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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 kuru groza Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Regulu (EK) Nr. 1082/2006 par Eiropas 
teritoriālās sadarbības grupu (ETSG) attiecībā uz šādu grupu izveides un ieviešanas 
precizēšanu, vienkāršošanu un uzlabošanu
(COM(2011)0610/2 – C7-0324/2011 – 2011/0272(COD))
(Parastā likumdošanas procedūra — pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2011)0610/2),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 175. pantu, 
209. panta 1. punktu un 212. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniegusi 
priekšlikumu (C7–0324/2011),

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

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 25. aprīļa 
atzinumu1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2012. gada 15. februāra atzinumu2,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu (A7-0000/2013),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

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

3. uzdod priekšsēdētajam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

                                               
1 OV C 191, 29.6.2012., 53. lpp.
2 OV C 113, 18.4.2012., 22. lpp.
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums 
1. pants – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 1082/2006
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. ETSG mērķis ir atvieglot un veicināt 
teritoriālo sadarbību, tostarp vienu vai 
vairākus no pārrobežu, transnacionālās un 
starpreģionālās sadarbības komponentiem, 
tās dalībvalstu starpā, kā noteikts 3. panta 
1. punktā, ar mērķi stiprināt ekonomisko 
un sociālo un teritoriālo kohēziju."

2. ETSG mērķis ir jo īpaši atvieglot un 
veicināt teritoriālo sadarbību, tostarp vienu 
vai vairākus no pārrobežu, transnacionālās 
un starpreģionālās sadarbības 
komponentiem, tās dalībvalstu starpā, kā 
noteikts 3. panta 1. punktā, ar mērķi 
stiprināt ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju."

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums 
1. pants – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1082/2006
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

"1. ETSG un tās aktus un darbības
reglamentē:

"1. ETSG struktūrvienību aktus 
reglamentē:

(a) šī regula un attiecīgā gadījumā citi 
Savienības tiesību akti par ETSG 
darbībām;

(a) šī regula;

(b) 8. pantā minētās konvencijas 
noteikumi, ja to nepārprotami atļauj šī 
regula;

(b) 8. pantā minētā konvencija, kad to 
nepārprotami atļauj šī regula; kā arī

(c) to jautājumu gadījumā, kurus šī regula 
nereglamentē vai reglamentē tikai daļēji –
tās dalībvalsts tiesību akti, kurā ETSG ir
juridiskā adrese, vai, ja to atļauj šī regula, 
tās dalībvalsts tiesību akti, kurā 
struktūrvienības izmanto savas pilnvaras 
vai kurā ETSG veic savas darbības.

(c) to jautājumu gadījumā, kurus šī regula 
nereglamentē vai reglamentē tikai daļēji –
tās dalībvalsts tiesību akti, kurā ir ETSG
juridiskā adrese."

Lai noteiktu piemērojamos tiesību aktus, Ja tas ir nepieciešams, lai noteiktu 
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ETSG uzskata par tās dalībvalsts 
organizāciju, kurā tai ir juridiskā adrese."

piemērojamos tiesību aktus saskaņā ar 
Savienības vai starptautiskajām 
privāttiesībām, ETSG uzskata par tās 
dalībvalsts organizāciju, kurā tai ir 
juridiskā adrese.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums 
1. pants – 2.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1082/2006
2. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Pievieno šādu punktu:
"1.a Darbības, ko ETSG veic, lai 
Savienībā veiktu 7. panta 2. un 3. punktā 
minētos uzdevumus, reglamentē ar 
Savienības tiesību aktiem un valstu tiesību 
aktiem, kas norādīti 8. pantā minētajā 
konvencijā.
No Savienības budžeta līdzfinansētās 
darbības atbilst prasībām, kas izklāstītas 
piemērojamos Savienības un valstu 
tiesību aktos, kas attiecas uz to 
piemērošanu."

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums 
1. pants – 3. punkts – a. apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1082/2006
3. pants – 1. punkts – pirmā daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) valsts, reģionālās vai vietējās iestādes 
vai struktūras, vai publiski uzņēmumi, kas 

(e) valsts, reģionālās vai vietējās iestādes 
vai struktūras, vai publiski uzņēmumi, kas 
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ir līdzvērtīgi d) apakšpunktā minētajiem, 
no trešām valstīm vai aizjūras teritorijām, 
ņemot vērā 3.a panta 1. punktā paredzētos 
nosacījumus."

ir līdzvērtīgi d) apakšpunktā minētajiem, 
no trešām valstīm, ņemot vērā 3.a pantā 
paredzētos nosacījumus."

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums 
1. pants – 3. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1082/2006
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“2. "ETSG sastāvā ir dalībnieki, kas 
pārstāv vismaz divu dalībvalstu teritoriju, 
izņemot gadījumus, kas paredzēti 3.a panta 
2. punktā."

