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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/298 

Изменение  298 

Херолф Анеманс 

От името на групата ENF 

 

Доклад A8-0344/2016 

Ричард Корбът 

Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Парламента 

2016/2114(REG) 

 

Правилник за дейността 

Глава 2 – член 15 – параграф 2 

 
Текст в сила Изменение 

2. При избора на председател, 

заместник-председатели и квестори се 

взема предвид като цяло 

необходимостта от осигуряване на 

справедливо представителство на 

държавите-членки и различните 

политически възгледи. 

2. При избора на председател, 

заместник-председатели и квестори се 

взема предвид като цяло 

необходимостта от осигуряване на 

справедливо представителство на 

държавите-членки, политическите 

групи и различните политически 

възгледи. 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/299 

Изменение  299 

Херолф Анеманс 

От името на групата ENF 

 

Доклад A8-0344/2016 

Ричард Корбът 

Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Парламента 

2016/2114(REG) 

 

Правилник за дейността 

Глава 2 – член 17 – параграф 1 – алинея 1 

 
Текст в сила Изменение 

Заместник-председателите се избират 

след това с обща бюлетина. За избрани 

на първо гласуване, до запълване на 

четиринадесетте места и по реда на броя 

на подадените за тях гласове, се 

обявяват кандидатите, получили 

абсолютно мнозинство от подадените 

гласове. Ако броят на избраните 

кандидати е по-малък от местата за 

заемане, се провежда второ гласуване 

при същите условия за оставащите 

места. Ако се наложи провеждане на 

трето гласуване, кандидатите за 

оставащите места се избират с 

относително мнозинство. При равен 

брой гласове за избрани се обявяват по-

възрастните кандидати. 

Заместник-председателите се избират 

след това с обща бюлетина. 

Кандидатите се номинират от 

политическите групи по системата 

д’Онт. За избрани на първо гласуване, 

до запълване на четиринадесетте места 

и по реда на броя на подадените за тях 

гласове, се обявяват кандидатите, 

получили абсолютно мнозинство от 

подадените гласове. Ако броят на 

избраните кандидати е по-малък от 

местата за заемане, се провежда второ 

гласуване при същите условия за 

оставащите места. Ако се наложи 

провеждане на трето гласуване, 

кандидатите за оставащите места се 

избират с относително мнозинство. При 

равен брой гласове за избрани се 

обявяват по-възрастните кандидати. 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/300 

Изменение  300 

Херолф Анеманс 

От името на групата ENF 

 

Доклад A8-0344/2016 

Ричард Корбът 

Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Парламента 

2016/2114(REG) 

 

Правилник за дейността 

Глава 3 – член 26 – параграф 2 

 
Текст в сила Изменение 

2. Председателят на Парламента 

кани един от независимите членове на 

ЕП да участва в заседанията на 

Председателския съвет без право на 

глас. 

2. Председателят на Парламента 

кани един от независимите членове на 

ЕП, който се избира измежду 

независимите членове на ЕП с 

консенсус или с мнозинство чрез 

гласуване, да участва в заседанията на 

Председателския съвет без право на 

глас. 

Or. de 



 

AM\1112118BG.docx  PE596.594v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/301 

Изменение  301 

Херолф Анеманс 

От името на групата ENF 

 

Доклад A8-0344/2016 

Ричард Корбът 

Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Парламента 

2016/2114(REG) 

 

Правилник за дейността 

Глава 5 – член 133 – параграф 3 – алинея 1 – точка а (нова) 

 
Текст в сила Изменение 

 a) Никой от членовете на ЕП не 

може да внася повече от пет 

предложения за резолюция на месец. 

Or. de 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/302 

Изменение  302 

Херолф Анеманс 

От името на групата ENF 

 

Доклад A8-0344/2016 

Ричард Корбът 

Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Парламента 

2016/2114(REG) 

 

Правилник за дейността 

Глава 2 – член 153 а (нов) 

 
Текст в сила Изменение 

 Член 153а  

 Предложена от политическа група 

 размяна на мнения по актуален 

въпрос 

 1. За всяко заседание 

 в проекта на дневен ред се 

предвиждат 

 един или интервала от време, всеки 

от тях с продължителност от най-

малко 60 минути, 

 за размяна на мнения 

 по актуален въпрос, 

 който е от голямо значение  

 за политиката на Европейския съюз. 

 2. Всяка политическа група 

 има право да предложи за поне една 

такава 

 размяна на мнения годишно 

 актуален въпрос по свой избор. 

Председателският съвет 

 гарантира, че в рамките на  

 една година това право 

 се поделя справедливо между 

 политическите групи. 



 

AM\1112118BG.docx  PE596.594v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 3. Политическите групи съобщават 

 на председателя на ЕП преди 

изготвянето 

 на окончателния проект на дневен ред 

 чрез Председателския съвет 

 в писмена форма актуалния въпрос, 

който са избрали. 

 Разпоредбите на член 38, параграф 1 

 относно признатите в член 6 

 от Договора за Европейския съюз 

права, 

 свободи и принципи, както и 

 ценностите, 

 заложени в член 2 от посочения 

Договор, се спазват 

 изцяло. 

 4. Председателският съвет 

 определя кога ще се проведе 

 размяната на мнения. 

 5. Размяната на мнения се разяснява 

 от представител на политическата 

група, 

 която е предложила актуалния 

въпрос. След това 

 разяснение се разпределя 

 времето за изказвания 

 съгласно член 162, параграфи 4 и 5. 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/303 

Изменение  303 

Херолф Анеманс 

От името на групата ENF 

 

Доклад A8-0344/2016 

Ричард Корбът 

Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Парламента 

2016/2114(REG) 

 

Правилник за дейността 

Глава 1 – член 199 – параграф 1 а (нов) 

 
Текст в сила Изменение 

 1 а. В началото на всяка година 

следва да се гарантира справедливият 

и пропорционален състав на 

комисиите в съответствие с 

числеността на всяка от 

политическите групи в пленарната 

асамблея. 

Or. de 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/304 

Изменение  304 

Херолф Анеманс 

От името на групата ENF 

 

Доклад A8-0344/2016 

Ричард Корбът 

Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Парламента 

2016/2114(REG) 

 

Правилник за дейността 

Глава 1 – член 204 – параграф 1 – алинея 1 

 
Текст в сила Изменение 

На първото заседание на комисията след 

избирането на нейните членове по реда 

на член 199 тя избира бюро, състоящо 

се от председател и заместник-

председатели, които се гласуват 

поотделно. Броят на заместник-

председателите, които да бъдат избрани, 

се определя от Парламента по 

предложение на Председателския съвет. 

На първото заседание на комисията след 

избирането на нейните членове по реда 

на член 199 тя избира бюро, състоящо 

се от председател и заместник-

председатели, които се гласуват 

поотделно. Броят на заместник-

председателите, които да бъдат избрани, 

се определя от Парламента по 

предложение на Председателския съвет. 

Кандидатите за председатели на 

комисии и заместници се номинират 

от политическите групи по 

системата д’Онт. 

Or. de 

 


