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PR_COD_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно 
Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности
по отношение на Европейската служба за външна дейност
(COM(2010)0085 – C7-0086/2010 – 2010/0054(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2010)0085),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 322 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз, както и член 106а от Договора за създаване на Европейската 
общност за атомна енергия, в съответствие с които Комисията внесе предложението 
в Парламента (C7-0086/2010),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид съвместните разисквания на комисията по бюджети и на 
комисията по бюджетен контрол в съответствие с член 51 от Правилника за 
дейността

– като взе предвид доклада на комисията по бюджети и комисията по бюджетен 
контрол (A7-0000/2010),

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

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

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 

(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 
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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.

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 вземе предвид 
създаването на Европейската служба 
за външна дейност.

Or. en

Изменение 2

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.

Or. en

Изменение 3

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 

(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 
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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.

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. 
Произтичащата от естеството на 
тази структура комплексност 
изисква строги разпоредби по 
отношение на проследяемостта и 
бюджетната и финансова 
отчетност.

Or. en

Изменение 4

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. 
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Or. en

Изменение 5 (отпада в случай на приемане на изм. 4)

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. Европейският 
парламент е информиран за това. 
Съгласно член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, Европейският парламент може 
да оттегли съответното делегиране 
на правомощия по всяко време. 
Същото правило се прилага, mutatis 
mutandis, по отношение на 
оперативните разходи.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Необходимо е да се осигури (5) Необходимо е да се осигури 
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непрекъснатостта на функционирането 
на делегациите на Съюза, и по-
конкретно непрекъснатостта и 
ефективността на управлението на 
външната помощ от делегациите. Ето 
защо Комисията следва да бъде 
упълномощена да делегира вторично 
правомощията си за бюджетно 
изпълнение на оперативните разходи на 
ръководителите на делегациите на 
Съюза, принадлежащи към ЕСВД като 
отделна институция. Освен това, когато 
Комисията изпълнява бюджета 
посредством пряко централизирано 
управление, тя следва да може да върши 
това и чрез вторично делегиране на 
ръководителите на делегациите на 
Съюза. Първично оправомощените 
разпоредители с бюджетни кредити на 
Комисията следва да продължат да 
отговарят за определянето на системите 
за вътрешно управление и контрол, а 
ръководителите на делегациите на 
Съюза следва да отговарят за 
адекватното създаване и функциониране 
на системите за вътрешно управление и 
контрол и за управлението на средствата 
и на операциите, осъществявани в 
техните делегации, като за целта следва 
да докладват два пъти годишно. 

непрекъснатостта на функционирането 
на делегациите на Съюза, и по-
конкретно непрекъснатостта и 
ефективността на управлението на 
външната помощ от делегациите. Ето 
защо Комисията следва да бъде 
упълномощена да делегира вторично 
правомощията си за бюджетно 
изпълнение на оперативните разходи на 
ръководителите на делегациите на 
Съюза, принадлежащи към ЕСВД като 
отделна институция. Освен това, когато 
Комисията изпълнява бюджета 
посредством пряко централизирано 
управление, тя следва да може да върши 
това и чрез вторично делегиране на 
ръководителите на делегациите на 
Съюза. Първично оправомощените 
разпоредители с бюджетни кредити на 
Комисията следва да продължат да 
отговарят за определянето на системите 
за вътрешно управление и контрол, а 
ръководителите на делегациите на 
Съюза следва да отговарят за 
адекватното създаване и функциониране 
на системите за вътрешно управление и 
контрол и за управлението на средствата 
и на операциите, осъществявани в 
техните делегации, като за целта следва 
да докладват два пъти годишно. 
Подобно делегиране следва да може да 
бъде оттеглено в съответствие с 
приложимите за Комисията правила.

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Разпоредителят с бюджетни 
кредити на Комисията продължава да 
носи отговорността за целия бюджетен 

(8) Разпоредителят с бюджетни 
кредити на Комисията продължава да 
носи отговорността за целия бюджетен 
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раздел за Комисията, включително за 
счетоводните операции, отнасящи се 
до вторично делегирани на 
ръководителите на делегациите на 
Съюза бюджетни кредити.
Следователно е необходимо да се 
поясни, че отговорностите на 
разпоредителя с бюджетни кредити 
на ЕСВД следва да се отнасят само до 
бюджетния раздел за ЕСВД, за да се 
избегне припокриване на 
отговорностите.