"2. ETSG sastāvā ir dalībnieki, kas pārstāv 
vismaz divu dalībvalstu teritoriju, izņemot 
gadījumus, kas paredzēti 3.a panta 2. un 
5. punktā."

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums 
1. pants – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 1082/2006
3.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“3.a pants
Dalībnieku pievienošanās no trešām 

valstīm vai aizjūras teritorijām

“3.a pants
"3.a pants Dalībnieku pievienošanās no 
trešām valstīm vai aizjūras zemēm vai 

teritorijām (AZT)
1. Saskaņā ar 4. pantu (3.a. pantu) ETSG 
var sastāvēt no dalībniekiem, kas pārstāv 
vismaz divu dalībvalstu teritoriju un vienu 
vai vairākas trešās valstis vai aizjūras 
teritorijas, ja šīs dalībvalstis un trešās 
valstis vai aizjūras teritorijas kopīgi veic 
teritoriālās sadarbības pasākumus vai 

1. Saskaņā ar 4. panta 3.a punktu ETSG 
var sastāvēt no dalībniekiem, kas pārstāv 
vismaz divu dalībvalstu teritoriju un vienu 
vai vairākas trešās valstis, kas atrodas 
kaimiņos vismaz vienai dalībvalstij, 
tostarp tās attālākajiem reģioniem, ja šīs 
dalībvalstis un trešās valstis kopīgi veic 
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īsteno Savienības atbalstītās programmas. teritoriālās sadarbības pasākumus vai 
īsteno Savienības atbalstītās programmas.

1.a Šajā regulā trešā valsts vai AZT tiek 
uzskatīta par dalībvalstij, tostarp tās 
tālākiem reģioniem kaimiņos esošu, ja 
attiecīgajai trešai valstij vai AZT un 
dalībvalstīm ir kopīga sauszemes robeža 
vai ja gan trešai valstij vai AZT, gan 
dalībvalstij ir tiesības saskaņā ar kopēju 
jūras pārrobežu vai transnacionālo 
programmu, ETS vai citu pārrobežu, 
jūras šķērsošanas vai jūras baseina 
sadarbības programmu arī tad, ja tās šķir 
starptautiskie ūdeņi.

2. ETSG var sastāvēt no dalībniekiem, kuri 
pārstāv tikai vienas dalībvalsts teritoriju un 
vienu trešo valsti vai aizjūras teritoriju, ja 
minētā dalībvalsts uzskata, ka šāda ETSG 
atbilst tās teritoriālās sadarbības vai 
divpusējo attiecību ar trešo valsti vai 
aizjūras teritoriju darbības jomai."

2. ETSG var sastāvēt no dalībniekiem, kuri 
pārstāv tikai vienas dalībvalsts teritoriju un 
vienu vai vairākas trešās valstis, kas 
atrodas kaimiņos attiecīgajai dalībvalstij, 
tostarp tās tālākiem reģioniem, ja minētā 
dalībvalsts uzskata, ka šāda ETSG atbilst 
tās teritoriālās sadarbības darbības jomai
saistībā ar pārrobežu vai transnacionālo 
sadarbību vai divpusējo attiecību ar 
attiecīgajām trešām valstīm darbības 
jomai."

2.a Šā panta 1. un 2. punkta 
piemērošanas nolūkā trešās valstis, kas 
atrodas kaimiņos dalībvalstij, tostarp tās 
tālākiem reģioniem, ietver jūras robežas 
starp attiecīgajām valstīm.
2.b Saskaņā ar 4.a pantu un ievērojot 
1. punktā izklāstītos nosacījumus, ETSG 
var arī sastāvēt no dalībniekiem, kuri 
pārstāv vienu vai vairākas dalībvalstis, 
tostarp tās tālākos reģionus, un vienu vai 
vairākas AZT, un tajā var būt vai nebūt 
dalībnieki no vienas vai vairākām trešām 
valstīm.
2.c Saskaņā ar 4.a pantu un ievērojot 
2. punktā izklāstītos nosacījumus, ETSG 
var arī sastāvēt no dalībniekiem, kuri 
pārstāv tikai vienu dalībvalsti, tostarp tās 
tālākos reģionus, un vienu vai vairākas 
AZT, un tajā var būt vai nebūt dalībnieki 
no vienas vai vairākām trešām valstīm.
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2.d ETSG nevar veidot tikai dalībnieki, 
kuri pārstāv kādu dalībvalsti un vienu vai 
vairākas AZT, kas ir saistītas ar to pašu 
dalībvalsti."

