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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 par to, lai Eiropas Savienība pievienotos 
Starptautiskās Atjaunojamo energoresursu aģentūras (IRENA) Statūtiem
(08612/2010 – C7-0109/2010 – 2009/0085(NLE))

(Piekrišanas procedūra – atkārtota iesniegšana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienība noslēgtu 
Starptautiskās Atjaunojamo energoresursu aģentūras (IRENA) Statūtus (08612/2010),

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2009)0326),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2009. gada 20. oktobra nostāju1,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” 
(COM(2009)0665 un COM(2010)0147),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 194. panta 2. punktu un 218. panta 
6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Padome lūdza Parlamentu sniegt 
piekrišanu (C7-0109/2010),

– ņemot vērā Reglamenta 59. panta 3. punktu un 90. panta 8. punktu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ieteikumu, kā arī Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A7-0000/2010),

1. apstiprina pievienošanos Statūtiem;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2009)0030.


