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Statistika robne razmjene ***I 

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 15. travnja 2014. o prijedlogu Uredbe 

Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 638/2004 o statistici Zajednice 

u vezi s robnom razmjenom između država članica u vezi s dodjelom delegiranih i 

provedbenih ovlasti Komisiji radi donošenja određenih mjera, priopćavanjem 

informacija od strane carinske uprave, razmjenom povjerljivih podataka između država 

članica i definicijom statističke vrijednosti. (COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 

2013/0278(COD)) 

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje) 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću 

(COM(2013)0578), 

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 338. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju 

Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7-

0242/2013), 

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

– uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 19. ožujka 2014. obvezao prihvatiti 

stajalište 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 ekonomsku i monetarnu politiku (A7-0457/2013), 

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju, kao što je navedeno u nastavku1; 

2. zahtijeva od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti 

svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom; 

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

nacionalnim parlamentima. 

                                                 
1  Ovo stajalište zamjenjuje amandmane usvojene 15. siječnja 2014. (Usvojeni tekstovi 

P7_TA(2014)0030). 



 

 

P7_TC1-COD(2013)0278 

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 15. travnja 2014. radi 

donošenja Uredbe (EU) br. .../2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) 

br. 638/2004 o statistici Zajednice u vezi s robnom razmjenom između država članica u 

vezi s dodjelom delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji radi donošenja određenih 

mjera, priopćavanjem informacija od strane carinske uprave, razmjenom povjerljivih 

podataka između država članica i definicijom statističke vrijednosti 

 

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

konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) br. 659/2014) 

 