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums 
1. pants – 5. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1082/2006
3. punkts –subparagraph 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Termiņš netiek pārtraukts, ja paredzamais 
dalībnieks reaģē uz dalībvalsts 
konstatējumiem desmit darbdienu laikā 
no to saņemšanas brīža.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums 
1. pants – 5. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1082/2006
4. pants – 3.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iekļauj šādu 3.a punktu: iekļauj šādu 3.a punktu:
“3.a Ja ETSG ir paredzamie dalībnieki no 
trešām valstīm vai aizjūras teritorijām, 
dalībvalsts, kurā atradīsies ierosinātās 
ETSG juridiskā adrese, nodrošina, ka 
3.a pantā paredzētie nosacījumi ir izpildīti 
un ka trešā valsts vai dalībvalsts, saskaņā 
ar kuras tiesību aktiem ir izveidota
aizjūras teritorija, ir apstiprinājusi 
paredzamā dalībnieka dalību saskaņā ar 
nosacījumiem un procedūrām, kas ir 
līdzvērtīgi šajā regulā paredzētajiem, vai 

"3.a Ja ETSG ir paredzamie dalībnieki no 
trešām valstīm, dalībvalsts, kurā atradīsies 
ierosinātās ETSG juridiskā adrese, 
apspriežoties ar citām attiecīgajām 
dalībvalstīm, pārliecinās, ka 3.a pantā 
paredzētie nosacījumi ir izpildīti un ka 
trešā valsts ir apstiprinājusi paredzamā 
dalībnieka dalību saskaņā ar:
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saskaņā ar nolīgumu, kas noslēgts starp 
vismaz vienu dalībvalsti, atbilstīgi kuras 
tiesību aktiem paredzamais dalībnieks ir 
izveidots, un šādu trešo valsti vai aizjūras 
teritoriju. Piemēro šā panta 3. punktu."

i) nosacījumiem un procedūrām, kas ir 
līdzvērtīgi šajā regulā paredzētajiem, vai
ii) nolīgumu, kas noslēgts starp vismaz 
vienu dalībvalsti, atbilstīgi kuras tiesību 
aktiem paredzamais dalībnieks ir izveidots, 
un šādu trešo valsti."

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums 
1. pants – 5. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1082/2006
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“5. Dalībnieki vienojas par 8. pantā minēto 
konvenciju, nodrošinot saderību ar 
dalībvalstu apstiprinājumu vai 
ierosinātajiem grozījumiem saskaņā ar šā 
panta 3. punktu.

"5. Dalībnieki vienojas par 8. pantā minēto 
konvenciju, nodrošinot saderību ar 
apstiprinājumu saskaņā ar šā panta 
3. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums 
1. pants – 5. punkts – c. apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1082/2006
4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. ETSG paziņo par jebkuru konvencijas 
vai statūtu grozījumu dalībvalstīm, saskaņā 
ar kuru tiesību aktiem ir izveidoti tās 

6. ETSG paziņo par jebkuru konvencijas 
vai statūtu grozījumu dalībvalstīm, saskaņā 
ar kuru tiesību aktiem ir izveidoti tās 
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dalībnieki. dalībnieki. Minētās dalībvalstis apstiprina 
jebkuru konvencijas grozījumu saskaņā ar 
šajā pantā izklāstīto procedūru, izņemot 
vienīgi gadījumus, kad pievienojas jauns 
dalībnieks, uz kuru attiecas 7. panta 
a) punkts.

Dalībvalstis apstiprina jebkuru konvencijas 
grozījumu saskaņā ar šajā pantā izklāstīto 
procedūru.

6.a Gadījumā, kad pastāvošai ETSG 
pievienojas jauni dalībnieki, piemēro 
šādus noteikumus:

Tomēr, ja pastāvošai ETSG pievienojas 
jauns dalībnieks no dalībvalsts, kura jau ir 
apstiprinājusi konvenciju, šādu 
pievienošanos apstiprina tikai tā 
dalībvalsts, saskaņā ar kuras tiesību aktiem 
ir izveidots jaunais dalībnieks. Piemēro šā 
panta 3. punktu.

a) ja pievienojas jauns dalībnieks no 
dalībvalsts, kura jau ir apstiprinājusi 
konvenciju, šādu dalību atbilstīgi 
3. punktā izklāstītajai procedūrai
apstiprina tikai tā dalībvalsts, saskaņā ar 
kuras tiesību aktiem ir izveidots jaunais 
dalībnieks, un par to paziņo dalībvalstij, 
kurā ir ETSG juridiskā adrese;

b) ja pievienojas jauns dalībnieks no 
dalībvalsts, kura vēl nav apstiprinājusi 
konvenciju, piemēro 6. punktā izklāstīto 
procedūru;

Ja pastāvošai ETSG pievienojas jauns 
dalībnieks no trešās valsts vai aizjūtas 
teritorijas, šādu pievienošanos apstiprina
visas tās dalībvalstis, kas jau ir 
apstiprinājušas konvenciju. Piemēro šā 
panta 3.a punktu."

c) ja pastāvošai ETSG pievienojas jauns 
dalībnieks no trešās valsts, šādu 
pievienošanos saskaņā ar 3.a punktā 
izklāstīto procedūru pārbauda tā 
dalībvalsts, kurā atrodas ETSG juridiskā 
adrese."

