
 

 

P7_TA(2013)0540 

Civilās aizsardzības mehānisms ***I 

Eiropas Parlamenta 2013. gada 10. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu 

Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Savienības Civilās aizsardzības 

mehānismu (COM(2011)0934 – C7-0519/2011 – 2011/0461(COD)) 

 

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0934), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 196. pantu, 

saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7–0519/2011), 

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

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2012. gada 19. jūlija atzinumu1, 

– ņemot vērā Padomes pārstāvja 2013. gada 9. oktobra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt 

Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,  

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu, 

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 

Attīstības komitejas, Ārlietu komitejas, Budžeta komitejas un Reģionālās attīstības 

komitejas atzinumus (A7-0003/2013), 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju; 

2. Apstiprina Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgo paziņojumu, kas pievienots šai 

rezolūcijai; 

3. Pieņem zināšanai Komisijas paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai; 

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

grozīt vai aizstāt ar citu tekstu; 

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

parlamentiem. 

                                                 
1  OV C 277, 13.9.2012., 164. lpp. 



 

 

P7_TC1-COD(2011)0461 

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 10. decembrī, lai 

pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. ../2013/ES par Savienības civilās 

aizsardzības mehānismu 

 

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst 

galīgajam tiesību aktam Lēmumam Nr. 1313/2013/ES.) 



 

 

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS 

Komisijas paziņojums 

Neskarot ikgadējo budžeta procedūru, Komisija ir iecerējusi kopš 2015. gada janvāra Eiropas 

Parlamentam iesniegt gada ziņojumu par šā lēmuma īstenošanu, tostarp I pielikumā izklāstīto 

budžeta līdzekļu sadalījumu. Šīs pieejas pamatā ir civilās aizsardzības politikas specifika, un tā 

nerada precedentu attiecībā uz pārējiem finanšu instrumentiem. 

 

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas paziņojums 

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija ņem vērā pieeju, kas izmantota 19. panta 4. un 6. 

punktā un I pielikumā un kas atbilst šā lēmuma specifiskajām iezīmēm, un tā nerada precedentu 

attiecībā uz pārējiem finanšu instrumentiem. 


