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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 priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par muitas nodokļu 
atcelšanu dažiem ražojumiem
(COM(2020)0496 – C9-0284/2020 – 2020/0253(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2020)0496),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207.panta 
2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0284/2020),

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

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

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

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 un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem. 
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PASKAIDROJUMS

Komisārs F. Hogans un Amerikas Savienoto Valstu tirdzniecības pārstāvis R. Lighthiser 
2020. gada 21. augusta kopīgajā paziņojumā paziņoja par tarifu samazinājumu kopumu, kas ir 
paredzēts, lai apzīmētu tikai procesa sākumu, kas novedīs pie papildu nolīgumiem, kuri radīs 
brīvāku, taisnīgāku un savstarpējāku transatlantisko tirdzniecību1. 

Šajā regulā Komisija ierosina atcelt vairākus muitas tarifus omāriem. Uz šo nodevu atcelšanu 
attiecas divi nosacījumi: a) faktisks ASV tarifu pozīciju samazinājums izvēlētam ražojumu 
skaitam (gatavi ēdieni, konkrēti stikla izstrādājumi no kristāla, virsmas preparāti, 
šaujampulveri, šķiltavas cigarešu aizsmēķēšanai un šķiltavu daļas) un b) ASV atturēšanās 
ieviest jaunus pret Eiropas Savienību vērstus pasākumus, kas apdraud kopīgā paziņojuma mērķus.

Komisija iepazīstināja ar šo iniciatīvu kā pirmo ASV un ES sarunu rezultātā panākto nodevu 
samazinājumu vairāk nekā divu desmitgažu laikā un kā pirmo soli ES un ASV attiecību 
uzlabošanā. Tādējādi tiek saprasts, ka šī “mini vienošanās”, neraugoties uz to, ka tās darbības 
joma ir ļoti ierobežota, varētu arī veicināt notiekošo strīdu izšķiršanu. Turklāt tarifi tiek atcelti 
erga omnes saskaņā ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas principu par „nāciju, kurai 
dodamas lielākās priekšrocības”.

Neraugoties uz notiekošajām domstarpībām saistībā ar ASV tarifiem Eiropas tēraudam un 
alumīnijam, kā arī lauksaimniecības produktiem, Parlamentam būtu jāatbalsta šis nolīgums kā 
pamats atjaunotai konstruktīvai transatlantiskai sadarbībai, kas ir gan ES, gan ASV iedzīvotāju un 
ekonomikas interesēs. Cerams, ka šī tarifu samazinājumu pakete pavērs ceļu turpmākām 
līdzsvarotām, vērienīgākām un visaptverošākām sarunām ar ASV, kurās Parlaments pilnībā pildīs 
savu institucionālo lomu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, referents piekrīt Eiropas Komisijas iesniegtajam priekšlikumam.

1 https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2178

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2178

