
P7_TA(2014)0242 

Fondul pentru securitate internă (Cooperarea polițienească, prevenirea și 

combaterea criminalității și gestionarea crizelor) ***I 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 13 martie 2014 referitoare la propunerea 

de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului 

pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru cooperarea 

polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor (COM(2011)0753 

– C7-0445/2011 – 2011/0368(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2011)0753), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 82 alineatul (1), articolul 84 și articolul 87 

alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea 

a fost prezentată de către Comisie (C7-0445/2011), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 11 iulie 20121,  

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 18 iulie 20122, 

– având în vedere decizia sa din 17 ianuarie 2013 privind deschiderea negocierilor și mandatul 

pentru negocierile interinstituționale referitoare la propunere3, 

– având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat în scrisoarea din 11 

decembrie 2013 , de a aproba poziția Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul 

(4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul 

Comisiei pentru bugete (A7-0026/2014),  

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 

substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

                                                 
1  JO C 299, 4.10.2012, p. 108. 
2  JO C 277, 13.9.2012, p. 23. 
3  Texte adoptate, P7_TA(2013)0021. 



P7_TC1-COD(2011)0368 

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 martie 2014 în vederea 

adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de 

instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar 

pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea 

crizelor și de abrogare a Deciziei 2007/125/JAI a Consiliului 

 

 

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu 

actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 513/2014.) 

 


