
 

 

Eвропейски парламент 
2014—2019  

 

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
 

P8_TA(2015)0110 

Предварително финансиране за оперативни програми, подпомагани 

по линия на инициативата за младежка заетост ***I 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 29 април 2015 г. относно 

предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение 

на Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно 

Европейския социален фонд с цел увеличаване на размера на първоначалното 

предварително финансиране, изплатено на оперативните програми, подкрепяни 

по линия на инициативата за младежка заетост (COM(2015)0046 – C8-0036/2015 – 

2015/0026(COD)) 

 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 

Съвета (COM(2015)0046), 

— като взе предвид член 294, параграф 2 и член 164 от Договора за 

функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в 

Парламента (C8-0036/2015), 

— като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС, 

— като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 

от 18 март 20151, 

— като взе предвид становището на комисията по бюджети относно финансовата 

съвместимост на предложението, 

— като взе предвид поетия с писмо от 21 април 2015 г. ангажимент от представителя 

на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, 

параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС, 

— като взе предвид членове 59 и 41 от своя правилник, 

— като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и 

                                                 
1  Все още непубликувано в Официален вестник. 



 

 

становището на комисията по култура и образование (A8-0134/2015), 

1. Приема изложената по-долу позиция на първо четене; 

2. Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да 

внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст; 

3. Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 



 

 

P8_TC1-COD(2015)0026 

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 29 април 2015 г. 

с оглед на приемането на Регламент (EС) 2015/...на Европейския парламент и на 

Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1304/2013, по отношение на 

първоначалната сума за допълнително предварително финансиране, изплащана за 

оперативни програми, подпомагани по линия на Инициативата за младежка 

заетост 

 

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията 

на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, 

Регламент (ЕС) 2015/779.) 


