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Mobilizacija sredstava iz Fonda solidarnosti EU-a: poplave u Srbiji, 

Hrvatskoj i Bugarskoj  

Rezolucija Europskog parlamenta od 17. prosinca 2014. o prijedlogu odluke Europskog 

parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije u skladu s točkom 

11. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog 

parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s 

proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (poplave u Srbiji, 

Hrvatskoj i Bugarskoj) (COM(2014)0648 – C8-0223/2014 – 2014/2161(BUD)) 

 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću 

(COM(2014)0648 – C8-0223/2014), 

– uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o 

osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije1, a posebno njezin članak 4. stavak 3., 

– uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. 

kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.2 a 

posebno njezin članak 10., 

– uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između 

Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s 

proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju3 a posebno njegovu točku 

11., 

– uzimajući u obzir zajedničke zaključke oko kojih su se Parlament i Vijeće suglasili 8. 

prosinca 2014. godine., 

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0075/2014), 

                                                 
1  SL L 311, 14.11.2002., str. 3. 
2  SL L 347, 20.12.2013., str. 884. 
3  SL C 373, 20.12.2013., str. 1. 



 

 

1. odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji; 

2. nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te 

da je da na objavu u Službenom listu Europske unije; 

3. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi 

Vijeću i Komisiji. 



 

 

PRILOG 

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA 

 

o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije 

 

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci (EU) 

2015/437.) 


