
 

 

P7_TA(2014)0243 

Iekšējās drošības fonds (ārējās robežas un vīzas) ***I 

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

Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko Iekšējās drošības fonda ietvaros izveido finansiālā 

atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām (COM(2011)0750 – C7-0441/2011 – 

2011/0365(COD)) 

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0750), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 77. panta 

2. punktu saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0441/2011), 

– 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 vērā Eiropas Parlamenta 2013. gada 17. janvāra lēmumu par iestāžu sarunu sākšanu 

un sarunu mandātu attiecībā uz priekšlikumu3, 

– ņemot vērā Padomes pārstāvja 2013. gada 4. 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 Ārlietu komitejas 

un Budžeta komitejas atzinumus (A7-0025/2014), 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju; 

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

grozīt vai aizstāt ar citu tekstu; 

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju 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. 
3  Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0019. 



 

 

P7_TC1-COD(2011)0365 

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

pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2014, ar ko kā daļu no 

Iekšējās drošības fonda izveido finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām 

un atceļ Lēmumu Nr. 574/2007/EK 

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

galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 515/2014.) 


