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Въпрос с искане за устен отговор O-000083/2020
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Johan Van Overtveldt
от името на комисията по бюджети

Относно: Ангажиментът към Афганистан, поет от ЕС на Женевската конференция през 
2020 г.

На 24 ноември 2020 г., по време на конференцията за Афганистан през 2020 г. на тема „Мир, 
благоденствие и самостоятелност“, чрез своя член, отговарящ за международните 
партньорства, Юта Урпилайнен Комисията пое ангажимент за предоставянето на 1,2 милиарда 
евро за периода 2021 – 2025 г. както за дългосрочна, така и за спешна помощ.

Това беше направено без консултация с бюджетния орган, въпреки точка 30 от Рамковото 
споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия, 
съгласно която „[н]а донорски конференции, преди да даде финансови обещания, които 
включват нови финансови ангажименти и изискват съгласието на бюджетния орган, Комисията 
уведомява последния за това и надлежно разглежда неговите бележки“.

Освен това още на 20 февруари 2020 г. председателят на комисията по бюджети на 
Европейския парламент изпрати писмо до члена на Комисията, отговарящ за бюджета и 
администрацията, след като на 17 февруари 2020 г. Комисията пое ангажимент към Албания, в 
което той изрично поиска предоставянето на своевременна информация относно всички 
международни ангажименти и обсъждане от страна на членовете на комисията по бюджети в 
присъствието на члена на Комисията на възможно най-ранен етап от подготовката на всеки 
ангажимент.

Независимо от основателността на подобен ангажимент, може ли Комисията да посочи:

1. защо не уведоми бюджетния орган, преди да обещае финансирането;

2. защо не предприе последващи действия във връзка с писмото на председателя на 
комисията по бюджети от 20 февруари 2020 г.;

3. по какъв начин възнамерява да гарантира пълното спазване на съответните разпоредби 
на междуинституционалните споразумения в бъдеще;

4. дали планира понастоящем други финансови обещания, за които ще е необходимо 
съгласието на бюджетния орган?

Внесен: 17/12/2020

Краен срок: 18/03/2021


