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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 treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. 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 Padomes regulai, ar ko atver autonomas Kopienas tarifu kvotas dažu 
zvejas produktu importam Kanāriju salās un paredz šo kvotu pārvaldību
(COM(2008)0129 – C6-0153/2008 – 2008/0054(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2008)0129),

– ņemot vērā EK līguma 299. panta 2. punktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies 
(C6-0153/2008),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu (A6-0000/2008),

1. apstiprina Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta 
apstiprinātajam tekstam;

3. prasa uzsākt saskaņošanas procedūru, kas paredzēta 1975. gada 4. marta Kopīgajā 
deklarācijā, ja Padome ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Eiropas Savienība kopš 1991. gada ir daļēji vai pilnībā atcēlusi kopējā muitas tarifa nodokļus 
atsevišķu zvejniecības produktu importam Kanāriju salās. Kanāriju salu īpašais ģeogrāfiskais 
stāvoklis saistībā ar dažu vietējam patēriņam nozīmīgu zvejniecības produktu piegādes 
avotiem rada papildu izmaksas šai nozarei. Šo dabisko traucēkli cita starpā var novērst, uz 
laiku atceļot ievedmuitas nodokļus attiecīgo produktu importam no trešām valstīm saistībā ar 
atbilstīga apmēra Kopienas tarifu kvotām.

Priekšlikums ieviest un nodrošināt beznodokļu tarifu kvotas atbilst EK līguma 299. panta 
2. punktam, kurā paredzēti īpaši pasākumi, lai palīdzētu attālākajiem reģioniem.
Ir svarīgi minēt to, ka šo jomu reglamentējošo noteikumu, proti, Regulas (EK) Nr. 704/2002, 
darbības termiņš beidzās 2006. gada 31. decembrī.

Tādējādi kopš 2007. gada 1. janvāra izveidojies juridiskais vakuums, kura pastāvēšanas laikā 
Spānijas muitā uzkrājas garantijas maksājumi, sasniedzot summas, kas jānokārto pēc iespējas 
drīzāk.

Tāpēc, ņemot vērā apspriešanos ar ieinteresētajām pusēm un Spānijas varas iestāžu iesniegto 
oficiālo prasību, jāvienojas par divu beznodokļu tarifa kvotu ieviešanu atsevišķu zvejniecības 
produktu importam Kanāriju salās laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam.
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