раздел за Комисията, както и за 
бюджетния раздел за ЕСВД.

Or. en

Изменение 8

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) С оглед обезпечаването на 
демократичния контрол при 
изпълнението на бюджета на 
Европейския съюз, всяка година 
Европейският парламент следва да 
получава декларация за достоверност 
относно системите за вътрешно 
управление и контрол в делегациите 
на Съюза.

Or. en

Изменение 9

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10б) Европейският фонд за развитие, 
в качеството си на най-важния 
финансов инструмент за 
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сътрудничеството за развитие с 
държавите от Африка, Карибите и 
Тихоокеанския басейн, следва да 
попада в обхвата на общия бюджет 
на Европейския съюз и общия 
Финансов регламент.

Or. en

Изменение 10

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В член 1, параграф 2, първа алинея 
пред думите „Икономическият и 
социален комитет“ се вмъкват 
думите „Европейската служба за 
външна дейност“.

(1) Член 1 се заменя със следния 
текст:
„Член 1
1. Настоящият регламент установява 
правилата за съставянето и 
изпълнението на общия бюджет на 
Европейския съюз, наричан по-
нататък „бюджетът“, и за 
представянето и одита на отчетите.
2. За целите на настоящия регламент 
Европейският парламент, 
Европейският съвет, Съветът на 
Европейския съюз, Европейската 
комисия, Съдът на Европейския съюз 
и Сметната палата са институции 
на Съюза. Европейският 
икономически и социален комитет, 
Комитетът на регионите, 
Европейският омбудсман, 
Европейският надзорен орган за 
защита на данните и Европейската 
служба за външна дейност (ЕСВД) са 
третирани като институции на 
Съюза. 
За целите на настоящия регламент 
Европейската централна банка не се 
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разглежда като институция на 
Съюза.
3. За целите на настоящия регламент 
всяко позоваване на „Общностите” 
или на „Съюза” се разбира като 
позоваване на Европейския съюз и на 
Европейската общност за атомна 
енергия.”.

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002
Член 28 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В член 28, параграф 1 първата 
алинея се заменя със следния текст:

„Всяко предложение или инициатива, 
внесени пред законодателния орган от 
Комисията, от върховния 
представител на Съюза по въпросите 
на външните работи и политиката 
на сигурност или от държава-членка, 
които е възможно да имат отражение 
върху бюджета, включително изменения 
в щатното разписание, трябва да са 
придружени от финансова обосновка и 
от оценката, предвидена в член 27, 
параграф 4 от настоящия регламент.“

(2) В член 28, параграф 1 първата 
алинея се заменя със следния текст:
„Всяко предложение или инициатива, 
внесени пред законодателния орган от 
Комисията или от държава-членка, 
които е възможно да имат отражение 
върху бюджета, включително изменения 
в щатното разписание, трябва да са 
придружени от финансова обосновка и 
от оценката, предвидена в член 27, 
параграф 4 от настоящия регламент.“

Or. en
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Изменение 12

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002
Член 30 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В член 30, параграф 3 първата 
алинея се заменя със следния 
текст:

„Комисията предоставя по подходящ 
начин информацията, с която разполага 
относно бенефициерите на получени от 
бюджета средства, когато бюджетът се 
изпълнява централизирано съгласно 
член 53а, и информацията за 
бенефициерите на средства, 
предоставена от субектите с делегирани 
задачи по изпълнението на бюджета 
съгласно други режими на управление.“

(3) В член 30, параграф 3 първата 
алинея се заменя със следния 
текст:

„Комисията предоставя по подходящ 
начин информацията, с която разполага 
относно бенефициерите на получени от 
бюджета средства, когато бюджетът се 
изпълнява централизирано и пряко от 
нейните служби или от делегациите 
на Съюза съгласно член 51, втори 
параграф, и информацията за 
бенефициерите на средства, 
предоставена от субектите с делегирани 
задачи по изпълнението на бюджета 
съгласно други режими на управление.“

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002
Член 31 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В член 31, параграф 1 пред думите 
„Икономическият и социален 
комитет“ се вмъкват думите
„Европейската служба за външна 
дейност“.