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums 
1. pants – 5.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1082/2006
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Iekļauj šādu 4.a pantu:
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"AZT dalībnieku līdzdalība
Ja ETSG paredzamais dalībnieks ir no 
AZT, dalībvalsts, ar kuru AZT ir saistīta, 
pārliecinās, ka ir izpildīti 3.a pantā 
minētie nosacījumi, un, ņemot vērā tās 
attiecības ar AZT, vai nu:
a) apstiprina paredzamā dalībnieka 
līdzdalību saskaņā ar 4. panta 3. punktu, 
vai arī
(b) dalībvalstij, kurā atradīsies ierosinātās 
ETSG juridiskā adrese, rakstiski 
apstiprina, ka AZT kompetentās iestādes 
paredzamā dalībnieka līdzdalību ir 
apstiprinājušas atbilstīgi nosacījumiem un 
procedūrām, kas ir līdzvērtīgi šajā regulā 
izklāstītajiem nosacījumiem un 
procedūrām."

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums 
1. pants – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 1082/2006
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Konvenciju un statūtus, un jebkurus 
turpmākus to grozījumus reģistrē un/vai 
publicē saskaņā ar piemērojamiem tiesību 
aktiem tajā dalībvalstī, kurā ir attiecīgās 
ETSG juridiskā adrese. ETSG iegūst 
tiesībsubjektību reģistrācijas vai 
publicēšanas dienā, atkarībā no tā, kura ir 
agrāk. Dalībnieki informē attiecīgās 
dalībvalstis, Komisiju un Reģionu komiteju 
par konvencijas reģistrāciju vai 
publikāciju.

1. Konvenciju un statūtus, un jebkurus 
turpmākus to grozījumus reģistrē un/vai 
publicē saskaņā ar piemērojamiem tiesību 
aktiem tajā dalībvalstī, kurā ir attiecīgās 
ETSG juridiskā adrese. ETSG iegūst 
tiesībsubjektību reģistrācijas vai 
publicēšanas dienā tajā dalībvalstī, kurā ir 
attiecīgās ETSG juridiskā adrese, atkarībā 
no tā, kura ir agrāk. Dalībnieki informē 
attiecīgās dalībvalstis un Reģionu komiteju 
par konvencijas reģistrāciju vai 
publikāciju.

2. ETSG nodrošina, ka desmit darba dienu 
laikā no konvencijas reģistrēšanas vai 
publicēšanas brīža, Komisijai tiek nosūtīts 
pieprasījums, ievērojot šīs regulas 
pielikumā iekļauto paraugu. Komisija tad 

2. ETSG nodrošina, ka desmit darba dienu 
laikā no konvencijas reģistrēšanas vai 
publicēšanas brīža Reģionu komitejai tiek 
nosūtīts pieprasījums, ievērojot šīs regulas 
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pārsūta šo pieprasījumu Eiropas Savienības 
Oficiālo publikāciju birojam paziņojuma 
publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālā 
Vēstneša C sērijā, informējot par ETSG 
izveidi un ietverot informāciju, kas 
izklāstīta šīs regulas pielikumā."

pielikumā iekļauto paraugu. Reģionu 
komiteja tad pārsūta šo pieprasījumu 
Eiropas Savienības Oficiālo publikāciju 
birojam paziņojuma publicēšanai Eiropas 
Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā, 
informējot par ETSG izveidi un ietverot 
informāciju, kas izklāstīta šīs regulas 
pielikumā."

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums 
1. pants – 8. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1082/2006
7. pants – 2. punkts un 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas 7. pantu groza šādi: Regulas 7. pantu groza šādi:

(a) Panta 2. un 3. punktu aizstāj ar šādiem 
punktiem:

(a) Panta 2. un 3. punktu aizstāj ar šādiem 
punktiem:

“2. ETSG darbojas saskaņā ar tai dotajiem 
uzdevumiem – atvieglot un veicināt 
teritoriālo sadarbību nolūkā stiprināt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, un kurus tās dalībnieki nosaka, 
pamatojoties uz to, ka tie saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem ietilpst vismaz viena 
dalībnieka kompetencē no katras 
dalībvalsts, kas pārstāvēta ETSG.

"2. ETSG darbojas saskaņā ar tai dotajiem 
uzdevumiem — pārvarot iekšējā tirgus 
šķēršļus, atvieglot un veicināt teritoriālo 
sadarbību nolūkā stiprināt ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo kohēziju, un kurus tās 
dalībnieki nosaka tā, lai tie ietilptu katra 
dalībnieka kompetencē, ja vien dalībvalsts 
vai trešā valsts neapstiprina dalībnieka, 
kas izveidots saskaņā ar tās tiesību 
aktiem, līdzdalību pat tad, ja minētais 
dalībnieks nav kompetents veikt visus 
uzdevumus, kas minēti konvencijā.

