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КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът приветства целта на предложения регламент относно защитата на 
бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на 
правовата държава в отделна държава членка, което накърнява или има опасност да 
накърни доброто финансово управление или защитата на финансовите интереси на 
Съюза. Той споделя виждането на Комисията, че съществува ясна връзка между 
зачитането на принципите на правовата държава и ефективното изпълнение на бюджета 
на Съюза в съответствие с принципите на доброто финансово управление. Той също 
така признава, че независимостта и безпристрастността на съдебната власт са от 
съществено значение за гарантиране на зачитането на принципите на правовата 
държава. В същото време докладчикът счита, че предложеният механизъм предоставя 
твърде много правомощия на Комисията да действа по своя преценка. По-специално не 
са ясно определени критериите за започване на процедурата и за качествената оценка, 
нито критериите за избор и обхват на мерките, и Комисията в крайна сметка би била 
свободна да реши дали да приложи дадена мярка, която би следвало да се приложи, и 
дали тази мярка може да бъде отменена на по-късен етап. Това е възможно дори в още 
по-голяма степен, като се има предвид, че предложението на Комисията ще се счита за 
одобрено, освен ако Съветът го отхвърли с квалифицирано мнозинство в рамките на 
един месец („гласуване с обратно квалифицирано мнозинство“). Освен това изглежда, 
че за предложения механизъм няма правно основание (член 322 от ДФЕС, на който се 
основава предложението, не би бил достатъчен). Този механизъм също така изглежда 
непропорционален, особено в сравнение с член 7 от ДЕС, който може да обхваща 
сходни случаи на недостатъци във връзка с принципите на правовата държава и изисква 
в зависимост от обстоятелствата четири пети мнозинство в Съвета и единодушие в 
Европейския съвет. Поради това докладчикът предлага различен механизъм. 
Докладчикът изразява критика и поради факта, че при изготвянето на предложения 
регламент не са проведени конкретни консултации със заинтересованите страни и не е 
направена оценка на въздействието. По-специално в предложението се предвижда, че 
при пряко и непряко управление съгласно член 62, букви а) и в) от Финансовия 
регламент мерките могат да се прилагат само когато получател е държавна 
организация. Ако това условие не е изпълнено, въпросното финансиране от Съюза не 
може да бъде предмет на никоя от мерките, посочени в предложения регламент. Без 
оценка на въздействието, която да изясни каква част от бюджета на Съюза ще остане 
извън защитата на предложения механизъм, е трудно да се установят потенциалните 
ползи от него. Докладчикът изразява също така учудване защо в предложението не се 
предвижда задължение за Комисията да прави оценка на възможността за отмяна на 
мерките по своя инициатива и да докладва за прилагането на предложения регламент. 
Предвид гореизложеното докладчикът предлага предложението да бъде изменено, 
както е показано по-долу.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещите комисии – комисията по 
бюджети и комисията по бюджетен контрол да вземат предвид следните изменения:
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Зачитането на принципите на 
правовата държава е сред основните 
ценности, на които се основава Съюзът. 
Както се припомня в член 2 от Договора 
за Европейския съюз, тези ценности са 
общи за държавите членки.

(1) Съюзът се основава на 
ценностите на зачитане на 
човешкото достойнство, на 
свободата, демокрацията, 
равенството, правовата държава, 
както и на зачитането на правата на 
човека, включително на правата на 
лицата, които принадлежат към 
малцинства. В съответствие с 
членове 2 и 7 от Договора за
Европейския съюз (ДЕС) държавите 
членки и институциите на Съюза са 
длъжни да зачитат, защитават и 
насърчават тези ценности, които са 
общи за държавите членки в 
общество, в което са водещи 
плурализмът, недискриминацията, 
толерантността, справедливостта, 
солидарността и равенството между 
мъжете и жените. Член 2 от ДЕС не 
предвижда йерархия сред тези 
ценности.

