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Изменение 1
Доменек Руис Девеса

Проект на становище
Съображение Б

Проект на становище Изменение

Б. 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 
осъществяването на разходите или 
функционирането на системите за 
финансов контрол;

Б. като има предвид, че съгласно 
член 100 от Правилника за дейността 
на Европейския парламент „Други 
процедури по освобождаване от 
отговорност“ разпоредбите относно 
процедурата по освобождаване от 
отговорност на Комисията, в 
съответствие с член 319 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз, във връзка с изпълнението на 
бюджета се прилагат също и по 
отношение на процедурата по 
освобождаване от отговорност на 
председателя на Европейския 
парламент, на лицата, отговарящи за 
изпълнението на бюджетите на 
Съвета, Съда на Европейския съюз, 
Сметната палата, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите, на 
Комисията във връзка с изпълнението 
на бюджета на Европейския фонд за 
развитие и на органите, отговарящи 
за бюджетното управление на 
независими правни субекти, които 
осъществяват задачи на Съюза;

Or. en

Изменение 2
Паскал Дюран

Проект на становище
Съображение Б a (ново)

Проект на становище Изменение

Б a. като има предвид, че всички 
институции са длъжни да си 
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сътрудничат, за да се гарантира 
гладкото протичане на процедурата 
по освобождаване от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета, 
при пълно зачитане на съответните 
разпоредби на ДФЕС и на 
съответното вторично 
законодателство; като има предвид, 
че поради липсата на сътрудничество 
от страна на Съвета в рамките на 
процедурата по освобождаване от 
отговорност Парламентът отказва 
от 2009 г. насам да освобождава от 
отговорност генералния секретар на 
Съвета; като има предвид, че 
продължаващата липса на 
сътрудничество от страна на Съвета 
прави невъзможно вземането на 
информирано решение от страна на 
Парламента относно 
освобождаването от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета, 
което има постоянен отрицателен 
ефект върху начина, по който 
гражданите възприемат 
институциите на ЕС и доверието, 
което имат в тях, както и 
прозрачността на използването на 
фондовете на ЕС; като има предвид, 
че тази липса на сътрудничество 
също така оказва отрицателно 
въздействие върху функционирането 
на институциите и дискредитира 
процедурата на политически контрол 
върху управлението на бюджета, 
предвидена в договорите;

Or. en

Изменение 3
Владимир Билчик

Проект на становище
Съображение Б a (ново)
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Проект на становище Изменение

Б a. като има предвид, че съгласно 
член 319 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз Парламентът освобождава 
Комисията от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета;

Or. en

Изменение 4
Доменек Руис Девеса

Проект на становище
Съображение Б a (ново)

Проект на становище Изменение

Б a. като има предвид, че 
процедурата на отделно 
освобождаване от отговорност на 
различните институции и органи на 
Съюза е отдавна установена 
практика, приета от всички 
останали институции, с изключение 
на Съвета, както и че тази процедура 
е разработена с цел гарантиране на 
прозрачност и демократична 
отчетност пред гражданите на 
Съюза и провеждане на необходимата 
борба с измамите;

Or. en

Изменение 5
Лаура Хеухтасари

Проект на становище
Съображение Б a (ново)

Проект на становище Изменение

Б a. като има предвид, че по 
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смисъла на член 15, параграф 1 от 
Договора за Европейския съюз, 
Европейският съвет дава на Съюза 
необходимия тласък за неговото 
развитие и определя неговите общи 
политически насоки и приоритети; 
като има предвид, че Съветът е 
основната институция на 
Европейския съюз, представляваща 
държавите членки, които единствено 
могат да осигурят на Съюза 
популярен мандат и демократична 
легитимност, тъй като на 
наднационално европейско равнище 
няма „демос“;

Or. en

Изменение 6
Владимир Билчик

Проект на становище
Съображение Б б (ново)

Проект на становище Изменение

Б б. като има предвид, че 
процедурата по освобождаване от 
отговорност във връзка с 
изпълнението на бюджета се 
използва за проверка на отчетите на 
въпросната институция с цел да се 
провери дали изпълнението е 
законосъобразно и редовно и дали е в 
съответствие с принципите на 
доброто финансово управление;

Or. en

Изменение 7
Лаура Хеухтасари

Проект на становище
Параграф 1
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Проект на становище Изменение

1. подчертава необходимостта от 
меморандум за разбирателство между 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията относно предоставянето на 
информацията, необходима на 
Парламента, за да вземе информирано 
решение относно освобождаването от 
отговорност във връзка с изпълнението 
на бюджета; счита, че преговорите със 
Съвета за тази цел следва да бъдат 
възобновени и в техния обхват да бъде 
включена и Комисията, с цел да се 
гарантира, че на Парламента се 
предоставя необходимата 
информация за начина, по който 
Съветът изпълнява своя бюджет, 
пряко или чрез Комисията;

