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Den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 *** 

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 5. april 2017 om udkast til 

Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om 

fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (14942/2016 – C8-

0103/2017 – 2016/0283(APP)) 

(Særlig lovgivningsprocedure – godkendelse) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådets forordning om ændring af forordning 

(EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for 

årene 2014-2020 (COM(2016)0604), 

– der henviser til udkast til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) 

nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 

(14942/2016) og Rådets berigtigelse (14942/2016 COR2), 

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 312 i 

traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 106a i traktaten om 

oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (C8-0103/2017), 

– der henviser til Rådets principielle enighed af 7. marts 2017 om revision af den flerårige 

finansielle ramme for 2014-20201, 

– der henviser til sin beslutning af 6. juli 2016 om forberedelse af revisionen af den 

flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: Parlamentets input forud for 

Kommissionens forslag2, 

– der henviser til sin beslutning af 26. oktober 2016 om midtvejsrevision af FFR for 2014-

20203, 

– der henviser til sin ikke-lovgivningsmæssige beslutning af 5. april 2017 om forslag til 

                                                 
1  7030/2017 og 7031/2017 COR1. 
2  Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0309. 
3  Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0412. 

http://www.consilium.europa.eu/register/da/content/out?&typ=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST-7030-2017-INIT
http://www.consilium.europa.eu/register/da/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=DA&ring=B8-2016-1173


 

 

forordning1, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 86 og artikel 99, stk. 1 og 4, 

– der henviser til indstillingen fra Budgetudvalget (A8-0110/2017); 

1. godkender udkastet til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU, 

Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 

2014-2020 som fastlagt i bilaget til nærværende beslutning; 

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 

til de nationale parlamenter. 

                                                 
1  Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0112. 



 

 

BILAG 

Udkast til Rådets forordning (EU, Euratom) 2017/... om ændring af Rådets forordning 

(EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for 

årene 2014-2020 

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, Rådets 

forordning (EU, Euratom) 2017/1123). 

 


