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USVOJENI TEKSTOVI 
 

P8_TA(2015)0332 

Zajedničke odredbe o europskim strukturnim i investicijskim fondovima: 

posebne mjere za Grčku 

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 6. listopada 2015. o prijedlogu 

uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog 

parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za 

regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom 

poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i 

o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom 

socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo s 

obzirom na posebne mjere za Grčku (COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 

2015/0160(COD)) 

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje) 
 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću 

(COM(2015)0365), 

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 177. Ugovora o funkcioniranju 

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

(C8-0192/2015), 

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

–  nakon savjetovanja s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom , 

– nakon savjetovanja s  Odborom regija  

– uzimajući u obzir mišljenje Odbora za proračune o financijskoj usklađenosti prijedloga, 

– uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 16. rujna 2015. obvezao 

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

o funkcioniranju Europske unije, 

– uzimajući u obzir pismo Odbora za ribarstvo, 

– uzimajući u obzir članak 59., članak 50. stavak 1. i članak 41. Poslovnika, 



 

 

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za regionalni razvoj i mišljenje Odbora za 

zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0260/2015), 

A. budući da je prijedlog o izmjeni uredbe iznimna mjera čiji je cilj pružanje neposredne 

pomoći Grčkoj na način da joj se prije kraja 2015. omogući pristup sredstvima Unije za 

kohezijsku politiku koja su još dostupna iz programskog razdoblja od 2007. do 2013., 

kao i korištenje njima, te je stoga njegovo usvajanje hitno; 

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;; 

2. traži 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. 



 

 

P8_TC1-COD(2015)0160 

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 6. listopada 2015. radi 

donošenja Uredbe (EU) 2015/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 

br. 1303/2013 s obzirom na posebne mjere za Grčku 

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

konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) 2015/1839.) 

 


