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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 maksātnespējas procedūrām (pārstrādāta redakcija)
(16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (16636/5/2014 – C8-0090/2015),

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 22. maija 
atzinumu1,

– ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā2 attiecībā uz Komisijas priekšlikumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0744),

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

– ņemot vērā Reglamenta 76. pantu,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ieteikumus otrajam lasījumam (A8-0155/2015),

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 
pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru 
nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

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

1 OV C 271, 19.9.2013., 55. lpp.
2 Pieņemtie teksti 5.2.2014., P7_TA(2014)0093.
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Virsraksts Maksātnespējas procedūras (pārstrādāta redakcija)

Atsauces 16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD)

1. lasījuma datums EP – P numurs 5.2.2014                     T7-0093/2014

Komisijas priekšlikums COM(2012)0744 - C7-0413/2012

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par 
Padomes nostājas saņemšanu pirmajā 
lasījumā

15.4.2015

Atbildīgā komiteja
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI
15.4.2015

Referenti
       Iecelšanas datums

Tadeusz 
Zwiefka
18.12.2012

Aizstātie referenti Klaus-Heiner 
Lehne

Izskatīšana komitejā 24.9.2014

Pieņemšanas datums 7.5.2015
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Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Therese 
Comodini Cachia, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, 
Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz 
Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel 
Dzhambazki, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cecilia 
Wikström

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija 
klāt galīgajā balsošanā

Marisa Matias, Morten Messerschmidt, Barbara Spinelli

Iesniegšanas datums 11.5.2015


