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PR_COD_1amCom

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 Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Pakistānai ievieš 
ārkārtas autonomās tirdzniecības preferences
(COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0552),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. panta 
2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0322/2010),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A7-0000/2010),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī valstu 
parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Galvenās importa preces no 
Pakistānas lielākoties ir 
tekstilizstrādājumi, kas dažās dalībvalstīs 
ir jutīga rūpniecības joma, kurā darba 
ņēmēji jau tagad zaudē darba vietas.

Or. en
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai nodrošinātu tūlītēju un ilgtspējīgu 
ietekmi uz Pakistānas ekonomikas 
atveseļošanos pēc plūdiem, tirdzniecības 
preferences ieteicams piemērot līdz 
2013. gada 31. decembrim.

(13) Lai nodrošinātu tūlītēju un ilgtspējīgu 
ietekmi uz Pakistānas ekonomikas 
atveseļošanos pēc plūdiem, tirdzniecības 
preferences ieteicams piemērot ne ilgāk kā 
līdz 2013. gada 31. decembrim.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie 
pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 
1999. gada 28. jūnija 
Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka 
Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru 
īstenošanas kārtību.

(14) Saskaņā ar LESD 291. pantu normas 
un vispārīgi principi par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kas attiecas uz 
Komisijas ieviešanas pilnvaru 
piemērošanu, ir jānosaka iepriekš ar 
regulu, ko pieņem saskaņā ar parasto 
likumdošanas procedūru. Līdz šīs jaunās 
regulas pieņemšanai turpina piemērot
Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 
1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai 
piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas 
kārtību, izņemot regulatīvo kontroles 
procedūru, kura nav jāpiemēro.

Or. en
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants

Drošības klauzula

1. Ja no Pakistānas tiek importēti šīs 
regulas darbības jomā iekļautie produkti 
ar noteikumiem, kas rada vai draud radīt 
būtiskas grūtības Savienības ražotājiem, 
kas ražo līdzīgus vai tieši konkurējošus 
produktus, Komisija šiem produktiem 
jebkurā laikā var atjaunot kopējā muitas 
tarifa nodokļus saskaņā ar 8. panta 
2. punktā minēto procedūru.

2. Pēc dalībvalsts pieprasījuma vai pēc 
savas iniciatīvas Komisija pieņem oficiālu 
lēmumu, lai pieņemamā laikposmā 
uzsāktu izmeklēšanu. Ja Komisija nolemj 
uzsākt izmeklēšanu, tā Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī publicē paziņojumu, 
ar kuru izsludina izmeklēšanas 
uzsākšanu. Paziņojumā sniedz saņemtās 
informācijas kopsavilkumu un norāda, ka 
jebkāda svarīga informācija jānosūta 
Komisijai. Tajā norāda termiņu, kurš 
nepārsniedz četrus mēnešus no 
paziņojuma publicēšanas dienas un kurā 
ieinteresētās puses var rakstiski darīt 
zināmus savus viedokļus.

3. Komisija ievāc visu informāciju, ko 
uzskata par vajadzīgu, un var pārbaudīt 
Pakistānas nosūtītos datus un informāciju 
no citiem piemērotiem avotiem. Komisijai 
var palīdzēt tās dalībvalsts amatpersonas, 
kuras teritorijā notiek šāda pārbaude, ja 
dalībvalsts to pieprasa.

4. Pārbaudot, vai pastāv nopietnas 
problēmas, Komisija attiecībā uz 
Savienības ražotājiem cita starpā ņem 
vērā šādus apstākļus, ja ir pieejamas 
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ziņas:

— tirgus daļu,

— ražošanu,

— preču krājumus,

— ražošanas jaudu,

— jaudas izmantojumu,

— nodarbinātību,

— importa apjomu,

— cenas.

5. Izmeklēšanu pabeidz četru mēnešu 
laikā pēc 2. punktā minētā paziņojuma 
publicēšanas. Ārkārtas apstākļos Komisija 
saskaņā ar 8. panta 2. punktā minēto 
procedūru šo termiņu var pagarināt.

6. Komisija saskaņā ar 8. panta 2. punktā 
minēto procedūru pieņem lēmumu viena 
mēneša laikā. Šāds lēmums stājas spēkā 
viena mēneša laikā pēc tā publicēšanas.

7. Ja ārkārtas apstākļos, kas prasa tūlītēju 
rīcību, izmeklēšana nav iespējama, 
Komisija, iepriekš informējot Komiteju, 
nekavējoties veic visus vajadzīgos 
preventīvos pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
10. panta – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ne vēlāk kā 18 mēnešus pēc regulas 
stāšanās spēkā Komisija veic pilnu šīs 
regulas radītās ietekmes novērtējumu un 
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iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam 
un Padomei. Eiropas Parlaments un 
Padome, pamatojoties uz šo ziņojumu, var 
nolemt pagarināt šīs regulas piemērošanu 
līdz 2013. gada 31. decembrim.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
10. panta – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo regulu piemēro līdz 2013. gada 
31. decembrim.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
I PIELIKUMS

Komisijas ierosinātais teksts

KN kods Apraksts
41079210 PĒC MIECĒŠANAS VAI IZŽĀVĒŠANAS TĀLĀK 

APSTRĀDĀTAS ŠĶELTAS LIELLOPU (ARĪ BIFEĻU) ĀDAS 
BEZ APMATOJUMA, IZŅEMOT VESELAS ĀDAS

41079910 PĒC MIECĒŠANAS VAI IZŽĀVĒŠANAS TĀLĀK 
APSTRĀDĀTAS LIELLOPU (TOSTARP BIFEĻU) ĀDAS BEZ 
APMATOJUMA; IZŅEMOT VESELAS ĀDAS UN IZŅEMOT 
NEŠĶELTAS UN ŠĶELTAS ĀDAS

Grozījums

KN kods Apraksts
svītrots svītrots
svītrots svītrots

Or. en


