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Procedūru simboli

* Konsultācijas procedūra
Nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
Nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga viedokļa pieņemšanai  
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums kopīgā viedokļa 
noraidīšanai vai izmaiņām

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums, izņemot gadījumus, kas 
nosaukti Eiropas Kopienas Līguma 105.,107.,161.un 300. pantos 
un Eiropas Savienības Dibināšanas Līguma 7. pantā

***I Koplēmumu pieņemšanas procedūra (pirmais lasījums)
Nodoto balsu vairākums

***II Koplēmumu pieņemšanas procedūra (otrais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga viedokļa pieņemšanai 
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums kopīgā viedokļa 
noraidīšanai vai izmaiņām 

***III Koplēmumu pieņemšanas procedūra (trešais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga projekta pieņemšanai

(Informācijas par procedūru pamatā ir Komisijas ieteiktais tiesiskais 
pamatojums)  

Grozījumu priekšlikumi likumdošanas tekstos

Parlamentā pieņemtie grozījumi tiek izcelti, rakstot ar treknraksta un 
slīpraksta burtiem. Ja teksta daļas rakstītas parastiem un slīpraksta burtiem, 
tā ir norāde attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem uz sekojošajām 
likumdošanas tekstu daļām, kurās, sagatavojot galīgo teksta variantu, ir 
ieteicama korekcija (piemēram, teksta daļas, kuras kādā valodas formulējumā 
acīmredzot ir kļūdainas vai trūkst). Šiem korekcijas ieteikumiem
nepieciešama attiecīgo tehnisko dienestu piekrišana.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

priekšlikums Padomes lēmumam par Eiropas Kopienas vārdā noslēgtu līgumu starp 
Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par pēdējās piedalīšanos Eiropas Vides 
aģentūras un Eiropas Vides informācijas un novērošanas tīkla darbībā.
(COM(2004)0658 – C6-0173/2004 – 2004/0233(CNS))

(Apspiežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā ieteikumu Padomes lēmumam (COM(2004)0658)1,

– ņemot vērā Līguma 175. panta 1.punktu kopā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo 
teikumu un 300. panta 4. punktu, 

– ņemot vērā Līguma 300. panta 3. punkta pirmo apakšpunktu, uz kā pamata Padome 
apspriežas ar Parlamentu (C6-0173/2004),

– ņemot vērā Reglamenta 51. noteikumu un 87. noteikuma 7. punktu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Budžeta komitejas un Juridiskās komitejas viedokļus (A6-0000/2005),

1. Atbalsta līguma slēgšanu;

2. Norāda tā priekšsēdētājam pārsūtīt tā pozīciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu un Šveices 
Konfederācijas valdībām un parlamentiem.

  
1 OJ C , , p/Vēl nav publicēts OV. 
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EXPLANATORY STATEMENT

Switzerland is one of the major European countries, which has no membership arrangement 
with the European Environment Agency in spite of the useful information and knowledge it 
has concerning the Alps. Switzerland made a formal application to join the Agency in 1999,
the negotiation process for membership was concluded in June 2004. The proposed Council 
decisions would put into effect Swiss membership of both the EEA and EIONET.

The Agreement makes it possible for Switzerland to fully take part in EEA's work 
programme.  It grants conditions for participation, similar to those governing participation for 
the current non-EU Member States of the EEA (Liechtenstein, Iceland and Norway), as well 
as those, which were negotiated for the participation of the candidate countries.

The Agreement is concluded for an unlimited period. The EEA will treat Switzerland as a 
Member State, through equal treatment in terms of provisions of environmental data and 
information and analysis, staffing provisions, contracts to third parties and appointments of 
and participation in Topic Centres. 

Switzerland will have to establish an infrastructure for providing uniform environmental data 
and information on the state of the environment in its territory, it will contribute financially to 
the Agency budget to cover the cost of its participation, and it will have the right to participate 
in the Management Board of the Agency without the right to vote.

The benefits of the Agreement are several:
the provision of reliable and comparable information on the state of the environment in 
Europe will be facilitated and extended, furthermore, it will also support integrated 
assessment and environmental reporting of the ecosystems that are shared by Switzerland and 
its neighbouring countries.


