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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

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

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā 

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu 
attiecībā uz Eiropas pārrobežu sadarbības grupas izveidi
(00000/2006 – C6-0000/2006 – 2004/0168(COD))

(Koplēmuma procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (00000/2006 – C6-0000/2006),

– ņemot vērā tā nostāju pirmajā lasījumā1 attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei (KOM(2004)0496)2,

– ņemot vērā grozīto Komisijas priekšlikumu (KOM(2006)0094)3,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 67. pantu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ieteikumus otrajam lasījumam 
(A6-0000/2006),

1. apstiprina kopējo nostāju;

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

3. uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar EK 
līguma 254. panta 1. punktu;

4. uzdod Parlamenta ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir pārbaudīts, ka visas 
procedūras ir pilnībā veiktas, un, vienojoties ar Padomes ģenerālsekretāru, nodrošināt, lai 
to publicētu "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī";

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

  
1Pieņemtie teksti, 6.7.2005., P6_TA(2005)0280.
2 OV vēl nav publicēts.
3 OV vēl nav publicēts.
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PASKAIDROJUMS

Komisijas priekšlikuma mērķis attiecībā uz Eiropas pārrobežu sadarbības grupas (EGCC) 
izveidi bija stiprināt un veicināt pārrobežu, starptautisko un starpreģionālo sadarbību, kuras 
mērķis ir panākt sociālo, ekonomisko un teritoriālo kohēziju. Ņemot vērā pārrobežu darbību 
īstenošanas grūtības, ar kādām saskārās dalībvalstis, un vietējās un reģionālās varas iestādes, 
Kopienas līmenī ir nepieciešams ieviest sadarbības instrumentu, kas ļautu kopienas teritorijā 
izveidot sadarbības grupu ar juridisku statusu. Eiropas pārrobežu sadarbības grupa jāizmanto 
kā fakultatīvs līdzeklis. 

Ziņojumu par Eiropas teritoriālās sadarbības grupas (EGTC) izveidi Eiropas Parlaments 
vienbalsīgi pieņēma pirmajā lasījumā 2005. gada jūlijā. Šim jaunajam instrumentam referents 
ierosināja atšķirīgu nosaukumu, lai atspoguļotu Eiropas teritoriālās sadarbības jaunā mērķa, 
ko Komisija ierosināja laika periodam no 2007. gada līdz 2013. gadam, trīs aspektus —
pārrobežu, starptautiskā un reģionālā sadarbība. Eiropas Parlamenta nostājā ir ņemtas vērā 
Eiropadomes ierosinātās svarīgās izmaiņas, kur ievērojami palielināta dalībvalstu loma, it 
sevišķi šādos pantos: 

Ø EGTC izveidošana (3. panta 2. punkts),
Ø publiskā finansējuma vadības kontrole (3.b pants),
Ø likvidācija, maksātnespēja, maksājumu pārtraukšana un atbildība (8.a pants).

Lai gan ir veiktas būtiskas izmaiņas, referents tomēr uzskata, ka ir saglabāta Eiropas 
teritoriālās sadarbības grupas būtība. Turklāt, stājoties spēkā šim instrumentam, tiks sekmēta 
pārrobežu, starptautiskās un starpreģionālās sadarbības stiprināšana Kopienā starp 
dalībvalstīm, lai īstenotu teritoriālās sadarbības programmas, ko līdzfinansē Kopiena vai arī, 
ko īsteno bez finansiāla ieguldījuma (Līguma 159. panta 3. punkts).


