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*
ZIŅOJUMS
par projektu Padomes regulai, lai grozītu Regulu (EK) Nr. 1339/2001, ar ko uz 
dalībvalstīm, kuras nav pieņēmušas eiro kā vienotu valūtu, attiecina 
Regulu (EK) Nr. 1338/2001, ar kuru paredz pasākumus, kas vajadzīgi eiro 
aizsardzībai pret viltošanu
(14533/2008 – C6-0481/2008 – 2007/0192B(CNS))

(Atkārtota apspriešanās)

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Gérard Deprez

(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 43. panta 1. punkts)
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PR_CNS_art51am

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 projektu Padomes regulai, lai grozītu Regulu (EK) Nr. 1339/2001, ar ko uz 
dalībvalstīm, kuras nav pieņēmušas eiro kā vienotu valūtu, attiecina Regulu (EK) 
Nr. 1338/2001, ar kuru paredz pasākumus, kas vajadzīgi eiro aizsardzībai pret viltošanu
(14533/2008 – C6-0481/2008 – 2007/0192B(CNS))

(Apspriežu procedūra — atkārtota apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes tekstu (14533/2008),

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2007)0525),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2008. gada 17. jūnija nostāju1,

– ņemot vērā EK līguma 308. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies 
(C6-0481/2008),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu, 43. panta 1. punktu un 55. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A6-0503/2008),

1. apstiprina Padomes tekstu;

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

3. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt iesniegto tekstu 
vai aizstāt to ar citu tekstu;

4. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0280.
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PROCEDŪRA

Virsraksts Pasākumi, kas nepieciešami eiro aizsardzībai pret viltošanu 
dalībvalstīs, kurās nav ieviesta vienotā eiro valūta

Atsauces 14533/2008 – C6-0481/2008 – 2007/0192B(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP 9.12.2008

Atbildīgā komiteja
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

Atzinumu nav sniegusi
       Lēmuma datums

ECON
8.12.2008

Referents(-e/-i/-es)
       Iecelšanas datums

Gérard Deprez
2.12.2008

Aizstātais(-ie) referents(-i) Agustín Díaz de  Mera
García Consuegra

Vienkāršota procedūra - lēmuma 
datums

2.12.2008

Izskatīšana komitejā 2.12.2008

Pieņemšanas datums 2.12.2008