Обосновка

Целта на това изменение е съображението да се приведе в съответствие с текста на 
член 2 от ДЕС.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Държавите членки си 
сътрудничат надлежно и искрено при 
изпълнението на своите задължения, 
произтичащи от членството в 
Съюза, както се припомня в Договора 
за Европейския съюз.
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Зачитането на принципите на 
правовата държава предполага всички 
публични правомощия да се упражняват 
в рамките на ограниченията, установени 
от закона, в съответствие с ценностите 
на демокрацията и основните права, и 
под контрола на независими и 
безпристрастни съдилища. В частност 
това предполага зачитането12 на 
принципите на законност7, правна 
сигурност8, забрана на произвола на 
изпълнителната власт9, разделение на 
властите10, както и на ефективна 
съдебна защита от независим съд11.

(2) Зачитането на принципите на 
правовата държава предполага всички 
публични правомощия да се упражняват 
в рамките на ограниченията, установени 
от закона, в съответствие с ценностите 
на демокрацията и основните права, и 
под контрола на независими и 
безпристрастни съдилища. В частност 
това предполага принципите на 
законност7, правна сигурност8, забрана 
на произвола на изпълнителната власт9, 
разделение на властите10, както и на 
ефективна съдебна защита от независим 
съд11 да бъдат зачитани12.

_____________________________ _____________________________

7 Решение на Съда от 29 април 2004 г., 
CAS Succhi di Frutta, C-496/99 
PECLI:EU:C:2004:236, т. 63.

7 Решение на Съда от 29 април 2004 г., 
CAS Succhi di Frutta, C-496/99 
PECLI:EU:C:2004:236, т. 63.

8 Решение на Съда от 12 ноември 
1981 г., Amministrazione delle finanze 
dello Stato срещу Srl Meridionale 
Industria Salumi и други; Ditta Italo 
Orlandi & Figlio и Ditta Vincenzo Divella 
срещу Amministrazione delle finanze 
dello Stato. Съединени дела 212 до 
217/80, ECLI:EU:C:1981:270, т. 10.

8 Решение на Съда от 12 ноември 
1981 г., Amministrazione delle finanze 
dello Stato срещу Srl Meridionale 
Industria Salumi и други; Ditta Italo 
Orlandi & Figlio и Ditta Vincenzo Divella 
срещу Amministrazione delle finanze 
dello Stato. Съединени дела 212 до 
217/80, ECLI:EU:C:1981:270, т. 10.

9 Решение на Съда от 21 септември 
1989 г., Hoechst, съединени дела 46/87 и 
227/88, ECLI:EU:C:1989:337, т. 19.

9 Решение на Съда от 21 септември 
1989 г., Hoechst, съединени дела 46/87 и 
227/88, ECLI:EU:C:1989:337, т. 19.

10 Решение на Съда от 10 ноември 2016 
г., Kovalkovas, С-477/16, 
ECLI:EU:C:2016:861, т. 36; Решение на 
Съда от 10 ноември 2016 г., PPU 
Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, 
т. 35, и решение на Съда от 22 декември 
2010 г., DEB,C-279/09, 
ECLI:EU:C:2010:811, т. 58.

10 Решение на Съда от 10 ноември 2016 
г., Kovalkovas, C-477/16, 
ECLI:EU:C:2016:861, т. 36; Решение на 
Съда от 10 ноември 2016 г., PPU 
Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, 
т. 35, и решение на Съда от 22 декември 
2010 г., DEB,C-279/09, 
ECLI:EU:C:2010:811, т. 58.

11 Решение на Съда от 27 февруари 
2018 г., Associação Sindical dos Juízes 

11 Решение на Съда от 27 февруари 
2018 г., Associação Sindical dos Juízes 
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Portugueses срещу Tribunal de Contas 
C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, т. 31, 40
и 41;

Portugueses срещу Tribunal de Contas 
C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, точки 31 
и 40—41; Решение на Съда от 25 юли 
2018 г., LM, C-216/18 PPU, 
ECLI:EU:C:2018:586, т. 63—67.

12 Съобщение на Комисията „Нова 
уредба на ЕС за укрепване на 
принципите на правовата държава“, 
COM(2014) 158 окончателен, 
приложение 1.

