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Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 
av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av 
förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) 
nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) 
nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, 
Euratom) nr 966/20121, särskilt artikel 44,

– med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020, slutgiltigt 
antagen den 27 november 20192,

– med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 
2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–20203,
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– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i 
budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning1,

– med beaktande av rådets beslut 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om 
systemet för Europeiska unionens egna medel2,

– med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 1/2020 som kommissionen antog 
den 27 mars 2020 (COM(2020)0145),

– med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 1/2020 som rådet 
antog den 14 april 2020 och översände till Europaparlamentet samma dag (07250/2020 
– C9-0101/2020),

 med beaktande av artiklarna 94, 96 och 163 i arbetsordningen, och av följande skäl:

1. Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 
1/2020.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara ändringsbudget nr 1/2020 
slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella 
tidning.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, övriga institutioner och berörda organ samt till de nationella 
parlamenten.
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