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Države članice koje proživljavaju ozbiljne poteškoće ili im prijeti nastajanje 

takvih poteškoća u pogledu njihove financijske stabilnosti ***I 

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 25. veljače 2014. o prijedlogu Uredbe 

Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006 u pogledu 

određenih odredbi u vezi s financijskim upravljanjem za određene države članice koje 

proživljavaju ozbiljne poteškoće ili im prijeti nastajanje takvih poteškoća u pogledu 

njihove financijske stabilnosti (COM(2013)0428 – C7-0178/2013 – 2013/0200(COD)) 

 

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje) 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću 

(COM(2013)0428), 

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 43. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju 

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

(C7-0178/2013), 

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

– uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 19. rujna 

2013.1, 

– uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 3. veljače 2014. obvezao prihvatiti 

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

funkcioniranju Europske unije, 

– uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za ribarstvo (A7-0046/2014), 

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju; 

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  SL C 341, 21.11.2013., str. 75. 
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Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 25. veljače 2014. radi 

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

Vijeća (EZ) br. 1198/2006 o Europskom fondu za ribarstvo u pogledu određenih odredbi 

o financijskom upravljanju određenih država članica u poteškoćama ili kojima prijete 

poteškoće u odnosu na njihovu financijsku stabilnost 

 

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

konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) br. 335/2014.) 

 


