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Viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 *** 

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. apríla 2017 o návrhu nariadenia 

Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa 

ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (14942/2016 – C8-0103/2017 – 

2016/0283(APP)) 

(Mimoriadny legislatívny postup – súhlas) 

 

Európsky parlament,  

– so zreteľom na návrh Komisie na nariadenie Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, 

Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 

2020 (COM(2016)0604), 

– so zreteľom na návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 

1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 

(14942/2016), a korigendum Rady (14942/2016 COR2), 

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 

312 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článkom 106a Zmluvy o založení 

Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (C8-0103/2017), 

– so zreteľom na dohodu v zásade, ktorú Rada dosiahla 7. marca 2017, o revízii 

viacročného finančného rámca na roky 2014 – 20201, 

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2016 o príprave povolebnej revízie VFR na 

roky 2014 – 2020: príspevok Európskeho parlamentu pred predložením návrhu 

Komisie2, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 26. októbra 2016 o revízii VFR na roky 2014 – 2020 v 

polovici trvania3, 

– so zreteľom na svoje nelegislatívne uznesenie z 5. apríla 2017 o návrhu nariadenia4, 

– so zreteľom na článok 86 a článok 99 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rozpočet (A8-0110/2017); 

1. udeľuje súhlas s návrhom nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) 

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

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


 

 

č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020, ako 

sa uvádza v prílohe k tomuto uzneseniu; 

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 

parlamentom. 



 

 

PRÍLOHA 

Návrh nariadenia Rady (EÚ, Euratom) 2017/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ, 

Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec  na roky 2014 – 

2020 

(Znenie tejto prílohy sa neuvádza, pretože zodpovedá konečnému aktu, nariadeniu Rady (EÚ, 

Euratom) 2017/1123.) 

 


