
 

 

P7_TA(2014)0021 

Apoeni i tehnički parametri kovanica eura namijenjenih za stavljanje u 

optjecaj * 

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 15. siječnja 2014. o prijedlogu Uredbe 

Vijeća o apoenima i tehničkim parametrima kovanica eura namijenjenih za stavljanje u 

optjecaj (izmijenjena verzija) (COM(2013)0184 – C7-0132/2013 – 2013/0096(NLE)) 

 

(Savjetovanje - preinaka) 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Vijeću (COM(2013)0184), 

– uzimajući u obzir članak 128. stavak 2.  Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na 

temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C7-0132/2013), 

– uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 28. studenog 2001. o sustavnijoj 

metodi preinaka pravnih akata1, 

– uzimajući u obzir dopis Odbora za pravna pitanja upućen Odboru za ekonomsku i 

monetarnu politiku od 17. lipnja 2013. sukladno članku 87. stavku 3. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir članke 87. i 55. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A7-0479/2013), 

A. budući da ovaj prijedlog, prema mišljenju savjetodavne skupine pravnih službi Europskog 

parlamenta, Vijeća i Komisije, ne sadrži nikakve značajnije promjene, osim promjena 

koje su u prijedlogu prepoznate kao takve, i budući da se prijedlog glede kodifikacije 

neizmijenjenih odredbi iz ranijih akata ovim promjenama svodi na jednostavnu 

kodifikaciju postojećih akata bez izmjene njihova sadržaja; 

1. odobrava prijedlog Komisije s izmjenama; 

2. poziva Komisiju da sukladno tome izmijeni svoj prijedlog u skladu s člankom 293. 

stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije; 

3. poziva Vijeće da obavijesti Parlament ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament 

odobrio; 

4. traži od Vijeća da se ponovo savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti svoj 

prijedlog; 

5. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji. 

 

 

                                                 
1  SL C 77, 28.3.2002., str. 1. 



 

 

Amandman  1 

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 4. 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(4) Jedinstvenim sustavom kovanica Unije 

trebalo bi se pridobiti povjerenje javnosti i 

uvesti tehnološke inovacije kojima se jamči 

njegova sigurnost, pouzdanost i 

učinkovitost. 

(4) Jedinstvenim sustavom kovanica Unije 

trebalo bi se pridobiti povjerenje javnosti i 

uvesti tehnološke inovacije kojima se jamči 

njegova sigurnost, pouzdanost i 

učinkovitost. Sustav bi također trebao 

pomoći u sprječavanju krivotvorenja. 

 

Amandman  2 

Prijedlog uredbe 

Članak 10. – stavak 8. 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

8. Komisija sve relevantne informacije u 

vezi s novim nacionalnim motivima na 

kovanicama namijenjenim za stavljanje u 

opticaj objavljuje u Službenom listu 

Europske unije. 

8. Komisija sve relevantne informacije u 

vezi s novim nacionalnim motivima na 

kovanicama namijenjenim za stavljanje u 

opticaj objavljuje u Službenom listu 

Europske unije.  

 Komisija obavještava Parlament o 

mogućim prigovorima u skladu sa stavkom 

5. 

 


