
 

 

P7_TA(2014)0246 

Radioiekārtas ***I 

Eiropas Parlamenta 2014. gada 13. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas 

Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz 

radioiekārtu pieejamību tirgū (COM(2012)0584 – C7-0333/2012 – 2012/0283(COD)) 

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2012)0584), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 

saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0333/2012), 

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

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 13. februāra 

atzinumu1, 

– ņemot vērā Padomes pārstāvja 2014. gada 17. janvāra vēstulē pausto apņemšanos 

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

4. punktu,  

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu, 

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu (A7-0316/2013), 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju; 

2. apstiprina Parlamenta paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai un kas tiks publicēts 

Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstneša L sērijā vienlaikus ar galīgo leģislatīvo aktu; 

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  OV C 133, 9.5.2013., 58. lpp. 



 

 

P7_TC1-COD(2012)0283 

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 13. martā, lai 

pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/.../ES par dalībvalstu tiesību 

aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un ar ko atceļ 

Direktīvu 1999/5/EK 

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

galīgajam tiesību aktam Direktīvai 2014/53/ES.) 



 

 

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS 

EIROPAS PARLAMENTA PAZIŅOJUMS 

Eiropas Parlaments uzskata, ka tikai tādos gadījumos un ciktāl komiteju sanāksmēs tiek 

apspriesti īstenošanas akti Regulas (ES) Nr. 182/2011 izpratnē, tās var uzskatīt par 

komitoloģijas komitejām Pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām 

I pielikumā minētajā nozīmē. Tāpēc tādos gadījumos un ciktāl komiteju sanāksmēs tiek 

apspriesti citi jautājumi, uz šīm sanāksmēm attiecas Pamatnolīguma 15. punkts. 

 


