
 

 

P7_TA(2013)0566 

Stabilitātes instruments ***I 

Eiropas Parlamenta 2013. gada 11. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu 

Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Stabilitātes instrumentu 

(COM(2011)0845 – C7-0497/2011 – 2011/0413(COD)) 

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0845), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 209. panta 

1. punktu un 212. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi 

priekšlikumu (C7-0497/2011), 

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

– ņemot vēra Padomes pārstāvja 2013. gada 4. decembra vēstulē pausto apņemšanos 

apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 

4. punktu, 

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu, 

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu un Attīstības komitejas, Starptautiskās tirdzniecības 

komitejas un Budžeta komitejas atzinumus (A7-0451/2013), 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju; 

2. pieņem zināšanai Komisijas paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai; 

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

grozīt vai aizstāt ar citu tekstu; 

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

parlamentiem. 



 

 

P7_TC1-COD(2011)0413 

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 11. decembrī, lai 

pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2014, ar ko izveido 

Stabilitātes un miera veicināšanas instrumentu 

 

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

galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 230/2014.) 

 



 

 

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS 

Eiropas Komisijas deklarācija par stratēģisko dialogu ar Eiropas Parlamentu1 

 

Pamatojoties uz LES 14. pantu, Eiropas Komisija veidos stratēģisko dialogu ar Eiropas 

Parlamentu pirms Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 230/2014 (2014. gada 11. 

marts), ar ko izveido ar ko izveido Stabilitātes un miera veicināšanas instrumentu, plānošanas 

un vajadzības gadījumā pēc sākotnējas apspriedes ar attiecīgajiem labuma guvējiem. Eiropas 

Komisija iesniegs Eiropas Parlamentam attiecīgos pieejamos dokumentus par plānošanu, 

norādot katrai valstij/reģionam paredzēto indikatīvo piešķīrumu un katras valsts/reģiona 

prioritātes, iespējamos rezultātus un pa prioritārajām ģeogrāfiskajām programmām iedalītus 

indikatīvos piešķīrumus, kā arī palīdzības izvēles iespējas2. Eiropas Komisija iesniegs Eiropas 

Parlamentam attiecīgos pieejamos dokumentus par plānošanu ar norādītām tematiskām 

prioritātēm, iespējamiem rezultātiem, palīdzības izvēles iespējām2 un finanšu piešķīrumiem 

tematiskajās programmās paredzētajām prioritātēm. Eiropas Komisija ņems vērā Eiropas 

Parlamenta pausto nostāju šajā jautājumā. 

 

Šīs regulas spēkā esamības laikā Eiropas Komisija veidos stratēģisko dialogu ar Eiropas 

Parlamentu, sagatavojot vidusposma pārskatu un pirms jebkādas būtiskas plānošanas 

dokumentu pārskatīšanas. 

 

Pēc Eiropas Parlamenta uzaicinājuma Eiropas Komisija skaidros, kur Eiropas Parlamenta 

apsvērumi plānošanas dokumentos ir ņemti vērā, un visus citus ieteikumus saistībā ar 

stratēģisko dialogu.  

_______________________ 

 
(1)  Eiropas Komisija būs pārstāvēta atbildīgā komisāra līmenī. 

 

(2)  Vajadzības gadījumā. 

 

                                                 
1  Eiropas Komisija būs pārstāvēta atbildīgā komisāra līmenī. 
2  Vajadzības gadījumā. 