(4) В член 31, параграф 1 думите 
„Европейският съвет” се добавят 
пред думата „Съветът” и думите „и 
Европейската служба за външна 
дейност“ се добавят пред думата
„изготвят” .

Or. en
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Изменение 14

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 а (нова)
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002
Член 41 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) В член 41 се добавя следният 
параграф: 
 „2a. Всички приходи и разходи по 
съответния Европейски фонд за 
развитие се вписват в отделна 
бюджетна функция в рамките на 
раздела, отнасящ се за Комисията.”

Or. en

Изменение 15

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 б (нова)
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002
Член 46 - параграф 1 – точка 3 – подточка а

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) В член 46, параграф 1, точка 3, 
буква а) се добавят следните алинеи:
„В щатното разписание за 
бюджетния раздел за ЕСВД се 
определя броят на длъжностите за 
всяка степен във всяка категория, 
както и броят на постоянните и 
временните длъжности, 
включително договорно наетия и 
местния персонал, утвърдени в 
рамките на бюджетните кредити. 
В щатното разписание се посочва 
евентуално увеличаване или 
намаляване на броя на длъжностите 
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по степени и категории в 
централното управление на ЕСВД и 
във всички делегации на Съюза в 
сравнение с предходната година.
Щатното разписание посочва, заедно 
с утвърдените за финансовата година 
длъжности, и утвърдените за 
предходната година длъжности, 
както и броя на длъжностите, 
заемани от дипломати от 
държавите-членки и от служители 
на Съвета и Комисията.
Бюджетният орган се информира за 
броя на длъжностите за всяка 
степен, във всяка категория и във 
всички делегации на Съюза, както и в 
централната администрация на 
ЕСВД.  Тази информация се представя 
като приложение към щатното 
разписание за бюджетния раздел за 
ЕСВД.”

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 в (нова)
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002
Член 46 – параграф 1 – точки 6 и 7 (нови) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4в) В член 46 се добавят следните 
точки:
(6) в отделни бюджетни редове, 
разходите, необходими за дейностите 
на всеки отделен специален 
представител, специален пратеник, 
ръководител на мисия или сходна 
длъжност;
(7) в приложение към бюджета, 
общите административни разходи на 
ЕСВД за изминалата година за 
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отделните делегации и за 
централната администрация на 
ЕСВД.”

Or. en

Изменение 17

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В член 50, първа алинея се добавя 
следното изречение:
„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.“

заличава се

Or. en
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Изменение 18 (отпада в случай на приемане на изм. 17)

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В член 50, първа алинея се добавя 
следното изречение:
„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.“

(5) В член 50, първа алинея се добавят 
следните изречения:
„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, в съответствие с член 
290 от Договора за 
функционирането на 
Европейския съюз.
Тези правила не бива да 
включват дерогации от 
разпоредбите на настоящия 
регламент. Европейският 
парламент или Съветът 
могат да решат да оттеглят 
делегирането по всяко време."

Or. en

Изменение 19

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002
Член 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) В член 51 се добавят 
следните алинеи:
„Въпреки това Комисията може 
да делегира на ръководителите 

(6) В член 51 се добавят 
следните алинеи:
Въпреки това Комисията може 
да делегира на ръководителите 
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на делегациите на Съюза 
правомощията си по 
изпълнението на бюджета по 
отношение на бюджетните 
кредити в своя раздел. Когато 
ръководителите на делегациите 
на Съюза действат като 
вторично оправомощени 
разпоредители с бюджетни 
кредити на Комисията, те 
прилагат правилата на 
Комисията за изпълнението на 
бюджета и подлежат на същите 
отговорности, задължения и 
отчетност като всички други 
вторично оправомощени 
разпоредители с бюджетни 
кредити на Комисията.

