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Grozījums Nr. 9
Maurice Ponga

Direktīvas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 43. panta 2. punktu, 
114. pantu, 153. panta 2. punktu, 
168. pantu un 192. panta 1. punktu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 43. panta 2. punktu, 
114. pantu, 153. panta 2. punktu, 
168. pantu, 192. panta 1. punktu un 
349. pantu,

Or. fr

Pamatojums

Tā kā LESD 349. pants paredz iespēju apstiprināt īpašus pasākumus tālākiem reģioniem, tas 
jānorāda kā šīs direktīvas juridiskais pamats.

Grozījums Nr. 10
Maurice Ponga

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropadome ar Lēmumu 2012/419/ES4

nolēma no 2014. gada 1. janvāra grozīt 
statusu, kas Majotai noteikts attiecībā uz 
Eiropas Savienību. Tādējādi Majota no 
minētā datuma vairs nebūs aizjūras 
teritorija un kļūs par tālāko reģionu 
Līguma 349. panta un 355. panta 1. punkta 
nozīmē. No minētā datuma Majotai tiks 
piemērotas Savienības tiesības. 
Pamatojoties uz Majotas īpašo stāvokli, 
vairākās jomās ir lietderīgi paredzēt 
atsevišķus īpašus pasākumus.

(1) Eiropadome ar Lēmumu 2012/419/ES4

nolēma no 2014. gada 1. janvāra grozīt 
statusu, kas Majotai noteikts attiecībā uz 
Eiropas Savienību. Tādējādi Majota no 
minētā datuma vairs nebūs valsts un 
aizjūras teritorija Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 198. panta nozīmē un 
kļūs par tālāko reģionu minētā Līguma 
349. panta un 355. panta 1. punkta nozīmē. 
No minētā datuma Majotai tiks piemērotas 
Savienības tiesības. Pamatojoties uz 
Majotas īpašo stāvokli, kā arī tās jauno 
tālākā reģiona statusu, vairākās jomās ir 
lietderīgi paredzēt atsevišķus īpašus 
pasākumus.

__________________ __________________
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Or. fr

Pamatojums

Grozījums paredz precizēt Majotas statusa maiņu no valsts un aizjūras teritorijas uz tālāko 
reģionu, kā arī uzsver, ka tālākā reģiona statuss ļauj iegūt izņēmumu attiecībā uz kopējo 
politiku saskaņā ar LESD 349. pantu.

Grozījums Nr. 11
Jean-Jacob Bicep

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Attiecībā uz Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2000. gada 23. oktobra 
Direktīvu 2000/60/EK, ar ko izveido 
sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu 
politikas jomā[7], lai to pienācīgi īstenotu 
attiecībā uz upju baseinu 
apsaimniekošanas plāniem, Francijai ir 
jāpieņem un jāīsteno apsaimniekošanas 
plāni, kuros ietverti tehniskie un 
administratīvie pasākumi, kas jāveic, lai 
nodrošinātu labu ūdens resursu stāvokli 
visās virszemes ūdenstilpēs un nepieļautu 
šā stāvokļa pasliktināšanos. Šo pasākumu 
pieņemšanai un īstenošanai jāatvēl 
pietiekams laikposms.

svītrots

__________________
7 OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.

Or. fr

Grozījums Nr. 12
Jean-Jacob Bicep

Direktīvas priekšlikums
3. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. fr


