
 

 

P7_TA(2014)0228 

Agencija za europski GNSS ***I 

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 12. ožujka 2014. o prijedlogu Uredbe 

Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 912/2010 o osnivanju Agencije za 

europski GNSS (COM(2013)0040 – C7-0031/2013 – 2013/0022(COD)) 

 

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje) 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću 

(COM(2013)0040), 

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 172. Ugovora o funkcioniranju Europske 

unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7-0031/2013), 

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

– uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 17. travnja 

2013.1, 

– nakon savjetovanja s Odborom regija 

– uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 13. 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 industriju, istraživanje i energetiku i mišljenja Odbora 

za proračune i Odbora za proračunski nadzor (A7-0364/2013), 

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju; 

2. naglašava da se odluke zakonodavnog tijela u korist višegodišnjeg financiranja Agencije za 

europski GNSS (u daljnjem tekstu: Agencija) ne dovode u pitanje odluke proračunskog tijela 

u kontekstu godišnjeg postupka donošenja proračuna; 

3. zahtijeva da Komisija dostavi financijsko izvješće koje potpuno uzima u obzir rezultat 

zakonodavnog dogovora između Europskog parlamenta i Vijeća o ispunjavanju proračunskih 

i kadrovskih zahtjeva Agencije te po mogućnosti službi Komisije; 

4. zahtijeva da Komisija pronađe izvedivo rješenje za probleme s kojima bi se Agencija mogla 

suočavati u vezi s financiranjem europskih škola tipa II jer to ima izravan utjecaj na 

sposobnost Agencije da privuče kvalificiranu radnu snagu; 

5. zahtijeva da Komisija pri određivanju koeficijenta ispravka plaća osoblja za Agenciju ne 

uzima u obzir češki prosjek već da ga prilagodi troškovima života u metropolskom području 

Praga; 
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6. zahtijeva od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti 

svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom; 

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

parlamentima. 



 

 

P7_TC1-COD(2013)0022 

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 12. ožujka 2014. radi donošenja 

Uredbe (EU) br. .../2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 912/2010 o 

osnivanju Agencije za europski GNSS 

 

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

zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) br. 512/2014.) 


