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Izvedbeni ukrepi za sistem virov lastnih sredstev *** 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. aprila 2014 o osnutku uredbe 

Sveta (EU, Euratom) o določitvi izvedbenih ukrepov za sistem virov lastnih sredstev 

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

 

(Posebni zakonodajni postopek – odobritev) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju osnutka uredbe Sveta (05600/2014), 

– ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s četrtim odstavkom 

člena 311 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 106a Pogodbe o ustanovitvi 

Evropske skupnosti za atomsko energijo (C7-0047/2014),  

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 29. marca 2007 o prihodnosti lastnih sredstev 

Evropske unije1, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: novi 

večletni finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo2, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. junija 2012 o večletnem finančnem okviru in 

lastnih sredstvih3, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. oktobra 2012 v interesu doseganja pozitivnega 

izida postopka odobritve večletnega finančnega okvira4, 

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. marca 2013 o sklepih Evropskega sveta z dne 

7. in 8. februarja 2013 o večletnem finančnem okviru5, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. julija 2013 o političnem sporazumu o večletnem 

finančnem okviru 2014–20206, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. aprila 2014 o izvedbenih ukrepih za sistem 

virov lastnih sredstev Evropske unije7, 

– ob upoštevanju dejstva, da Pogodba prvič zahteva odobritev Parlamenta v zvezi z 

izvedbenimi ukrepi za sistem lastnih sredstev Unije, 

– ob upoštevanju prvega in tretjega pododstavka člena 81(1) Poslovnika, 
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– ob upoštevanju priporočila Odbora za proračun (A7-0269/2014), 

1. odobri osnutek uredbe Sveta; 

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in 

nacionalnim parlamentom. 

 

 


