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PR_COD_1am

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 priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 
…/… par uzturvērtības un veselības norādēm pārtikai
(COM(2006)0607 – C6-0338/2006 – 2006/0195(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2006)0607)1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija 
Parlamentam iesniedza priekšlikumu (C6-0338/2006),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu 
(A6-0000/2006),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz apspriesties ar Parlamentu, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo 
priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
1. PANTA 1. PUNKTS

1., 3. un 4. pants (Regula (EK) Nr. .../...)

(1) Regulas 1. panta 2. punkta otrajā daļā, 
3. panta d) punktā un 4. panta 1. punkta 
pirmajā un sestajā daļā vārdkopu „25. 
panta 2. punktā” aizstāj ar vārdkopu 
„25. panta 3. punktā”.

(1) Regulas 1. panta 2. punkta otrajā daļā, 
1. panta 4. punktā, 3. panta d) punktā,
4. panta 1. punkta pirmajā un sestajā daļā, 
4. panta 5. punktā, 8. panta 2. punktā, 
13. panta 3. un 4. punktā, 17. panta 
3. punktā, 18. panta 4. punkta otrajā daļā, 
28. panta 4. punkta b) apakšpunktā un 
28. panta 6. punkta a) apakšpunkta (ii) 
daļā vārdkopu „25. panta 2. punktā” aizstāj 
ar vārdkopu „25. panta 3. punktā”.

  
1 OV vēl nav publicēts.



PE 380.722v01-00 6/6 PR\636460LV.doc

LV

Grozījums Nr. 2
1. PANTA 2. PUNKTS

4., 8., 13. un 17. pants (Regula (EK) Nr. .../...)

(2) Regulas 4. panta 5. punktā, 8. panta 
2. punktā, 13. panta 3. un 4. punktā un 
17. panta 3. punktā vārdkopu „25. panta 
2. punktā” aizstāj ar vārdkopu „25. panta 
4. punktā”.

svītrots

Grozījums Nr. 3
1. PANTA 3. PUNKTS

25. panta 4. punkts (Regula (EK) Nr. .../...)

4. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1.–4. 
punktu, 5. punkta b) apakšpunktu un 7. 
pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

svītrots

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 3. punkta 
c) apakšpunktā un 4. punkta b) un e) 
apakšpunktā noteiktie laika ierobežojumi 
ir attiecīgi divi mēneši, viens mēnesis un 
divi mēneši.”