12 Съобщение на Комисията „Нова 
уредба на ЕС за укрепване на 
принципите на правовата държава“, 
COM(2014) 158 окончателен, 
приложение І.

Обосновка

С изменението се цели съображението да бъде приведено в съответствие с най-
новата практика на Съда на Европейския съюз.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Независимостта на съдебната 
власт предполага по-конкретно, че 
съответният съдебен орган е в 
състояние да упражнява съдебните си 
функции изцяло самостоятелно, без да
бъде предмет на йерархични 
ограничения или да е подчинен на друг 
орган, и без да получава заповеди или 
указания от когото и да било, както и че 
по този начин той е защитен от външна 
намеса или натиск, които могат да 
накърнят независимостта на преценката 
на неговите членове и да повлияят на 
техните решения. Гаранциите за 
независимост и безпристрастност 
изискват правила, по-конкретно що се 
отнася до състава на органа, 
назначаването и прослуженото време и 
основанията за отвод и освобождаване 
от длъжност на членовете му, които да 
предотвратят всички основателни 
съмнения в съзнанието на гражданите 
по отношение на неподатливостта на 
тази институция на външни фактори и 

(7) Независимостта на съдебната 
власт предполага по-конкретно, че 
съответният съдебен орган е в 
състояние да упражнява съдебните си 
функции изцяло самостоятелно, без да 
бъде предмет на йерархични 
ограничения или да е подчинен на друг 
орган, и без да получава заповеди или 
указания от когото и да било, както и че 
по този начин той е защитен от външна 
намеса или натиск, които могат да 
накърнят независимостта на преценката 
на неговите членове и да повлияят на 
техните решения. Независимостта на 
съдебната власт предполага също 
така да се поддържа еднаквата 
отдалеченост от страните по спора 
и от съответните им интереси с 
оглед на предмета на спора. Този 
аспект изисква обективност и липса 
на какъвто и да е интерес от изхода 
на делото освен стриктното 
прилагане на принципа на правовата 
държава. Гаранциите за независимост и 
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нейната неутралност по отношение на 
защитаваните пред нея интереси.

безпристрастност изискват правила, по-
конкретно що се отнася до състава на 
органа, назначаването, срока на 
упражняване на функциите, както и 
основанията за въздържане, отвод и 
освобождаване от длъжност на 
членовете му, които правила да дават 
възможност да се отстрани всяко 
оправдано съмнение в съзнанието на 
гражданите по отношение на 
неподатливостта на тази институция на 
външни фактори и нейната неутралност 
по отношение на защитаваните пред нея 
интереси.

(Вж. изменението на съображение 7a (ново) от предложението)

Обосновка

С изменението се цели съображението да бъде приведено в съответствие с най-
новата практика на Съда на Европейския съюз (вж. по-специално Решение по дело C-
216/18, т. 63—67).

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Изискването за независима 
съдебна власт налага също 
дисциплинарният режим на съдиите
да включва необходимите гаранции за 
пълното избягване на риска от 
използване на подобен режим като 
система за политически контрол на 
съдържанието на съдебните решения.
В това отношение въвеждането на 
правила, определящи по-конкретно 
както действията, които 
представляват дисциплинарни 
нарушения, така и конкретно 
приложимите санкции, които 
предвиждат намесата на независим 
орган по реда на процедура, 
гарантираща изцяло прогласените в 
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членове 47 и 48 от Хартата права, по-
конкретно правото на защита, и 
които закрепват възможността за 
оспорване пред съд на решенията на 
дисциплинарните органи, 
представлява набор от съществени 
гаранции за целите на опазването на 
независимостта на съдебната власт.

(Вж. изменението на съображение 7 от предложението)

Обосновка

С изменението се цели съображението да бъде приведено в съответствие с най-
новата практика на Съда на Европейския съюз (вж. по-специално Решение по дело C-
216/18, т. 63—67).

