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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. Teksta iezīmējums 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 īpašo programmu, kas izpildāma ar Kopīgā 
pētniecības centra tiešajām darbībām un ar ko īsteno Eiropas Atomenerģijas kopienas 
pamatprogrammu kodolpētniecības un mācību pasākumiem (2012–2013)
(COM(2011)0074 – C7-0078/2011 – 2011/0044(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2011)0074),

– ņemot vērā Euratom līguma 7. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies 
(C7-0078/2011),

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Budžeta 
komitejas atzinumu (A7-0000/2011),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju attiecīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 293. panta 2. punktu un Euratom līguma 106.a pantu;

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

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 3.1.1. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lietotās kodoldegvielas un augstas 
radioaktivitātes kodolatkritumu 
apsaimniekošana ir saistīta ar to apstrādi, 
sagatavošanu transportēšanai, 
transportēšanu, pagaidu uzglabāšanu un 
ģeoloģisko apglabāšanu. Galīgais mērķis ir 
novērst radionuklīdu iekļūšanu biosfērā 
visos šajos posmos to ļoti ilgajā 
sabrukšanas periodā. Mākslīgu un dabisku 

Lietotās kodoldegvielas un augstas 
radioaktivitātes kodolatkritumu 
apsaimniekošana ir saistīta ar to apstrādi, 
sagatavošanu transportēšanai, 
transportēšanu, pagaidu uzglabāšanu un 
ģeoloģisko apglabāšanu. Galīgais mērķis ir 
novērst radionuklīdu iekļūšanu biosfērā 
visos šajos posmos to ļoti ilgajā 
sabrukšanas periodā. Mākslīgu un dabisku 
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ierobežojošu barjeru sistēmu izveide, 
novērtējums un darbība attiecīgajās laika 
skalās ir ļoti būtiska šo mērķu sasniegšanai 
un, cita starpā, ir atkarīga no degvielas 
un/vai atkritumu izturēšanās ģeoloģiskajā 
vidē. Īpašajā programmā ir ietverti šādi 
pētījumi.

ierobežojošu barjeru sistēmu izveide, 
novērtējums, uzraudzība un darbība 
attiecīgajās laika skalās ir ļoti būtiska šo 
mērķu sasniegšanai un, cita starpā, ir 
atkarīga no degvielas un/vai atkritumu 
glabāšanās ģeoloģiskajā vidē. Īpašajā 
programmā ir ietverti šādi pētījumi.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 3.1.6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā jaunos ierobežojumus attiecībā 
uz radionuklīdiem dzeramajā ūdenī un 
pārtikas sastāvdaļās, JRC izstrādās analīžu 
metodes un izveidos atbilstošus references 
materiālus. Ar dalībvalstu uzraudzības 
laboratorijām tiks organizēti laboratoriju 
savstarpēji salīdzinājumi, lai novērtētu 
paziņoto uzraudzības datu salīdzināmību 
saskaņā ar Līguma 35. un 36. pantu un 
atbalstītu radioaktivitātes mērīšanas 
sistēmu saskaņošanu.

Ņemot vērā jaunos ierobežojumus attiecībā 
uz radionuklīdiem dzeramajā ūdenī un 
pārtikas sastāvdaļās, JRC izstrādās analīžu 
metodes un izveidos atbilstošus references 
materiālus. Ar dalībvalstu uzraudzības 
laboratorijām tiks organizēti laboratoriju 
savstarpēji salīdzinājumi, lai novērtētu 
paziņoto uzraudzības datu salīdzināmību 
saskaņā ar Līguma 35. un 36. pantu un 
atbalstītu radioaktivitātes mērīšanas 
sistēmu saskaņošanu. Šajā darbībā ņems 
vērā Padomes direktīvu, kas jāpieņem 
saskaņā ar Euratom līguma 31. pantu un 
kurā nosaka prasības sabiedrības 
veselības aizsardzībai attiecībā uz 
radioaktīvām vielām ūdenī, kas paredzēts 
cilvēka patēriņam.

Or. en


