
 

RR\1111507LV.docx  PE592.155v02-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

Eiropas Parlaments 
2014-2019  

 

Sesijas dokuments 
 

A8-0361/2016 

1.12.2016 

***I 
ZIŅOJUMS 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par konkrētām 

procedūrām, lai piemērotu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas 

Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Kosovu*, no 

otras puses 

(COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD)) 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja 

Adam Szejnfeld  

 



 

PE592.155v02-00 2/9 RR\1111507LV.docx 

LV 

 

PR_COD_1amCom 

 

 

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 priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par konkrētām procedūrām, 

lai piemērotu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas 

Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Kosovu*, no otras puses 

(COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD)) 

(Parastā likumdošanas procedūra pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 

(COM(2016)0460), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. pantu, 

saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0327/2016), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 

– ņemot vērā Ārlietu komitejas vēstuli,  

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu, 

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A8-0361/2016), 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju; 

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 

būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu; 

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 

dalībvalstu parlamentiem. 

 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Lai nodrošinātu vienādus 

nosacījumus nolīguma īstenošanai, būtu 

jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai. 

Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā 

(3) Lai nodrošinātu vienādus 

nosacījumus nolīguma īstenošanai, būtu 

jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai. 

Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā 

                                                 
*  Šāds apzīmējums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO Drošības padomes Rezolūcijai 

Nr. 1244/1999 un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.   
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ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 

(ES) Nr. 182/20115. Ņemot vērā to, ka 

īstenošanas akti ir daļa no kopējās 
tirdzniecības politikas, to pieņemšanā būtu 

jāizmanto pārbaudes procedūra. Ja 

nolīgums paredz iespēju ārkārtas un 

kritiskos apstākļos piemērot steidzamus 

pasākumus, kas vajadzīgi situācijas 

risināšanai, Komisijai šādi īstenošanas akti 

būtu jāpieņem nekavējoties. Attiecībā uz 

pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības 

un zivsaimniecības produktiem Komisijai 

pienācīgi pamatotos ārkārtas steidzamības 

gadījumos šādi īstenošanas akti būtu 

jāpieņem nekavējoties. 

ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 

(ES) Nr. 182/20115. Saskaņā ar minēto 

regulu pārbaudes procedūra tiek jo īpaši 

piemērota, lai pieņemtu ar kopējo 
tirdzniecības politiku saistītus īstenošanas 

aktus. Tomēr pienācīgi pamatotos 

gadījumos var tikt piemērota 

konsultēšanās procedūra. Ja nolīgums 

paredz iespēju ārkārtas un kritiskos 

apstākļos nekavējoties piemērot 

pasākumus, kas vajadzīgi situācijas 

risināšanai, Komisijai šādi īstenošanas akti 

būtu jāpieņem nekavējoties. Attiecībā uz 

pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības 

un zivsaimniecības produktiem Komisijai 

pienācīgi pamatotos ārkārtas steidzamības 

gadījumos šādi īstenošanas akti būtu 

jāpieņem nekavējoties. 

__________________ __________________ 

5Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 16. februāra Regula (ES) 

Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 

vispārīgus principus par dalībvalstu 

kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 

Komisijas īstenošanas pilnvaru 

izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 

13. lpp.). 

5Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 16. februāra Regula (ES) 

Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 

vispārīgus principus par dalībvalstu 

kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 

Komisijas īstenošanas pilnvaru 

izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 

13. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

8. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Lai nodrošinātu, ka tarifa kvotas, 

kas piešķirtas saskaņā ar nolīgumu, tiek 

efektīvi piemērotas un pārvaldītas, kā arī 

lai garantētu juridisko noteiktību un 

vienlīdzīgu attieksmi saistībā ar nodokļu 

uzlikšanu, daži šīs regulas noteikumi būtu 

jāpiemēro no nolīguma spēkā stāšanās 

dienas, 

svītrots 
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Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

9. pants 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

9. pants svītrots 

Uzraudzība  

Nolīguma 34. panta īstenošanai 

nodrošina Savienības uzraudzību to preču 

importam, kas uzskaitītas nolīguma 3. 

protokola V pielikumā. Piemēro 

procedūru, kas paredzēta Komisijas 

Regulas (EEK) Nr. 2454/937 11 308.d 

pantā. 

 

____________________  

7 Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regula 

(EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka 

īstenošanas noteikumus Padomes Regulai 

(EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas 

kodeksa izveidi (OV L 253, 11.10.1993., 

1. lpp.). 
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PIELIKUMS. ĀRLIETU KOMITEJAS VĒSTULE 

 

 

Starptautiskās tirdzniecības komitejas 

priekšsēdētājam  

Bernd Lange 

 
 

Ats.: D(2016)51709 

 

 

Godātais priekšsēdētāj! 

Rakstu jums saistībā ar priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par konkrētām 

procedūrām, lai piemērotu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu (SAN) starp Eiropas 

Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Kosovu*, no otras puses 

(COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD)). Ņemot vērā šīs lietas specifiskumu un 

to, ka tai tiek piemērota parastā likumdošanas procedūra, vēlos paust Ārlietu (AFET) 

komitejas politisko atbalstu iepriekšminētās regulas ātrai pieņemšanai. 

 

ES un Kosovas Stabilizācijas un asociācijas nolīgums stājās spēkā 2016. gada 1. aprīlī pēc 

tam, kad to ratificēja Eiropas Parlaments un Kosovas Nacionālā asambleja. Piekrišanas 

procedūras laikā mēs uzsvērām savu atbalstu šī nolīguma noslēgšanai un paudām atzinību par 

to, ka Kosova tāpat kā citas Rietumbalkānu valstis beidzot būs izveidojusi līgumiskas 

attiecības ar ES. SAN stāšanās spēkā arī bija stimuls izveidot Stabilizācijas un asociācijas 

parlamentāro komiteju, kas bez liekas kavēšanās pieņēma reglamentu un ir sarīkojusi divas 

sanāksmes.  

 

Regulas priekšlikumā, par kuru balsos jūsu komiteja, ir ietverti svarīgi noteikumi konkrētu 

nolīguma noteikumu īstenošanai, kā arī procedūras detalizētu īstenošanas noteikumu 

pieņemšanai. Mēs aicinām jūs rīkoties strauji, lai nodrošinātu Kosovai iespēju pilnībā gūt 

labumu no SAN, vienlaikus paturot prātā arī to, ka būtu jāievēro Parlamenta prerogatīvas. 

 

Cieņā 

 

 

 

 

Elmar Brok 
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ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA 

Virsraksts Konkrētas procedūras, lai piemērotu Stabilizācijas un asociācijas 

nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, 

no vienas puses, un Kosovu*, no otras puses 

Atsauces COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD) 

Datums, kad to iesniedza EP 18.7.2016    

Atbildīgā komiteja 
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12.9.2016 
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