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Комисията следва да може 
непрекъснато да наблюдава 
състоянието на правовата държава в 
държавите членки и във връзка с 
механизъм на ЕС за демокрация; 
принципите на правовата държава и 
основните права бяха засилени, както 
се изисква в Резолюцията на 
Европейския парламент от 25 
октомври 2016 г.1а

_________

1аРезолюция на Европейския 
парламент от 25 октомври 2016 г., 
съдържаща препоръки към 
Комисията относно създаването на 
механизъм на ЕС за демокрацията, 
принципите на правовата държава и 
основните права (2015/2254(INL)) (ОВ 
С 215, 19.6.2018 г., стр. 162—167).
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Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Установяването на широко 
разпространено незачитане изисква 
качествена оценка от страна на 
Комисията. Тази оценка може да се 
основава на информация от всички 
налични източници и признати 
институции, включително решенията
на Съда на Европейския съюз, доклади 
на Сметната палата и заключения и 
препоръки на съответните 
международни организации и мрежи, 
като например органите на Съвета на 
Европа и европейските мрежи на 
върховните съдилища и съдебните 
съвети.

(12) Установяването на широко 
разпространено незачитане изисква 
безпристрастна, прозрачна и 
качествена оценка от страна на 
Комисията. Тази оценка следва да се 
основава на информация от всички 
налични източници и признати 
институции, включително условията и 
сроковете за приемането, 
прилагането и изпълнението от 
страна на държавите членки на 
съответните глави от 
достиженията на правото на Съюза, 
решения на Съда на Европейския съюз, 
доклади на Сметната палата, резолюции 
на Европейския парламент и 
заключения и препоръки на съответните 
международни организации и мрежи, 
като например органите на Съвета на 
Европа и европейските мрежи на 
върховните съдилища и съдебните 
съвети.

(Вж. измененията на член 5, параграф 2 от предложението)

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) От съществено значение е 
законните интереси на крайните 
получатели и бенефициерите на 
програмата или фонда, към които са 
насочени мерките в случай на широко 
разпространено незачитане на 
принципите на правовата държава в 
държавите членки, да бъдат напълно 
защитени и не следва да бъдат 
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засегнати от нарушения на 
правилата, за които те не носят 
отговорност. Комисията следва да 
вземе предвид потенциалното 
въздействие върху крайните 
получатели и бенефициерите, когато 
предлага такива мерки, и следва 
активно да следи спазването на 
задължението на държавите членки 
да продължат да извършват 
плащания и след приемането на 
мерките от Комисията в 
съответствие с настоящия 
регламент. В случай на нарушение от 
страна на държава членка 
Комисията следва да информира 
крайните получатели или 
бенефициери по отношение на 
техните права.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 14 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14б) Преди да предложи конкретни 
мерки, Комисията следва да бъде 
задължена да направи оценка на 
възможните отражения на тези 
мерки върху националния бюджет на 
засегнатата държава членка при 
надлежно отчитане на принципите 
на пропорционалност и 
недискриминация.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) С цел да се осигури единното 
прилагане на настоящия регламент и 
предвид значимите финансови 

(15) С цел да се осигури единното 
прилагане на настоящия регламент и 
предвид значимите финансови 
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последици на мерките, налагани по 
силата на настоящия регламент, на 
Съвета следва да се предоставят 
изпълнителни правомощия, като той 
следва да действа въз основа на 
предложение на Комисията. С цел да 
се улесни приемането на 
необходимите решения за защита на 
финансовите интереси на Съюза, 
следва да се използва гласуване с 
обратно квалифицирано мнозинство.

последици на мерките, налагани по 
силата на настоящия регламент, на 
Комисията следва да се предоставят 
изпълнителни правомощия. 

