
RR\1006835LV.doc PE504.312v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Sesijas dokuments

A7-0331/2013

16.10.2013

*
ZIŅOJUMS
par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) 
Nr. 723/2009 par Kopienas tiesisko regulējumu, ko piemēro Eiropas 
pētniecības infrastruktūras konsorcijam (ERIC)
(COM(2012)0682 – C7-0421/2012 – 2012/0321(NLE))

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Referente: Amalia Sartori

(Vienkāršota procedūra – Reglamenta 46. panta 1. punkts)



PE504.312v02-00 2/6 RR\1006835LV.doc

LV

PR_NLE-CN_art55app

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 Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 723/2009 
par Kopienas tiesisko regulējumu, ko piemēro Eiropas pētniecības infrastruktūras 
konsorcijam (ERIC)
(COM(2012)0682 – C7-0421/2012 – 2012/0321(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2012)0682),

– ņemot vērā  Līguma par Eiropas Savienības darbību 187. un 188. pantu, saskaņā ar kuriem 
Padome ar to ir apspriedusies (C7-0421/2012),

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

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A7-0331/2013),

1. apstiprina Komisijas priekšlikumu;

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 Parlamenta 
apstiprināto tekstu;

4. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.
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KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums 23.1.2013

Pieņemšanas datums 7.10.2013