3. ETSG var veikt īpašas darbības 
teritoriālajai sadarbībai starp tās 
dalībniekiem nolūkā sasniegt 1. panta 
2. punktā minēto mērķi, ar Savienības 
finansiālu atbalstu vai bez tā.

3. ETSG var veikt īpašas darbības 
teritoriālajai sadarbībai starp tās 
dalībniekiem nolūkā sasniegt 1. panta 
2. punktā minēto mērķi, ar Savienības 
finansiālu atbalstu vai bez tā.

Konkrēti, ETSG uzdevumi var būt saistīti 
ar sadarbības programmu vai to daļu 
īstenošanu vai Savienības atbalstītu 
darbību īstenošanu, izmantojot Eiropas 

ETSG uzdevumi galvenokārt var būt 
saistīti ar sadarbības programmu vai to 
daļu īstenošanu vai Savienības atbalstītu 
darbību īstenošanu, izmantojot Eiropas 
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Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 
Sociālo fondu un/vai Kohēzijas fondu.

Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 
Sociālo fondu un/vai Kohēzijas fondu.

Dalībvalstis var ierobežot darbības, ko 
ETSG var veikt bez Savienības finansiāla 
atbalsta. Tomēr dalībvalstis neizslēdz tās
darbības, kuras ietvertas ieguldījumu 
prioritātēs saskaņā ar Savienības 
kohēzijas politiku, kā pieņemts 
laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam."

Dalībvalstis var ierobežot uzdevumus, ko 
ETSG var veikt bez Savienības finansiāla 
atbalsta. Tomēr, neskarot 13. pantu,
dalībvalstis neizslēdz tos uzdevumus, kuri 
attiecas uz Regulas Nr. …[ETS] 6. pantā 
minētajām ieguldījumu prioritātēm.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums 
1. pants – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 1082/2006
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas 8. panta 2. punktu aizstāj ar šādu 
punktu:

Regulas 8. panta 2. punktu aizstāj ar šādu 
punktu:

“2. Konvencijā norāda: “2. Konvencijā norāda:
a) ETSG nosaukumu un juridisko adresi; a) ETSG nosaukumu un juridisko adresi;

b) teritoriju, kurā ETSG var pildīt savus 
uzdevumus;

b) teritoriju, kurā ETSG var pildīt savus 
uzdevumus;

c) ETSG mērķi un uzdevumus; c) ETSG mērķi un uzdevumus;
d) tās darbības ilgumu un darbības
izbeigšanas nosacījumus;

d) ETSG darbības ilgumu un darbības 
izbeigšanas nosacījumus;

e) tās dalībnieku sarakstu; e) ETSG dalībnieku sarakstu;

ea) ETSG struktūru un to attiecīgo 
kompetenču sarakstu;

f) konkrētos Savienības vai valsts tiesību 
aktus, kas piemērojami konvencijas 
interpretācijai un izpildei;

f) konvencijas interpretācijas un izpildes 
mērķiem − piemērojamos Savienības 
tiesību aktus un tās dalībvalsts tiesību 
aktus, kurā ir ETSG juridiskā adrese;

fa) piemērojamos Savienības tiesību aktus 
un tās dalībvalsts(-u) tiesību aktus, kurā(-
s) darbojas ETSG struktūrvienības;

g) vajadzības gadījumā kārtību trešo valstu g) vajadzības gadījumā kārtību trešo valstu 
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vai aizjūras teritoriju dalībnieku 
iesaistīšanai;

vai AZT dalībnieku iesaistīšanai, tostarp 
norādot tiesību aktus, ko piemēro 
gadījumos, kad ETSG pilda uzdevumus 
trešās valstīs vai AZT;

h) konkrētos Savienības vai valsts tiesību 
aktus, kas piemērojami tās darbībām, lai 
arī pēdējie var būt tās dalībvalsts tiesību 
akti, kurā struktūrvienības izmanto savas 
pilnvaras vai kurā ETSG veic savas 
darbības;

h) piemērojamos Savienības vai valsts 
tiesību aktus, ja ETSG pilda savus 
uzdevumus, kas ir tieši saistīti ar 
veiktajiem uzdevumiem;

i) noteikumus, kas piemērojami ETSG 
personālam, kā arī principus, kas 
reglamentē kārtību attiecībā uz personāla 
pārvaldību un darbā pieņemšanas 
procedūrām;

i) noteikumus, kas piemērojami ETSG 
personālam, kā arī principus, kas 
reglamentē kārtību attiecībā uz personāla 
pārvaldību un darbā pieņemšanas 
procedūrām;

j) ETSG ar ierobežotu atbildību gadījumā 
– kārtību attiecībā uz dalībnieku atbildību 
saskaņā ar 12. panta 3. punktu;

j)  kārtību attiecībā uz ETSG un tās
dalībnieku atbildību saskaņā ar 12. pantu;

k) attiecīgu kārtību savstarpējai atzīšanai, 
tostarp publisko finanšu pārvaldības 
finanšu kontroles nolūkā; un

k) attiecīgu kārtību savstarpējai atzīšanai, 
tostarp publisko finanšu pārvaldības 
finanšu kontroles nolūkā; un

l) procedūras konvencijas grozīšanai, 
tostarp atbilsmi 4. un 5. pantā 
izklāstītajiem pienākumiem.

