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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/323 

Изменение  323 

Изабела Адинолфи, Давид Борели, Фабио Масимо Касталдо, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0344/2016 

Ричард Корбът 

Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент 

2016/2114(REG) 

 

Правилник на Европейския парламент 

Глава 1 – член 11 – параграф 8 – алинея 1 – тире 2 а (ново) 

 
Текст в сила Изменение 

 - когато организация или 

компания демонстрира нежелание за 

съдействие, например като отказва 

да участва в публични изслушвания 

или изслушвания при закрити 

врата, провеждани от 

парламентарни комисии, или отказва 

да предостави информация, или 

предостави фалшива или подвеждаща 

информация по време на тези 

изслушвания или във връзка с 

регистрацията си в Регистъра за 

прозрачност. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/324 

Изменение  324 

Изабела Адинолфи, Давид Борели, Фабио Масимо Касталдо, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0344/2016 

Ричард Корбът 

Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент 

2016/2114(REG) 

 

Правилник на Европейския парламент 

Глава 2 – Член 15 – параграф 1 – алинея 1 

 
Текст в сила Изменение 

Председателят, заместник-

председателите и квесторите се избират 

с тайно гласуване в съответствие с 

член 182. Кандидатури се издигат със 

съгласието на съответните лица. 

Кандидатури могат да бъдат издигани 

от политическа група или от най-малко 

четиридесет членове на ЕП. Въпреки 

това, ако броят на издигнатите 

кандидатури не надвишава броя на 

местата, които трябва да бъдат заети, 

кандидатите могат да бъдат избирани 

чрез акламация. 

Председателят, заместник-

председателите и квесторите се избират 

с поименно гласуване в съответствие с 

член 180. Кандидатури се издигат със 

съгласието на съответните лица. 

Кандидатури могат да бъдат издигани 

от политическа група или от най-малко 

четиридесет членове на ЕП. Въпреки 

това, ако броят на издигнатите 

кандидатури не надвишава броя на 

местата, които трябва да бъдат заети, 

кандидатите могат да бъдат избирани 

чрез акламация. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/325 

Изменение  325 

Изабела Адинолфи, Фабио Масимо Касталдо, Давид Борели, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0344/2016 

Ричард Корбът 

Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент 

2016/2114(REG) 

 

Правилник на Европейския парламент 

Глава 2 – Член 15 – параграф 1 – алинея 1 а (нова) 

 
Текст в сила Изменение 

 На членовете на ЕП се разрешава да 

заемат длъжността председател 

през максимално един мандат 

съгласно член 19, параграф 1, като 

този мандат може да бъде прослужен 

със или без прекъсване. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/326 

Изменение  326 

Изабела Адинолфи, Давид Борели, Фабио Масимо Касталдо, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0344/2016 

Ричард Корбът 

Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент 

2016/2114(REG) 

 

Правилник на Европейския парламент 

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. 

Разпределението на местата се 

извършва съгласно системата д’Онт 

в съответствие с член 21а. 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. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/327 

Изменение  327 

Изабела Адинолфи, Давид Борели, Фабио Масимо Касталдо, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0344/2016 

Ричард Корбът 

Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент 

2016/2114(REG) 

 

Правилник на Европейския парламент 

Глава 3 – Член 22 – параграф 2 

 
Текст в сила Изменение 

2. Председателят открива, прекъсва 

и закрива заседанията. Той се произнася 

по допустимостта на изменения, по 

въпроси, отправени към Съвета и 

Комисията, и по съответствието на 

доклади с настоящия правилник. 

Председателят следи за спазването на 

настоящия правилник, поддържа реда, 

дава думата, закрива разискванията, 

поставя въпросите на гласуване и 

обявява резултатите от гласуването; 

разпределя на комисиите всички 

съобщения от тяхната компетентност. 

2. Председателят гарантира 

правата на членовете на ЕП, и по-

специално на тези от малцинствата; 

открива, прекъсва и закрива 

заседанията. Той се произнася по 

допустимостта на изменения, по 

въпроси, отправени към Съвета и 

Комисията, и по съответствието на 

доклади с настоящия правилник. 

