
Европейски парламент
2019 – 2024

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ

P9_TA(2020)0356
Регламент относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на 
широко разпространено незачитане на принципите на правовата 
държава в държавите членки ***II
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2020 г. 
относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на 
Европейския парламент и на Съвета относно общ режим на обвързаност с условия 
за защитата на бюджета на Съюза (09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (09980/1/2020 – 
C9-0407/2020),

– като взе предвид становището на Сметната палата от 17 август 2018 г.1

– като взе предвид становището на Комисията (COM(2020)0843),

– като взе предвид позицията си на първо четене2 относно предложението на 
Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0324),

– като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентните комисии 
в съответствие с член 74, параграф 4 от Правилника за дейността,

– като взе предвид член 67 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по бюджети и на 
комисията по бюджетен контрол (A9-0262/2020),

1. одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2. одобрява съвместното изявление на Парламента, Съвета и Комисията, приложено 

1 OВ C 291, 17.8.2018 г., стр. 1.
2 Приети текстове, 4.4.2019 г., P8_TA(2019)0349.



към настоящата резолюция;

3. отбелязва декларацията на Комисията, приложена към настоящата резолюция;

4. отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

5. възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета 
съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

6. възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена 
проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с 
генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален 
вестник на Европейския съюз;

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



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Съвместно изявление на Парламента, Съвета и Комисията

Без да се засяга правото на инициатива на Комисията, Европейският парламент, 
Съветът и Комисията се споразумяват да обмислят възможността съдържанието на 
настоящия регламент да бъде включено в Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на 
Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. („Финансовия регламент“) при 
следващото му преразглеждане.

Изявление на Комисията

Комисията е съгласна да разгледа възможността докладът до Европейския парламент и 
Съвета относно прилагането на настоящия регламент да бъде придружен при 
необходимост от подходящи предложения.


