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PIEŅEMTIE TEKSTI 
 

P8_TA(2017)0081 

Pārtikas un dzīvnieku barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku 

veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem ***II 

Eiropas Parlamenta 2017. gada 15. marta normatīvā rezolūcija par Padomes nostāju 

pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par oficiālajām 

kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti 

pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, 

augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) 

Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, 

Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes 

Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK, un atceļ 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, 

Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 

96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) 

(10755/1/2016 – C8-0015/2017 – 2013/0140(COD)) 

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums) 

Eiropas Parlaments,  

– ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (10755/1/2016 – C8-0015/2017), 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 16. oktobra 

atzinumu1, 

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2013. gada 29. novembra atzinumu2, 

– ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā3 attiecībā uz Komisijas priekšlikumu 

Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0265),  

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu, 

– ņemot vērā Reglamenta 67.a pantu, 

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

                                                 
1  OV C 67, 6.3.2014., 166. lpp. 
2  OV C 114, 15.4.2014., 96. lpp. 
3  Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0380. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=OJ:C:2014:114:TOC


 

 

otrajam lasījumam (A8-0022/2017), 

1. apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā; 

2. konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju; 

3. uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu; 

4. uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir 

ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru 

nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī; 

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

dalībvalstu parlamentiem. 

 


