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A stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz ***I 

Az Európai Parlament 2017. november 30-i jogalkotási állásfoglalása a stabilitás és a 

béke elősegítését szolgáló eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 230/2014/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 

rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0447 – C8-0264/2016 – 2016/0207(COD)) 

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2016)0447), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 

209. cikkének (1) bekezdésére és 212. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a 

Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0264/2016), 

– tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményére,  

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 

– tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése 

alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2017. 

október 27-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament 

álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) 

bekezdésével összhangban, 

– tekintettel az eljárási szabályzat 59. és 39. cikkére, 

– tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére és a Fejlesztési Bizottság véleményére 

(A8-0261/2017), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 

2. jóváhagyja a Parlament, a Tanács és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt együttes 

nyilatkozatát, amelyet az Európai Unió Hivatalos Lapjának L sorozatában tesznek 

közzé a végleges jogalkotási aktussal együtt; 



 

 

3. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 

másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 

módosítani kívánja; 

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 

  



 

 

P8_TC1-COD(2016)0207 

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2017. november 30-án került 

elfogadásra a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz létrehozásáról szóló 

230/2014/EU rendelet módosításáról szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi 

rendelet elfogadására tekintettel 

 

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik 

a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2017/2306 rendelettel.) 

  



 

 

MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ 

 

Nyilatkozat a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz létrehozásáról szóló, 2014. 

március 11-i 230/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3a. cikke szerinti 

támogatási intézkedések finanszírozási forrásairól 

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság egyetértenek abban, hogy fejlesztést szolgáló 

és a biztonságot szolgáló fejlesztést célzó kapacitásépítést a 2014–2020-as időszakra 

vonatkozó többéves pénzügyi keret IV. fejezetéből kell finanszírozni, elsősorban 

átcsoportosítások útján, és a lehető legnagyobb mértékben megőrizve az összes eszköz között 

fennálló pénzügyi egyensúlyt. Továbbá, a költségvetési hatóságnak az éves költségvetési 

eljárás tekintetében fennálló előjogai sérelme nélkül, ezek az átcsoportosítások nem 

terjedhetnek ki a 2014–2020-as időszakra szóló fejlesztési együttműködési finanszírozási 

eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 233/2014/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet szerinti intézkedések céljára elkülönített előirányzatok felhasználására. 


