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Starptautiskās konvencijas par bīstamām un kaitīgām vielām 2010. gada 

protokola ratificēšana un pievienošanās tam attiecībā uz tiesu iestāžu 

sadarbības aspektiem civillietās *** 

Eiropas Parlamenta 2017. gada 5. aprīļa normatīvā rezolūcija par projektu Padomes 

lēmumam par to, lai dalībvalstis Savienības interesēs ratificētu Starptautiskās 

konvencijas par atbildību un kaitējuma kompensāciju sakarā ar bīstamu un kaitīgu 

vielu pārvadāšanu pa jūru 2010. gada protokolu un pievienotos tam attiecībā uz 

aspektiem, kas saistīti ar tiesu iestāžu sadarbību civillietās (14112/2015 – C8-0409/2015 – 

2015/0136(NLE)) 

(Piekrišana) 

Eiropas Parlaments,  

– ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (14112/2015), 

– ņemot vērā 1996. gada Starptautisko konvenciju par atbildību un kaitējuma 

kompensāciju sakarā ar bīstamu un kaitīgu vielu pārvadāšanu pa jūru (1996. gada HNS 

konvencija), 

– ņemot vērā 1996. gada HNS konvencijas 2010. gada protokolu, 

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 81. pantu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta 

v) punktu (C8-0409/2015), 

– ņemot vērā Līgumiem pievienoto 22. protokolu par Dānijas nostāju, 

– ņemot vērā Padomes 2002. gada 18. novembra Lēmumu Nr. 2002/971/EK, ar ko 

dalībvalstīm Kopienas interesēs atļauj 1996. gada Starptautisko konvenciju par atbildību 

un zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar bīstamu un kaitīgu vielu jūras pārvadājumiem 

(HNS konvencija) ratificēt vai pievienoties tai1, 

– ņemot vērā Tiesas 2014. gada 14. oktobra atzinumu2, 

                                                 
1  OV L 337, 13.12.2002., 55. lpp. 
2  Tiesas 2014. gada 14. oktobra atzinums, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303. 



 

 

– ņemot vērā 2016. gada 8. jūnija pagaidu rezolūciju par Padomes lēmuma projektu1, 

– ņemot vērā Komisijas reakciju 2016. gada 4. oktobrī uz Parlamenta 2016. gada 4. 

oktobra pagaidu rezolūciju, 

– ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu un 108. panta 7. punktu, 

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ieteikumu (A8-0078/2017), 

1. sniedz piekrišanu tam, lai dalībvalstis Eiropas Savienības interesēs ratificētu 

Starptautiskās konvencijas par atbildību un kaitējuma kompensāciju sakarā ar bīstamu 

un kaitīgu vielu pārvadāšanu pa jūru 2010. gada protokolu un pievienotos tam attiecībā 

uz aspektiem, kas saistīti ar tiesu iestāžu sadarbību civillietās; 

2. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, kā arī 

dalībvalstu valdībām un parlamentiem. 

                                                 
1  Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0260. 


