
 

 

P7_TA(2014)0393 

Europska agencija za sigurnost pomorskog prometa i djelovanje u vezi s 

onečišćenjem ***I 

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

Europskog parlamenta i Vijeća o višegodišnjem financiranju djelovanja Europske 

agencije za sigurnost pomorskog prometa na području djelovanja u vezi s onečišćenjem 

koje uzrokuju brodovi i onečišćenjem mora koja uzrokuju postrojenja za naftu i plin 

(COM(2013)0174 – C7-0089/2013 – 2013/0092(COD)) 

 

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje) 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću 

(COM(2013)0174), 

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 100. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju 

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

(C7-0089/2013 ), 

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

– uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 10. srpnja 

2013.1, 

– nakon savjetovanja s Odborom regija, 

– uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 7. ožujka 2014. obvezao prihvatiti 

stajalište Europskog 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 promet i turizam i mišljenje Odbora za proračune (A7-

0300/2013), 

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju; 

2. naglašava da svaka odluka zakonodavnog tijela koje se zalaže za takvo višegodišnje 

financiranje Agencije za europski GNSS (GSA) ne dovodi u pitanje odluke proračunskog 

tijela u kontekstu godišnjeg postupka donošenja proračuna; 

3. traži od Komisije da podnese financijski izvještaj kojim se u potpunosti uzima u obzir ishod 

zakonodavnog sporazuma između Europskog parlamenta i Vijeća da se ispune proračunski 

zahtjevi i zahtjevi o osoblju EMSA-e i po mogućnosti zahtjevi službi Komisije; 

                                                 
1  SL C 327, 12.11.2013., str. 108.. 



 

 

4. traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj 

prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom; 

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

nacionalnim parlamentima. 



 

 

P7_TC1-COD(2013)0092 

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

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

financiranju djelovanja Europske agencije za pomorsku sigurnost na području odziva na 

onečišćenje mora s brodova te naftnih i plinskih postrojenja  

 

 

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

konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) br. 911/2014.) 

 


