalstis, slēdzot ar trešām valstīm starpvaldību nolīgumus, kuri 
bieži vien attiecas arī uz tirdzniecības nosacījumiem un ieguldījumiem fiksētā enerģijas 
infrastruktūrā. Lai gan šie aspekti varētu būt pamatā lēmuma juridiskā pamata paplašināšanai, 
ietverot tajā arī LESD 207. pantu, ir uzskatāms, ka lēmuma darbības joma galvenokārt paredz 
izveidot informācijas apmaiņas sistēmu, lai nodrošinātu pareizu iekšējā tirgus darbību, 
palielinātu ilgtspējību un energoapgādes drošību, tādēļ tā pamatā ir LESD 194. pants.
Tādējādi informācijas apmaiņas mehānisma izveide attiecībā uz starpvaldību nolīgumiem 
starp dalībvalstīm un trešām valstīm enerģētikas jomā kalpo galvenokārt Eiropas enerģētikas 
politikas mērķiem.

Ierosinātā dalībvalstu informācijas apmaiņa un koordinēts Eiropas Komisijas atbalsts 
stiprinātu iekšējo tirgu, nodrošinot tiesību aktu, piemēram, Trešā enerģētikas tiesību aktu 
kopuma, pareizu īstenošanu. Priekšlikumā paredzēts instruments, ar ko samazina spiedienu uz 
dalībvalstīm to starpvaldību nolīgumos pieņemt regulatīvus kompromisus, kuri nav saderīgi ar 
ES tiesību aktiem. Labāka informācija un zināšanas par attīstību regulatīvajā jomā palīdzēs arī 
Komisijai, izstrādājot tirdzniecības politiku attiecībā uz tādām lielām enerģijas piegādes 
valstīm kā Krievija.

Turklāt tas var palīdzēt palielināt ES energoapgādes drošību, saskaņojot dalībvalstu 
centienus nolīgumu apspriešanas procesā. Tas sekmē regulā par gāzes piegādes drošību 
paredzēto solidaritātes mehānismu īstenošanu, sniedzot informāciju par importētās enerģijas 
apjomu un avotiem, lai padarītu piegāžu drošību par realitāti visām ES dalībvalstīm. Otrkārt, 
tas sekmē enerģijas drošību, jo tiek pārbaudīts, vai visi nolīgumi pilnībā atbilst ES iekšējā 
enerģijas tirgus noteikumiem un ES tiesību aktiem, un tādējādi nodrošināta stabila juridiskā 
bāze, kas vajadzīga ieguldījumu veikšanai. Tas ir arī ES tirdzniecības un ieguldījumu politikas 
interesēs. Ņemot vērā to, ka ES gadā vairāk nekā EUR 400 miljardus tērē enerģijas importam, 
ir jāsamazina ES ārējais enerģijas parāds un jāpalielina ģeopolitiskā neatkarība un 
energoapgādes drošība. Ierosinātais informācijas apmaiņas mehānisms un kopīgi dalībvalstu 
centieni panākt vismaz 20 % enerģijas ietaupījumu par vismaz EUR 50 miljardiem gadā 
samazinās līdzekļu aizplūšanu no ES dalībvalstīm uz enerģijas ražošanas valstīm un veicinās 
ES energoapgādes drošību.

Informācijas apmaiņas mehānismam vajadzētu arī sekmēt ilgtspējību, lēmumus par 
ieguldījumu veikšanu enerģētikā saskaņojot ar ES ilgtermiņa mērķiem klimata un enerģētikas 
jomā un novēršot dublēšanos enerģijas transporta infrastruktūrā. Ņemot vērā ieguldījumu 
ciklu ilgumu un minētās infrastruktūras kalpošanas laiku, pēdējais varētu ne tikai sekmēt 
neefektivitāti un pārāk daudzas ar fosilo kurināmo darbināmas iekārtas un ražotnes padarīt 
liekas ilgtspējīgas ES ekonomikas nākotnes perspektīvā, bet arī būt ekonomiski neefektīvs 
risinājums, kas radītu papildu izmaksas. Eiropas Parlaments izvirzīja šo jautājumu jau 
B. Bendtsen ziņojumā1, norādot, ka energoapgādes drošības palielināšanai ļoti svarīgi ir 

                                               
1 Eiropas Parlamenta 2010. gada 15. decembra rezolūcija par energoefektivitātes rīcības plāna pārskatīšanu 
(2010/2107(INI))
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sekmēt enerģijas taupīšanu, jo 20 % enerģijas ietaupīšanas mērķa sasniegšana nodrošinātu tik 
lielu ietaupītās enerģijas apjomu, kādu varētu piegādāt piecpadsmit Nabucco cauruļvadi. Gala 
rezultātā vajadzētu panākt, ka visi dalībvalstu uzņēmumi un patērētāji gūst labumu no 
ilgtspējīgas un drošas energoapgādes par pieņemamu cenu.

