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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по бюджетен контрол представя на комисията по конституционни въпроси, 

като водеща комисия, следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 11 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11a) Материалният обхват на 

правомощията на Европейската 

прокуратура е ограничен до 

престъпления, засягащи финансовите 

интереси на Съюза, в съответствие с 

регламента за създаване на 

Европейската прокуратура. Поради 

това задачите на Европейската 

прокуратура следва да бъдат да 

разследва, да осъществява 

наказателно преследване и да предава 

на съд извършителите на 

престъпления срещу финансовите 

интереси на Съюза съгласно 

Директива (ЕС) № 2017/1371 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 5 юли 2017 г.1а и на престъпления, 

които са неразривно свързани с тях. 

 _________________ 

 1a Директива (ЕС) 2017/1371 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 5 юли 2017 г. относно борбата с 

измамите, засягащи финансовите 

интереси на Съюза, по 

наказателноправен ред (ОВ L 198, 

28.7.2017 г., стр. 29). 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 11 б (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11б) С цел да се осигури спазването 

на задълженията, предвидени в 

настоящия регламент по отношение 

на финансирането и разходите на 

европейските политически партии и 

европейските политически фондации, 

както и по отношение на други 

въпроси, е необходимо да се създадат 

ефективни механизми за контрол. За 

тази цел Органът, разпоредителят с 

бюджетни кредити на Европейския 

парламент и държавите членки 

следва да си сътрудничат и да 

обменят цялата необходима 

информация. Те следва също така да 

постигнат споразумение за 

практическите условия и реда, които 

да включват някои общи правила 

относно начините за защита на 

лицата, сигнализиращи за 

нередности. Взаимното 

сътрудничество между органите на 

държавите членки следва също да 

бъде насърчавано, с цел да се осигури 

ефективен и ефикасен контрол на 

задълженията, произтичащи от 

приложимото национално право. 

Участието на OLAF и на 

Европейската прокуратура в обмена 

на информация е необходимо, когато 

решението на Органа изисква 

последващи действия. 

 

Изменение  3 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 a (нова) 

Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 

Член 25 – параграф 7 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4a) В член 25 се добавя следният 

параграф: 
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 (7a) Когато престъпления, 

засягащи финансовите интереси на 

Съюза, по смисъла на Директива (ЕС) 

№ 2017/1371 на Европейския 

парламент и на Съвета от 5 юли 

2017 г., са извършени в една или повече 

държави членки, които участват в 

засиленото сътрудничество за 

създаване на Европейска прокуратура, 

Европейската прокуратура е 

призована да разследва в 

съответствие с условията, 

установени в 

Регламент (ЕС) № xxx/xxxx [ОВ: моля, 

въведете номера на регламента 

относно Европейската прокуратура]; 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 a (нова) 

Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 

Член 28 – параграф 2 

 

Текст в сила Изменение 

 (5a) В член 28 параграф 2 се заменя 

със следното: 

(2) Те също така се договарят 

относно практическите условия и ред за 

обмена на информация, включително 

правилата относно оповестяването на 

поверителна информация или 

доказателства, както и 

сътрудничеството между държавите 

членки. 

(2) Те също така се договарят 

относно практическите условия и ред за 

обмена на информация, включително 

правилата относно оповестяването на 

поверителна информация или 

доказателства, защитата на лица, 

сигнализиращи за нередности, както и 

сътрудничеството между държавите 

членки. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 б (нова) 

Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 

Член 28 – параграф 4 
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Текст в сила Изменение 

 (5б) В член 28 параграф 4 се заменя 

със следното: 

(4) Органът уведомява 

разпоредителя с бюджетни кредити на 

Европейския парламент за всяко взето 

от него решение относно санкции, за да 

му даде възможност да предприеме 

подходящите мерки съгласно 

Финансовия регламент. 

(4) Органът уведомява 

разпоредителя с бюджетни кредити на 

Европейския парламент за всяко взето 

от него решение относно санкции, за да 

му даде възможност да предприеме 

подходящите мерки съгласно 

Финансовия регламент. По 

целесъобразност Органът също така 

информира OLAF и Европейската 

прокуратура, за да даде възможност 

на тези органи да пристъпят към 

съответното разследване; 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 в (нова) 

Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 

Член 30 – параграф 2 – алинея 

 

Текст в сила Изменение 

 (5в) В член 30, параграф 2, втората 

алинея се заменя със следното: 

В случай на такова прекратяване, 

плащанията от разпоредителя с 

бюджетни кредити на Европейския 

парламент се ограничават до 

допустимите разходи, действително 

извършени от европейската политическа 

партия или европейската политическа 

фондация до датата, когато влиза в сила 

решението за прекратяване. 

В случай на такова прекратяване, 

плащанията от разпоредителя с 

бюджетни кредити на Европейския 

парламент се ограничават до 

подлежащите на възстановяване 
разходи, извършени от европейската 

политическа партия, или допустимите 

разходи, извършени от европейската 

политическа фондация, до датата, 

когато влиза в сила решението за 

прекратяване. 

Обосновка 

Позоваването на подлежащи на възстановяване разходи е изразът, използван в 

член 204ж от Финансовия регламент и в член 17, параграфи 4 и 5 от Регламент 

№ 1141/2014, и е подходящото понятие, което да се използва за събиране на вземания. 
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Изменение  7 

Предложение за регламент 

Член 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 2а 

 Въпреки това, разпоредбите на 

Регламент (ЕС, Евратом) 

№ 1141/2014, приложими преди 

влизането в сила на настоящия 

регламент, продължават да се 

прилагат в оригиналните си версии по 

отношение на актове и поети 

задължения във връзка с 

финансирането на политическите 

партии и политическите фондации 

на европейско равнище за 

бюджетната 2018 година. 

Обосновка 

За да се гарантира правната сигурност. Процедури, които са започнали през 2017 г., 

следва да бъдат уредени съгласно действащия регламент преди неговото 

преразглеждане. 
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ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ 

Заглавие Статутът и финансирането на европейските политически партии и 

на европейските политически фондации 

Позовавания COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD) 

Водеща комисия 
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Докладчик по становище 
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Ingeborg Gräßle 
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17 

7 
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ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ 

11 + 

ALDE 

PPE 

Greens 

Nedzhmi Ali, Hannu Takkula 

Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Andrey Novakov, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca 

Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schimdt, Tomáš Zdechovský 

Bart Staes 

 

7 - 
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5 0 
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Dennis de Jong 

Indrek Tarand 
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