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ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ

P8_TA(2018)0309

Финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2018 г. относно 
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за изменение на 
Регламент (ЕО) № 2012/2002, регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) 
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013, (ЕС) 
№ 1307/2013, (ЕС) № 1308/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) 
№ 223/2014, (ЕС) № 283/2014, (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на 
Съвета и на Решение № 541/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 
(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282A(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

— като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета 
(COM(2016)0605),

— като взе предвид член 294, параграф 2 и член 42, член 43, параграф 2, член 46, 
буква г), член 149, член 153, параграф 2, буква а), член 164, член 168, параграф 4, 
буква б), членове 172, 175, 177 и 178, член 189, параграф 2, член 212, параграф 2, 
член 322, параграф 1 и член 349 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз, както и член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за 
атомна енергия, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента 
(C8-0372/2016),

— като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно 
предложеното правно основание,

— като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

— като взе предвид Становище № 1/2017 на Европейската сметна палата от 
26 януари 2017 г.1, 

— като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентните комисии 
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съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо 
от 19 април 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на 
позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз,

— като взе предвид членове 59 и 39 от своя Правилник за дейността,

— като взе предвид съвместните разисквания на комисията по бюджети и комисията 
по бюджетен контрол в съответствие с член 55 от своя Правилник за дейността,

— като взе предвид доклада на комисията по бюджети и комисията по бюджетен 
контрол и становищата на комисията по заетост и социални въпроси, комисията 
по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по транспорт и туризъм, 
комисията по регионално развитие, комисията по земеделие и развитие на 
селските райони, комисията по външни работи, комисията по развитие, комисията 
по рибно стопанство и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни 
работи (A8-0211/2017),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. приема за сведение изявленията на Комисията, приложени към настоящата 
резолюция;

3. одобрява съвместното изявление на Парламента, Съвета и Комисията, приложено 
към настоящата резолюция;

4. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 
предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в 
това предложение;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.
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Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 5 юли 2018 г. с 
оглед на приемането на Регламент (ЕС, Евратом) 2018/... на Европейския 
парламент и на Съвета за финансовите правила, приложими за общия бюджет на 
Съюза, за изменение на регламенти (EС) № 1296/2013, (EС) № 1301/2013, (EС) 
№ 1303/2013, (EС) № 1304/2013, (EС) № 1309/2013, (EС) № 1316/2013, (EС) 
№ 223/2014 и (EС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията 
на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС, 
Евратом) 2018/1046.)



Приложение I към законодателната резолюция

Изявление във връзка с член 38 Публикуване на информация относно 

получателите и на друга информация:

„Посредством мрежи с държавите членки Комисията ще подпомага обменa на добри 

практики по отношение на публикуването на информация относно  получателите на 

средства от Съюза, усвоявани под режим на споделено управление. Комисията ще 

вземе надлежно предвид извлечените поуки с оглед на подготовката на следващата 

многогодишна финансова рамка.“

Изявление във връзка с член 266 Специални разпоредби относно проектите за 

недвижими имоти:

„Комисията и ЕСВД ще информират Европейския парламент и Съвета в контекста на 

работния документ, посочен в член 266, за всяка продажба и придобиване на сграда, 

включително такива, които попадат под прага, определен в този член.“



Приложение II към законодателната резолюция

Съвместно изявление относно процедурата по освобождаване от отговорност във 

връзка с изпълнението на бюджета и датата на приемане на окончателните отчети 

на ЕС:

„Европейският парламент, Съветът и Комисията — в сътрудничество с Европейската 

сметна палата — ще определят прагматичен график за процедурата по освобождаване 

от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета.

Във връзка с това Комисията потвърждава, че ще се стреми да приеме консолидираните 

годишни отчети на ЕС за финансовата 2017 година до 30 юни 2018 г., при условие че 

Европейската сметна палата предаде всичките си констатации относно надеждността на 

тези отчети на ЕС и всички консолидирани отчети на отделните образувания до 15 май 

2018 г., а проекта на годишния си доклад — до 15 юни 2018 г.

Комисията потвърждава също, че ще се стреми да предостави всички отговори по 

годишния доклад на Европейската сметна палата за финансовата 2017 година до 

15 август 2018 г., при условие че Европейската сметна палата предаде своите 

проектозабележки на Комисията до 1 юни 2018 г.“


