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ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ

P9_TA(2021)0298
Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, 
Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, 
рибарство и аквакултури, както и финансови правила за тях и за фонд 
„Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и 
Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и 
визовата политика за периода 2021–2027 г. ***II
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 юни 2021 г. относно 
позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за установяване на общоприложимите 
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален 
фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд 
за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях 
и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и 
Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата 
политика (06674/1/2021 – C9-0193/2021 – 2018/0196(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (06674/1/2021 – 
C9-0193/2021),

– като взе предвид становището на Сметната палата от 25 октомври 2018 г.1,

– като взе предвид становищата на Европейския икономически и социален комитет 
от 17 октомври 2018 г.2 и 18 септември 2020 г.3,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от 5 декември 2018 г.4,

1 OВ C 17, 14.1.2019 г., стр. 1.
2 OВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 83.
3 OВ C 429, 11.12.2020 г., стp. 236.
4 OВ C 86, 7.3.2019 г., стр. 41.



– като взе предвид позицията си на първо четене1 относно предложението на 
Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0375),

– като взе предвид изменените предложения на Комисията (COM(2020)0023) 
и COM(2020)0450),

– като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия в 
съответствие с член 74, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид член 67 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по регионално 
развитие (A9-0206/2021),

1. одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2. констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3. възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета в 
съответствие с член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз;

4. възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като бъде направена 
проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с 
генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален 
вестник на Европейския съюз;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

1 ОВ C 108, 26.3.2021 г., стр. 638.


