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Изменение 6
Elmar Brok

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В Регламент (ЕО, Евратом) № 
1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. 
относно Финансовия регламент, 
приложим за общия бюджет на 
Европейските общности (наричан по-
нататък „Финансовият регламент“) са 
установени бюджетните принципи и 
финансовите правила, които следва да 
се спазват във всички законодателни 
актове. Някои разпоредби на 
Финансовия регламент е необходимо да 
се изменят, за да се вземат предвид 
въведените с Договора от Лисабон 
изменения.

(1) В Регламент (ЕО, Евратом) № 
1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. 
относно Финансовия регламент, 
приложим за общия бюджет на 
Европейските общности (наричан по-
нататък „Финансовият регламент“) са 
установени бюджетните принципи и 
финансовите правила, които следва да 
се спазват във всички законодателни 
актове. Някои разпоредби на 
Финансовия регламент е необходимо да 
се изменят, за да се вземат предвид 
въведените с Договора от Лисабон 
изменения и създаването на 
Европейска служба за външна 
дейност.

Or. en

Изменение 7
Elmar Brok

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) С Договора от Лисабон се създава 
Европейска служба за външна дейност 
(наричана по-нататък „ЕСВД“). 
Съгласно заключенията на 
Европейския съвет от 29 и 30 
октомври 2009 г. ЕСВД е служба sui 
generis и за целите на Финансовия 
регламент следва да се третира като 
институция.

(2) С Договора от Лисабон се създава 
Европейска служба за външна дейност 
(наричана по-нататък „ЕСВД“). 
Съгласно Решение 2010/.../ЕС на 
Съвета от ... за определяне на 
организацията и функционирането на 
Европейската служба за външна 
дейност, ЕСВД е служба sui generis и за 
целите на Финансовия регламент 
трябва да се третира като институция.
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Изменение 8
Elmar Brok

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Предвид на това, че за целите на 
Финансовия регламент ЕСВД следва да 
се третира като институция, 
Европейският парламент следва да 
освобождава ЕСВД от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджетните 
кредити, гласувани в бюджетния раздел 
за ЕСВД. Европейският парламент 
следва също да продължи да 
освобождава Комисията от отговорност 
във връзка с изпълнението на 
бюджетния раздел за Комисията, в това 
число на бюджетните кредити за 
оперативни разходи, изпълнявани от 
ръководителите на делегации, които са 
вторично оправомощени разпоредители 
с бюджетни кредити на Комисията.

(3) Предвид на това, че за целите на 
Финансовия регламент ЕСВД следва да 
се третира като институция, 
Европейският парламент следва да 
освобождава ЕСВД от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджетните 
кредити, гласувани в бюджетния раздел 
за ЕСВД. В този контекст ЕСВД 
спазва изцяло процедурите, 
предвидени в член 319 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз и в членове 145 до 147 от 
Финансовия регламент. Европейският 
парламент следва също да продължи да 
освобождава Комисията от отговорност 
във връзка с изпълнението на 
бюджетния раздел за Комисията, в това 
число на бюджетните кредити за 
оперативни разходи, изпълнявани от 
ръководителите на делегации, които са 
вторично оправомощени разпоредители 
с бюджетни кредити на Комисията. 
Предвид комплексността на тази 
структура, е необходимо да се 
прилагат строги разпоредби по 
отношение на проследяемостта и 
бюджетната и финансова 
отчетност.

Or. en
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Изменение 9
Elmar Brok

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В Договора от Лисабон е предвидено 
делегациите на Комисията да станат 
част от ЕСВД като делегации на Съюза. 
За да се осигури ефикасното им 
управление, всички административни 
разходи и разходи за подкрепа на 
делегациите на Съюза, с които се 
финансират общи разходи, следва да се 
изпълняват от една служба за подкрепа. 
За тази цел във Финансовия регламент 
следва да се предвиди възможността с 
Комисията да се договорят подробни 
правила, с цел да се улесни 
изпълнението на бюджетните кредити за 
административни разходи на 
делегациите на Съюза, записани в 
бюджетните раздели за ЕСВД и за 
Съвета.

(4) В Договора от Лисабон е предвидено 
делегациите на Комисията да станат 
част от ЕСВД като делегации на Съюза. 
За да се осигури ефикасното им 
управление, всички административни 
разходи и разходи за подкрепа на 
делегациите на Съюза, с които се 
финансират общи разходи, следва да се 
изпълняват от една служба за подкрепа. 
За тази цел във Финансовия регламент 
следва да се предвиди възможността с 
Комисията да се договорят подробни 
правила, с цел да се улесни 
изпълнението на бюджетните кредити за 
административни разходи на 
делегациите на Съюза, записани в 
бюджетния раздел за ЕСВД.

Or. en

Изменение 10
Elmar Brok

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Терминът „върховен 
представител на Съюза по въпросите 
на външните работи и политиката 
на сигурност“ трябва да бъде 
тълкуван за целите на настоящия 
регламент в съответствие с 
различните функции на върховния 
представител съгласно член 18 от 
Договора за Европейския съюз.                                                                               



PE445.918v01-00 6/7 AM\827348BG.doc

BG

Or. en

Изменение 11
Elmar Brok

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002
Член 50 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При все това с Комисията могат да се 
договорят подробни правила, с цел да се 
улесни изпълнението на бюджетните 
кредити за административни разходи на 
делегациите на Съюза, записани в 
бюджетните раздели за ЕСВД и за 
Съвета.

При все това с Комисията могат да се 
договорят подробни правила, с цел да се 
улесни изпълнението на бюджетните 
кредити за административни разходи на 
делегациите на Съюза, записани в 
бюджетния раздел за ЕСВД.

Or. en

Изменение 12
Elmar Brok

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9 - параграф 1 – алинея 3
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002
Член 60 a – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

При възникване на посочените във 
втората алинея ситуации или конфликти 
ръководителите на делегациите на 
Съюза незабавно уведомяват за това 
компетентния отдел на Комисията и 
върховния представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност.

При възникване на посочените във 
втората алинея ситуации или конфликти 
ръководителите на делегациите на 
Съюза незабавно уведомяват за това 
компетентните генерални директори 
на Комисията и на ЕСВД.  
Последните предприемат 
необходимите мерки за коригиране на 
положението.

Or. en
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Изменение 13
Elmar Brok

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 - точка 9 - параграф 4 а (нов)
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002
Член 60 а - параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Комисията гарантира, че 
вторичното делегиране на 
правомощия няма да възпрепятства 
процедурата по освобождаване от 
отговорност в Европейския 
парламент, където Комисията поема 
цялата отговорност за оперативния 
бюджет на ЕСВД.

Or. en


