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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

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā. 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 
regulu par konkrētām procedūrām Stabilizācijas un asociācijas nolīguma starp Eiropas 
Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Serbijas Republiku, no otras puses, 
piemērošanai
(17930/2013 – C7-0028/2014 – 2011/0465(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (17930/2013 – C7-0028/2014),

– ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā1 attiecībā uz Komisijas priekšlikumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0938),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 72. pantu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komiteja ieteikumus otrajam lasījumam (A7-
0116/2014),

1. apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2. konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

3. uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

4. uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir ievērotas 
visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā 
publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

1 Pieņemtie teksti, 25.10.2012., P7_TA(2012)0389.
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PASKAIDROJUMS

Stabilizācijas un asociācijas nolīgums (SAN) starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no 
vienas puses, un Serbijas Republiku, no otras puses, tika parakstīts 2008. gada 29. aprīlī 
Luksemburgā. Tas stājās spēkā 2013. gada 1. septembrī.

Lai efektīvi piemērotu SAN, Komisija ierosināja regulu par konkrētām procedūrām SAN 
tirdzniecības daļu piemērošanai. 

Tas jau iepriekš tika veikts attiecībā uz citiem SAN un PN, kuri noslēgti ar Rietumbalkānu 
valstīm, tostarp ar:

– Padomes Regulu (EK) Nr. 2248/2001 (ES un Horvātijas SAN un Pagaidu nolīgums); 

– Padomes Regulu (EK) Nr. 153/2002 (EK un FYROM SAN un Pagaidu nolīgums); 

– Padomes Regulu (EK) Nr. 1616/2006 (ES un Albānijas SAN un Pagaidu nolīgums);

– Padomes Regulu (EK) Nr. 140/2008 (ES un Melnkalnes SAN un Pagaidu nolīgums); 

– Padomes Regulu (EK) Nr. 594/2008 (ES un Bosnijas un Hercegovinas SAN un Pagaidu 
nolīgums).

Minētās regulas tika iekļautas regulā par kopējo tirdzniecības politiku „Trade Omnibus I” 
(2011/0039(COD)), ar kuru saskaņo tirdzniecības regulas par to deleģēto un īstenošanas aktu 
režīmu, kas stājās spēkā pēc Lisabonas līguma pieņemšanas. Pirmajā lasījumā referents 
ierosināja grozījumus, iekļaujot izmaiņas, kas tika ierosinātas piecās iepriekš minētajās 
„Trade Omnibus I” regulās. Sarunas par „Trade Omnibus I” tika veiksmīgi pabeigtas 
2013. gada jūlijā. 

Eiropas Parlaments pieņēma nostāju pirmajā lasījumā 2012. gada 25. oktobrī. „Trade 
Omnibus I” saistības dēļ, neformālās sarunas sākās tikai 2013. gada rudenī Lietuvas 
prezidentūras laikā. 2013. gada 26. novembrī Parlamenta un Padomes sarunu grupa panākta 
vienošanos par šo dokumentu. Vienošanās ņēma vērā kompromisu par „Trade Omnibus I”, kā 
arī ES un Serbijas SAN stāšanos spēkā 2013. gada 1. septembrī. 

Sarunu rezultāti tika iesniegti INTA komitejai apstiprinājuma balsojumam 2013. gada 
17. decembrī, un tas tika apstiprināts ar pārliecinošu balsu vairākumu. Pamatojoties uz 
komitejas apstiprinājumu, komitejas priekšsēdētājs 2013. gada 18. decembrī nosūtīja vēstuli 
COREPER II priekšsēdētājam, ierosinot plenārsēdē pieņemt Padomes pirmā lasījuma nostāju 
bez grozījumiem. Pēc juridiski lingvistiskās pārbaudes veikšanas Padome pieņēma pirmā 
lasījuma nostāju, apstiprinot vienošanos 2014. gada 28. janvārī.

Ņemot vērā iepriekš minēto, referents ierosina pieņemt Padomes nostāju bez grozījumiem.
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PROCEDŪRA

Virsraksts Piemērošanas procedūras Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam starp 
Eiropas Kopienām un Serbiju, kā arī Pagaidu nolīgumam starp Eiropas 
Kopienu un Serbiju

Atsauces 17930/1/2013 – C7-0028/2014 – 2011/0465(COD)

1. lasījuma datums EP – P numurs 25.10.2012                     T7-0389/2012
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Iuliu Winkler
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