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LV Vienoti daudzveidībā LV 

16.10.2013 A7-0308/36 

Grozījums Nr.  36 

Yannick Jadot 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0308/2013 

Niccolò Rinaldi 

Starptautiskās tirdzniecības noteikumu piemērošana un izpilde 
COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD) 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 3. punkts – c apakšpunkts 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) alternatīvu attiecīgā produkta piegādes 
avotu pieejamībai, lai novērstu vai līdz 
minimumam samazinātu nelabvēlīgo 
ietekmi uz pakārtotajām nozarēm vai 
galapatērētājiem Savienībā; 

(c) alternatīvu attiecīgā produkta piegādes 
avotu pieejamībai, lai līdz minimumam 
samazinātu nelabvēlīgo ietekmi uz 
pakārtotajām nozarēm vai galapatērētājiem 
Savienībā; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0308/37 

Grozījums Nr.  37 

Yannick Jadot 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0308/2013 

Niccolò Rinaldi 

Starptautiskās tirdzniecības noteikumu piemērošana un izpilde 
COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD) 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Komisija pieprasa informāciju un 
viedokĜus par Savienības ekonomiskajām 
interesēm attiecībā uz konkrētiem 
produktiem vai nozarēm šīs regulas 
piemērošanā, publicējot paziĦojumu 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 

izmantojot citus piemērotus publiskās 

saziĦas veidus. 

1. Komisija pieprasa informāciju un 
viedokĜus par Savienības ekonomiskajām 
interesēm attiecībā uz konkrētiem 
produktiem vai nozarēm šīs regulas 
piemērošanā, publicējot Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī paziĦojumu, kurā 

nosaka informācijas iesniegšanas kārtību 

un termiĦus. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0308/38 

Grozījums Nr.  38 

Yannick Jadot 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0308/2013 

Niccolò Rinaldi 

Starptautiskās tirdzniecības noteikumu piemērošana un izpilde 
COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD) 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 6. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Šā panta 2.–5. punkts neliedz Savienības 
varas iestādēm izpaust vispārīgu 
informāciju. Šādā izpaušanā jāĦem vērā 
ieinteresēto personu leăitīmās intereses 
attiecībā uz to komercnoslēpuma 
neizpaušanu. 

6. Šā panta 2.–5. punkts neliedz Savienības 
varas iestādēm izpaust vispārīgu 
informāciju. Šādā izpaušanā Ħem vērā 
ieinteresēto personu leăitīmās intereses 
attiecībā uz to komercnoslēpuma 
neizpaušanu. Komisija publisko 

informāciju arī par to, kā Savienības 

ekonomiskās intereses ir piemērotas katrā 

atsevišėā gadījumā. 

Or. en 

 
 