Ar ierosinātajiem grozījumiem atbalsta Komisijas priekšlikumu šajā nolūkā, vienlaikus 
saglabājot dalībvalstu neatkarību nolīgumu apspriešanā ar trešām valstīm.

Ex-ante saderības kontrole starpvaldību nolīgumu apspriešanā ir visefektīvākais veids 
vajadzīgās noteiktības radīšanai attiecībā uz nolīgumu atbilstību ES tiesībām un ilgtermiņa 
mērķiem. Lai sistēma darbotos efektīvi, ir jāparedz, ka Komisija obligāti izvērtē jaunos 
nolīgumus pirms to noslēgšanas. Dalībvalstīm pašām ir jānodrošina juridiskā atbilstība un 
energoapgādes drošības un ilgtspējības palielināšana, savukārt Komisijai ir pienākums 
izvērtēt un vajadzības gadījumā ierosināt izmaiņas, sniedzot atzinumu. Minētos ieteikumus 
attiecīgajai dalībvalstij sniedz laikus, lai novērstu juridiskas neskaidrības un nesaskaņotu, 
neilgtspējīgu vai ekonomiski nepareizi pamatotu lēmumu pieņemšanu, kā arī iespējamas 
pārkāpumu procedūras, ko Komisijai varētu nākties īstenot nākotnē.

Komisijai būtu jāizvērtē arī spēkā esošie nolīgumi un jāsniedz komentāri par to iespējamu 
neatbilstību ES tiesību normām, lai dalībvalstis varētu pienācīgi apspriest šo nolīgumu 
pielāgošanu. Tomēr nebūtu jāparedz formāls pašreiz spēkā esošo vai jaunu nolīgumu 
apstiprināšanas process, jo tas radītu pārmērīgu darba apjomu saistībā ar ierosināto lēmumu.  

Lai novērstu nepamatotu spiedienu uz uzņēmumiem un dalībvalstīm, vajadzētu arī skaidri 
noteikt, ka Komisijai, sniedzot atzinumu, būt jāīsteno konsekventa un saskaņota pieeja, jo 
īpaši attiecībā uz visām ES juridiskajām normām. Jebkādi spēkā esoši vai nākotnē paredzēti 
atbrīvojumi attiecībā uz trešo personu pieeju būtu jāizvērtē, ņemot vērā pamatotu tiesisko 
regulējumu konkurences tiesību jomā, un jāizstrādā tā, lai no tiem gūtu labumu visi ES 
iedzīvotāji, jo īpaši enerģijas patērētāji, kuriem jādod iespēja pilnībā izmantot liberalizēta 
enerģijas tirgus priekšrocības. Tas būtu jāuzskata par ierosinātās informācijas apmaiņas 
paplašināšanas mērķi.

GROZĪJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības 
un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Iekšējā enerģijas tirgus pienācīgai 
darbībai ir vajadzīgs, lai enerģijas importu 
Savienībā no trešām valstīm pilnībā 
reglamentētu noteikumi, ar ko izveido 

(3) Iekšējā enerģijas tirgus pienācīgai 
darbībai ir vajadzīgs, lai enerģijas importu 
Savienībā no trešām valstīm pilnībā 
reglamentētu noteikumi, ar ko izveido 
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iekšējo enerģijas tirgu. Iekšējais enerģijas 
tirgus, kas pienācīgi nedarbojas, nostāda
ES neaizsargātā stāvoklī attiecībā uz 
energoapgādes drošību. Augsts 
pārredzamības līmenis saistībā ar 
nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām 
valstīm enerģētikas jomā ļautu Savienībai 
solidaritātes garā saskaņoti rīkoties, lai 
nodrošinātu, ka šādi nolīgumi atbilst 
Savienības tiesību aktiem un efektīvi 
aizsargā enerģijas piegādi. 

iekšējo enerģijas tirgu. Iekšējais enerģijas 
tirgus, kas pienācīgi nedarbojas, nostāda 
ES neaizsargātā stāvoklī attiecībā uz 
energoapgādes drošību. Augsts 
pārredzamības līmenis saistībā ar 
nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām 
valstīm enerģētikas jomā ļautu Savienībai 
solidaritātes garā saskaņoti rīkoties, lai 
nodrošinātu, ka šādi nolīgumi atbilst 
Savienības tiesību aktiem un efektīvi 
aizsargā enerģijas piegādi, vienlaikus 
novēršot pārmērīgu jaudu uzkrāšanu un 
tādējādi nodrošinot ekonomisko 
efektivitāti, ilgtspēju un taisnīgas patēriņa 
cenas.

