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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по конституционни въпроси да 
включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Правилник за дейността на Европейския Парламент
Член 69 б (нов) (*)

Текст в сила Изменение

Член 69б (*)
1. На членовете на ЕП се 
предоставят следните документи:
а) представеният от Комисията 
проектобюджет;
б) резюме на Съвета от 
разискванията му по 
проектобюджета;
в) позицията на Съвета относно 
проектобюджета, съставена в 
съответствие с член 314, параграф 3 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз;
г) съвместният проект на 
Помирителния комитет;
д) всяко проекторешение относно 
временните дванадесети части 
съобразно член 315 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз;
2. Тези документи се разпределят на 
водещата комисия. Всяка 
заинтересувана комисия може да 
изрази становище. 
3. Ако други комисии желаят да 
дадат становища, председателят на 
Парламента определя срока, в който 
те трябва да представят 
становищата си на водещата 
комисия.
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Or. en

Обосновка

С настоящото изменение се предлагат малки промени в проектодоклада: заличават 
се позоваванията на членовете от Договора за ЕОАЕ, тъй като те ще бъдат 
отменени съгласно член 5 от Протокол 2 за изменение на Договора за ЕОАЕ.  Предлага 
се също замяна на сегашния израз "Отпечатват се и се разпространяват" с израза 
"На членовете на ЕП се предоставят", който изглежда по-подходящ предвид 
естеството и обема на някои от документите.   

Изменение 2

Правилник за дейността на Европейския Парламент
Член 69 д (нов) (*)

Текст в сила Изменение

Член 69д (*)
Бюджетно съгласуване

1. Председателят на Парламента 
свиква помирителния комитет в 
съответствие с член 314, параграф 4 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз.
2. Броят на членовете на 
делегацията, която представлява 
Парламента на заседанията на 
помирителния комитет в рамките на 
бюджетната процедура, е равен на 
броя на членовете на делегацията на 
Съвета.
3. Членовете на делегацията се 
определят от политическите групи 
всяка година, преди Парламентът да 
гласува позицията на Съвета, за 
предпочитане измежду членовете на 
компетентната по бюджетните 
въпроси комисия и на други 
заинтересувани комисии. 
Делегацията се оглавява от 
председателя на Парламента. 
Председателят на Парламента може 
да делегира тази функция на 
заместник-председател, който има 
опит в бюджетната област, или на 
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председателя на компетентната по 
бюджетните въпроси комисия.
4. Прилагат се разпоредбите на член 
64, параграфи 2, 4, 5, 7 и 8.
5. Когато в рамките на 
помирителния комитет се постигне 
съгласие по съвместен проект, 
въпросът се включва в дневния ред на 
заседание на Парламента, което се 
провежда в срок от четиринадесет 
дни от датата на това съгласие. 
Прилагат се разпоредбите на член 65, 
параграфи 2 и 3.
6. Съвместният проект се гласува 
веднъж в цялост. Гласуването е 
поименно. Съвместният проект се 
счита за одобрен, освен ако бъде 
отхвърлен с мнозинство от 
членовете на Парламента. 
7. Ако Парламентът одобри 
съвместния проект, а Съветът го 
отхвърли, компетентната комисия 
може да внесе за потвърждение 
всички или част от измененията, 
които Парламентът е внесъл в 
позицията на Съвета, в 
съответствие с член 314, параграф 7, 
буква г) от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз.
Гласуването за потвърждение се 
включва в дневния ред на заседание на 
Парламента, което се провежда в 
четиринадесетдневен срок от 
датата на съобщението на Съвета, 
че отхвърля съвместния проект.
Измененията се считат за 
потвърдени, ако са одобрени с 
мнозинство на членовете на 
Парламента и мнозинство от три 
пети от подадените гласове.

Or. en
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Обосновка

Позоваването в проектодоклада на "предложение за отхвърляне" на съвместния 
текст е ненужно предвид факта, че може да се проведе само едно гласуване на 
текста като цяло.  Освен това, поради изискващото се квалифицирано мнозинство за 
отхвърляне на съвместния текст, идеята за гласуване на текста като цяло 
едновременно с гласуване на възможно предложение за отхвърляне би могла да доведе 
до объркване. Нужно е също да се има предвид необходимостта ЕП да реагира в 14-
дневен срок на възможното отхвърляне на съвместния текст само от Съвета и да се 
припомнят условията, при които измененията се считат за потвърдени. 

Изменение 3

Правилник за дейността на Европейския Парламент
Член 69 з (нов) (*)

Текст в сила Изменение

Член 69з (*)
Финансови тристранни срещи

Председателят участва в редовни 
срещи между председателите на 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията в рамките на 
бюджетните процедури, посочени в 
дял ІІ на Част шеста от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз. Председателят взема всички 
необходими мерки за насърчаване на 
консултациите и сближаване на 
позициите на институциите с цел 
улесняване на прилагането на 
гореспоменатите процедури.
Председателят на Парламента може 
да делегира тази задача на заместник-
председател, който има опит в 
бюджетната област, или на 
председателя на компетентната по 
бюджетните въпроси комисия.

Or. en

Обосновка
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Предложеното в проектодоклада ново правило важи за всички процедури по 
финансови въпроси, изброени в дял ІІ на Част шеста от Договора за функционирането 
на Европейския съюз (предпочитан израз пред "настоящия дял"), а не само за 
годишната бюджетна процедура; в качеството му на такова правило, същото следва 
да се намира в заключителната част на дела, а не сред правилата, свързани с 
годишната бюджетна процедура.
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