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Vairāku valstu izslēgšana no tirdzniecības atvieglojumiem***I 

Eiropas Parlamenta 2012. gada 13. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu 

Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulas (EK) 

Nr. 1528/2007 I pielikumu attiecībā uz vairāku valstu izslēgšanu no to reģionu vai valstu 

saraksta, kas pabeigušas sarunas. (COM(2011)0598 – C7-0305/2011 – 2011/0260(COD)) 

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2011)0598), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. panta 

2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7–0305/2011), 

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

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu, 

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu un Attīstības komitejas 

atzinumu (A7-0207/2012), 

1. pieņem turpmāk izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā; 

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 

grozīt vai aizstāt ar citu tekstu; 

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu 

parlamentiem. 



 

P7_TC1-COD(2011)0260 

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2012. gada 13. septembrī, lai 

pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../2012, ar ko groza 

Padomes Regulas (EK) Nr. 1528/2007 I pielikumu attiecībā uz vairāku valstu izslēgšanu 

no to reģionu vai valstu saraksta, kas pabeigušas sarunas 

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. panta 2. punktu, 

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu, 

pēc tiesību akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem, 

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru1, 

                                                 
1 Eiropas Parlamenta 2012. gada 13. septembra nostāja. 



tā kā: 

(1) Sarunas par ekonomisko partnerattiecību nolīgumiem (EPN jeb Nolīgumi) starp:  

CARIFORU reģiona valstīm, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, 

no otras puses, tika noslēgtas 2007. gada 16. decembrī;  

Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālāfrikas līgumslēdzēju 

pusi, no otras puses, tika noslēgtas 2007. gada 17. decembrī (Kamerūnas Republiku);  

Ganas Republiku, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras 

puses, tika noslēgtas 2007. gada 13. decembrī;  

Kotdivuāras Republiku, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no 

otras puses, tika noslēgtas 2007. gada 7. decembrī;  

Austrumāfrikas un Āfrikas dienvidu daļas valstīm, no vienas puses, un Eiropas 

Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, tika noslēgtas 2007. gada 28. novembrī 

(Seišelu Salu Republika un Zimbabves Republika), 2007. gada 4. decembrī 

(Maurīcijas Republika), 2007. gada 11. decembrī (Komoru Savienība un 

Madagaskaras Republika) un 2008. gada 30. septembrī (Zambijas Republika);  

Dienvidāfrikas Attīstības kopienas (DAK) EPN valstīm, no vienas puses, un Eiropas 

Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, tika noslēgtas 2007. gada 23. novembrī 

(Botsvānas Republika, Lesoto Karaliste, Svazilendas Karaliste, Mozambikas 

Republika) un 2007. gada 3. decembrī (Namībijas Republika);  

Austrumāfrikas Kopienas (AĀK) partnervalstīm, no vienas puses, un Eiropas Kopienu 

un tās dalībvalstīm, no otras puses, tika noslēgtas 2007. gada 27. novembrī;  

Klusā okeāna valstīm, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no 

otras puses, tika noslēgtas 2007. gada 23. novembrī. 



(2) Pēc sarunu pabeigšanas par Nolīgumiem ar Antigvu un Barbudu, Bahamu Salu 

Sadraudzību, Barbadosu, Belizu, Botsvānas Republiku, Burundijas Republiku, 

Kamerūnas Republiku, Komoru Savienību, Kotdivuāras Republiku, Dominikas 

Sadraudzību, Dominikānas Republiku, Fidži Suverēno Demokrātisko Republiku, 

Ganas Republiku, Grenādu, Gajānas Kooperatīvo Republiku, Haiti Republiku, 

Jamaiku, Kenijas Republiku, Lesoto Karalisti, Madagaskaras Republiku, Maurīcijas 

Republiku, Mozambikas Republiku, Namībijas Republiku, Papua-Jaungvinejas 

Neatkarīgo Valsti, Ruandas Republiku, Sentkitsas un Nevisas Federāciju, Sentlusiju, 

Sentvinsentu un Grenadīnām, Seišelu Salu Republiku, Surinamas Republiku, 

Svazilendas Karalisti, Tanzānijas Savienoto Republiku, Trinidādas un Tobāgo 

Republiku, Ugandas Republiku, Zambijas Republiku1 un Zimbabves Republiku 

minētās valstis varēja iekļaut I pielikumā Padomes 2007. gada 20. decembra 

Regulā (EK) Nr. 1528/2007, ar ko dažu tādu valstu izcelsmes izstrādājumiem, kuras 

ietilpst Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu grupā, piemēro 

režīmu, kas paredzēts nolīgumos, ar ko izveido ekonomisko partnerattiecību 

nolīgumus vai kuru rezultātā notiek to izveide2. 

