
PR\1222025LV.docx PE663.189v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments
2019-2024

Ārlietu komiteja
Starptautiskās tirdzniecības komiteja

2020/0382(NLE)

28.1.2021

***
IETEIKUMA PROJEKTS
par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu 
Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas 
Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas 
Apvienoto Karalisti, no otras puses, un Nolīgumu starp Eiropas Savienību un 
Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti par drošības procedūrām 
klasificētas informācijas apmaiņai un aizsardzībai
(xxxx/2020 – C9-xxxx/2020 – 2020/0382(NLE))

Ārlietu komiteja
Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Referenti: Kati Piri un Christophe Hansen

Kopīgā komiteju procedūra — Reglamenta 58. pants



PE663.189v01-00 2/6 PR\1222025LV.docx

LV

PR_NLE-AP_Agreement

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.)
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Tirdzniecības un 
sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no 
vienas puses, un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti, no otras puses, un 
Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti 
par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai un aizsardzībai
(COM(2020)0856 – C9-xxxx/2021 – 2020/0382(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (COM(2020)0856),

– ņemot vērā Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas 
Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto 
Karalisti, no otras puses (xxxx/2021),  

– ņemot vērā projektu Nolīgumam starp Eiropas Savienību un Lielbritānijas un 
Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti par drošības procedūrām klasificētas informācijas 
apmaiņai un aizsardzībai (xxxx/2021), 

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 217. pantu, 218. panta 6. punkta otro daļu, 218. panta 7. 
punktu un 218. panta 8. punkta otro daļu (xxxx/2020),

– ņemot vērā Parlamenta 2020. gada 12. februāra rezolūciju par ierosinātajām pilnvarām 
sarunās par jaunu partnerību ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti1,

– ņemot vērā Parlamenta 2020. gada 18. jūnija ieteikumu sarunām par jaunu partnerību ar 
Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti2;

– ņemot vērā Reglamenta 105. panta 1. un 4. punktu un 114. panta 7. punktu,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas un Starptautiskās tirdzniecības komitejas kopīgās 
apspriedes saskaņā ar Reglamenta 58. pantu,

– ņemot vērā Attīstības komitejas, Budžeta kontroles komitejas, Ekonomikas un 
monetārās komitejas, Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, Vides, sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komitejas, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas, Transporta un tūrisma 
komitejas, Reģionālās attīstības komitejas, Zivsaimniecības komitejas, Kultūras un 
izglītības komitejas, Juridiskās komitejas, Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 
komitejas un Konstitucionālo jautājumu komitejas vēstules,

1 Pieņemtie teksti, P9_TA-PROV(2020)0033.
2 Pieņemtie teksti, P9_TA-PROV(2020)0152.
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– ņemot vērā Ārlietu komitejas un Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu (A9-
0000/2021),

1. sniedz piekrišanu Tirdzniecības un sadarbības nolīguma starp Eiropas Savienību un 
Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas 
Apvienoto Karalisti, no otras puses, un Nolīguma starp Eiropas Savienību un 
Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti par drošības procedūrām klasificētas 
informācijas apmaiņai un aizsardzībai noslēgšanai;

2. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem, kā arī Apvienotās Karalistes valdībai un parlamentam.


