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Въпрос с искане за устен отговор  O-000029/2020
до Съвета
Член 136 от Правилника за дейността
Daniel Freund (Verts/ALE), Petri Sarvamaa (PPE), Katalin Cseh (Renew), Alexandra Geese 
(Verts/ALE), Terry Reintke (Verts/ALE), Younous Omarjee (GUE/NGL), Eider Gardiazabal Rubial 
(S&D), Radan Kanev (PPE), Petar Vitanov (S&D), Moritz Körner (Renew), Sergey Lagodinsky 
(Verts/ALE), Abir Al-Sahlani (Renew), Lara Wolters (S&D), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), 
Rasmus Andresen (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Sven Giegold 
(Verts/ALE), Ramona Strugariu (Renew), Monika Vana (Verts/ALE), Sándor Rónai (S&D), Viola 
Von Cramon-Taubadel (Verts/ALE), Eleonora Evi (NI), Anna Júlia Donáth (Renew), Michael 
Bloss (Verts/ALE), Michal Šimečka (Renew), Sirpa Pietikäinen (PPE), Pascal Durand (Renew), 
Heidi Hautala (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Damian 
Boeselager (Verts/ALE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Anna Deparnay-Grunenberg (Verts/ALE), 
Henrike Hahn (Verts/ALE), Philippe Lamberts (Verts/ALE), Benoît Biteau (Verts/ALE), Katrin 
Langensiepen (Verts/ALE), Sophia in 't Veld (Renew)

Относно: Актуалното състояние на преговорите по Регламента относно защитата на 
бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на 
принципите на правовата държава в държавите членки

През май 2018 г. Комисията внесе предложение за регламент относно защитата на бюджета на 
Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава 
в държавите членки, („Регламентът“).

Парламентът прие своята позиция относно предложението за регламент през април 2019 г. и 
заяви, че е готов да започне междуинституционални преговори. Съветът е обсъдил 
предложението за регламент на своите заседания, но все още не е приел позицията си или не 
е информирал в достатъчна степен Парламента за актуалното състояние на преговорите по 
регламента.

Парламентът призова Съвета да започне конструктивни разговори относно водените от него 
преговори и подчерта, че той няма да предостави формално одобрение на свършени факти, 
представени от страна Европейския съвет, без подходящи преговори по всички елементи на 
пакета за МФР и секторното законодателство, включително регламента 1 .

В този контекст бихме искали Съветът да отговори на следните въпроси:

1. Кои са основните елементи на Регламента, които все още се обсъждат в Съвета?

2. Тъй като регламентът се основава на член 322, параграф 1, буква а) от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, приемането му е в съответствие с обикновената 
законодателна процедура. Като има предвид, член 15, параграф 1 от ДЕС гласи, че 
Европейският съвет „не изпълнява законодателни функции“, може ли Съветът да потвърди, че 
в заключенията на Европейския съвет относно многогодишната финансова рамка няма да се 
разглежда съдържанието на предложението по същество, включително по въпроси като 
процедурата за вземане на решения, която следва да се прилага, тъй като това би 
представлявало явна намеса в законодателните прерогативи на съзаконодателите?

3. Кога възнамерява Съветът да започне преговори с Парламента?

Внесен: 06/03/2020

Краен срок: 07/06/2020

1 Вж. Резолюция на Европейския парламент от 10 октомври 2019 г. относно многогодишната финансова 
рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси: време е да се отговори на очакванията на 
гражданите, (Приети текстове, P9_TA (2019) 0032.


