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P8_TA(2017)0469 

Instrument na rzecz przyczyniania się do Stabilności i Pokoju ***I 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w 

sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 230/2014 z 

dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające Instrument na rzecz przyczyniania się do 

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

 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(COM(2016)0447), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 209 ust. 1 oraz art. 212 ust. 2 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony 

Parlamentowi przez Komisję (C8-0264/2016), 

– uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej, 

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo 

właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 27 

października 2017 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska 

Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając art. 59 i 39 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych oraz opinię przedstawioną 

przez Komisję Rozwoju (A8-0261/2017), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2. zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji załączone do niniejszej 

rezolucji, które zostanie opublikowane w serii L Dziennika Urzędowego Unii 

Europejskiej wraz z ostatecznym aktem ustawodawczym; 



 

 

3. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 

wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie; 

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji oraz parlamentom narodowym. 

 



 

 

P8_TC1-COD(2016)0207 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 30 

listopada 2017 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2017/... zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 230/2014 ustanawiające Instrument 

na rzecz Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju 

 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko 

Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2017/2306.) 



 

 

ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ 

Deklaracja dotycząca źródeł finansowania środków pomocy na podstawie art. 3a 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 230/2014 z dnia 11 marca 

2014 r. ustanawiającego Instrument na rzecz Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju 

Parlament Europejski, Rada i Komisja zgadzają się, że budowanie zdolności na rzecz rozwoju 

i bezpieczeństwa służącego rozwojowi powinno być finansowane w ramach działu IV 

wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020, przede wszystkim poprzez przegrupowania 

środków, przy jednoczesnym zachowaniu w możliwie maksymalnym zakresie równowagi 

finansowej wśród wszystkich instrumentów. Ponadto, bez uszczerbku dla prerogatyw władzy 

budżetowej, w ramach rocznej procedury budżetowej takie przegrupowania środków nie 

powinny obejmować wykorzystania środków przydzielonych na działania zapisane 

w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 233/2014 z dnia 11 marca 2014 

r. ustanawiającym Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju na lata 2014–

2020. 

 


