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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.)
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu, ar ko groza 
Partnerattiecību pagaidu nolīgumu starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā 
okeāna valstīm, no otras puses, lai ņemtu vērā Samoa Neatkarīgās Valsts pievienošanos 
un citu Klusā okeāna salu valstu pievienošanos nākotnē
(COM(2020)0254 – C9-XXXX/2020 – 2020/0121(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (COM(2020)0254),

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 207. panta 4. punkta pirmo daļu un 218. panta 6. punkta otrās 
daļas a) apakšpunkta v) punktu,

– ņemot vērā 2016. gada 4.oktobra rezolūciju par ĀKK un ES turpmākajām attiecībām pēc 
2020. gada (2016/2053(INI))1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2018. gada 29. novembra normatīvo rezolūciju par 
projektu Padomes lēmumam par Samoa pievienošanos Partnerattiecību pagaidu 
nolīgumam starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras 
puses (12281/2018 – C8-0434/2018 – 2018/0291(NLE))2,

– ņemot vērā Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā 
okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās 
dalībvalstīm, no otras puses, kas noslēgts 2000. gada 23. jūnijā Kotonū3,

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

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu (A9-0000/2020),

1. sniedz piekrišanu tam, lai noslēgtu nolīgumu, ar ko groza Partnerattiecību pagaidu 
nolīgumu starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras 
puses;

2. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai.

1 P8_TA(2016)0371.
2 P8_TA(2018)0469.
3 OV L 317, 15.12.2002., 3. lpp.


