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Общи разпоредби — Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд 

„Вътрешна сигурност“ ***I 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2014 г. относно 

предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне 

на общи разпоредби за фонд „Убежище и миграция“ и за инструмента за финансово 

подпомагане за полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с 

престъпността и управлението на кризи (COM(2011)0752 — C7-0444/2011 — 

2011/0367(COD)) 

 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета  

(COM(2011)0752), 

— като взе предвид член 294, параграф 2 и член 78, параграф 2, член 79, параграфи 2 и 

4, член 82, параграф 1, член 84 и член 87, параграф 2 от Договора за 

функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 

(C7-0444/2011), 

— като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, 

— като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 

от 11 юли 2012 г.1,  

— като взе предвид становището на Комитета на регионите от 18 юли 2012 г.2, 

— като взе предвид поетия с писмо от 20 декември 2013 г. ангажимент от 

представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие 

с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС, 

— като взе предвид член 55 от своя правилник, 

— като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и 

вътрешни работи и становището на комисията по бюджети (A7-0021/2014), 

1. Приема изложената по-долу позиция на първо четене; 

2. Приема за сведение изявленията на Комисията, приложени към настоящата 

резолюция; 

3. Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да 

внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст; 

                                                 
1  OВ C 299, 4.10.2012 г., стр. 108. 
2  OВ C 277, 13.9.2012 г., стр. 23. 



4. Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 



P7_TC1-COD(2011)0367 

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 13 март 2014 г. 

с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на 

Съвета за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и 

интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското 

сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на 

кризи 

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на 

Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 

№ 514/2014.) 



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

Изявление на Комисията относно приемането на националните програми 

 

„Комисията ще положи най-добри усилия да информира Европейския парламент преди 

приемането на националните програми“. 

 

Изявление на Комисията относно член 5, параграф 4, алинея 2, буква б) от 

Регламент (ЕС) № 182/2011 

 

„Комисията подчертава, че системното позоваване на член 5, параграф 4, втора алинея, 

буква б) е в разрез с духа и буквата на Регламент (ЕС) № 182/2011 (ОВ L 55, 28.2.2011 г., 

стр. 13). До тази разпоредба трябва да се прибягва в отговор на специална необходимост 

да се направи изключение от принципното правило, което гласи, че Комисията може да 

приеме проект на акт за изпълнение, когато не е дадено становище. Предвид това, че 

представлява изключение от общото правило, определено в член 5, параграф 4, 

прибягването до втора алинея, буква б) не може да се разглежда просто като 

„дискреционно правомощие“ на законодателя, а трябва да се тълкува ограничително и 

следователно да бъде мотивирано“. 

 


