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Apspriežu procedūra
Piekrišanas procedūra
Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)
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, ar ko, reaģējot uz Covid-19
uzliesmojumu, Regulu (ES) Nr. 168/2013 groza attiecībā uz īpašiem pasākumiem
saistībā ar L kategorijas sērijas beigu transportlīdzekļiem
(COM(2020)0491 – C9-0285/2020 – 2020/0251(COD))
(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)
Eiropas Parlaments,
–

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei
(COM(2020)0491),

–

ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu,
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0285/2020),

–

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

–

pēc apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju,

–

ņemot vērā Padomes pārstāvja 2020. gada 14. oktobra vēstulē pausto apņemšanos
apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294.
panta 4. punktu,

–

ņemot vērā Reglamenta 59. pantu un 52. panta 1. punktu,

–

ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu (A90190/2020),

1.

pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu;

2.

prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.

uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu
parlamentiem.
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ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
Virsraksts

Regulas (ES) Nr. 168/2013 grozīšana, reaģējot uz Covid-19
uzliesmojumu, attiecībā uz īpašiem pasākumiem saistībā ar
L kategorijas sērijas beigu transportlīdzekļiem

Atsauces

COM(2020)0491 – C9-0285/2020 – 2020/0251(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

7.9.2020

Atbildīgā komiteja
Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO
14.9.2020

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu
Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI
14.9.2020

ITRE
14.9.2020

TRAN
14.9.2020

Atzinumu nesniedza
Lēmuma datums

ENVI
13.10.2020

ITRE
13.10.2020

TRAN
24.9.2020

Referenti
Iecelšanas datums

Maria Grapini
21.9.2020

Aizstātie referenti

Petra De Sutter

Vienkāršota procedūra – lēmuma
datums

21.9.2020

Pieņemšanas datums

13.10.2020

Iesniegšanas datums

13.10.2020
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