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ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 
 

P8_TA(2017)0111 

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 *** 

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με 

το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, 

Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 

για την περίοδο 2014-2020 (14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP)) 

(Ειδική νομοθετική διαδικασία - έγκριση) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με κανονισμό του Συμβουλίου για 

την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό 

του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 

(COM(2016)0604), 

– έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (14942/2016) και το διορθωτικό 

του Συμβουλίου (14942/2016 COR2), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 312 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 

Ενέργειας, σύμφωνα με τα οποία το Συμβούλιο ζήτησε την έγκριση του Κοινοβουλίου 

(C8-0103/2017), 

– έχοντας υπόψη την καταρχήν συμφωνία του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2017, για 

την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-20201, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την προετοιμασία της 

μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου 

ενόψει της πρότασης της Επιτροπής2, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την ενδιάμεση 

αναθεώρηση του ΠΔΠ 2014-20201, 

                                                 
1  7030/2017 και 7031/2017 COR1. 
2  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0309. 

http://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?&typ=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST-7030-2017-INIT
http://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?&typ=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST-7031-2017-COR-1


 

 

– έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό του ψήφισμα της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με το 

σχέδιο κανονισμού2, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 86 και το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0110/2017)· 

1. εγκρίνει το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού 

(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού 

πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 όπως αυτό ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος 

ψηφίσματος· 

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 

                                                                                                                                                         
1  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0412. 
2  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0112. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0412&language=EL&ring=B8-2016-1173


 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Σχέδιο κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/... του Συμβουλίου για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην 

τελική πράξη, κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/1123 του Συμβουλίου.) 

 