l) procedūras statūtu pieņemšanai un
konvencijas grozīšanai, tostarp atbilsmi 4. 
un 5. pantā izklāstītajiem pienākumiem.

Tomēr, ja ETSG tikai pārvalda sadarbības 
programmu vai tās daļu Eiropas 
Savienības kohēzijas politikas ietvaros vai 
ja ESTG attiecas uz starpreģionālu 
sadarbību vai tīkliem, b) apakšpunktā 
minētā informācija nav nepieciešama.

3.  Ja ETSG uzdevumi attiecas tikai uz
sadarbības programmas vai tās daļas 
pārvaldību saskaņā ar Regulu Nr. … 
[ETS] vai ja ESTG attiecas uz 
starpreģionālu sadarbību vai tīkliem, 
2. punkta b) apakšpunktā minētā 
informācija nav nepieciešama.

Kā minēts i) apakšpunktā, ETSG 
personālam piemēro šādus noteikumus: 

Kā minēts i) apakšpunktā, ETSG 
personālam piemēro šādus noteikumus: 

(a) tās dalībvalsts noteikumus, kurā ETSG 
ir juridiskā adrese; 

(a) tās dalībvalsts noteikumus, kurā ETSG 
ir juridiskā adrese; 

(b) tās dalībvalsts noteikumus, kurā reāli 
atrodas ETSG personāls; vai arī 

(b) tās dalībvalsts noteikumus, kurā reāli 
atrodas ETSG personāls; vai arī 

(c) tās dalībvalsts noteikumus, kuras 
pilsonis ir darbinieks.

(c) tās dalībvalsts noteikumus, kuras 
pilsonis ir darbinieks.

Lai pret visu personālu, kas strādā vienā un 
tajā pašā vietā, būtu vienlīdzīga attieksme, 
valsts tiesību aktiem un noteikumiem, vai 
tās būtu publiskās tiesības vai 

Lai pret visu personālu, kas strādā vienā un 
tajā pašā vietā, būtu vienlīdzīga attieksme, 
valsts tiesību aktiem un noteikumiem, vai 
tās būtu publiskās tiesības vai 
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privāttiesības, var piemērot papildu ad hoc 
noteikumus, ko nosaka ETSG."

privāttiesības, var piemērot papildu ad hoc 
noteikumus, ko nosaka ETSG."

Or. en

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums 
1. pants – 10. punkts
Regula (EK) Nr. 1082/2006
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas 9. panta 2. punktu aizstāj ar šādu 
punktu:

Regulas 9. pantu aizstāj ar šādu pantu:

"1. ETSG statūtus vienprātīgi pieņem 
tās dalībnieki, pamatojoties uz 
konvenciju un saskaņā ar to.

“2. Statūtos ir vismaz šāda informācija: 2. Statūtos ir vismaz šāda informācija:
a) ETSG institūciju darbības noteikumi un 
to kompetence, kā arī dalībnieku pārstāvju 
skaits attiecīgajās institūcijās;

a) ETSG institūciju darbības noteikumi un 
to kompetence, kā arī dalībnieku pārstāvju 
skaits attiecīgajās institūcijās;

(b) ETSG lēmumu pieņemšanas 
procedūras;

(b) ETSG lēmumu pieņemšanas 
procedūras;

(c) darba valoda vai valodas; (c) darba valoda vai valodas;
(d) tās darbības kārtība; (d) tās darbības kārtība;

e) īpašā kārtība attiecībā uz personāla 
pārvaldību un darbā pieņemšanas 
procedūrām;

e) procedūras attiecībā uz personāla 
pārvaldību un darbā pieņemšanu;

f) kārtība attiecībā uz dalībnieku 
finansiālajām iemaksām; 

f) kārtība attiecībā uz dalībnieku 
finansiālajām iemaksām; 

g) katra ETSG dalībnieka piemērojamie 
grāmatvedības un budžeta noteikumi 
attiecībā uz to;

g) ETSG dalībnieka piemērojamie 
grāmatvedības un budžeta noteikumi;

h) norāde par ETSG pārskatu neatkarīgu 
ārējo revidentu;

h) norāde par ETSG pārskatu neatkarīgu 
ārējo revidentu; un

(i) kārtība attiecībā uz dalībnieku atbildību 
saskaņā ar 12. panta 2. punktu; un

(i);

(j) procedūras statūtu grozīšanai, tostarp 
atbilsmi 4. un 5. pantā izklāstītajiem 

(j) procedūras statūtu grozīšanai, tostarp 
atbilsmi 4. un 5. pantā izklāstītajiem 
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pienākumiem." pienākumiem."

