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Изменение  295 

Даниел Каспари, Алесия Мария Моска, Даниел Далтон, Рамон Тремоза и Балселс, 

Ян Филип Албрехт и други 

 

Доклад A8-0344/2016 

Ричард Корбът 

Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент 

2016/2114(REG) 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Дял V – глава 3 – член 130 a (нов) 

 

Текст в сила Изменение 

 Член 130а 

Кратки запитвания с искане за 

писмен отговор 

 1. В случай на кратки запитвания, 

представляващи въпроси с искане за 

писмен отговор, на Съвета, на 

Комисията или на заместник-

председателя на Комисията/върховен 

представител на Съюза по въпросите 

на външните работи и политиката 

на сигурност могат да бъдат задавани 

въпроси от комисия, политическа 

група или най-малко пет процента от 

членовете на Парламента с искане за 

предоставяне на информация по 

конкретно посочени теми. 

 Такива въпроси могат да бъдат 

предавани на председателя, който, 

при условие че въпросите са в 

съответствие с настоящия 

правилник като цяло и изпълняват 

критериите, посочени в 

приложението към настоящия 

правилник1a, изисква от адресата да 

даде отговор в срок от две седмици; 

председателят може да удължи 

срока, след като се консултира с 

вносителите. 

 2. Въпросите и отговорите се 

публикуват на уеб сайта на 
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Парламента. 

 ____________________________ 

1a Вж. приложение III. 

Or. en 
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Даниел Каспари, Алесия Мария Моска, Даниел Далтон, Рамон Тремоза и Балселс, 

Ян Филип Албрехт и други 

 

Доклад A8-0344/2016 

Ричард Корбът 

Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент 

2016/2114(REG) 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Дял V – глава 3 – член 130 б (нов)  

 

Текст в сила Изменение 

 Член 130б 

 Запитвания с искане за писмен 

отговор, последвани от разисквания 

 1. В случай на запитвания, 

представляващи въпроси с искане за 

писмен отговор, последвани от 

разисквания, въпросите могат да 

бъдат задавани на Съвета, на 

Комисията или на заместник-

председателя на Комисията/върховен 

представител на Съюза по въпросите 

на външните работи и политиката 

на сигурност от комисия, 

политическа група или най-малко пет 

процента от членовете на 

Парламента. Въпросите могат да 

включват кратък обяснителен 

меморандум. 

 Такива въпроси могат да бъдат 

предавани в писмен вид на 

председателя, който, при условие че 

те са в съответствие с настоящия 

правилник като цяло и изпълняват 

критериите, посочени в 

приложението към настоящия 

правилник1a, уведомява незабавно 

адресата за представения въпрос и 

изисква от адресата да посочи дали 

ще даде отговор и кога. 
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 2. При получаване на писмения 

отговор съответното запитване се 

включва в проекта на дневен ред на 

Парламента в съответствие с 

процедурата, предвидена в член 149. 

Задължително се провеждат 

разисквания, ако това е поискано от 

комисия, политическа група или най-

малко пет процента от членовете на 

Парламента. 

 3. Ако адресатът откаже да даде 

отговор на въпроса или даде отговор в 

срок от три седмици, въпросът се 

включва в проекта на дневен ред. 

Задължително се провеждат 

разисквания, ако това е поискано от 

комисия, политическа група или най-

малко пет процента от членовете на 

Парламента. Преди разискванията на 

един от вносителите може да бъде 

дадено право да представи 

допълнителни основания за 

повдигането на въпроса. 

 4. Един от вносителите на въпроса 

може да го развие. Отговорът се дава 

от един от членовете на 

съответната институция. 

 Разпоредбите на член 123, параграфи 

от 2 до 5 относно внасянето и 

гласуването на предложенията за 

резолюции се прилагат mutatis 

mutandis. 

 5. Въпросите и отговорите се 

публикуват на уеб сайта на 

Парламента. 

 ____________________________ 

1a Вж. приложение III. 

Or. en 
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Доклад A8-0344/2016 

Ричард Корбът 

Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент 

2016/2114(REG) 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Приложение III – заглавие 1  

 

Текст в сила Изменение 

Критерии за въпросите с искане за 

писмен отговор по членове 130 и 131 

Критерии за въпросите с искане за 

писмен отговор по членове 130, 130а, 

130б и 131 

Or. en 

 

 

 


