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Daudzgadu finanšu shēma 2014.–2020. gadam *** 

Eiropas Parlamenta 2017. gada 5. aprīļa normatīvā rezolūcija par projektu Padomes 

regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu 

finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP)) 

 

(Īpašā likumdošanas procedūra – piekrišana) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, 

Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam 

(COM(2016)0604), 

– ņemot vērā projektu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) 

Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam, 

(14942/2016) un Padomes labojumu (14942/2016 COR2), 

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 312. pantu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas 

līguma 106.a pantu (C8-0103/2017), 

– ņemot vērā Padomes 2017. gada 7. marta vienošanos pēc būtības par 2014.–2020. gada 

daudzgadu finanšu shēmas pārskatīšanu1, 

– ņemot vērā 2016. gada 6. jūlija rezolūciju par gatavošanos DFS 2014.–2020. gadam 

pārskatīšanai pēc vēlēšanām — Parlamenta ieteikumi pirms Komisijas priekšlikuma 

izstrādes2, 

– ņemot vērā 2016. gada 26. oktobra rezolūciju par DFS 2014.–2020. gadam vidusposma 

novērtēšanu3, 

– ņemot vērā 2017. gada 5. aprīļa nenormatīvo rezolūciju par regulas projektu4, 

– ņemot vērā Reglamenta 86. pantu un 99. panta 1. un 4. punktu, 

– ņemot vērā Budžeta komitejas ieteikumu (A8-0110/2017), 

                                                 
1  7030/2017 un 7031/2017 COR1. 
2  Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0309. 
3  Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0412. 
4  Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0112. 

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
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0412+0+DOC+XML+V0//LV


 

 

1. sniedz piekrišanu šīs rezolūcijas pielikumā izklāstītajam projektam Padomes regulai, ar 

kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu 

shēmu 2014.–2020. gadam; 

2. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu 

parlamentiem. 



 

 

PIELIKUMS 

Padomes regulas projekts (ES, Euratom) 2017/…, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) 

Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam 

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Padomes Regulai (ES, 

Euratom) 2017/1123.) 

 