Or. en

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums 
1. pants – 12. punkts
Regula (EK) Nr. 1082/2006
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas 12. pantu groza šādi: Regulas 12. pantu groza šādi:
(a) panta 1. punktā pievieno šādu daļu: (a) panta 1. punktā pievieno šādu daļu:

"ETSG ir atbildīga par visiem tās 
parādiem."

"ETSG ir atbildīga par visiem tās 
parādiem." 

(b) šā panta 2. punktu aizstāj ar šādu: (b) šā panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
"2. Neskarot 3. punktu, tiktāl, ciktāl ETSG 
aktīvi nav pietiekami, lai izpildītu tās 
saistības, tās dalībnieki ir atbildīgi par 
jebkādiem ETSG parādiem, un katra 
dalībnieka daļu nosaka proporcionāli tā 
finansiālajam iemaksām. Finansiālo 
iemaksu kārtību nosaka statūtos.

"2. Neskarot 3. punktu, tiktāl, ciktāl ETSG 
aktīvi nav pietiekami, lai izpildītu tās 
saistības, tās dalībnieki ir atbildīgi par 
jebkādiem ETSG parādiem, un katra 
dalībnieka daļu nosaka proporcionāli tā 
finansiālajam iemaksām. Finansiālo 
iemaksu kārtību nosaka statūtos.

Dalībnieki var statūtos paredzēt, ka arī pēc 
tam, kad tie vairs nav ETSG dalībnieki, 
viņi būs atbildīgi par saistībām, kas izriet 
no ETSG darbībām to dalības laikā.

Dalībnieki var statūtos paredzēt, ka arī pēc 
tam, kad tie vairs nav ETSG dalībnieki, 
viņi būs atbildīgi par saistībām, kas izriet 
no ETSG darbībām to dalības laikā.

2.a Ja vismaz viena ETSG dalībnieka 
atbildība ir ierobežota vai izslēgta atbilstīgi 
attiecīgās valsts tiesību aktiem, saskaņā ar 
kuriem tas izveidots, arī pārējie dalībnieki 
drīkst konvencijā ierobežot savu atbildību.

2.a Ja vismaz viena ETSG dalībnieka, kas 
pārstāv dalībvalsti, atbildība ir ierobežota 
atbilstīgi attiecīgās valsts tiesību aktiem, 
saskaņā ar kuriem tas izveidots, arī pārējie 
dalībnieki drīkst konvencijā ierobežot savu 
atbildību, ja tiem to atļauj darīt valsts 
tiesību akti, ar kuriem īsteno šo regulu.

Tādas ETSG nosaukumā, kuras 
dalībniekiem ir ierobežota atbildība, ir 
vārds "ierobežota".

Tādas ETSG nosaukumā, kuras 
dalībniekiem ir ierobežota atbildība, ir 
vārds "ierobežota".

Prasība par tādas ETSG konvencijas, 
statūtu un pārskatu publisko pieejamību, 
kuras dalībniekiem ir ierobežota atbildība, 
ir vismaz tāda pati kā publiskā pieejamība, 

Prasības par tādas ETSG konvencijas, 
statūtu un pārskatu publisko pieejamību, 
kuras dalībniekiem ir ierobežota atbildība, 
ir vismaz tādas pašas kā tās, kas tiek 
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kas pieprasīta no citām juridiskām 
personām, kuru dalībniekiem ir ierobežota 
atbildība, kuras izveidotas saskaņā ar tās 
dalībvalsts tiesību aktiem, kur ir šīs ETSG 
juridiskā adrese.

izvirzītas citām juridiskām personām ar 
ierobežotu atbildību saskaņā ar tās 
dalībvalsts tiesību aktiem, kur ir šīs ETSG 
juridiskā adrese.

Tādu ETSG gadījumā, kuru dalībniekiem ir 
ierobežota atbildība, dalībvalstis var 
pieprasīt, lai ETSG izņem atbilstīgu 
apdrošināšanu, lai segtu ar ETSG darbībām 
saistītos īpašos riskus."

Tādas ETSG gadījumā, kuras dalībniekiem 
ir ierobežota atbildība, jebkura attiecīgā 
dalībvalsts var pieprasīt, lai ETSG izņem 
atbilstīgu apdrošināšanu vai lai uz to 
attiecas garantija, ko sniedz banka vai cita 
finanšu iestāde, kas veic uzņēmējdarbību 
dalībvalstī, vai arī lai uz to attiecas 
instruments, kas sniegts kā publiskas 
iestādes vai dalībvalsts garantija, lai segtu 
ar ETSG darbībām saistītos īpašos riskus.