За целите на втората алинея 
върховният представител на 
Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката 
на сигурност взема 
необходимите мерки за 
улесняване на 
сътрудничеството между 
делегациите на Съюза и 
отделите на Комисията.“

на делегациите на Съюза 
правомощията си по 
изпълнението на бюджета по 
отношение на бюджетните 
кредити за оперативни разходи 
в своя раздел. Когато 
ръководителите на делегациите 
на Съюза действат като 
вторично оправомощени 
разпоредители с бюджетни 
кредити на Комисията, те 
прилагат правилата на 
Комисията за изпълнението на 
бюджета и подлежат на същите 
отговорности, задължения и 
отчетност като всички други 
вторично оправомощени 
разпоредители с бюджетни 
кредити на Комисията.
Комисията оттегля това 
делегиране в съответствие 
със своите собствени правила.
За целите на втората алинея 
върховният представител на 
Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката 
на сигурност взема 
необходимите мерки за 
улесняване на сътрудничеството 
между делегациите на Съюза и 
отделите на Комисията.“

Or. en

Изменение 20

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002
Член 59 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В член 59 се добавя следният 
параграф 5: 

„5. Когато ръководителите на 

(8) В член 59 се добавя следният 
параграф 5: 

„5. Когато ръководителите на 
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делегациите на Съюза действат като 
вторично оправомощени разпоредители 
с бюджетни кредити в съответствие с 
член 51, втора алинея, ако 
отговорностите им като 
разпоредители с бюджетни кредити 
го изискват, те разглеждат като своя 
институция Комисията.“

делегациите на Съюза действат като 
вторично оправомощени разпоредители 
с бюджетни кредити в съответствие с 
член 51, втора алинея, те зависят от 
Комисията като институция, 
отговаряща за определянето, 
упражняването, контрола и 
оценката на техните задължения и 
отговорности като вторично 
оправомощени разпоредители с 
бюджетни кредити.”

Or. en

Изменение 21

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 а (нова)
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002
Член 60 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) В края на втората алинея от 
член 60, параграф 7 се добавя 
следното изречение:
„Годишните отчети за дейността се 
предоставят също така на 
бюджетния орган.”.

Or. en

Изменение 22

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) В раздел 2 се добавя следният 
член 60а:

(9) В раздел 2 се добавя следният 
член 60а:
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„Член 60a
1. Когато ръководителите на 
делегациите на Съюза действат като 
вторично оправомощени разпоредители
с бюджетни кредити в съответствие с 
член 51, втора алинея, те си сътрудничат 
тясно с Комисията за правилното 
изпълнение на средствата, с цел да се 
осигурят по-специално 
законосъобразността и правилността на 
финансовите операции, спазването на 
принципа на добро финансово 
управление при управлението на 
средствата и ефективната защита на 
финансовите интереси на Съюза. 
За тази цел те вземат необходимите 
мерки за предотвратяване на 
ситуациите, които могат да застрашат 
отговорността на Комисията за 
изпълнението на вторично делегирания 
им бюджет, както и на конфликтите на 
интереси или на приоритети с 
отражение върху изпълнението на 
вторично делегираните им задачи по 
финансовото управление. 
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.

„Член 60a
1. Когато ръководителите на 
делегациите на Съюза действат като 
вторично оправомощени разпоредители 
с бюджетни кредити в съответствие с 
член 51, втора алинея, те си сътрудничат 
тясно с Комисията за правилното 
изпълнение на средствата, с цел да се 
осигурят по-специално
законосъобразността и правилността на 
финансовите операции, спазването на 
принципа на добро финансово 
управление при управлението на 
средствата и ефективната защита на 
финансовите интереси на Съюза. 
За тази цел те вземат необходимите 
мерки за предотвратяване на 
ситуациите, които могат да застрашат 
отговорността на Комисията за 
изпълнението на вторично делегирания 
им бюджет, както и на конфликтите на 
приоритети с възможно отражение 
върху изпълнението на вторично 
делегираните им задачи по финансовото 
управление. 
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.

