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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по бюджетен 

контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 

предложения: 

А. като има предвид, че прозрачността и контролът върху публичните финанси са 

основни демократични принципи, които Съюзът не може да нарушава; 

Б. като има предвид, че процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета е част от концепцията за представителна демокрация; 

В. като има предвид, че съгласно член 319 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС) Парламентът сам носи отговорността да освобождава 

от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския 

съюз; 

Г. като има предвид, че бюджетът на Съвета е раздел от бюджета на Съюза; 

Д. като има предвид, че съгласно член 319, параграф 2 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз Комисията следва да представи на 

Европейския парламент, при поискване от негова страна, всякаква необходима 

информация относно изпълнението на разходите или функционирането на 

системите за финансов контрол; 

Е. като има предвид съгласието между правни и академични експерти за правото на 

Парламента да получава информация, постигнато на семинара на Парламента 

относно правото на Парламента да освобождава от отговорност Съвета във връзка 

с изпълнението на бюджета, проведен на 27 септември 2012 г.,  

Ж. като има предвид, че съгласно член 335 от ДФЕС всяко от институциите 

притежава административна автономност и че съгласно член 55 от Регламент (ЕС, 

Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета1 (Финансовия 

регламент), институциите имат необходимите правомощия за изпълнение на 

разделите от бюджета, които се отнасят до тях; 

З. като има предвид, че без необходимата информация Парламентът не е в състояние 

да вземе информирано решение за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета; 

1.  отбелязва, че процедурата на отделно освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета на различните институции и органи на Съюза е стара 

практика, въведена с цел гарантиране на прозрачността и демократичната 

отчетност пред данъкоплатците на Съюза; подчертава, че това следва ефективно 

да гарантира правото и задължението му да упражнява контрол върху целия 

бюджет на ЕС; 

                                                 
1  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 

2012 година относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на 

Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 
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2.  отбелязва освен това, че в свое писмо от 23 януари 2014 г. Комисията изразява 

становището, че всички институции следва да участват активно в процеса за 

предприемане на последващи действия вследствие на забележките на Парламента, 

отправени в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка 

с изпълнението на бюджета, и че всички институции следва да съдействат, за да 

се гарантира безпроблемното провеждане на процедурата по освобождаване от 

отговорност, при пълно спазване на съответните разпоредби в ДФЕС и 

съответното вторично законодателство;  

3.  подчертава, че Комисията заявява също така, че няма да контролира изпълнението 

на бюджетите на другите институции и че даването на отговор на въпроси, 

отправени към друга институция, би нарушило автономността на тази институция 

във връзка с изпълнението на собствената ѝ част от бюджета; 

4. подчертава, че от 2009 г. насам единствено Съветът отказва да съдейства на 

процедурата за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета, провеждана от Парламента, като не предоставя необходимата 

информация, не отговаря на въпроси с искане на писмен отговор и не присъства 

на изслушвания и разисквания относно изпълнението на своя бюджет, което 

означава, че повече от три милиарда евро публични средства на ЕС всъщност са 

изразходвани без необходимия контрол;  

5.  изразява съжаление за лошото сътрудничество между Парламента и Съвета при 

упражняването на контрол върху изпълнението на бюджета през последните 

години и счита това за отрицателно послание към гражданите на Съюза; 

6. счита, че това представлява сериозно нарушение на произтичащи от Договорите 

задължения, по-специално на принципа на лоялно сътрудничество между 

институциите, и че трябва бързо да се намери решение, за да може да се 

упражнява контрол върху целия бюджет на Съюза; в тази връзка се позовава на 

член 15 от ДФЕС, който постановява, че всяка институция, орган, служба или 

агенция гарантира прозрачността на работата си;  

7.  призовава Съвета за прозрачност и пълна отчетност пред гражданите на Съюза 

чрез участие в годишната процедура по освобождаване от отговорност по 

примера на другите институции; 

8.  призовава за приемане на член 319, параграф 1 от ДФЕС, заедно с втория 

параграф от член 317 от ДФЕС и членове 55, 165 и 166 от Финансовия регламент, 

за достатъчно правно основание за упражняване на правото по подразбиране на 

Парламента да взема отделно решение относно освобождаването от отговорност 

на Съвета във връзка с изпълнението на бюджета в допълнение към изричното му 

право да освобождава от отговорност Комисията; 

9. призовава Съвета да започне преговори с Парламента с оглед на гарантиране на 

упражняването на правото на Парламента на достъп до информация относно 

изпълнението на бюджета на Съвета; ; счита, че то води до задължение от страна 

на Съвета да предостави исканата информация;  
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10.  напомня на Съвета становищата на Комисията, изложени в писмото ѝ от 23 

януари 2014 г., че няма да контролира изпълнението на бюджетите на другите 

институции и че даването на отговор на въпроси, отправени към друга 

институция, би нарушило автономността на тази институция във връзка с 

изпълнението на собствената ѝ част от бюджета; 

11. счита, че докато междувременно положението може да се подобри чрез по-добро 

сътрудничество между институциите на Съюза в рамките на Договорите, в крайна 

сметка може да се наложи преразглеждане на Договорите за изясняване на 

процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета, а именно предоставянето на изрично правомощие на Парламента да 

освобождава от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета всички 

институции и органи поотделно.   
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