
 

 

Evropský parlament 
2014-2019  

 

PŘIJATÉ TEXTY 
 

P8_TA(2017)0111 

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 *** 

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. dubna 2017 k návrhu nařízení 

Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý 

finanční rámec na období 2014–2020 (14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP)) 

 

(Zvláštní legislativní postup – souhlas) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU, Euratom) č. 

1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020, jejž 

předložila Komise (COM(2016)0604), 

– s ohledem na návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU, Euratom) č. 

1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

(14942/2016), a na opravu k tomuto návrhu provedou Radou (14942/2016 COR2), 

– s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s článkem 312 

Smlouvy o fungování Evropské unie a článkem 106a Smlouvy o založení Evropského 

společenství pro atomovou energii (C8-0103/2017), 

– s ohledem na principiální dohodu Rady ze dne 7. března 2017 týkající se revize 

víceletého finančního rámce na období 2014–20201, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. července 2016 o přípravě povolební revize VFR na 

období 2014–2020: náměty Parlamentu předcházející návrhu Komise2, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 26. října 2016 o revizi VFR na období 2014–2020 v 

polovině období3, 

– s ohledem na své nelegislativní usnesení ze dne 5. dubna 2017 o návrhu nařízení4, 

– s ohledem na článek 86 a čl. 99 odst. 1 a 4 jednacího řádu, 

– s ohledem na doporučení Rozpočtového výboru (A8-0110/2017), 

1. uděluje souhlas s návrhem nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) 

č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020, ve znění 

                                                 
1  7030/2017 a 7031/2017 COR1. 
2  Přijaté texty, P8_TA(2016)0309. 
3  Přijaté texty, P8_TA(2016)0412. 
4  Přijaté texty, P8_TA(2017)0112. 

http://www.consilium.europa.eu/register/cs/content/out?&typ=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST-7030-2017-INIT
http://www.consilium.europa.eu/register/cs/content/out?&typ=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST-7031-2017-COR-1
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0412&language=CS&ring=B8-2016-1173


 

 

uvedeném v příloze tohoto usnesení; 

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 

parlamentům. 



 

 

PŘÍLOHA 

Návrh nařízení Rady (EU, Euratom) 2017/…, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 

1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

(Znění této přílohy se zde neuvádí, jelikož odpovídá znění konečného aktu, nařízení Rady (EU, 

Euratom) 2017/1123.) 

 