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) С оглед на отражението им 
върху бюджета на Съюза мерките, 
наложени съгласно настоящия 
регламент, следва да влизат в сила 
само след като Европейският 
парламент и Съветът са одобрили 
прехвърляне към бюджетен резерв на 
сума, равна на стойността на 
предмета на приетите мерки. За да се 
улесни бързото приемане на решения, 
които са необходими за защита на 
финансовите интереси на Съюза, 
тези прехвърляния следва да се 
считат за одобрени, освен ако в 
рамките на определен срок 
Европейският парламент или 
Съветът, като последният действа с 
квалифицирано мнозинство, ги 
измени или отхвърли.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Преди да предложи приемането 
на каквито и да е мерки в съответствие с 

(16) Преди да предложи приемането 
на каквито и да е мерки в съответствие с 
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настоящия регламент, Комисията следва 
да информира засегнатата държава 
членка за причините, поради които 
счита, че при нея може да е налице 
широко разпространено незачитане на 
принципите на правовата държава. На 
държавата членка следва да се даде 
възможност да представи своето 
становище. Комисията и Съветът 
следва да вземат под внимание тези 
забележки.

настоящия регламент, Комисията следва 
да информира засегнатата държава 
членка за причините, поради които 
счита, че при нея може да е налице 
широко разпространено незачитане на 
принципите на правовата държава. 
Комисията следва да информира 
незабавно Европейския парламент и 
Съвета за уведомлението и неговото 
съдържание. На засегнатата държава
членка следва да се даде възможност да 
представи своето становище. Комисията 
следва да вземе под внимание това 
становище.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) По предложение на 
Комисията, Съветът следва да отмени 
мерките със суспензивно действие, ако 
положението, довело до налагането на 
тези мерки, е било поправено в 
достатъчна степен.

(17) Комисията следва да отмени 
мерките със суспензивно действие и да 
изпрати предложение до Европейския 
парламент и Съвета да отменят 
изцяло или частично бюджетния 
резерв за въпросните мерки, ако 
положението, довело до налагането на 
тези мерки, е било поправено в 
достатъчна степен.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Комисията следва редовно да 
информира Европейския парламент за 
всички мерки, предложени и приети 
по силата на настоящия регламент,

заличава се
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Изменение 15

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) „принципи на правовата 
държава“ е ценност на Съюза, 
залегнала в член 2 от Договора за 
Европейския съюз, която включва
принципите на законност (което
означава прозрачен, отчетен, 
демократичен и плуралистичен 
законодателен процес), правна 
сигурност, забрана на произвол от 
страна на органите на изпълнителната 
власт, ефективната съдебна защита от 
независими съдилища, включително на 
основните права; разделение на 
властите и равенство пред закона;

a) „принципи на правовата 
държава“ се разбира в светлината на 
ценностите на Съюза, залегнали в 
член 2 от Договора за Европейския 
съюз, и на критериите за членство в 
Съюза, припомнени в член 49 от 
Договора; те включват принципите на:
законност, който означава прозрачен, 
отчетен, демократичен и плуралистичен 
законодателен процес; правна 
сигурност, забрана на произвол от 
страна на органите на изпълнителната 
власт, ефективна съдебна защита, 
включително на основните права, от 
независим и безпристрастен съд; 
разделение на властите и равенство пред 
закона;

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2а

Наблюдение

Комисията непрекъснато наблюдава 
и оценява правилното прилагане на 
правото на Съюза и зачитането на 
принципите на правовата държава.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерки Условия за защита на бюджета на 
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Съюза

(Вж. измененията на членове 3, 4 и 5 от предложението)

Обосновка

Заглавието на този член следва да бъде приведено в съответствие с действителното 
му съдържание.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) оказването на ефективно и 
своевременно съдействие на 
Европейската служба за борба с 
измамите и на Европейската 
прокуратура в хода на провежданите от 
тях разследвания или наказателно 
преследване съгласно съответните им 
правни актове и на принципа на 
лоялното сътрудничество.

е) оказването на ефективно и 
своевременно съдействие на 
Европейската служба за борба с 
измамите и, при условие че 
съответната държава членка взема 
участие, на Европейската прокуратура 
в хода на провежданите от тях 
разследвания или наказателно 
преследване съгласно съответните им 
правни актове и на принципа на 
лоялното сътрудничество.

