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Meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 *** 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 april 2017 over het ontwerp van 

verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EU, Euratom) 

nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 

(14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP)) 

 

(Bijzondere wetgevingsprocedure – goedkeuring) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie voor een verordening van de Raad houdende 

wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig 

financieel kader voor de jaren 2014-2020 (COM(2016)0604), 

– gezien het ontwerp van verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening 

(EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de 

jaren 2014-2020 (14942/2016) en het corrigendum van de Raad (14942/2016 COR2), 

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 312 

van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 106 bis van 

het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 

(C8-0103/2017), 

– gezien het beginselakkoord van de Raad van 7 maart 2017 over de herziening van het 

meerjarig financieel kader 2014-20201, 

– gezien zijn resolutie van 6 juli 2016 over de voorbereiding van de post-electorale 

herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het Parlement in afwachting van 

het Commissievoorstel2, 

– gezien zijn resolutie van 26 oktober 2016 over de tussentijdse herziening van het MFK3, 

– gezien zijn niet-wetgevingsresolutie van 5 april 2017 over het ontwerp van verordening4, 

– gezien artikel 86 en artikel 99, leden 1 en 4, van zijn Reglement, 

– gezien de aanbeveling van de Begrotingscommissie (A8-0110/2017), 

                                                 
1  7030/2017 en 7031/2017 COR1. 
2  Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0309. 
3  Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0412. 
4  Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0112. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7031-2017-COR-1/nl/pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0412+0+DOC+XML+V0//NL


 

 

1. hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van verordening van de Raad houdende wijziging 

van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig financieel 

kader voor de jaren 2014-2020 zoals weergegeven in de bijlage bij deze resolutie; 

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 



 

 

BIJLAGE 

Ontwerpverordening (EU, Euratom) 2017/... van de Raad houdende wijziging van 

Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig financieel 

kader voor de jaren 2014-2020 

(De tekst van de bijlage wordt hier niet weergegeven, aangezien deze overeenkomt met de 

definitieve handeling: Verordening (EU, Euratom) 2017/1123.) 


