
P7_TA(2014)0241 

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds un Iekšējās drošības fonds 

(vispārējie noteikumi) ***I 

Eiropas Parlamenta 2014. gada 13. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas 

Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Patvēruma un 

migrācijas fondam un finansiālā atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības 

novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai (COM(2011)0752 – C7-0444/2011 – 

2011/0367(COD)) 

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0752), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 78. panta 

2. punktu, 79. panta 2. un 4. punktu, 82. panta 1. punktu, 84. pantu un 87. panta 2. punktu 

saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0444/2011), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 11. jūlija atzinumu1,  

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2012. gada 18. jūlija atzinumu2, 

– ņemot vēra Padomes pārstāvja 2013. gada 20. decembra vēstulē pausto apņemšanos 

apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 

4. punktu, 

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu, 

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas 

atzinumu (A7-0021/2014), 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju; 

2. pieņem zināšanai Komisijas paziņojumus, kas pievienoti šai rezolūcijai; 

3. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 

grozīt vai aizstāt ar citu tekstu; 

4. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 

parlamentiem. 

                                                 
1  OV C 299, 4.10.2012., 108. lpp. 
2  OV C 277, 13.9.2012., 23. lpp. 



P7_TC1-COD(2011)0367 

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 13. martā, lai 

pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2014, ar ko paredz 

vispārīgus noteikumus Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam un finansiālā 

atbalsta instrumentam policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un 

krīžu pārvarēšanai 

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst 

galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 514/2014.) 



NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS 

 

Komisijas paziņojums par valsts programmu pieņemšanu  

Komisija pēc labākās gribas centīsies informēt Eiropas Parlamentu laicīgi pirms valstu 

programmu pieņemšanas.  

Komisijas paziņojums par 5. panta 4. punkta otrās daļas b) apakšpunktu Regulā (ES) Nr. 

182/2001  

Komisija uzsver, ka Regulas (ES) Nr. 182/2011 (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.) 5. panta 4. 

punkta otrās daļas b) apakšpunkta sistemātiska izmantošana ir pretrunā minētās regulas burtam 

un garam. Šī norma jāizmanto tikai tad, ja ir īpaša vajadzība atkāpties no pamatprincipa, 

saskaņā ar kuru, ja atzinums nav sniegts, Komisija drīkst pieņemt īstenošanas akta projektu. Tā 

kā otrās daļas b) apakšpunkta izmantošana ir 5. panta 4. punktā paredzētā vispārīgā noteikuma 

izņēmums, to nevar vienkārši uzskatīt par tādu, par kura izmantošanu likumdevējs var izšķirties 

pēc saviem ieskatiem; tas ir jāinterpretē ar ierobežojumiem, un tātad tā izmantošana ir 

jāpamato.  

 


