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PR_COD_2app

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

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā. 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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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. 428/2009, ar ko izveido Kopienas režīmu 
divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei
(0000/2014 – C7-0000/2014 – 2011/0310(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (0000/2014 – C7-0000/2014),

– ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā1 attiecībā uz Komisijas priekšlikumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0704),

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

– ņemot vērā Reglamenta 72. pantu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komiteja ieteikumus otrajam lasījumam 
(A7-0000/2014),

1. apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2. apstiprina Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgo paziņojumu, kas pievienots šai 
rezolūcijai;

3. pieņem zināšanai Komisijas paziņojumus, kas pievienoti šai rezolūcijai;

4. konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

5. uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

6. uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir ievērotas 
visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā 
publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

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

                                               
1 Pieņemtie teksti, 23.10.2012., P7_TA(2012)0383.
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NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgs paziņojums par divējāda lietojuma 

preču eksporta kontroles sistēmas pārskatīšanu

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija atzīst to, cik svarīgi ir nepārtraukti uzlabot ES 

stratēģiskā eksporta kontroles režīma efektivitāti un saskanību, nodrošinot augsta līmeņa 

drošību un pienācīgu pārredzamību, vienlaikus neradot šķēršļus konkurētspējai un likumīgai 

tirdzniecībai ar divējāda lietojuma precēm.

Minētās trīs iestādes uzskata, ka ir jāveic sistēmas modernizācija un turpmāka konverģence, 

lai nodrošinātu atbilstību jauniem apdraudējumiem un ātrajai tehnoloģiju attīstībai, mazinātu 

izkropļojumus, radītu patiesu divējāda lietojuma preču kopējo tirgu (eksportētājiem 

nodrošinot vienlīdzīgus konkurences apstākļus) un lai tā arī turpmāk trešām valstīm kalpotu 

par eksporta kontroles paraugu.

Lai to panāktu, būtiski ir racionalizēt kontroles sarakstu (regulas pielikumu) atjaunināšanas 

procesu, stiprināt riska novērtējumu un informācijas apmaiņu, attīstīt uzlabotus nozares 

standartus un mazināt nesaskaņotības īstenošanā.

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija atzīst problēmas, kas saistītas ar konkrētu tādu 

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) eksportu, ko var izmantot saistībā ar 

cilvēktiesību pārkāpumiem, kā arī lai apdraudētu ES drošību, jo īpaši attiecībā uz 

tehnoloģijām, kuras izmanto masveida novērošanā, pārraudzībā, izsekošanā, līdzsekošanā un 

cenzūrā, kā arī lietojumprogrammu ievainojamības ekspluatācijā.

Šajā sakarā ir sākta tehniska apspriešanās, tostarp saistībā ar ES divējāda lietojuma jautājumu 

salīdzinošās izvērtēšanas apmeklējumiem, Divējāda lietojuma preču koordinācijas grupu un 

eksporta kontroles režīmiem, un tiek turpinātas darbības, lai ar sankcijām (saskaņā ar 

LESD 215. pantu) pievērstos ārkārtas situācijām, vai tiek veikti valstu pasākumi. Aktīvāk tiks 

turpināti arī centieni, lai sakarā ar eksporta kontroles režīmiem sekmētu daudzpusējus 

nolīgumus, un tiks izskatītas iespējas risināt šo jautājumu saistībā ar notiekošo ES divējāda 

lietojuma preču eksporta kontroles politikas pārskatīšanu un saistībā ar Komisijas paziņojuma 

izstrādi. Šajā sakarā trīs iestādes ņēma vērā Vasenāras mehānismā iesaistīto valstu 2013. gada 

4. decembra vienošanos ieviest tādu kompozītu novērošanas rīku kontroles, kuri dod iespēju 

nesankcionēti piekļūt datorsistēmām, un IP-tīklu novērošanas sistēmu kontroles.

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija arī apņemas turpināt attīstīt pastāvošo visaptverošo 

("catch-all") mehānismu attiecībā uz tām divējāda lietojuma precēm, kurām nepiemēro 

Regulas I pielikumu, lai turpinātu uzlabot eksporta kontroles sistēmu un tās piemērošanu 

Eiropas vienotajā tirgū.
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Komisijas paziņojums par deleģētajiem aktiem

Saistībā ar šo regulu Komisija atgādina par saistībām, ko tā uzņēmusies Pamatnolīguma par 
Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām 15. punktā, proti, sniegt Parlamentam 
pilnīgu informāciju un dokumentāciju par sanāksmēm ar valstu ekspertiem saistībā ar tās 
darbu deleģēto aktu sagatavošanā.

Komisijas paziņojums par regulas atjaunināšanu

Lai nodrošinātu integrētāku, efektīvāku un saskaņotāku Eiropas pieeju stratēģisko preču 
plūsmām (eksportam, pārvadājumiem, starpniecībai un tranzītam), Komisija pēc iespējas 
ātrāk nāks klajā ar jaunu priekšlikumu atjaunināt regulu.
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PASKAIDROJUMS

Pašlaik, īstenojot parasto likumdošanas procedūru, tiek atjaunināti Regulas Nr. 428/2009 
par divējāda lietojuma precēm pielikumi, kuros iekļauti kontrolējamo preču saraksti un 
galamērķi. Šī pēc Lisabonas līguma pieņemtā saskaņošanas priekšlikuma mērķis ir 
vienkāršot ES eksporta kontroles režīma procedūras, izmantojot deleģētos aktus 
I pielikuma regulārai atjaunināšanai un grozījumu veikšanai II pielikumā.

Pēc tam, kad Parlaments 2012. gada 23. oktobrī pieņēma nostāju pirmajā lasījumā, 
2013. gada 17. decembrī tika pabeigtas neformālas sarunas ar mērķi panākt agrīnu 
vienošanos otrajā lasījumā. 2014. gada 21. janvārī lielākā daļa Starptautiskās tirdzniecības 
komitejas locekļu apstiprināja sarunu rezultātā sagatavoto tekstu. Pēc juridiski lingvistiskās 
pārbaudes veikšanas Padome pieņēma pirmā lasījuma nostāju, apstiprinot vienošanos 
2014. gada 3. martā.

Referents iesaka bez grozījumiem apstiprināt Padomes nostāju pirmajā lasījumā un trīs 
iestāžu kopīgo paziņojumu, ņemot vērā Komisijas paziņojumus par deleģētajiem aktiem un 
stratēģiskā eksporta kontroles režīma reformu. Visi trīs paziņojumi jāpublicē kopā ar 
tiesību akta galīgo versiju.


