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Изменение  3 

Salvador Garriga Polledo, Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

относно заключенията на Европейския съвет от 7 и 8 февруари относно 

многогодишната финансова рамка 

(2012/2803(RSP) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. отбелязва заключенията на 

Европейския съвет относно МФР, които 

не представляват нищо повече от 

политическо споразумение между 

държавните и правителствените 

ръководители; отхвърля това 

споразумение в настоящия му вид, 

тъй като то не отразява 

приоритетите и опасенията, изразени от 

Парламента, по-конкретно в неговата 

резолюция от 23 октомври 2012 г., и 

пренебрегва ролята и правомощията на 

Парламента, които са посочени в 

Договора от Лисабон; счита, че това 

споразумение, което ще обвърже Съюза 

за следващите седем години, не може да 

бъде прието, без да бъдат изпълнени 

някои съществени условия; 

1. отбелязва заключенията на 

Европейския съвет относно МФР, които 

не представляват нищо повече от 

политическо споразумение между 

държавните и правителствените 

ръководители, не отразяват 

приоритетите и опасенията, изразени от 

Парламента, по-конкретно в неговата 

резолюция от 23 октомври 2012 г., и 

пренебрегват ролята и правомощията 

на Парламента, които са посочени в 

Договора от Лисабон; счита, че това 

споразумение, което ще обвърже Съюза 

за следващите седем години, не може да 

бъде прието, без да бъдат изпълнени 

някои съществени условия; 

Or. en 
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Изменение 4 

Salvador Garriga Polledo, Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

относно заключенията на Европейския съвет от 7 и 8 февруари относно 

многогодишната финансова рамка 

(2012/2803(RSP) 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. решително се противопоставя на 

настоящото натрупване и пренос на 

неизпълнените искания за плащания в 

бюджета на ЕС и изразява твърдото си 

противопоставяне на една финансова 

рамка, която би могла да доведе 

бюджета на ЕС до структурен 

дефицит, в противоречие с разпоредбите 

на Договора (членове 310 и 323 от 

ДФЕС); 

6. решително се противопоставя на 

настоящото натрупване и пренос на 

неизпълнените искания за плащания в 

бюджета на ЕС и изразява твърдото си 

противопоставяне на една финансова 

рамка, която би могла да доведе 

бюджета на ЕС до дефицит, в 

противоречие с разпоредбите на 

Договора (членове 310 и 323 от ДФЕС); 

Or. en 
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Изменение  5 

Salvador Garriga Polledo, Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

относно заключенията на Европейския съвет от 7 и 8 февруари относно 

многогодишната финансова рамка 

(2012/2803(RSP) 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. поради тази причина е решен да 

предотврати всички допълнителни 

трансфери на плащания от 2013 г. към 

следващата МФР; припомня 

изявлението, приложено към бюджета 

на ЕС за 2013 г., което призовава 

Комисията да представи на ранен етап 

през 2013 г. проект на коригиращ 

бюджет с единственото предназначение 

да се покрият всички неизпълнени 

искания за плащания за 2012 г.; 

подчертава, че няма да започне 

преговори за МФР докато Комисията не 

представи коригиращ бюджет, който 

съответства на този политически 

ангажимент, и няма да приключи тези 

преговори преди окончателното 

приемане на коригиращия бюджет от 

Съвета и Парламента; също така 

изисква политически ангажимент от 

страна на Съвета, че всички правни 

задължения, дължими през 2013 г., ще 

бъдат изплатени до края на тази година; 

7. поради тази причина е решен да 

предотврати всички допълнителни 

трансфери на плащания от 2013 г. към 

следващата МФР; припомня 

изявлението, приложено към бюджета 

на ЕС за 2013 г., което призовава 

Комисията да представи на ранен етап 

през 2013 г. проект на коригиращ 

бюджет с единственото предназначение 

да се покрият всички неизпълнени 

искания за плащания за 2012 г.; 

подчертава, че няма да започне 

преговори за МФР докато Комисията не 

представи коригиращ бюджет, който 

съответства на този политически 

ангажимент, и няма да приключи тези 

преговори преди сключването на 

окончателното политическо 

споразумение между Съвета и 

Парламента относно коригиращия 

бюджет; също така изисква 

политически ангажимент от страна на 

Съвета, че всички правни задължения, 

дължими през 2013 г., ще бъдат 

изплатени до края на тази година; 

Or. en 
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Изменение  6 

Salvador Garriga Polledo, Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

относно заключенията на Европейския съвет от 7 и 8 февруари относно 

многогодишната финансова рамка 

(2012/2803(RSP) 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. изразява твърдо убеждение, че с цел 

гарантиране на пълна демократична 

легитимност следващият състав на 

Европейския парламент и на Комисията 

– който ще встъпи в длъжност след 

европейските избори през 2014 г. – 

следва да бъде в състояние да потвърди 

отново бюджетните приоритети на 

Съюза и да извърши преразглеждане на 

МФР за периода 2014—2020 г.; 

следователно подчертава своята 

позиция в подкрепа на задължително и 

всеобхватно преразглеждане на МФР 

или евентуално на кауза за изтичане 

на срока на действие; счита, че 

преразглеждането следва да бъде правно 

обвързващо, залегнало в Регламента за 

МФР и решено с квалифицирано 

мнозинство в Съвета, като се използва в 

пълна степен клаузата за преход в 

член 312, параграф 2 от ДФЕС; 

9. изразява твърдо убеждение, че с цел 

гарантиране на пълна демократична 

легитимност следващият състав на 

Европейския парламент и на Комисията 

– който ще встъпи в длъжност след 

европейските избори през 2014 г. – 

следва да бъде в състояние да потвърди 

отново бюджетните приоритети на 

Съюза и да извърши преразглеждане на 

МФР за периода 2014—2020 г.; 

следователно подчертава своята 

позиция в подкрепа на задължително и 

всеобхватно преразглеждане на МФР; 

счита, че преразглеждането следва да 

бъде правно обвързващо, залегнало в 

Регламента за МФР и решено с 

квалифицирано мнозинство в Съвета, 

като се използва в пълна степен 

клаузата за преход в член 312, 

параграф 2 от ДФЕС; 

Or. en 

 