Обосновка

Не всички държави членки са част от сътрудничеството за Европейската 
прокуратура.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) застрашаването на 
способността на дадена държава 
членка да спазва задълженията, 
произтичащи от членството в 
Съюза, включително способността за 
ефективно прилагане на правилата, 
нормите и политиките, които 
съставляват структурата на 
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правото на Съюза;

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съдържание на мерките Мерки за защита на бюджета на 
Съюза

(Вж. измененията на членове 3, 4 и 5 от предложението)

Обосновка

Заглавието на този член следва да бъде приведено в съответствие с действителното 
му съдържание. 

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Могат да бъдат приети една или 
повече от следните подходящи мерки,

1. Когато са изпълнени условията 
по член 3, могат да бъдат приети една 
или повече от следните мерки,

(Вж. измененията на членове 3 и 5 от предложението)

Обосновка

Предлага се по-точна формулировка.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а – точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) когато е приложимо, спиране 
на непрякото управление и замяната 
му с пряко управление;
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Обосновка

Настоящото изменение предлага допълнителна мярка за защита на бюджета на 
Съюза.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Освен ако решението за 
приемане на мерките не предвижда 
нещо друго, налагането на подходящи
мерки не засяга задължението на 
държавните органи, посочени в 
параграф 1, буква а), или на държавите 
членки, посочени в параграф 1, буква б), 
да изпълняват програмата или фонда, 
засегнати от мярката, и по-специално 
задължението да извършват плащания 
към крайни получатели или 
бенефициери.

2. Налагането на посочените в 
параграф 1 мерки не засяга 
задължението на държавните органи, 
посочени в параграф 1, буква а), или на
държавите членки, посочени в параграф 
1, буква б), да изпълняват програмата 
или фонда, засегнати от мярката, и по-
специално задължението да извършват 
плащания към крайни получатели или 
бенефициери. Комисията активно 
наблюдава дали се зачитат 
законоустановените права на 
крайните получатели или 
бенефициери. Когато установи, че 
държавата членка не изпълнява 
своето задължение за осигуряване на 
плащанията и гарантиране на 
законните интереси на крайните 
получатели или бенефициери, 
Комисията предприема всички 
необходими мерки, за да подпомогне 
тези крайни получатели или 
бенефициери при изпълнението на 
техните вземания. Член 68, параграф 
1, буква б) от Регламент (ЕС, 
Евратом) № XXXX (Регламент за 
общоприложимите разпоредби) не се 
прилага.

(Вж. измененията на членове 3 и 5 от предложението)

Обосновка

В резолюцията си от 14 март 2018 г. относно следващата МФР Парламентът счете, 
че „крайните бенефициенти на бюджета на Съюза не трябва по никакъв начин да 
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бъдат засегнати от нарушения на правилата, за които не носят отговорност“ (вж. 
параграф 119). Поради това член 68, параграф 1, буква б) от предложения регламент 
за общоприложимите разпоредби (COM (2018) 375), с който задължението на 
националния орган да осигури плащане за бенефициера се поставя в зависимост от 
наличието на финансиране, не следва да се прилага в този случай.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Предприетите мерки са 
пропорционални на естеството, 
сериозността и мащаба на широко 
разпространеното незачитане на 
принципите на правовата държава. 
Доколкото това е възможно, те са 
насочени към действията на Съюза, 
действително или потенциално 
засегнати от това незачитане.

3. Предприетите мерки са 
пропорционални на естеството, 
сериозността, продължителността и 
мащаба на широко разпространеното 
незачитане на принципите на правовата 
държава. Доколкото това е възможно, те 
са насочени към действията на Съюза, 
действително или потенциално 
засегнати от това незачитане.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато Комисията прецени, че 
има разумни основания да се счита, че 
са налице посочените в член 3 условия, 
тя изпраща писмено уведомление до 
засегнатата държава членка, в което 
излага мотивите, на които се основава 
констатацията ѝ.

1. Когато Комисията има разумни 
основания да счита, че са налице 
посочените в член 3 условия, тя 
изпраща писмено уведомление до 
засегнатата държава членка, в което 
излага мотивите, на които се основава 
констатацията ѝ. Комисията 
информира незабавно Европейския 
парламент и Съвета за това 
уведомление и неговото съдържание.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да вземе 2. Преди да прибегне до писмено 
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предвид цялата необходима 
информация, включително решенията
на Съда на Европейския съюз, 
докладите на Сметната палата и 
заключенията и препоръките на 
съответните международни 
организации.

