
 

 

Europski parlament 
2014-2019  

 

USVOJENI TEKSTOVI 
 

P8_TA(2015)0442 

Obustava izvanrednih trgovinskih mjera u pogledu Bosne i Hercegovine 

***I 

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 15. prosinca 2015. o prijedlogu 

uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1215/2009 o 

uvođenju izvanrednih trgovinskih mjera za zemlje i područja koji sudjeluju u Procesu 

stabilizacije i pridruživanja Europske unije ili su s njim povezani i obustavi njegove 

primjene u pogledu Bosne i Hercegovine (COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 

2014/0197(COD))) 

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje) 

 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću 

(COM(2014)0386), 

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 207. stavak 2 Ugovora o funkcioniranju 

Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu 

(C8-0039/2014), 

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, 

– uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 9. prosinca 2015. obvezao 

prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora 

o funkcioniranju Europske unije, 

– uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu i mišljenje Odbora za 

vanjske poslove (A8-0060/2015), 

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju1; 

2. Prima na znanje izjave Vijeća i Komisije priložene ovoj Rezoluciji; 

3. traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti 

                                                 
1  Ovo stajalište zamijenjuje amandmane usvojene na sjednici 30. travnja 2015. 

(Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0177). 



 

 

svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom; 

4. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i 

nacionalnim parlamentima. 



 

 

P8_TC1-COD(2014)0197 

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 15. prosinca 2015. radi 

donošenja Uredbe (EU) 2015/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća 

(EZ) br. 1215/2009 o uvođenju izvanrednih trgovinskih mjera za zemlje i područja koji 

sudjeluju u Procesu stabilizacije i pridruživanja Europske unije ili su s njim povezani i 

suspenziji njezine primjene u pogledu Bosne i Hercegovine 

 

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara 

konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) 2015/2423.) 

 



 

 

PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI 

IZJAVA VIJEĆA 

Iznimno, Vijeće se slaže da Komisiji delegira ovlast donošenja delegiranog akta o suspenziji 

pomoći na temelju razloga navedenih u članku  1. točki 1. ove Uredbe, kako bi se osiguralo 

pravodobno donošenje mjera vezanih za zapadni Balkan. Takvim sporazumom ne dovode 

se u pitanje budući zakonodavni prijedlozi  u području trgovine, kao ni u području vanjskih 

odnosa kao cjeline. 

 

IZJAVA KOMISIJE 

U kontekstu ove Uredbe Komisija podsjeća na obvezu koju je preuzela u stavku 15. 

Okvirnog sporazuma o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije da 

Europskom parlamentu daje potpune podatke i dokumentaciju o svojim sastancima s 

nacionalnim stručnjacima u okviru svojeg rada na pripremi delegiranih akata. 

 

 

 