1. подчертава необходимостта от 
непрекъснат диалог между 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията относно предоставянето на 
информацията, необходима на 
Парламента, за да вземе информирано 
решение относно освобождаването от 
отговорност във връзка с изпълнението 
на бюджета; счита, че преговорите със 
Съвета за тази цел следва да бъдат 
възобновени;

Or. en

Изменение 8
Доменек Руис Девеса

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. подчертава необходимостта от 
меморандум за разбирателство между 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията относно предоставянето на 
информацията, необходима на 
Парламента, за да вземе информирано 
решение относно освобождаването от 
отговорност във връзка с изпълнението 
на бюджета; счита, че преговорите със 
Съвета за тази цел следва да бъдат 
възобновени и в техния обхват да бъде 
включена и Комисията, с цел да се 
гарантира, че на Парламента се 
предоставя необходимата 
информация за начина, по който 
Съветът изпълнява своя бюджет, 

1. подчертава спешната 
необходимост от меморандум за 
разбирателство между Европейския 
парламент и Съвета, който зачита 
надлежно съответните им роли и се 
отнася до предоставянето на 
информацията, необходима на 
Парламента, за да вземе информирано 
решение относно освобождаването от 
отговорност във връзка с изпълнението 
на бюджета; счита, че чрез 
задоволително сътрудничество 
между двете институции под 
формата на процедура на открит и 
официален диалог ще се изпрати 
положителен сигнал към гражданите 
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пряко или чрез Комисията; на Съюза;

Or. en

Изменение 9
Гуендолин Делбос-Корфилд
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. подчертава необходимостта от 
меморандум за разбирателство между 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията относно предоставянето на 
информацията, необходима на 
Парламента, за да вземе информирано 
решение относно освобождаването от 
отговорност във връзка с изпълнението 
на бюджета; счита, че преговорите със 
Съвета за тази цел следва да бъдат 
възобновени и в техния обхват да бъде 
включена и Комисията, с цел да се 
гарантира, че на Парламента се 
предоставя необходимата информация 
за начина, по който Съветът изпълнява 
своя бюджет, пряко или чрез 
Комисията;

1. подчертава необходимостта от 
меморандум за разбирателство между 
Европейския парламент и Съвета 
относно предоставянето на 
информацията, необходима на 
Парламента, за да вземе информирано 
решение относно освобождаването от 
отговорност във връзка с изпълнението 
на бюджета; приветства постигнатия 
до момента напредък в преговорите 
между Парламента и Съвета 
относно „неофициалния документ“ 
относно сътрудничеството между 
Европейския парламент и Съвета по 
време на годишната процедура по 
освобождаване от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета и 
призовава двете институции да 
увеличат усилията си за постигане на 
споразумение без необосновано 
забавяне; счита, че ако тези преговори 
със Съвета не постигнат успех, в 
техния обхват следва да бъде включена 
и Комисията, с цел да се гарантира, че 
на Парламента се предоставя 
необходимата информация за начина, по 
който Съветът изпълнява своя бюджет, 
пряко или чрез Комисията;

Or. en
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Изменение 10
Владимир Билчик

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. подчертава необходимостта от 
меморандум за разбирателство между 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията относно предоставянето на 
информацията, необходима на 
Парламента, за да вземе информирано 
решение относно освобождаването от 
отговорност във връзка с изпълнението 
на бюджета; счита, че преговорите със 
Съвета за тази цел следва да бъдат 
възобновени и в техния обхват да бъде 
включена и Комисията, с цел да се 
гарантира, че на Парламента се 
предоставя необходимата информация 
за начина, по който Съветът изпълнява 
своя бюджет, пряко или чрез 
Комисията;

1. отбелязва продължаващите 
проблеми, изтъкнати от Европейския 
парламент във връзка с процедурата 
по освобождаване от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета; 
подчертава спешната необходимост 
от меморандум за разбирателство между 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията относно предоставянето на 
информацията, необходима на 
Парламента, за да вземе информирано 
решение относно освобождаването от 
отговорност във връзка с изпълнението 
на бюджета; счита, че преговорите със 
Съвета за тази цел следва да бъдат 
възобновени и в техния обхват да бъде 
включена и Комисията, с цел да се 
гарантира, че на Парламента се 
предоставя необходимата информация 
за начина, по който Съветът изпълнява 
своя бюджет, пряко или чрез 
Комисията;

