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Неофіційний переклад
Витяг з Регламенту Бундестагу
від 25 червня 1980
§ 95 Пропозиції бюджету
(1) Пропозиції бюджету – це проекти Закону про бюджет і бюджету, пропозиції
щодо внесення змін у ці проекти (пропозиції щодо доповнень), пропозиції щодо
внесення змін у Закон про бюджет і в бюджет (пропозиції щодо додаткового
бюджету), а також інші пропозиції, що стосуються бюджету. Усі пропозиції до
бюджету мають надсилатися в Бюджетний комітет; за їхньою вимогою має
відбутися слухання експертів із профільних комітетів. § 63 абз. 2 діє відповідно.
Бюджетний комітет має представити позиції залучених комітетів. Пропозиції
щодо доповнень Голова надсилає, як правило, без першого обговорення.
Пропозиції щодо додаткового бюджету Голова може пересилати за пропозицією
«Ради правління» без першого обговорення та взяти участь у остаточному
обговоренні.
(2) Друге обговорення проекту Закону про бюджет і бюджету може відбутися
найраніше через шість тижнів, остаточне обговорення додаткового бюджету –
найраніше через три тижні після надання, хіба що позиція Бундесрату має бути
висловлена до закінчення строку, визначеного Ст. 110 абз. 3 Основного закону.
(3) При остаточному обговоренні пропозицій до додаткового бюджету поруч із
Положеннями про друге обговорення (§§ 81, 82) використовується відповідно
Положення про остаточне узгодження (§ 86).
(4) Пропозиції до додаткового бюджету Бюджетний комітет має обговорити
найпізніше протягом сесійного тижня, що слідує після висловлення позиції
Бундесрату. Звіт Комітету вноситься в порядок денний наступного засідання
Бундестагу. У разі, якщо Комітет не завершив обговорення впродовж
визначеного терміну, його представлення вноситься на порядок денний
наступного засідання Бундестагу без звіту Комітету.
§ 96 Пропозиції з фінансових питань
(1) Пропозиції з фінансових питань – це всі пропозиції, що через свою
принципову значущість або через фінансові масштаби можуть справити
суттєвий вплив на публічні фінанси федерації або федеральних земель і не є
пропозиціями до бюджету згідно з § 95. У разі сумнівів щодо характеру
пропозицій рішення ухвалює Бундестаг після заслуховування Бюджетного
комітету.
(2) Пропозиції з фінансових питань пересилаються після першого обговорення
Бюджетному комітету та профільному комітету. У разі, якщо через прийняття
поправки в Комітеті законопроекти стають пропозиціями з фінансових питань,
Комітет має повідомити про це Голові. Останній пересилає редакцію, прийняту в
Комітеті, Бюджетному комітету; пересилка може ув’язуватися з дотриманням
строків.
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(3) Пропозиції з фінансових питань, подані депутатами Бундестагу, у
обґрунтуванні повинні мати оцінювання їх фінансового впливу. Голова надає
Федеральному уряду можливість протягом чотирьох тижнів висловити свою
позицію щодо впливу на публічні фінанси федерації та федеральних земель.
Звіт Бюджетного комітету може виноситися на порядок денний лише після
висловлення позиції Федерального уряду або через чотири тижні.
(4) У разі, якщо пропозиція з фінансових питань впливає на публічні фінанси
федерації, Бюджетний комітет перевіряє її сумісність із поточним бюджетом та
майбутніми бюджетами. Якщо згідно з висновком Бюджетного комітету
пропозиція впливає на поточний бюджет, одночасно зі звітом на адресу
Бундестагу він надає пропозиції щодо покриття мінімальних недоборів або
додаткових витрат; якщо вона впливає на майбутні бюджети, Бюджетний
комітет висловлюється у своєму звіті про можливості покриття в майбутньому. У
разі, якщо Федеральний уряд висловив свою позицію, Бюджетний комітет
висловлює у своєму звіті думку стосовно цієї позиції. Якщо Бюджетний комітет
не може запропонувати можливості щодо покриття, пропозиція надається
Бундестагу, який після обгрунтування з боку автора пропозиції обговорює
можливості покриття та ухвалює рішення. Якщо Бундестаг також відхиляє
можливість покриття, питання про пропозицію вважається вичерпаним.
(5) У разі, якщо пропозиція з фінансових питань має вплив на публічні фінанси
федеральних земель, Бюджетний комітет висловлюється у своєму звіті про вид
і масштаби цього впливу.
(6) У разі, якщо звіт Бюджетного комітету свідчить про те, що члени або
уповноважені Федерального уряду висловлюють сумніви в плані фінансового
впливу пропозиції, рішень відповідного комітету або можливостей покриття,
Голова надає Федеральному уряду можливість висловити свою позицію, якщо
вона ще не була висловлена. У цьому разі звіт може виноситися на порядок
денний лише після висловлення цієї позиції або через чотири тижні. Після того,
як Федеральний уряд висловив свою позицію, Бюджетний комітет має доповісти
Бундестагу свою думку щодо цієї позиції.
(7) У разі, якщо під час другого обговорення ухвалюються рішення про зміни, що
мають фінансовий вплив принципової значущості або суттєві фінансові
масштаби, третє обговорення відбувається – після попереднього обговорення в
Бюджетному комітеті – лише на другий тиждень після ухвалення рішення.
(8) Звіти Бюджетного комітету, що містять пропозиції стосовно покриття, можуть
обговорюватися без дотримання термінів, визначених для другого обговорення
законопроектів (§81 абз. 1 реч. 2). По звітах, що не містять пропозицій стосовно
покриття, термін, визначений на друге обговорення, може бути скорочений або
скасований, хіба що Бундестаг ухвалить рішення діяти відповідно до § 80 абз. 2.
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