уведомление съгласно параграф 1, 
Комисията взема предвид цялата 
необходима информация, включително 
условията и сроковете за приемането, 
прилагането и изпълнението от 
страна на държавата членка на 
съответните глави от 
достиженията на правото на Съюза 
и на съответните решения на Съда на 
Европейския съюз, доклади на Сметната 
палата и резолюции на Европейския 
парламент. Тя взема предвид също 
така заключенията и препоръките на 
съответните международни 
организации, и по-специално:

i) Списъка на критериите за 
принципите на правовата държава, 
установен от Венецианската 
комисия,

ii) Препоръка CM/Rec (2010) 12 на 
Съвета на Европа „Съдии: 
независимост, ефективност и 
отговорности“,

iii) Доклад на Венецианската 
комисия относно независимостта на 
съдебната система, Част І: 
независимост на съдиите (CDL-
AD(2010)004), 

iv) Доклад на Венецианската 
комисия относно част II: 
прокуратура (CDL-AD(2010)040), и

v) съответната оценка и доклад 
за спазването, изготвени от Групата 
държави срещу корупцията (GRECO).

Обосновка

По-ясни спецификации на възможните източници на насоки биха могли да подобрят 
прозрачността, проследимостта и способността за одитиране на предложения 
механизъм, както и правната сигурност и липсата на произвол по отношение на 
правомощията, които следва да се предоставят на Комисията.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Засегнатата държава членка 
предоставя цялата необходима 
информация и може да представи 
становище в срок, определен от 
Комисията, който е не по-кратък от 1
месец, считано от датата на 
уведомлението за констатацията. В 
становището си държавата членка може 
да предложи приемането на коригиращи 
мерки.

4. Засегнатата държава членка 
предоставя цялата необходима 
информация и може да представи 
становище в срок, определен от 
Комисията, който е не по-кратък от 
един месец и не е по-дълъг от три 
месеца, считано от датата на 
уведомлението за констатацията. В 
становището си държавата членка може 
да предложи приемането на коригиращи 
мерки.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията взема под внимание 
получената информация и направените 
забележки от страна на засегнатата 
държава членка, както и адекватността 
на предложените коригиращи мерки, 
когато взема решение за внасянето на 
дадено предложение за решение 
относно подходящите мерки.

5. Комисията взема под внимание 
получената информация и направените 
забележки от страна на засегнатата 
държава членка, както и адекватността 
на предложените коригиращи мерки, 
когато взема решение дали да приеме 
или да не приеме решение относно 
подходящите мерки.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато Комисията счете, че 
широко разпространеното незачитане на 
принципите на правовата държава е 
установено, тя внася в Съвета 
предложение за акт за изпълнение 
относно подходящите мерки.

6. Когато Комисията счете, че е 
установено широко разпространеното 
незачитане на принципите на правовата 
държава, тя приема решение относно 
подходящите мерки по член 4 
посредством акт за изпълнение.

Изменение 30

Предложение за регламент
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Член 5 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Заедно с приемането на своето 
решение Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
предложение за прехвърляне в 
бюджетен резерв на сума, равна на 
стойността на приетите мерки. 
Чрез дерогация от член 31, параграфи 
4 и 6 от Финансовия регламент 
Европейският парламент и Съветът 
обсъждат предложението за 
прехвърляне в срок четири седмици 
от получаването му от двете 
институции. Предложението за 
прехвърляне се счита за одобрено, 
освен ако Европейският парламент, 
като действа с мнозинство от 
подадените гласове, или Съветът, 
като действа с квалифицирано 
мнозинство, го изменят или 
отхвърлят. Решението влиза в сила, 
ако нито Европейският парламент, 
нито Съветът отхвърлят 
предложението за прехвърляне в 
посочения срок. Ако Европейският 
парламент или Съветът изменят 
предложението за прехвърляне, се 
прилага член 31, параграф 8 от 
Финансовия регламент.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6б. Комисията гарантира във 
внесеното съгласно параграф 6 
предложение, че законните интереси 
на крайните получатели или 
бенефициери на програмата или на 
фонда, за които се отнася мярката, 
са напълно защитени. Комисията 
също така оценява възможните 



AD\1169808BG.docx 21/26 PE627.943v02-00

BG

бюджетни последици от 
намаляването на финансирането от 
Съюза за националния бюджет на 
засегнатата държава членка при 
надлежно отчитане на принципите 
на пропорционалност и 
недискриминация.

