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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 regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai un ar ko groza 
Regulu (ES) 2019/2088
(05639/2/2020 – C9-0132/2020 –2018/0178(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (05639/2/2020 – C9-0132/2020),

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 17. oktobra 
atzinumu1, 

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2018. gada 5. decembra atzinumu2,

– ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā3 attiecībā uz Komisijas priekšlikumu 
Parlamentam un Padomei (COM(2018)0353),

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

– ņemot vērā provizorisko vienošanos, ko atbildīgās komitejas apstiprināja saskaņā ar 
Reglamenta 74. panta 4. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 67. pantu, 

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas un Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komitejas kopīgās apspriedes saskaņā ar Reglamenta 58. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas un Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A9-0000/2020),

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 

1 OV L 62, 15.2.2019., 103. lpp.
2 OV C 86, 7.3.2019., 24. lpp.
3 Pieņemtie teksti, 28.3.2019., P8_TA(2019)0325.
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dalībvalstu parlamentiem.
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ĪSS PAMATOJUMS

Padomes nostāja pirmajā lasījumā atspoguļo vienošanos, kas pēc juristu lingvistu pārbaudes 
panākta starp Parlamentu un Padomi iestāžu sarunās agrīnā otrā lasījuma posmā. Tā kā 
Ekonomikas un monetārā komiteja (ECON) un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteja (ENVI) 2020. gada 23. janvāra balsojumā minēto iestāžu sarunu 
iznākumu jau apstiprināja, referenti ierosina ECON-ENVI ieteikt plenārsēdē apstiprināt 
Padomes nostāju pirmajā lasījumā bez grozījumiem.


