
P7_TA(2014)0431 

Pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumi *** 

Eiropas Parlamenta 2014. gada 16. aprīļa normatīvā rezolūcija par projektu Padomes 

regulai (ES, Euratom), ar ko nosaka Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas īstenošanas 

pasākumus (05600/2014 – C7-0047/2014 – 2011/0184(APP)) 

(Īpašā likumdošanas procedūra — piekrišana) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Padomes regulas projektu (05600/2014), 

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

Eiropas Savienības darbību 311. pantu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas 

līguma 106a. pantu (C7-0047/2014), 

– ņemot vērā 2007. gada 29. marta rezolūciju par Eiropas Savienības pašu resursu nākotni1, 

– ņemot vērā 2011. gada 8. jūnija rezolūciju par ieguldījumu nākotnē — jaunu daudzgadu 

finanšu shēmu (DFS) konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai2, 

– ņemot vērā 2012. gada 13. jūnija rezolūciju par daudzgadu finanšu shēmu un pašu 

resursiem3, 

– ņemot vērā 2012. gada 23. oktobra rezolūciju labvēlīga iznākuma panākšanai 2014.–

2020. gada daudzgadu finanšu shēmas apstiprināšanas procedūrā4, 

– ņemot vērā 2013. gada 13. marta rezolūciju par Eiropadomes 7. un 8. februāra 

secinājumiem attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu5, 

– ņemot vērā 2013. gada 3. jūlija rezolūciju par politisko vienošanos attiecībā uz daudzgadu 

finanšu shēmu 2014.–2020. gadam6, 

– ņemot vērā 2014. gada 16. aprīļa rezolūciju par pašu resursu sistēmas īstenošanas 

pasākumus7, 

– ņemot vērā to, ka pirmo reizi saskaņā ar Līgumu ir nepieciešama Parlamenta piekrišana 

Savienības pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumiem, 

– ņemot vērā Reglamenta 81. panta 1. punkta 1. un 3. daļu, 

– ņemot vērā Budžeta komitejas ieteikumu (A7-0269/2014), 
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1. sniedz piekrišanu Padomes regulas projektam; 

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 

dalībvalstu parlamentiem. 


