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Povrat kulturnih dobara nezakonito iznesenih s područja države članice ***I 

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 16. travnja 2014. o prijedlogu 

Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o povratu kulturnih dobara nezakonito 

iznesenih s područja države članice (preinaka) (COM(2013)0311 – C7-0147/2013 – 

2013/0162(COD)) 

 

(Redovni zakonodavni postupak – preinaka) 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću 

(COM(2013)0311), 

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske 

unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7-0147/2013), 

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

– uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 18. rujna 

2013.1, 

– uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 28. studenoga 2001. o sustavnijoj 

metodi preinaka pravnih akata2, 

– uzimajući u obzir pismo Odbora za pravna pitanja od 5. studenog 2013. upućeno Odboru 

za kulturu i obrazovanje u skladu s člankom 87. stavkom 3. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 27. veljače 2014. obvezao 

prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije 

– uzimajući u obzir članke 87. i 55. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za kulturu i obrazovanje (A7-0058/2014), 

A. budući da, prema mišljenju savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, 

Vijeća i Komisije, prijedlog Komisije ne sadrži suštinske promjene osim onih koje su kao 

takve u prijedlogu navedene, te da se prijedlog, što se tiče kodifikacije nepromijenjenih 

odredaba prethodnih akata i tih promjena, ograničava samo na kodifikaciju postojećih 

akata bez njihove bitne promjene; 

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju, uzimajući u obzir preporuke savjetodavne 

skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije; 

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

                                                 
1  SL C 341, 21.11.2013., str.98. 
2  SL C 77, 28.3.2002., str. 1. 



 

 

svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom; 

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

nacionalnim parlamentima. 
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Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 16. travnja 2014. radi 

donošenja Direktive 2014/.../EU Europskog parlamenta i Vijeća o povratu kulturnih 

predmeta nezakonito iznesenih s državnog područja države članice i o izmjeni Uredbe 

(EU) br. 1024/2012 (preinaka) 

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

konačnom zakonodavnom aktu, Direktivi 2014/60/EU.) 

 

 


