
 

 

Europees Parlement 
2014-2019  

 

AANGENOMEN TEKSTEN 
 

P8_TA(2017)0469 

Instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede ***I 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 30 november 2017 over het 

voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van 

Verordening (EU) nr. 230/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 

2014 tot vaststelling van een instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede  

(COM(2016)0447 – C8-0264/2016 – 2016/0207(COD)) 

 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2016)0447), 

– gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 209, lid 1, en 212, lid 2, van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de 

Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0264/2016), 

– gezien het advies van de Commissie juridische zaken inzake de voorgestelde 

rechtsgrond, 

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien het overeenkomstig artikel 69 septies, lid 4, van zijn Reglement door de 

bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger 

van de Raad bij brief van 27 oktober 2017 gedane toezegging om het standpunt van het 

Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie goed te keuren, 

– gezien de artikelen 59 en 39 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken en het advies van de 

Commissie ontwikkelingssamenwerking (A8-0261/2017), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. hecht zijn goedkeuring aan de bij deze resolutie als bijlage gevoegde gezamenlijke 

verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, die samen met de 

definitieve wetgevingshandeling zal worden gepubliceerd in de L-reeks van het 

Publicatieblad van de Europese Unie; 



 

 

3. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 

voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen; 

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

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

  



 

 

P8_TC1-COD(2016)0207 

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 30 november 2017 

met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/... van het Europees 

Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 230/2014 tot vaststelling 

van een instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede 

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt 

van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2017/2306.) 

  



 

 

BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE 

Verklaring betreffende financieringsbronnen voor bijstandsmaatregelen uit hoofde van 

artikel 3 bis van Verordening (EU) nr. 230/2014 van het Europees Parlement en de Raad 

van 11 maart 2014 tot vaststelling van een instrument voor bijdrage aan stabiliteit en 

vrede: 

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie zijn het erover eens dat de 

capaciteitsopbouw ter ondersteuning van ontwikkeling en van veiligheid voor ontwikkeling 

dient te worden gefinancierd binnen rubriek IV van het meerjarig financieel kader voor de 

jaren 2014-2020, voornamelijk door middel van herschikkingen, waarbij het financiële 

evenwicht tussen alle instrumenten evenwel zo veel mogelijk wordt bewaard. Voorts mag, 

onverminderd de prerogatieven van de begrotingsautoriteit in de jaarlijkse 

begrotingsprocedure, bij dergelijke herschikkingen geen gebruik worden gemaakt van 

kredieten die zijn toegewezen aan maatregelen in het kader van Verordening (EU) nr. 

233/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 tot vaststelling van een 

financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking voor de periode 2014-2020. 

 

 


