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USVOJENI TEKSTOVI

P9_TA(2020)0356
Uredba o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu 
vladavine prava u državama članicama ***II
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 16. prosinca 2020. o stajalištu Vijeća 
u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o općem 
sustavu uvjetovanosti za zaštitu proračuna Unije (09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 
2018/0136(COD))
(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje)

Europski parlament,

– uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (09980/1/2020 – C9-0407/2020),

– uzimajući u obzir mišljenje Revizorskog suda od 17. kolovoza 2018.1,

– uzimajući u obzir mišljenje Komisije (COM(2020)0843),

– uzimajući u obzir stajalište u prvom čitanju2 o Prijedlogu Komisije upućenom 
Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0324),

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir privremeni sporazum koji su odobrili nadležni odbori u skladu s 
člankom 74. stavkom 4. Poslovnika,

– uzimajući u obzir članak 67. Poslovnika,

– uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje Odbora za proračune i Odbora za 
proračunski nadzor (A9-0262/2020),

1. prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju;

2. prihvaća zajedničku izjavu Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije priloženu ovoj 
Rezoluciji;

3. prima na znanje izjavu Komisije priloženu ovoj Rezoluciji;

1 SL C 291, 17.8.2018., str. 1.
2 Usvojeni tekstovi od 4.4.2019., P8_TA(2019)0349.



4. utvrđuje da je akt usvojen u skladu sa stajalištem Vijeća;

5. nalaže svojem predsjedniku da potpiše akt s predsjednikom Vijeća u skladu s člankom 
297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

6. nalaže svojem glavnom tajniku da potpiše akt nakon provjere jesu li svi postupci 
propisno zaključeni te da ga u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća da na objavu u 
Službenom listu Europske unije;

7. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i 
nacionalnim parlamentima.



PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

Zajednička izjava Parlamenta, Vijeća i Komisije

Ne dovodeći u pitanje Komisijino pravo inicijative, Europski parlament, Vijeće i Komisija 
suglasni su razmotriti uključivanje sadržaja ove Uredbe u Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 
Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. („Financijska uredba”) pri njezinoj 
sljedećoj reviziji.

Izjava Komisije

Komisija je suglasna razmotriti mogućnost da izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o 
primjeni ove Uredbe prema potrebi poprati odgovarajućim prijedlozima.