Председателят следи за спазването на 

настоящия правилник, поддържа реда, 

дава думата, закрива разискванията, 

поставя въпросите на гласуване и 

обявява резултатите от гласуването; 

разпределя на комисиите всички 

съобщения от тяхната компетентност. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/328 

Изменение  328 

Изабела Адинолфи, Фабио Масимо Касталдо, Давид Борели, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0344/2016 

Ричард Корбът 

Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент 

2016/2114(REG) 

 

Правилник на Европейския парламент 

Глава 3 – Член 24 – параграф 1 а (нов) 

 
Текст в сила Изменение 

 1a. Съставът на Бюрото е 

съобразен със системата д’Онт в 

съответствие с член 21а. На всички 

заседания на Бюрото присъства поне 

един независим член на ЕП. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/329 

Изменение  329 

Изабела Адинолфи, Фабио Масимо Касталдо, Давид Борели 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0344/2016 

Ричард Корбът 

Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент 

2016/2114(REG) 

 

Правилник на Европейския парламент 

Глава 4 – Член 32 – параграф 6 а (нов) 

 
Текст в сила Изменение 

 6а. Председателят обявява в 

пленарна зала учредяването на 

политическите групи. Такова 

обявяване поражда с обратна сила 

действие от момента, в който 

групата е съобщила на председателя 

за своето учредяване в съответствие 

с настоящия член. Председателят 

също така обявява в пленарна зала 

разпускането на политическите 

групи. Такова обявяване поражда 

правно действие: 

- от датата на направеното от 

групата съобщение, в случай на 

доброволно разпускане; 

- от деня на направеното от 

председателя обявяване на 

предстоящата пленарна сесия, с 

което се признава, че необходимите 

прагове вече не са спазени, без да се 

засяга, във всички останали случаи, 

член 32, параграф 3. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/330 

Изменение  330 

Изабела Адинолфи, Фабио Масимо Касталдо, Давид Борели 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0344/2016 

Ричард Корбът 

Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент 

2016/2114(REG) 

 

Правилник на Европейския парламент 

Глава 4 – Член 32 – параграф 6 б (нов) 

 
Текст в сила Изменение 

 6б. Когато дадена политическа 

група се разпуска, Парламентът 

гарантира действителността на 

правата на членовете на ЕП и 

изпълнението на правомерно поети 

от групата задължения.  

В случай на възстановяване на 

политическа група, 

Председателският съвет може да 

гарантира правна, договорна, 

административна и финансова 

приемственост. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/331 

Изменение  331 

Изабела Адинолфи, Давид Борели, Фабио Масимо Касталдо 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0344/2016 

Ричард Корбът 

Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент 

2016/2114(REG) 

 

Правилник на Европейския парламент 

Глава 4 – Член 34 – параграф 1 

 
Текст в сила Изменение 

1. Отделни членове на ЕП могат да 

съставят интергрупи или други 

неформални обединения на членове на 

ЕП, за осъществяване на неофициален 

обмен на становища по конкретни 

въпроси между различните политически 

групи, като се привличат членове на 

различни парламентарни комисии, както 

и за насърчаване на контактите между 

членовете на ЕП и гражданското 

общество. 

1. Отделни членове на ЕП могат да 

съставят интергрупи за осъществяване 

на неофициален обмен на становища по 

конкретни въпроси между различните 

политически групи, като се привличат 

членове на различни парламентарни 

комисии, както и за насърчаване на 

контактите между членовете на ЕП и 

гражданското общество. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/332 

Изменение  332 

Изабела Адинолфи, Фабио Масимо Касталдо, Давид Борели, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0344/2016 

Ричард Корбът 

Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент 

2016/2114(REG) 

 

Правилник на Европейския парламент 

Глава 4 – Член 34 – параграф 2 – алинея 1 

 
Текст в сила Изменение 

Такива обединения не могат да 

извършват дейности, водещи до 

объркване с официалните дейности на 

Парламента или неговите органи. Ако са 

спазени условията, предвидени в 

приетите от Бюрото правила за тяхното 

създаване, политическите групи могат 

да подпомагат дейностите им, като им 

оказват логистична подкрепа. 

Такива обединения са напълно 

прозрачни и не могат да извършват 

дейности, водещи до объркване с 

официалните дейности на Парламента 

или неговите органи. Ако са спазени 

условията, предвидени в приетите от 

Бюрото правила за тяхното създаване, 

политическите групи могат да 

подпомагат дейностите им, като им 

оказват логистична подкрепа. 

Or. en 

 


