
CM\1192582LV.docx PE643.201v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments
2019-2024

Juridiskā komiteja

(0012/2019)

13.11.2019

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Inovāciju 
un tehnoloģiju institūtu (pārstrādāta redakcija)
(COM2019/0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

Saskaņā ar Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas 
tehnikas strukturētāku izmantošanu1 visus Komisijas iesniegtos tiesību aktu pārstrādāšanas 
priekšlikumus izskata konsultatīvā darba grupa, kas sastāv no Eiropas Parlamenta, Padomes 
un Komisijas juridisko dienestu darbiniekiem.

Pielikumā pievienots konsultatīvās darba grupas atzinums par iepriekš minēto priekšlikumu.

Paredzams, ka Juridiskā komiteja savu viedokli par šo atzinumu izteiks 2019. gada 
2. decembra sanāksmē.

Pielikums

1 OV C 77, 28.3.2002., 1. lpp.
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Pielikums

JURIDISKO DIENESTU
KONSULTATĪVĀ DARBA GRUPA

Briselē, 2019. gada 7. novembrī

ATZINUMS

ADRESĀTI: EIROPAS PARLAMENTS
PADOME
KOMISIJA

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Inovāciju un 
tehnoloģiju institūtu (pārstrādāta redakcija)
COM(2019)0331, 11.7.2019. – 2019/0151(COD)

Ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas 
tehnikas strukturētāku izmantošanu un jo īpaši tā 9. punktu, konsultatīvā darba grupa, kuras 
sastāvā ir Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu pārstāvji, rīkoja 
sanāksmes 2019. gada 18. un 26. septembrī, lai izskatītu iepriekšminēto Komisijas iesniegto 
priekšlikumu. 

Šajās sanāksmēs2, izskatot priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru 
pārstrādā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regulu (EK) Nr. 294/2008 
par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta izveidi, Konsultatīvā darba grupa, savstarpēji 
vienojoties, lēma šādi.

1. Šāds teksts būtu jāiezīmē ar pelēko fonu, ko pārstrādātajos priekšlikumos parasti izmanto, 
lai izceltu būtiskus grozījumus:
– Regulas (EK) Nr. 294/2008 visa 6. apsvēruma teksta svītrošana;
– 6. panta g) punktā papildināšana ar noslēguma frāzi “popularizējot ZIK kā izcilus partnerus 
inovācijas jomā”;
– 11. panta 3. punktā vārda un salikteņa daļas “partnerības pamat” pievienošana pirms vārda 
“nolīguma” teikuma beigās;
– 17. panta 5. punktā vārdu “no Kopienas budžeta” aizstāšana ar vārdiem “saskaņā ar citu 
Savienības programmu”;
– I pielikuma 2. sadaļas 2. punkta i) apakšpunktā vārdu “valodas politiku” aizstāšana ar 
vārdiem “darba valodām”;
– I pielikuma 6. sadaļas 1. punktā vārdu “direktoru un” svītrošana.
2. 11. panta 2. punktā pievienotais vārds “Savienība” būtu jāiezīmē ar pielāgošanas bultiņām.

2 Konsultatīvā darba grupa strādāja ar priekšlikuma tekstu angļu valodā, kas ir apspriežamā teksta oriģinālvaloda.
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3. 22. pantā Regulas (EK) Nr. 294/2008 21. panta 4. punktā esošais formulējums, kas pilnībā 
apzīmēts ar “būtiska svītrojuma” zīmi, būtu jālasa šādi: “Pēc Padomes ieteikuma Eiropas 
Parlaments līdz N + 2 gada 15. maijam sniedz direktoram EIT N gada budžeta izpildes 
apstiprinājumu.”

Priekšlikuma izskatīšanas laikā konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, secināja, ka 
priekšlikumā nav ietverti citi būtiski grozījumi kā vienīgi tie, kas tajā skaidri norādīti. 
Konsultatīvā darba grupa arī konstatēja, ka attiecībā uz spēkā esošā tiesību akta negrozītajiem 
noteikumiem priekšlikumā ir paredzēta tikai to kodifikācija, negrozot to būtību.

F. DREXLER T. BLANCHET L. ROMERO REQUENA
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