
 

 

P7_TA(2014)0049 

Prijelaz na kreditne transfere i izravna terećenja na razini cijele Unije ***I 

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 4. veljače 2014. o prijedlogu Uredbe 

Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 260/2012 o prijelazu na 

kreditne transfere i izravna terećenja na razini cijele Unije (COM(2013)0937 – C7-

0008/2014 – 2013/0449(COD)) 

 

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje) 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću 

(COM(2013)0937 ), 

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske 

unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7-0008/2014 ), 

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

– uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke od 22. siječnja 2014.1 

– uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 21. siječnja 

2014.2 

– uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 22. siječnja 2014. obvezao 

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

funkcioniranju Europske unije, 

– uzimajući u obzir članak 55. i članak 46. stavak 1.Poslovnika, 

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A7-0036/2014), 

A. budući da je zbog hitnosti opravdano provesti glasovanje prije isteka roka od osam tjedana 

koji je utvrđen u članku 6. Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i 

proporcionalnosti; 

1. usvaja stajalište u prvom čitanju preuzimajući prijedlog Komisije; 

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

svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom; 

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

nacionalnim parlamentima. 

                                                 
1  Još nije objavljeno u Službenom listu.  
2  Još nije objavljeno u Službenom listu.  



 

 

P7_TC1-COD(2013)0449 

 

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno na sjednici 4. veljače 2014. radi donošenja 

Uredbe (EU) br. .../2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 

260/2012 s obzirom na prijelaz na kreditne transfere i izravna terećenja na razini cijele 

Unije 

 

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

konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) br. 248/2014.) 


