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Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2020: Παροχή βοήθειας στην 
Ελλάδα προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες μεταναστευτικές 
πιέσεις - Άμεσα μέτρα στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19 - 
Στήριξη της ανοικοδόμησης μετά τον σεισμό στην Αλβανία - Άλλες 
προσαρμογές 
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Απριλίου 2020 σχετικά με την θέση 
του Συμβουλίου στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2020 της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 – Παροχή βοήθειας στην Ελλάδα προκειμένου να 
ανταποκριθεί στις αυξημένες μεταναστευτικές πιέσεις - Άμεσα μέτρα στο πλαίσιο της 
έξαρσης της νόσου COVID-19 - Στήριξη της ανοικοδόμησης μετά τον σεισμό στην 
Αλβανία - Άλλες προσαρμογές (07250/2020 – C9-0101/2020 – 2020/2052(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/20121, και ιδίως το άρθρο 44,

– έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 
έτος 2020, που εκδόθηκε οριστικά στις 27 Νοεμβρίου 20192,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας 
Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την 
περίοδο 2014-20203,

1 ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
2 ΕΕ L 57 της 27.2.2020.
3 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.



– έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική 
πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση1,

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 
2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης2,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2020, που 
εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 27 Μαρτίου 2020 (COM(2020)0145),

– έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2020, η 
οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 14 Απριλίου 2020 και διαβιβάστηκε στο 
Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα (07250/2020 – C9-0101/2020),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 94, 96 και 163 του Κανονισμού του,

1. εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 
1/2020·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έκδοση του διορθωτικού 
προϋπολογισμού αριθ. 1/2020 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς και στα εθνικά 
κοινοβούλια.

1 ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
2 ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105.


