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Dispoziţii comune privind fondurile structurale și de investiții europene: 

măsuri specifice referitoare la Grecia ***I 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 6 octombrie 2015 referitoare la 

propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de 

stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, 

Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare 

rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a 

unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 

european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în 

ceea ce privește adoptarea unor măsuri specifice referitoare la Grecia (COM(2015)0365 

– C8-0192/2015 – 2015/0160(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2015)0365), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 177 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 

Comisie (C8-0192/2015), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– după consultarea Comitetului Economic și Social European, 

– după consultarea Comitetului Regiunilor, 

– având în vedere avizul Comisiei pentru bugete privind compatibilitatea financiară a 

propunerii, 



 

 

– având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 

16 septembrie 2015, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu 

articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere scrisoarea Comisiei pentru pescuit, 

– având în vedere articolul 59 și articolul 50 alineatul (1), precum și articolul 41 din 

Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională și avizul Comisiei pentru 

ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A8-0260/2015), 

A. întrucât regulamentul de modificare propus este o măsură excepțională, care vizează 

oferirea de sprijin imediat Greciei, oferindu-i acesteia posibilitatea de a accesa și utiliza, 

înainte de sfârșitul anului 2015, fonduri ale Uniunii Europene pentru politica de 

coeziune care mai sunt disponibile din perioada de programare 2007-2013; întrucât, prin 

urmare, este urgentă adoptarea acestuia, 

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 

substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

 



 

 

P8_TC1-COD(2015)0160 

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 6 octombrie 2015 în 

vederea adoptării Regulamentului (UE) 2015/... al Parlamentului European și al 

Consiliului de modificare a Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește 

adoptarea unor măsuri specifice referitoare la Grecia 

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde 

cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2015/1839) 


