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Olīveļļas un citu lauksaimniecības produktu imports no Turcijas ***I 

Eiropas Parlamenta 2014. gada 14. janvāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu 

Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz Komisijai piešķiramajām 

deleģētajām un īstenošanas pilnvarām groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2008/97, 

Regulu (EK) Nr. 779/98 un Regulu (EK) Nr. 1506/98 par olīveļļas un citu 

lauksaimniecības produktu importu no Turcijas (COM(2011)0918 – C7-0005/2012 – 

2011/0453(COD)) 

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2011)0918), 

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

saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0005/2012), 

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

– ņemot vērā Padomes pārstāvja 2013. gada 28. 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 Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A7-0209/2012), 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju1; 

2. pieņem zināšanai Komisijas paziņojumus, kas pievienoti šīs rezolūcijas pielikumā; 

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. 

                                                 
1 Ar šo nostāju aizstāj 2012. gada 12. septembrī pieņemtos grozījumus (Pieņemtie teksti 

P7_TA(2012)0329). 



P7_TC1-COD(2011)0453 

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 14. janvārī, lai 

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

Komisijai piešķiramajām deleģētajām un īstenošanas pilnvarām groza Padomes Regulu 

(EK) Nr. 2008/97, Regulu (EK) Nr. 779/98 un Regulu (EK) Nr. 1506/98 par olīveļļas un 

citu lauksaimniecības produktu importu no Turcijas 

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

galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 255/2014.) 



NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS 

Komisijas paziņojums par kodifikāciju 

Šīs regulas pieņemšana ietvers ievērojamu skaitu grozījumu attiecīgajos aktos. Lai uzlabotu 

attiecīgo aktu skaidrību, Komisija ierosinās aktus kodificēt pēc iespējas drīz pēc tam, kad abas 

šīs regulas būs pieņemtas, un vēlākais līdz 2014. gada 30. septembrim. 

Komisijas paziņojums par deleģētajiem aktiem 

Saistībā ar šo regulu Komisija atgādina par apņemšanos, ko tā paudusi Pamatnolīguma par 

Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām 15. punktā, proti, sniegt Parlamentam 

pilnīgu informāciju un dokumentāciju par sanāksmēm ar valstu ekspertiem saistībā ar tās darbu 

deleģēto aktu sagatavošanā. 