(Вж. измененията на членове 3 и 4 от предложението)

Обосновка

В резолюцията си от 14 март 2018 г. относно следващата МФР Парламентът счита, 
че „крайните бенефициенти от бюджета на Съюза не трябва по никакъв начин да 
бъдат засегнати от нарушения на правилата, за които не носят отговорност“, че 
„бюджетът на Съюза не е подходящият инструмент за предприемане на мерки при 
неспазване на член 2 от ДЕС“ и че „съответните държави членки следва да понесат 
финансовите последици, независимо от изпълнението на бюджета“ (вж. параграф 
119).

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Решението се счита за прието 
от Съвета, освен ако той реши с 
квалифицирано мнозинство да 
отхвърли предложението на 
Комисията в едномесечен срок от 
приемането му от Комисията.

заличава се

(Вж. изменението на съображение 15 от предложението)

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Съветът, като действа с 
квалифицирано мнозинство, може да 
измени предложението на Комисията 
и да приеме изменения текст като 
решение на Съвета.

заличава се
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Изменение 34

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Засегнатата държава членка 
може по всяко време да представи на 
Комисията доказателства, че широко 
разпространеното незачитане на 
принципите на правовата държава е 
било преодоляно или е престанало да 
съществува.

1. Засегнатата държава членка 
може по всяко време да представи на 
Комисията доказателства, че широко 
разпространеното незачитане на 
принципите на правовата държава е 
било преодоляно в достатъчна степен 
или е престанало да съществува.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията оценява положението в 
съответната държава членка. След 
като широко разпространеното 
незачитане на принципите на правовата 
държава, довело до приемането на 
съответните мерки, изцяло или 
отчасти престане да съществува, 
Комисията представя на Съвета 
предложение за решение за пълна или 
частична отмяна на тези мерки. 
Прилага се процедурата, предвидена в 
член 5, параграфи 2, 4, 5, 6 и 7.

По искане на засегнатата държава 
членка или по своя инициатива 
Комисията прави оценка на 
ситуацията в тази държава членка. 
След като широко разпространеното 
незачитане на принципите на правовата 
държава, довело до приемането на 
въпросните мерки, изцяло или отчасти 
престане да съществува, Комисията 
приема решение за пълна или 
частична отмяна на тези мерки.
Едновременно с това Комисията 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета предложение за пълна 
или частична отмяна на бюджетния 
резерв, посочен в приетите мерки.
Прилага се процедурата, предвидена в 
член 5, параграфи 2, 4, 5, 6, 6а и 6б.

Обосновка

Следователно Комисията следва да може да действа по своя инициатива, а не само 
по искане на съответната държава членка. Освен това се предлага и по-прецизна 
формулировка.

Изменение 36
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Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7 заличава се

Информиране на Европейския 
парламент

Комисията незабавно информира 
Европейския парламент за всички 
мерки, предложени или приети в 
съответствие с членове 4 и 5.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а

Докладване

Комисията докладва на Европейския 
парламент и на Съвета за 
прилагането на настоящия 
регламент, по-специално относно 
ефективността на приетите мерки, 
ако има такива, най-късно пет години 
след влизането му в сила.

При необходимост докладът се 
придружава от подходящи 
предложения.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент влиза в сила на 
двадесетия ден след деня на 
публикуването му в Официален вестник 
на Европейския съюз. Той се прилага 
от 1 януари 2021 г.

Настоящият регламент влиза в сила на 
двадесетия ден след деня на 
публикуването му в Официален вестник 
на Европейския съюз.
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