2. Ако ръководител на делегация на 
Съюза се намира в някоя от посочените 
в член 60, параграф 6 ситуации, той 
препраща случая към специалния орган 
за разглеждане на финансови 
нередности, създаден съгласно член 66, 
параграф 4. В случаи на 
незаконосъобразна дейност, измама или 
корупция, които могат да навредят на 
интересите на Съюза, той информира за 
това властите и органите, определени от 
приложимото право.

2. Ако ръководител на делегация на 
Съюза се намира в някоя от посочените 
в член 60, параграф 6 ситуации, той 
препраща случая към специалния орган 
за разглеждане на финансови 
нередности, създаден съгласно член 66, 
параграф 4. В случаи на 
незаконосъобразна дейност, измама или 
корупция, които могат да навредят на 
интересите на Съюза, той информира за 
това властите и органите, определени от 
приложимото право.
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3. Ръководителите на делегациите на 
Съюза, действащи като вторично 
оправомощени разпоредители с 
бюджетни кредити в съответствие с 
член 51, втора алинея, докладват два 
пъти годишно на своя първично 
оправомощен разпоредител с бюджетни 
кредити, така че той да може да включи 
докладите им в своя годишен отчет за 
дейността, посочен в член 60, параграф 
7. Изпращаните два пъти годишно от 
ръководителите на делегациите на 
Съюза доклади съдържат информация за 
резултатността и ефикасността на 
системите за вътрешно управление и 
контрол, въведени в делегациите им, 
както и за управлението на вторично 
делегираните им операции.

3. Ръководителите на делегациите на 
Съюза, действащи като вторично 
оправомощени разпоредители с 
бюджетни кредити в съответствие с 
член 51, втора алинея, представят на 
своя първично оправомощен 
разпоредител с бюджетни кредити 
годишен отчет за дейността в 
прилагане mutatis mutandis на член 60, 
параграф 7, така че той да може да 
включи докладите им в своя годишен 
отчет за дейността.  Годишните 
отчети за дейността на 
ръководителите на делегации се 
прилагат заедно с декларацията за 
достоверност, съгласно член 66, 
параграф 3, буква а), към годишния 
отчет за дейността на 
оправомощения разпоредител с 
бюджетни кредити, който се 
представя на Европейския парламент 
в съответствие с член 60, параграф 7.
При поискване ръководителите на 
делегации докладват на 
компетентната комисия на 
Европейския парламент относно 
изпълнението на бюджетните си 
задължения. 
Изпращаните ежегодно от 
ръководителите на делегациите на 
Съюза междинни доклади съдържат 
информация за резултатността и 
ефикасността на системите за вътрешно 
управление и контрол, въведени в 
делегациите им, както и за управлението 
на вторично делегираните им операции.

4. Ръководителите на делегациите 
на Съюза, действащи като вторично 
оправомощени разпоредители с 
бюджетни кредити в съответствие с 
член 51, втора алинея, отговарят на 
всички искания на първично 
оправомощения разпоредител с 
бюджетни кредити на Комисията.“

4. Ръководителите на делегациите 
на Съюза, действащи като вторично 
оправомощени разпоредители с 
бюджетни кредити в съответствие с 
член 51, втора алинея, отговарят на 
всички искания на първично 
оправомощения разпоредител с 
бюджетни кредити на Комисията, 
както и на компетентната комисия 
на Европейския парламент.“
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Or. en

Изменение 23

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002
Член 61 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В член 61, параграф 1 се добавя 
следната алинея:
„Отговорностите на разпоредителя с 
бюджетни кредити на ЕСВД се 
отнасят само до бюджетния раздел 
за ЕСВД, изпълняван от ЕСВД.“

заличава се

Or. en

Изменение 24

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11 a 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002
Член 66 – параграф 3 а

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Член 66 се изменя, както следва:

а) вмъква се следният параграф 3a:
„3a. При вторично оправомощаване 
на ръководителите на делегациите на 
Съюза първично оправомощеният 
разпоредител с бюджетни кредити 
отговаря за определянето на въведените 
системи за вътрешно управление и 
контрол и за тяхната резултатност и 
ефикасност. Ръководителите на 
делегациите на Съюза отговарят за 
адекватното създаване и функциониране 
на тези системи в съответствие с 