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Komisijai būtu jānodrošina, ka ir 
ievērotas Eiropas patērētāju intereses, 
uzstājot uz to, ka starpvaldību nolīgumiem 
enerģētikas jomā ir jāatbilst ES tiesību 
aktiem un jo īpaši ES iekšējā tirgus 
tiesību aktiem, tostarp ES tiesību aktos 
par iekšējo enerģijas tirgu paredzētajiem 
noteikumiem par trešo personu pieeju. 

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Starpvaldību nolīgumus, kas pilnībā 
jāpaziņo Komisijai, pamatojoties uz citiem 
Savienības aktiem, piemēram, [Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. …/…, ar ko nosaka pārejas pasākumus 
divpusējiem ieguldījumu nolīgumiem starp 

(5) Starpvaldību nolīgumus, kas pilnībā 
jāpaziņo Komisijai, pamatojoties uz citiem 
Savienības aktiem, piemēram, [Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. …/…, ar ko nosaka pārejas pasākumus 
divpusējiem ieguldījumu nolīgumiem starp 
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dalībvalstīm un trešām valstīm], būtu 
jāizslēdz no informācijas apmaiņas 
mehānisma, ko izveido ar šo lēmumu.

dalībvalstīm un trešām valstīm], būtu 
jāizslēdz no informācijas apmaiņas 
mehānisma, ko izveido ar šo lēmumu. 
Tomēr Komisijai būtu jāveic šādu 
dalībvalstu un trešo valstu starpā noslēgtu 
divpusēju nolīgumu par ieguldījumu 
veikšanu pārbaude attiecībā uz tajos 
ietvertiem īpašiem noteikumiem 
enerģētikas jomā, uz kuriem attiecas šā 
lēmuma darbības joma, un pēc šādas 
pārbaudes jāsagatavo ziņojums 
dalībvalstīm un Parlamentam.

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Komisijai ir jābūt tiesīgai pēc savas 
ierosmes vai tās dalībvalsts pieprasījuma, 
kas apspriedusi starpvaldību nolīguma 
noslēgšanu, novērtēt panāktā nolīguma
saderību ar Savienības tiesību aktiem, 
pirms nolīgums tiek parakstīts.

(10) Komisijai būtu jānovērtē panāktā 
nolīguma saderība ar Savienības tiesību 
aktiem, pirms nolīgums tiek parakstīts, un 
jāsniedz atzinums par nepieciešamību 
vēlreiz veikt sarunas par nolīgumu, 
balstoties uz Savienības tiesību aktu 
noteikumiem, kas pienācīgi jāievēro 
attiecīgajām dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Ņemot vērā to, ka ir iekšējais 
enerģijas tirgus un kopēja enerģētikas 
stratēģija, starpvaldību nolīgumiem ir 
ietekme uz kopējo politiku. Šā iemesla dēļ 
jānodrošina, ka starpvaldību nolīgumi 
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atbilst kopējās politikas koncepcijai.

Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Daudzi nolīgumi enerģētikas jomā 
daļēji attiecas uz investīcijām. Piemēram, 
enerģētikas hartā ir iekļauti investīciju 
noteikumi. Šā iemesla dēļ jānodrošina 
konsekvence starp enerģijas nolīgumiem 
un investīciju nolīgumiem. Jo īpaši jāņem 
vērā Eiropas Parlamenta tiesības un 
ieteikumi attiecībā uz investīciju politiku 
nākotnē.

Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
14.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14b) Koordinējot starpvaldību 
nolīgumus, Komisijai vajadzētu rīkoties 
aktīvi un pamudinoši, lai nodrošinātu, ka 
visas izvirzītās prasības ir iespējams 
izpildīt.

Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
1. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šis lēmums izveido mehānismu 
informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm 
un Komisiju saistībā ar starpvaldību 
nolīgumiem.

