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BG Единство в многообразието BG 

7.3.2018 A8-0041/51 

Изменение  51 

Жерар Дьопре 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0041/2018 

Жерар Дьопре, Януш Левандовски 

Реформа на системата на собствените ресурси на Европейския съюз 

2017/2053(INI) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 5a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 5а. подчертава, че парламентът 

ще даде съгласието си за следващата 

МФР само ако в рамките на 

следващите изменения на Договора 

Съветът и Комисията се ангажират 

с промяна в член 311 от ДФЕС, за да 

се гарантира равнопоставеност 

между Съвета и Парламента по 

отношение на тяхната 

компетентност във връзка с 

повишаването на приходите; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/52 

Изменение  52 

Жерар Дьопре 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0041/2018 

Жерар Дьопре, Януш Левандовски 

Реформа на системата на собствените ресурси на Европейския съюз 

2017/2053(INI) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 б (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 5б. призовава Съвета и Комисията 

да подкрепят в рамките на бъдещо 

преразглеждане на Договора искането 

на Парламента за промяна в член 311 

от ДФЕС, за да се засили ролята на 

Парламента в процедурата по 

приемане на актовете за собствените 

ресурси; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/53 

Изменение  53 

Жерар Дьопре 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0041/2018 

Жерар Дьопре, Януш Левандовски 

Реформа на системата на собствените ресурси на Европейския съюз 

2017/2053(INI) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 
Предложение за резолюция Изменение 

7. припомня, че Договорът от 

Лисабон въвежда нови разпоредби във 

връзка със законодателството за 

изпълнение относно собствените 

ресурси, като предвижда възможността 

Съветът да приеме регламент с 

квалифицирано мнозинство, след като 

получи одобрение от Парламента; 

изразява съжаление обаче, че няколко 

разпоредби за изпълнение, по-

специално тези относно изчисляването 

на ресурсите на база БНД, все още са 

част от РСР; поради това призовава за 

по-плавна процедура на приемане на 

РСР, което следва да се приема по 

обикновената законодателна 

процедура, като това включва 

гласуване с квалифицирано 

мнозинство в Съвета и съвместно 

вземане на решение с Парламента; 

припомня, че в съответствие с член 

48, параграф 7 от ДЕС Европейският 

съвет може да приеме решение, с 

което се разрешава актовете, които 

не попадат в обикновената 

законодателна процедура, все пак да 

бъдат разглеждани по тази 

процедура, която остава много по-

демократична и открита; призовава 

Европейския съвет да задейства този 

механизъм без забавяне; 

7. припомня, че Договорът от 

Лисабон въвежда нови разпоредби във 

връзка със законодателството за 

изпълнение относно собствените 

ресурси, като предвижда възможността 

Съветът да приеме регламент с 

квалифицирано мнозинство, след като 

получи одобрение от Парламента; 

изразява съжаление обаче, че няколко 

разпоредби за изпълнение, по-

специално тези относно изчисляването 

на ресурсите на база БНД, все още са 

част от РСР; поради това призовава за 

по-плавна процедура на приемане на 

РСР; призовава Съвета и Комисията 

да подкрепят в рамките на бъдещо 

преразглеждане на Договора искането 

на Парламента за промяна в член 311 

от ДФЕС, с оглед на засилване на 

ролята на Парламента в процедурата 

по приемане на актовете за 

собствените ресурси; 
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