(11) Член 66 се изменя, както следва:

а) създава се следният параграф 3a:
„3a. При вторично оправомощаване 
на ръководителите на делегациите на 
Съюза първично оправомощеният 
разпоредител с бюджетни кредити 
отговаря за определянето на въведените 
системи за вътрешно управление и 
контрол и за тяхната резултатност и 
ефикасност. Ръководителите на 
делегациите на Съюза отговарят за 
адекватното създаване и функциониране 
на тези системи в съответствие с 
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инструкциите на първично 
оправомощения разпоредител с 
бюджетни кредити и за управлението на 
средствата и на операциите, 
осъществявани в делегациите на Съюза 
под тяхна отговорност.

инструкциите на първично 
оправомощения разпоредител с 
бюджетни кредити и за управлението на 
средствата и на операциите, 
осъществявани в делегациите на Съюза 
под тяхна отговорност. Преди 
встъпването си в длъжност те 
трябва да преминат специфични 
курсове на обучение относно задачите 
и отговорностите на  
разпоредителите с бюджетни 
кредити и изпълнението на бюджета.

Ръководителите на делегациите на 
Съюза докладват в съответствие с член 
60а, параграф 3 за отговорностите си 
съгласно първата алинея от настоящия 
параграф.

Ръководителите на делегациите на 
Съюза докладват в съответствие с член 
60а, параграф 3 за отговорностите си 
съгласно първата алинея от настоящия 
параграф.

Всяка година ръководителите на 
делегациите на Съюза предоставят на 
първично оправомощения разпоредител 
с бюджетни кредити на Комисията 
декларация за достоверност относно 
въведените в делегациите им системи за 
вътрешно управление и контрол, за да 
може разпоредителят с бюджетни 
кредити да изготви своята декларация за 
достоверност.“

Всяка година ръководителите на 
делегациите на Съюза предоставят на 
първично оправомощения разпоредител 
с бюджетни кредити на Комисията 
декларация за достоверност относно 
въведените в делегациите им системи за 
вътрешно управление и контрол, както 
и относно управлението на вторично 
делегираните им операции и 
резултатите от тях, за да може 
разпоредителят с бюджетни кредити да 
изготви своята декларация за 
достоверност. Тази декларация се 
прилага заедно с годишния отчет за 
дейността ръководителя на 
делегация към годишния отчет за 
дейността на оправомощения 
разпоредител с бюджетни кредити, 
който се представя на Европейския 
парламент.” 

Or. en
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Изменение 25

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11 б
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002
Член 66 - параграф 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) добавя се следният параграф 5: 

„5. Когато ръководителите на 
делегациите на Съюза действат като 
вторично оправомощени разпоредители 
с бюджетни кредити в съответствие с 
член 51, втора алинея, специалният 
орган за разглеждане на финансови 
нередности, създаден от Комисията 
съгласно параграф 4 от настоящия член, 
е компетентен да разглежда случаите, 
посочени в същия този параграф.

б) добавя се следният параграф 5: 

„5. Когато ръководителите на 
делегациите на Съюза действат като 
вторично оправомощени разпоредители 
с бюджетни кредити в съответствие с 
член 51, втора алинея, специалният 
орган за разглеждане на финансови 
нередности, създаден от Комисията 
съгласно параграф 4 от настоящия член, 
е компетентен да разглежда случаите, 
посочени в същия този параграф.

Ако открие системни проблеми, органът 
изпраща доклад с препоръки до 
разпоредителя с бюджетни кредити, до 
върховния представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност и до първично 
оправомощения разпоредител с 
бюджетни кредити на Комисията, при 
условие че последният не е замесен, 
както и до вътрешния одитор.

Ако открие системни проблеми, органът 
изпраща доклад с препоръки до 
разпоредителя с бюджетни кредити, до 
върховния представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност и до първично 
оправомощения разпоредител с 
бюджетни кредити на Комисията, при 
условие че последният не е замесен, 
както и до вътрешния одитор на 
Комисията.