1. Šis lēmums izveido mehānismu 
informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm 
un Komisiju saistībā ar starpvaldību 
nolīgumiem, lai uzlabotu Savienības 
energodrošību, iekšējā enerģijas tirgus 
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darbību un konsekvenci un saskaņotību 
Savienības ārējā darbībā enerģētikas 
jomā un lai nodrošinātu, ka tās ir 
saderīgas ar ES tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 9

Lēmuma priekšlikums
3. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc 
šā lēmuma stāšanās spēkā iesniedz 
Komisijai pilnībā visus spēkā esošus un 
provizoriski piemērotus starpvaldību 
nolīgumus starp dalībvalstīm un trešām 
valstīm, tostarp to pielikumus un citus 
dokumentus, kas nepārprotami pieminēti, 
kā arī visus to grozījumus. Komisija 
saņemtos dokumentus dara pieejamus 
visām pārējām dalībvalstīm elektroniskā 
veidā. Spēkā esoši vai provizoriski 
piemēroti starpvaldību nolīgumi, kas jau ir 
paziņoti Komisijai saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. 994/2010 līdz šā lēmuma stāšanās 
spēkā dienai un kas atbilst šā punkta 
prasībām, ir uzskatāmi par paziņotiem 
saskaņā ar šo lēmumu.

1. Dalībvalstis ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc 
šā lēmuma stāšanās spēkā iesniedz 
Komisijai pilnībā visus spēkā esošus un 
provizoriski piemērotus starpvaldību 
nolīgumus starp dalībvalstīm un trešām 
valstīm, tostarp to pielikumus un citus 
dokumentus, kas nepārprotami pieminēti, 
kā arī visus to grozījumus. Komisija 
saņemtos dokumentus dara pieejamus 
visām pārējām dalībvalstīm elektroniskā 
veidā. Komisija 12 mēnešu laikā pēc 
attiecīgo starpvaldību nolīgumu 
saņemšanas tos izvērtē un informē 
attiecīgās dalībvalstis par minēto 
nolīgumu iespējamu neatbilstību 
ES tiesību normām. Spēkā esoši vai 
provizoriski piemēroti starpvaldību 
nolīgumi, kas jau ir paziņoti Komisijai 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 994/2010 līdz 
šā lēmuma stāšanās spēkā dienai un kas 
atbilst šā punkta prasībām, ir uzskatāmi par 
paziņotiem saskaņā ar šo lēmumu.

Grozījums Nr. 10

Lēmuma priekšlikums
3. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja dalībvalsts plāno sākt sarunas ar trešo 
valsti, lai grozītu spēkā esošu starpvaldību 
nolīgumu vai noslēgtu jaunu starpvaldību 

2. Ja dalībvalsts plāno sākt sarunas ar trešo 
valsti, lai grozītu spēkā esošu starpvaldību 
nolīgumu vai noslēgtu jaunu starpvaldību 
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nolīgumu, dalībvalsts iespējami agrāk 
pirms paredzētā sarunu sākuma rakstiski 
informē Komisiju par savu nodomu. 
Komisijai sniedzamā informācija ietver 
attiecīgo dokumentāciju, norādi uz 
noteikumiem, kuri tiks aplūkoti sarunās, 
sarunu mērķus un pārējo būtisko 
informāciju. Ja tiek grozīts spēkā esošs 
nolīgums, Komisijai sniegtajā informācijā 
norāda noteikumus, kuri tiks pārskatīti. 
Komisija saņemto informāciju dara 
pieejamu visām dalībvalstīm elektroniskā 
veidā. Attiecīgā dalībvalsts pastāvīgi 
informē Komisiju par notiekošajām 
sarunām. Pēc Komisijas vai attiecīgās 
dalībvalsts pieprasījuma Komisija var 
piedalīties sarunās kā novērotājs.

nolīgumu, dalībvalsts iespējami agrāk un 
nekādā gadījumā vēlāk kā 3 mēnešus 
pirms paredzētā sarunu sākuma rakstiski 
informē Komisiju par savu nodomu. 
Komisijai sniedzamā informācija ietver 
attiecīgo dokumentāciju, norādi uz 
noteikumiem, kuri tiks aplūkoti sarunās, 
sarunu mērķus un pārējo būtisko 
informāciju. Ja tiek grozīts spēkā esošs 
nolīgums, Komisijai sniegtajā informācijā 
norāda noteikumus, kuri tiks pārskatīti. 
Komisija saņemto informāciju dara 
pieejamu visām dalībvalstīm elektroniskā 
veidā. Attiecīgā dalībvalsts pastāvīgi 
informē Komisiju par notiekošajām 
sarunām. Pēc Komisijas vai attiecīgās 
dalībvalsts pieprasījuma Komisija var 
piedalīties sarunās kā novērotājs.

