
 

 

P7_TA(2014)0419 

Finančne odgovornosti, povezane s sodišči za reševanje sporov med vlagatelji 

in državo, ustanovljenimi z mednarodnimi sporazumi, katerih pogodbenica 

je Evropska unija ***I 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. aprila 2014 o predlogu uredbe 

Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za upravljanje finančnih 

odgovornosti, povezanih s sodišči za reševanje sporov med vlagatelji in državo, 

ustanovljenimi z mednarodnimi sporazumi, katerih pogodbenica je Evropska unija 

(COM(2012)0335 – C7-0155/2012 – 2012/0163(COD)) 

 

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0335), 

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 

podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7-0155/2012), 

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 4. aprila 2014, da bo odobril 

stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske 

unije, 

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino (A7-0124/2013), 

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju1; 

2.  odobri skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, priloženo k tej 

resoluciji;  

3. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 

bistveno spremeniti ali ga nadomestiti z drugim besedilom; 

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

nacionalnim parlamentom. 

                                                 
1  To stališče nadomesti spremembe, sprejete dne 23. maja 2013 (Sprejeta besedila, 

P7_TA(2013)0219). 



 

 

P7_TC1-COD(2012)0163 

 

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 16. aprila 2014 z 

namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o 

vzpostavitvi okvira za upravljanje finančnih odgovornosti, povezanih s sodišči za 

reševanje sporov med vlagatelji in državo, ustanovljenimi z mednarodnimi sporazumi, 

katerih pogodbenica je Evropska unija 

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako 

končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) št. 912/2014.) 



 

 

PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI 

 

Skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije 

 

Sprejetje in uporaba te uredbe ne posegata v delitev pristojnosti na podlagi Pogodb ter se ne 

razlagata kot izvajanje deljene pristojnosti s strani Unije na področjih, kjer se pristojnost Unije 

ne izvaja. 

 