                                                 
1 OV L 330, 9.12.2008., 1. lpp. 
2 OV L 348, 31.12.2007., 1. lpp. 



(3) Botsvānas Republika, Burundijas Republika, Kamerūnas Republika, Komoru 

Savienība, Kotdivuāras Republika, Fidži Suverēnā Demokrātiskā Republika, Ganas 

Republika, Haiti Republika, Kenijas Republika, Lesoto Karaliste, Mozambikas 

Republika, Namībijas Republika, Ruandas Republika, Svazilendas Karaliste, 

Tanzānijas Savienotā Republika, Ugandas Republika, Zambijas Republika un 

Zimbabves Republika nav veikušas nepieciešamos pasākumus, lai ratificētu attiecīgos 

Nolīgumus.  

(4) Tāpēc, ņemot vērā 2. panta 3. punktu un jo īpaši b) apakšpunktu Regulā (EK) 

Nr. 1528/2007, minētās regulas I pielikums būtu jāgroza, svītrojot no tā minētās 

valstis.  



(5) Lai nodrošinātu iespēju partnervalstis ātri atjaunot minētās regulas I pielikumā, tiklīdz 

tās veikušas attiecīgo Nolīgumu ratifikācijai nepieciešamos pasākumus laikā, kamēr 

tie vēl nav stājušies spēkā, tiesības pieņemt tiesību aktus atbilstīgi 290. pantam 

Līgumā par Eiropas Savienības darbību tiek nodotas Komisijai attiecībā uz to valstu 

atjaunošanu I pielikumā, kuras ar šo regulu no tā svītrotas. Īpaši svarīgi ir tas, lai 

sagatavošanas darbu laikā Komisija veiktu atbilstīgu apspriešanos, arī ar ekspertiem. 

Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, 

savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un 

Padomei. Komisijai būtu jāsniedz pilnīga informācija un dokumentācija par tās 

sanāksmēm ar valstu ekspertiem saistībā ar deleģēto aktu sagatavošanu un 

īstenošanu. Komisijai būtu jāaicina Parlamenta eksperti piedalīties šajās sanāksmēs. 

[Gr. 1] 

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU. 



1. pants 

Regulu (EK) Nr. 1528/2007 groza šādi:  

1) regulā iekļauj šādus pantus: 

"2.a pants 

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus tiesību aktus saskaņā ar 2.b pantu, lai grozītu 

I pielikumu, atjaunojot sarakstā tos reģionus vai valstis no ĀKK valstīm, kuras ar 

[Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../..] no pielikuma svītrotas un 

kuras pēc svītrošanas no I pielikuma ir veikušas attiecīgo Nolīgumu ratifikācijai 

nepieciešamos pasākumus. 

2.b pants 

Deleģēšana 

1. Komisijai piešķir deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras ar šajā pantā minētajiem 

nosacījumiem. 

 

                                                 
  Šīs regulas numurs. 



2. Pilnvaru deleģēšanu, kas minēta 2.a pantā, Komisijai piešķir uz nenoteiktu 

piecu gadu laikposmu, sākot no dienas, kad šī regula stājas spēkā. …. 

Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus 

mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek 

automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas 

Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs 

mēnešus pirms katra laikposma beigām. [Gr. 2] 

3. Eiropas Parlaments vai Padome var jebkurā brīdī atsaukt 2.a pantā minēto 

pilnvaru deleģējumu. Ar lēmumu par atsaukšanu tiek izbeigts tajā norādīto 

pilnvaru deleģējums. Tas stājas spēkā dienu pēc lēmuma publicēšanas Eiropas 

Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā datumā, kas norādīts lēmumā. Tas 

neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus. 

                                                 
  Šīs regulas spēkā stāšanās datums. 



4. Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, tā par to paziņo vienlaicīgi Eiropas 

Parlamentam un Padomei. 

5. Saskaņā ar 2.a pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos 

mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un 

Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja 

pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir 

informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 

Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 2 mēnešiem 

četriem mēnešiem. [Gr. 3] 

___________________ 

* OV L .. , .. .. lpp." 

2) Regulas I pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu. 



2. pants 

Šī regula stājas spēkā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 

To piemēro no 2014. gada 1. janvāra 2016. gada 1. janvāra. [Gr. 4] 

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs. 

Briselē, 

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā — 

priekšsēdētājs priekšsēdētājs



PIELIKUMS 

"I PIELIKUMS 

To reģionu vai valstu saraksts, kas pabeigušas sarunas 2. panta 2. punkta nozīmē 

ANTIGVA UN BARBUDA 

BAHAMU SALU SADRAUDZĪBA 

BARBADOSA 

BELIZA 

DOMINIKAS SADRAUDZĪBA 

DOMINIKĀNAS REPUBLIKA 

GRENĀDA 

GAJĀNAS KOOPERATĪVĀ REPUBLIKA  



JAMAIKA 

MADAGASKARAS REPUBLIKA 

MAURĪCIJAS REPUBLIKA  

PAPUA-JAUNGVINEJAS NEATKARĪGĀ VALSTS 

SENTKITSAS UN NEVISAS FEDERĀCIJA 

SENTLUSIJA 

SENTVINSENTA UN GRENADĪNAS 

SEIŠELU SALU REPUBLIKA 

SURINAMAS REPUBLIKA 

TRINIDĀDAS UN TOBĀGO REPUBLIKA" 


