
 

 

P7_TA(2014)0200 

Roba dobivena preradom poljoprivrednih proizvoda ***I 

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 11. ožujka 2014. o prijedlogu Uredbe 

Europskog parlamenta i Vijeća o trgovinskim dogovorima primjenjivima na određenu 

robu dobivenu preradom poljoprivrednih proizvoda (COM(2013)0106 – C7-0048/2013 – 

2013/0063(COD)) 

 

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje) 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću 

(COM(2013)0106), 

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 43. stavak 2. i članak 207. stavak 2. 

Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela 

prijedlog Parlamentu (C7-0048/2013), 

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

– uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 10. srpnja 

2013.1 

– uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 4. prosinca 2013. 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 poljoprivredu i ruralni razvoj i mišljenja Odbora za 

međunarodnu trgovinu i Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (A7-0260/2013), 

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 327, 12.11.2013., str. 90. 



 

 

P7_TC1-COD(2013)0063 

 

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 11. ožujka 2014. radi 

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

trgovinskih aranžmana primjenjivih na određenu robu dobivenu preradom 

poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EZ) br. 1216/2009 i 

(EZ) br. 614/2009 

 

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

konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) br. 510/2014.) 



 

 

Prilog zakonodavnoj rezoluciji 

 

Izjava Komisije o delegiranim aktima 

 

U kontekstu ove Uredbe Komisija podsjeća na svoju obvezu iz stavka 15. Okvirnog sporazuma 

o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije, tj. obvezu pružanja Parlamentu 

potpunih informacija i dokumentacije o svojim sastancima s nacionalnim stručnjacima u okviru 

svojeg rada na podnošenju delegiranih akata. 