Or. en

Изменение 11
Паскал Дюран

Проект на становище
Параграф 1 а (нов)

Проект на становище Изменение

1 a. счита, че отговорите на 
редица повтарящи се въпроси във 
въпросниците към различните 
институции, органи и агенции, като 
например въпросите относно 
балансираното представителство на 
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жените и мъжете и географския 
баланс, конфликтите на интереси, 
лобирането и защитата на лицата, 
сигнализиращи за нередности, биха 
могли евентуално да бъдат включени 
в доклада за оценка на финансите на 
Съюза, изготвен в съответствие с 
член 318 от ДФЕС, доколкото тези 
въпроси имат връзка с изпълнението 
на бюджета; припомня, че докладът, 
посочен в член 318 от ДФЕС, е 
изрично посочен в член 319, параграф 1 
от ДФЕС като един от документите, 
които трябва да бъдат разгледани в 
контекста на процедурата по 
освобождаване от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета;

Or. en

Изменение 12
Доменек Руис Девеса

Проект на становище
Параграф 1 а (нов)

Проект на становище Изменение

1 a. подчертава ролята на 
Парламента в процедурата по 
освобождаване от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета, 
която се урежда от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз и от Финансовия регламент, и, 
като признава напълно ролята на 
Съвета като институция, даваща 
препоръки при провеждането на 
процедурата по освобождаване от 
отговорност, изтъква, че трябва да се 
прави разграничение между 
различните роли на Парламента и на 
Съвета с цел прилагане на 
институционалната рамка, 
предвидена в Договорите и във 
Финансовия регламент;
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Or. en

Изменение 13
Доменек Руис Девеса

Проект на становище
Параграф 1 б (нов)

Проект на становище Изменение

1 б. припомня, че Парламентът 
освобождава другите институции от 
отговорност във връзка с 
изпълнението на бюджета, след като 
разгледа предоставените документи и 
дадените отговори на въпросите и 
след като изслуша генералните 
секретари на другите институции;

Or. en

Изменение 14
Паскал Дюран

Проект на становище
Параграф 2 а (нов)

Проект на становище Изменение

2 a. счита, че ангажиментите, 
поети от кандидатите за членове на 
Комисията, представляват 
положителна промяна в 
отношението в сравнение с 
позицията, заемана от Комисията до 
този момент и изразена в нейното 
писмо от 23 януари 2014 г., в което се 
посочва, че не следва да се очаква 
Комисията да наблюдава 
изпълнението на бюджетите на 
другите институции;

Or. en
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Изменение 15
Паскал Дюран

Проект на становище
Параграф 2 б (нов)

Проект на становище Изменение

2 б. предлага, ако преговорите 
относно меморандум за 
разбирателство не бъдат възобновени 
бързо, Парламентът да настоява, в 
контекста на преговорите относно 
следващата МФР, да се добави 
„клауза за ново разглеждане“ в 
предложението за 
междуинституционално 
споразумение между Европейския 
парламент, Съвета и Комисията 
относно бюджетната дисциплина, 
сътрудничеството по бюджетните 
въпроси и доброто финансово 
управление, чрез което трите 
институции ще се ангажират да 
определят съвместно практическите 
условия за обмена и предоставянето 
на необходимата информация на 
Европейския парламент в рамките на 
процедурата по освобождаване от 
отговорност във връзка с 
изпълнението на бюджета, както и 
незабавно да започнат преговори за 
тази цел;

Or. en

Изменение 16
Гуендолин Делбос-Корфилд
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. счита, че Парламентът следва да 
адресира своите решения относно 

3. счита, че ако не бъде намерено 
междуинституционално решение, 
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освобождаването от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета само 
до Комисията, като същевременно 
продължава своята практика да 
приема придружаващи резолюции с 
отправени забележки към всяка от 
институциите и всеки от органите на 
Съюза, за да се гарантира, че нито един 
раздел от бюджета на ЕС не се 
изпълнява без надлежен контрол;

Парламентът следва да освобождава 
само Комисията от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета, като 
същевременно продължава 
практиката да приема придружаващи 
резолюции с отправени забележки към 
всяка от институциите и всеки от 
органите на Съюза, за да се гарантира, 
че нито един раздел от бюджета на ЕС 
не се изпълнява без надлежен контрол;

Or. en

Изменение 17
Доменек Руис Девеса

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. счита, че Парламентът следва да 
адресира своите решения относно 
освобождаването от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета само 
до Комисията, като същевременно 
продължава своята практика да 
приема придружаващи резолюции с 
отправени забележки към всяка от 
институциите и всеки от органите 
на Съюза, за да се гарантира, че нито 
един раздел от бюджета на ЕС не се 
изпълнява без надлежен контрол;