Or. en

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums 
1. pants – 14. punkts
Regula (EK) Nr. 1082/2006
16. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“1. Dalībvalstis paredz noteikumus, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu šīs regulas 
efektīvu piemērošanu.

"1. Dalībvalstis paredz noteikumus, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu šīs regulas 
efektīvu piemērošanu, tostarp nosaka 
kompetentās iestādes, kas ir atbildīgas par 
apstiprināšanu saskaņā ar to juridisko un 
administratīvo kārtību.

Or. en

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums  
1. pants – 15. punkts
Regula (EK) Nr. 1082/2006
17. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas 17. pantu aizstāj ar šādu pantu: Regulas 17. pantu aizstāj ar šādu pantu:
"Komisija līdz 2018. gada vidum pārsūta 
Eiropas Parlamentam, Padomei un Reģionu 
komitejai novērtējuma ziņojumu par šīs 
regulas piemērošanu, efektivitāti, 
nozīmību, Eiropas pievienoto vērtību un 
iespējām vienkāršot šo regulu.

"Komisija līdz 2018. gada 1. augustam
pārsūta Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Reģionu komitejai ziņojumu par šīs regulas 
piemērošanu, pamatojoties uz rādītājiem, 
novērtējot tās efektivitāti, lietderību, 
nozīmību, Eiropas pievienoto vērtību un 
vienkāršošanas iespējas.

Novērtējuma ziņojumu pamatā ir rādītāji,
ko Komisija pieņem ar deleģētajiem 
aktiem saskaņā ar 18. pantu."

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
17.a pantu pieņemt deleģētos aktus, 
nosakot pirmajā apakšpunktā minēto 
akreditācijas rādītāju sarakstu."

Or. en

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums 
1. pants – 16. punkts
Regula (EK) Nr. 1082/2006
17.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulā iekļauj šādu 17.a pantu: Regulā iekļauj šādu 17.a pantu:

“17.a pants
Deleģēšanas izmantošana

“17.a pants
Deleģēšanas izmantošana

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus. 

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 
izklāstītos nosacījumus. 

2. Šajā regulā minēto pilnvaru deleģēšanu 
veic uz nenoteiktu laikposmu no šīs 
regulas spēkā stāšanās datuma.

2. Pilnvaras pieņemt 17. pantā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu 
gadu laikposmu no šīs direktīvas spēkā 
stāšanās datuma.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 17. pantā minēto pilnvaru 
deleģēšanu.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 17. pantā minēto pilnvaru 
deleģēšanu.

Ar atsaukšanas lēmumu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 

Ar atsaukšanas lēmumu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
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publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā 
norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā 
norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
deleģētos aktus.

4. Tiklīdz tā pieņem deleģēto aktu, 
Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

4. Tiklīdz tā pieņem deleģēto aktu, 
Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

5. Deleģētie akti stājas spēkā tikai tad, ja 
divu mēnešu laikā no dienas, kad minētais 
akts paziņots Eiropas Parlamentam un 
Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja 
pirms minētā laikposma beigām gan 
Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju par savu nodomu 
neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par diviem mēnešiem. 

5. Saskaņā ar 17. pantu pieņemtais 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
triju mēnešu laikā no dienas, kad minētais 
akts paziņots Eiropas Parlamentam un 
Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja 
pirms minētā laikposma beigām gan 
Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju par savu nodomu 
neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par trijiem mēnešiem

Ja, beidzoties minētajam termiņam, ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome iebildumus 
pret deleģētu aktu nav izteikuši, to publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un 
tas stājas spēkā tajā minētajā datumā.

Ja, beidzoties minētajam termiņam, ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome iebildumus 
pret deleģētu aktu nav izteikuši, to publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un 
tas stājas spēkā tajā minētajā datumā.

Deleģētu aktu var publicēt Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas var 
stāties spēkā pirms minētā laikposma 
beigām, ja gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu necelt iebildumus.

Deleģētu aktu var publicēt Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas var 
stāties spēkā pirms minētā laikposma 
beigām, ja gan Eiropas Parlaments, gan 
Padome ir informējuši Komisiju par savu 
nodomu necelt iebildumus.

Ja Eiropas Parlaments vai Padome iebilst 
pret deleģētu aktu, tas nestājas spēkā.
Iestāde, kas iebilst pret deleģētu aktu, dara 
zināmus iemeslus tās iebildumiem.

Ja Eiropas Parlaments vai Padome iebilst 
pret deleģētu aktu, tas nestājas spēkā. 
Iestāde, kas iebilst pret deleģētu aktu, dara 
zināmus iemeslus tās iebildumiem.
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