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P8_TA(2017)0111 

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret  *** 

Az Európai Parlament 2017. április 5-i jogalkotási állásfoglalása a 2014–2020-as 

időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet 

módosítására irányuló tanácsi rendelet tervezetéről (14942/2016 – C8-0103/2017 – 

2016/0283(APP)) 

(Különleges jogalkotási eljárás – egyetértés) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 

1311/2013/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló 

bizottsági javaslatra (COM(2016)0604), 

– tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 

1311/2013/EU, Euratom rendelet módosítására irányuló tanácsi rendelettervezetre 

(14942/2016) és az arra vonatkozó tanácsi helyesbítésre (14942/2016 COR2), 

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 312. 

cikkével, valamint az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. 

cikkével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0103/2017), 

– tekintettel a Tanács 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret 

félidős felülvizsgálatáról szóló, 2017. március 7-i elvi megállapodására1, 

– tekintettel „A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret 

választások utáni felülvizsgálatának előkészítése: a Parlament észrevételei a 

Bizottság javaslatát megelőzően” című, 2016. július 6-i állásfoglalására2, 

– tekintettel a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret félidős 

felülvizsgálatáról szóló, 2016. október 26-i állásfoglalására3, 

– tekintettel a rendelettervezetről szóló, 2017. április 5-i nem jogalkotási 

állásfoglalására4, 

                                                 
1  7030/2017 és 7031/2017 COR1. 
2  Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0309. 
3  Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0412. 
4  Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0112. 

http://www.consilium.europa.eu/register/hu/content/out/?&typ=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST-7030-2017-INIT
http://www.consilium.europa.eu/register/hu/content/out/?&typ=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST-7031-2017-COR-1
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0412+0+DOC+XML+V0//HU


 

 

– tekintettel eljárási szabályzata 86. cikkére, valamint 99. cikkének (1) és (4) 

bekezdésére, 

– tekintettel a Költségvetési Bizottság ajánlására (A8-0110/2017), 

1. egyetért a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 

1311/2013/EU, Euratom rendelet módosítására irányuló, jelen állásfoglaláshoz 

mellékelt tanácsi rendelet tervezetével; 

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

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 



 

 

MELLÉKLET 

Tervezet: a Tanács (EU, Euratom) 2017/… rendelete a 2013–2014-as időszakra 

vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendelet 

módosításáról 

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, az (EU) 

2017/1123 tanácsi rendelettel.) 