3. счита, че Парламентът следва да 
продължи да освобождава от 
отговорност във връзка с изпълнението 
на бюджета всяка от институциите и 
органите на Съюза и да продължи да 
приема придружаващи резолюции с 
отправени забележки към тях, както 
редовно е правил това, за да се 
гарантира, че нито един раздел от 
бюджета на ЕС не се изпълнява без 
надлежен контрол;

Or. en

Изменение 18
Паскал Дюран

Проект на становище
Параграф 3 а (нов)
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Проект на становище Изменение

3 a. припомня, че съгласно 
Финансовия регламент от всяка 
институция и орган се изисква да 
предприеме подходящи мерки във 
връзка със забележките, 
придружаващи решението на 
Европейския парламент за 
освобождаване от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета, 
както и да докладва за мерките, 
предприети с оглед на тези 
забележки; посочва, че отказът на 
институция да изпълни това 
изискване, след като е била поканена 
да действа, може да доведе до иск за 
установяване на неправомерно 
бездействие съгласно член 265 от 
ДФЕС;

Or. en

Изменение 19
Доменек Руис Девеса

Проект на становище
Параграф 3 а (нов)

Проект на становище Изменение

3 a. припомня често срещаните 
трудности при процедурите по 
освобождаване от отговорност на 
Съвета във връзка с изпълнението на 
бюджета поради липсата на 
сътрудничество от страна на 
Съвета, поради което Парламентът 
отказа да освободи от отговорност 
генералния секретар на Съвета във 
връзка с финансовите години за 
периода 2009 – 2017 г.; отново заявява, 
че Съветът трябва да участва, както 
правят другите институции, 
пълноценно и добросъвестно в 
годишната процедура по 
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освобождаване от отговорност, за да 
бъде прозрачен и напълно отговорен 
пред гражданите на Съюза за 
средствата, които са му поверени в 
качеството му на институция на 
Съюза;

Or. en

Изменение 20
Мария Грапини

Проект на становище
Параграф 3 а (нов)

Проект на становище Изменение

3 a. счита, че в контекста на 
освобождаването от отговорност на 
Комисията от страна на 
Парламента, демократичната 
легитимност на институциите на 
Съюза ще трябва да бъде 
допълнително укрепена чрез 
подобряване на прозрачността и 
отчетността, а освобождаването от 
отговорност във връзка с 
изпълнението на бюджета следва да 
се предоставя отделно на всяка 
агенция, за да се избегне размиването 
на отговорностите на агенциите и за 
да може истинските проблеми да 
бъдат известни за всяка агенция;

Or. en

Изменение 21
Лаура Хеухтасари

Проект на становище
Параграф 4
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Проект на становище Изменение

4. счита, че докато настоящето 
положение 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.

заличава се

Or. en

Изменение 22
Доменек Руис Девеса

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. счита, че докато настоящето 
положение 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.

4. счита, че при следващото 
преразглеждане на Договорите следва 
да се обмисли изясняване на 
процедурата по освобождаване от 
отговорност във връзка с изпълнението 
на бюджета, така че Парламентът да 
има задачата и изрична 
компетентност да предоставя 
одобрение на управлението на всички 
институции и организации поотделно.

Or. en
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Изменение 23
Владимир Билчик

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. счита, че докато настоящето 
положение 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.

4. счита, че докато настоящето 
положение може да се подобри чрез по-
добро сътрудничество между 
институциите на Съюза в рамките на 
Договорите, в крайна сметка може да се 
обмисли възможността за 
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; 
подчертава, че въздействието на 
тези промени върху 
междуинституционалния баланс, 
както е предвидено в Договорите, 
следва да бъде щателно проучено от 
компетентната комисия.

Or. en

Изменение 24
Мария Грапини

Проект на становище
Параграф 4 а (нов)

Проект на становище Изменение

4 a. счита, че Европейският 
парламент следва да освободи 
Комисията от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета, 
като вземе предвид доклада на 
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Европейската сметна палата;

Or. en

Изменение 25
Мария Грапини

Проект на становище
Параграф 4 б (нов)

Проект на становище Изменение

4 б. счита, че Европейската 
сметна палата следва да представи в 
годишния си доклад сравнителен и 
надлежно обоснован анализ на 
разходите на европейските агенции, 
за да подобри допълнително 
ефективността и икономичността 
на операциите, както и 
прозрачността и отговорността на 
институциите на Съюза, както и да 
прилага принципите на бюджетиране 
съобразно резултатите и доброто 
управление на човешките ресурси;

Or. en


