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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata.)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko uz laiku atliek kopīgā muitas tarifa autonomo 
nodokļu piemērošanu dažu rūpniecības ražojumu importam Madeiras un Azoru salu 
autonomajos apgabalos
(COM(2009)0370 – C7-0222/2009 – 2009/0125(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2009)0370),

– ņemot vērā EK līguma 299. panta 2. punktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies 
(C7-0222/2009),

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu un 46. panta 1. punktu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu (A7-0000/2009),

1. apstiprina Komisijas priekšlikumu;

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

3. prasa uzsākt saskaņošanas procedūru, kas paredzēta 1975. gada 4. marta Kopīgajā 
deklarācijā, ja Padome 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 Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Eiropas Komisija paskaidrojuma rakstā informē Padomi un Parlamentu par to, ka Madeiras un 
Azoru salu reģionālās varas iestādes ir lūgušas uz laiku pārtraukt kopējā muitas tarifa nodokļu 
piemērošanu, lai stiprinātu vietējo uzņēmēju konkurētspēju un stabilizētu nodarbinātību šajos 
ES attālākajos reģionos.

Lai nodrošinātu to, ka importētās preces — gan izejmateriāli, gan galaprodukti — nekropļo 
konkurenci, tās pakļaus kontrolei, kas ļaus garantēt to, ka šo salu vietējie uzņēmumi pirms 
šādu preču brīvas pārdošanas uzņēmumiem, kas atrodas citās ES daļās, vismaz divus gadus 
tās izmanto paši.

Attiecīgo pasākumu ietekmi nav iespējams novērtēt, jo tie ir neatņemama daļa no šo salu 
īpašajām problēmām pielāgotu pasākumu kopuma. Tomēr šie pasākumi ietekmēs ES pašu 
resursus/ieņēmumus — saskaņā ar Eiropas Komisijas aprēķiniem šo ieņēmumu ikgadējais 
samazinājums laikposmā no 2010. līdz 2019. gadam būtu 0,12.

Šīs ierosinātās pārtraukšanas ietekme būs jūtama tikai attiecīgajos reģionos, un tā ļaus 
vietējiem MVU un lauksaimniekiem veikt ieguldījumus un radīt jaunas darbavietas šajā ES 
attālākajā reģionā. Pašreizējās krīzes apstākļos īpaši pasākumi, lai stimulētu ekonomisko 
aktivitāti un stabilizētu nodarbinātību vidēji ilgā laikposmā, varētu labi saskanēt ar Eiropas 
ekonomikas atveseļošanas plānu un pasākumiem, kas nepieciešami, lai risinātu ES attālāko 
reģionu īpašās problēmas.

Ņemot vērā iepriekš minēto, referents ierosina Komisijas priekšlikumu pieņemt bez 
grozījumiem.


