
 

 

P7_TA(2014)0431 

Az Európai Unió saját forrásainak rendszerével kapcsolatos végrehajtási 

intézkedések  *** 

Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió saját 

forrásainak rendszerére vonatkozó végrehajtási intézkedésekről szóló (EU, Euratom) 

tanácsi rendelet tervezetéről (05600/2014  – C7-0047/2014 – 2011/0184(APP)) 

(Különleges jogalkotási eljárás – egyetértés) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a tanácsi rendelet tervezetére (05600/2014), 

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 311. cikke 

negyedik bekezdésével és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. 

cikkével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C7-0047/2014), 

– tekintettel az Európai Unió saját forrásainak jövőjéről szóló, 2007. március 29-i 

állásfoglalására1, 

– tekintettel a „Befektetés a jövőbe: új többéves pénzügyi keret (MFF) a versenyképes, 

fenntartható és befogadó Európáért” című, 2011. június 8-i állásfoglalására2, 

– tekintettel a többéves pénzügyi keretről és a saját forrásokról szóló, 2012. június 13-i 

állásfoglalására3, 

– tekintettel a többéves pénzügyi keret jóváhagyási eljárásának kedvező kimenetelét 

elősegítő, 2012. október 23-i állásfoglalására4, 

–  tekintettel az Európai Tanács többéves pénzügyi keretre vonatkozó, 2013. február 7–8-i 

következtetéseiről szóló, 2013. március 13-i állásfoglalására5, 

– tekintettel a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 

politikai megállapodásról szóló, 2013. július 3-i állásfoglalására6, 

– tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszerére vonatkozó végrehajtási 

intézkedésekről szóló, 2014. április 16-i állásfoglalására 7, 

– tekintettel arra, hogy első alkalommal fordul elő, hogy a Szerződés megköveteli a 

Parlament egyetértését az Unió saját forrásainak rendszerére vonatkozó végrehajtási 

intézkedéseket illetően, 
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– tekintettel eljárási szabályzata 81. cikke (1) bekezdésének első és harmadik 

albekezdésére, 

– tekintettel a Költségvetési Bizottság ajánlására (A7-0269/2014), 

1. jóváhagyja a tanácsi rendelet tervezetét; 

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 

valamint a nemzeti parlamenteknek. 

 


