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Lēmums, ar ko Francijai piešķir pilnvaras slēgt starptautisku nolīgumu 
attiecībā uz Lamanša tuneli ***I
Eiropas Parlamenta 2020. gada 8. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu 
Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Francijai piešķir pilnvaras risināt 
sarunas par nolīgumu, ar kuru papildina tās spēkā esošo divpusējo līgumu ar Apvienoto 
Karalisti par Lamanša pastāvīgā savienojuma būvniecību un ekspluatāciju, ko veic 
privāti koncesionāri (COM(2020)0622(COR1) – C9-0211/2020 – 2020/0160(COD))
(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2020)0622(COR1)),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 2. panta 
1. punktu un 91. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-
0211/2020),

– ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

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

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2020. gada 16. septembra 
atzinumu1

– pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

– ņemot vērā Padomes pārstāvja 2020. gada 9. septembra vēstulē pausto apņemšanos 
apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. 
panta 4. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 59., 40. un 163. pantu,

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 

1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.



aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.



P9_TC1-COD(2020)0160

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2020. gada 8. oktobrī, lai 
pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu (ES) 2020/..., ar ko Francijai 
piešķir pilnvaras risināt sarunas, parakstīt un noslēgt starptautisku nolīgumu, ar kuru 
papildina Līgumu starp Franciju un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti 
par Lamanša pastāvīgā savienojuma būvniecību un ekspluatāciju, ko veic privāti 
koncesionāri

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst 
galīgajam tiesību aktam Lēmumam (ES) 2020/1531.)


