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Savienības teritorijā ievestās vai no tās izvestās naudas kontrole ***I
Eiropas Parlamenta 2018. gada 12. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu 
Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības teritorijā ievestās naudas vai no 
tās izvestās naudas kontroli un par Regulas (EK) Nr. 1889/2005 
atcelšanu(COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2016)0825),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 33. un 
114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0001/2017),

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

– ņemot vērā Čehijas parlamenta Deputātu palātas un Spānijas parlamenta iesniegtos 
komentārus par tiesību akta projektu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2017. gada 27. aprīļa 
atzinumu1,

– pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

– ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgās komitejas apstiprinājušas saskaņā 
ar Reglamenta 69.f panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2018. gada 27. jūnija vēstulē 
pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas un Pilsoņu brīvību, tieslietu un 
iekšlietu komitejas kopīgās apspriedes, kas rīkotas saskaņā ar Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas un Pilsoņu brīvību, tieslietu un 

1 OV C 246, 28.7.2017., 22. lpp.



iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0394/2017),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.
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Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 12. septembrī, lai 
pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/... par Savienības teritorijā 
ievestās skaidras naudas vai no tās izvestās skaidras naudas kontroli un par Regulas 
(EK) Nr. 1889/2005 atcelšanu

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst 
galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2018/1672.)