Въз основа на становището на този 
орган Комисията може да поиска от 
върховния представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност в качеството си 
на орган по назначаването да образува 
производство за подвеждане под 
дисциплинарна или имуществена 
отговорност срещу вторично 
оправомощените разпоредители с 
бюджетни кредити, ако нередностите се 
отнасят до вторично делегираните им 
правомощия на Комисията. В такива 
случаи върховният представител 
предприема подходящи действия 
съгласно Правилника за 

Въз основа на становището на този 
орган Комисията иска от върховния 
представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на 
сигурност в качеството му на орган по 
назначаването да образува производство 
за подвеждане под дисциплинарна или 
имуществена отговорност срещу 
вторично оправомощените 
разпоредители с бюджетни кредити, ако 
нередностите се отнасят до вторично 
делегираните им правомощия на 
Комисията. В такива случаи върховният 
представител следи за прилагането на 
дисциплинарните и/или паричните 
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длъжностните лица.“ санкции, препоръчани от Комисията.
Това се прилага mutatis mutandis за 
органите на държава-членка в 
случаите с командирован персонал. 
Държавата-членка по произход носи 
отговорност за всички суми, които не 
са възстановени в срок от три години 
след вземането на решение относно 
отговорността.”

Or. en

Изменение 26

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002
Член 85

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) В член 85 се добавят следните 
алинеи:

„За целите на вътрешния одит на 
ЕСВД ръководителите на 
делегациите на Съюза, действащи 
като вторично оправомощени 
разпоредители с бюджетни кредити в 
съответствие с член 51, втора 
алинея, подлежат на правомощията 
за проверка на вътрешния одитор на 
Комисията по отношение на 
вторично делегираното им финансово 
управление.
Поради съображения за 
съгласуваност, ефективност и 
рентабилност вътрешният одитор 
на Комисията действа и като 
вътрешен одитор на ЕСВД по 
отношение на бюджетното 
изпълнение на раздела за ЕСВД в 
бюджета.“

(12) В член 85 се добавя следната 
алинея: 

„Вътрешният одитор на Комисията 
упражнява спрямо ЕСВД, посочен в 
член 1, същите отговорности, 
каквито има спрямо службите на 
Комисията.”

Or. en
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Изменение 27

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 12 a (нова)
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002
Член 126 – параграф 1 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

12а) В член 126, параграф 1 се добавя 
следната буква г):
„г) отчет за промените в капитала, в 
който подробно се представят 
увеличенията и намаленията през 
годината на всяка пенсионно 
осигурителна схема, посочена в 
Правилника за длъжностните лица 
на Европейските общности и 
Условията за назначаване на работа 
на другите служители на 
Европейските общности.” 

Or. en

Изменение 28

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 12 б)
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002
Член 146 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

12б) В член 146 параграф 3 се заменя 
със следния текст:
„3. Институциите на Европейския 
съюз, посочени в член 1, параграф 2, 
представят на Европейския 
парламент, по негово искане, 
всякаква информация, необходима за 
правилното осъществяване на 
процедурата по освобождаване от 
отговорност във връзка с 
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изпълнението на бюджета за 
въпросната финансова година, в 
съответствие с член 319 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз.”

Or. en

Изменение 29

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002
Член 165

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) В член 165 първото изречение се 
заменя със следния текст:

„Изпълнението на дейности от трети 
държави бенефициери или от 
международни организации подлежи на 
контрол от Комисията съгласно член 
53а.“

(14) В член 165 първото изречение се 
заменя със следния текст:

„Изпълнението на дейности от трети 
страни бенефициери или международни 
организации подлежи на задълбочен 
контрол от Комисията.”

Or. en

Изменение 30

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 15
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002
Член 185 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) В член 185 параграф 3 се заменя 
със следния текст:
"3. Вътрешният одитор на 
Комисията упражнява същите 
правомощия спрямо органите, 
посочени в параграф 1, както спрямо 
службите на Комисията или 

заличава се
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делегациите на Съюза.“

Or. en