Grozījums Nr. 11

Lēmuma priekšlikums
5. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija pēc savas ierosmes ne vēlāk kā 
četru nedēļu laikā pēc informācijas
saņemšanas par sarunu noslēgšanu vai 
pēc tās dalībvalsts pieprasījuma, kas 
apspriedusi starpvaldību nolīguma 
noslēgšanu, novērtē panāktā nolīguma 
saderību ar Savienības tiesību aktiem,
pirms nolīgums tiek parakstīts. Ja 
Komisija vai attiecīgā dalībvalsts prasa 
veikt šādu panāktā starpvaldību nolīguma 
ex-ante novērtējumu par tā atbilstību 
Savienības tiesību aktiem, panāktais, bet 
vēl neparakstītais starpvaldību nolīguma 
projekts jāiesniedz Komisijā pārbaudei.
Attiecīgā dalībvalsts atliek nolīguma 
parakstīšanu uz laikposmu līdz četriem 
mēnešiem no dienas, kad Komisijai 
iesniegts starpvaldību nolīguma projekts. 
Vienojoties ar attiecīgo dalībvalsti, 
pārbaudes laikposms var tikt pagarināts. Ja
ir pieprasīta saderības kontrole, taču

1. Dalībvalstis iesniedz Komisijai 
izvērtēšanai starpvaldību nolīgumu 
projektus, kuru apspriešana ir beigusies, 
bet kuri vēl nav noslēgti. Komisija ne 
vēlāk kā četru mēnešu laikā pēc to
saņemšanas novērtē panāktā nolīguma 
saderību ar Savienības tiesību aktiem, jo 
īpaši attiecībā uz konkurences un iekšējā 
enerģijas tirgus tiesību aktiem. Šajā 
pārbaudes laikposmā attiecīgā dalībvalsts
atturas parakstīt nolīgumu. Vienojoties ar 
attiecīgo dalībvalsti, pārbaudes laikposms 
var tikt pagarināts. Ja Komisija pārbaudes 
laikposmā nav pieņēmusi atzinumu, tiek 
uzskatīts, ka tai nav iebildumu.
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Komisija pārbaudes laikposmā nav 
pieņēmusi atzinumu, tiek uzskatīts, ka tai 
nav iebildumu.

Grozījums Nr. 12

Lēmuma priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5a. Ja Komisija sniedz negatīvu atzinumu 
par starpvaldību nolīguma projektu, tā 
ierosina iespējamos risinājumus vai 
precizē nepieciešamību pēc atkārtotas 
nolīguma apspriešanas, un attiecīgā 
dalībvalsts to pienācīgi ņem vērā.

Grozījums Nr. 13

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija veicina koordināciju starp 
dalībvalstīm, lai:

1. Komisija veicina un sekmē koordināciju 
starp dalībvalstīm, lai:

Grozījums Nr. 14

Lēmuma priekšlikums
6. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pamatojoties uz paraugpraksi, izstrādātu 
standarta klauzulas, kuru lietojums 
nodrošinātu turpmāko starpvaldību 
nolīgumu pilnīgu atbilstību Savienības 
tiesību aktiem enerģētikas jomā.

c) pamatojoties uz paraugpraksi, izstrādātu 
standarta klauzulas, kuru lietojums 
nodrošinātu turpmāko starpvaldību 
nolīgumu pilnīgu atbilstību Savienības 
tiesību aktiem enerģētikas jomā un tādu 
energoapgādes drošības līmeni, kādu 
paredz ES ilgtermiņa mērķi enerģētikas 
un klimata jomā.
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Grozījums Nr. 15

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) integrētu nolīgumus kopējā Eiropas 
enerģētikas politikā un tie kļūtu par daļu 
no šīs politikas, kā aprakstīts Ceļvedī 
2050. gadam.

Grozījums Nr. 16

Lēmuma priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konsekvence starp enerģijas un 
investīciju nolīgumiem
Komisija nodrošina, lai enerģijas 
nolīgumi, kuros iekļauti investīciju 
noteikumi, atbilstu tiesību aktiem par 
divpusējiem investīciju nolīgumiem. Tā 
arī aizsargā Eiropas Parlamenta tiesības 
iesaistīties lēmumu pieņemšanā par 
nākotnē noslēdzamiem enerģētikas 
nolīgumiem, kuros ir iekļauti investīciju 
noteikumi. Jo īpaši jāievēro Eiropas 
Parlamenta ieteikumi par nākotnē 
īstenojamo investīciju politiku.

Grozījums Nr. 17

Lēmuma priekšlikums
8. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārskatīšana Ziņojumi un pārskatīšana

Grozījums Nr. 18
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Lēmuma priekšlikums
8. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija ik pēc diviem gadiem ziņo 
Eiropas Parlamentam par informāciju, 
kas saņemta saskaņā ar 3. pantu, un divu 
gadu laikā pēc šā lēmuma stāšanās spēkā 
iesniedz Eiropas Parlamentam 
visaptverošu novērtējumu.
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