
 

 

P7_TA(2014)0200 

Lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtas preces ***I 

Eiropas Parlamenta 2014. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas 

Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru nosaka tirdzniecības režīmu, kas piemērojams 

dažām lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtām precēm (COM(2013)0106 – C7-

0048/2013 – 2013/0063(COD)) 

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0106), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 43. panta 2. punktu un 

207. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu 

(C7-0048/2013), 

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

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 10. jūlija atzinumu1, 

– ņemot vērā 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 Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu un Starptautiskās 

tirdzniecības komitejas atzinumu (A7-0260/2013), 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju; 

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 un Komisijai, kā arī dalībvalstu 

parlamentiem. 

                                                 
1  OV C 327, 12.11.2013., 90. lpp. 



 

 

P7_TC1-COD(2013)0063 

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 11. martā, lai pieņemtu 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2014, ar kuru nosaka tirdzniecības 

režīmu, kas piemērojams dažām lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtām precēm un 

atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 1216/2009 un (EK) Nr. 614/2009 

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

tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 510/2014.) 



 

 

Normatīvās rezolūcijas pielikums 

 

Komisijas paziņojums par deleģētajiem aktiem 

 

Saistībā ar šo Regulu Komisija atgādina par saistībām, ko tā uzņēmusies 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 iesniegšanā. 

 
 

 

 

 


