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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 353 E/195
Otrdiena, 2012. gada 11. septembris

— ņemot vērā Reģionu komitejas 2012. gada 4. maija atzinumu (1),
— ņemot vērā 2012. gada 9. jūlija vēstulē Padomes pārstāvja pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas
Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,
— ņemot vērā Reglamenta 55. un 37. pantu,
— ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A7-0203/2012),
1.

pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.
prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai
aizstāt ar citu tekstu;
3.
uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamen
tiem.
___________
(1) OV C 225, 27.7.2012., 174. lpp.

P7_TC1-COD(2011)0285
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2012. gada 11. septembrī, lai pieņemtu
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr…/2012, ar ko attiecībā uz vienotā maksājuma
shēmu un atbalstu vīnogulāju audzētājiem groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1234/2007
(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam
Regulai (ES) Nr. 1028/2012.)

Administratīvā sadarbība, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu ***I
P7_TA(2012)0317
Eiropas Parlamenta 2012. gada 11. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas
Parlamenta un Padomes regulai par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus
informācijas sistēmu (IMI regula) (COM(2011)0522 – C7-0225/2011 – 2011/0226(COD))
(2013/C 353 E/35)
(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)
Eiropas Parlaments,
— ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2011)0522),
— ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar
kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0225/2011),
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C 353 E/196

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Otrdiena, 2012. gada 11. septembris

— ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,
— ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2011. gada 7. decembra atzinumu (1),
— ņemot vērā 2012. gada 23. maija vēstulē Padomes pārstāvja pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas
Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,
— ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,
— ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu (A7-0068/2012),
1.

pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.
prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai
aizstāt ar citu tekstu;
3.

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

___________
(1) OV C 43, 15.2.2012., 14. lpp.

P7_TC1-COD(2011)0226
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2012. gada 11. septembrī, lai pieņemtu
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.../2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot
Iekšējā tirgus informācijas sistēmu, un ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2008/49/EK ("IMI regula")
(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam
Regulai (ES) Nr. 1024/2012.)

Kopīga nodokļu sistēma, ko piemēro procentu un honorāru maksājumiem, kurus
veic starp asociētām uzņēmējsabiedrībām dažādās dalībvalstīs *
P7_TA(2012)0318
Eiropas Parlamenta 2012. gada 11. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes
direktīvai par kopīgu nodokļu sistēmu, ko piemēro procentu un honorāru maksājumiem, kurus
veic starp asociētām uzņēmējsabiedrībām dažādās dalībvalstīs (pārstrādāta versija)
(COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))
(2013/C 353 E/36)
(Īpašā likumdošanas procedūra – apspriešanās – pārstrādāšana)
Eiropas Parlaments,
— ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2011)0714),

3.12.2013.

