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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/333 

Изменение  333 

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 Парламента 

2016/2114(REG) 

 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Глава 4 – член 34 – параграф 2 а (нов) 

 
Текст в сила Изменение 

 2a. Параграфи 1 и 2, по-специално 

по отношение на списъка на членове и 

декларациите за подкрепа, се 

прилагат за всички други видове 

неформални групи от членове на ЕП, 

за да се гарантира същото ниво на 

прозрачност, както за интергрупите. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/334 

Изменение  334 

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 Парламента 

2016/2114(REG) 

 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Глава 6 – член 73 – параграф 4 – алинея 2 

 
Текст в сила Изменение 

След всеки триалог преговарящият екип 

докладва на следващото заседание на 

компетентната комисия. Документите, 

отразяващи резултатите от последния 

триалог, се предоставят на комисията. 

След всеки триалог преговарящият екип 

докладва на следващото заседание на 

компетентната комисия. Документите, 

отразяващи резултатите от последния 

триалог, включително протокола от 

заседанието, се предоставят на 

комисията и се оповестяват публично 

възможно най-скоро. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/335 

Изменение  335 

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 Парламента 

2016/2114(REG) 

 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Глава 6 – член 73 – параграф 4 – алинея 3 

 
Текст в сила Изменение 

Ако своевременното свикване на 

заседание на комисията е невъзможно, 

преговарящият екип докладва, по 

целесъобразност, на председателя, на 

докладчиците в сянка и на 

координаторите на комисията. 

Ако своевременното свикване на 

заседание на комисията е невъзможно, 

председателят на преговарящия екип 

и докладчикът, от името на 

преговарящия екип, докладват пред 

комисията в писмен вид. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/336 

Изменение  336 

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 Парламента 

2016/2114(REG) 

 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 115 – параграф 3 

 
Текст в сила Изменение 

3. Заседанията на комисиите по 

принцип са публични. Въпреки това, 

комисиите могат да решат, най-късно в 

момента на приемане на дневния ред на 

определено заседание, да разделят 

дневния ред на въпросното заседание на 

открити и закрити за публичен достъп 

точки. Ако обаче заседанието се 

провежда при закрити врати, комисията 

може, при условията на член 4, 

параграфи от 1 до 4 от Регламент (ЕО) 

№ 1049/2001 на Европейския парламент 

и на Съвета, да предостави публичен 

достъп до документите и протоколите 

от заседанието. В случай на нарушение 

на разпоредбите за поверителност се 

прилага член 166. 

3. Заседанията на комисиите по 

принцип са публични. Комисиите 

могат да решат, чрез поименно 

гласуване в пълния състав на 

комисията, най-късно в момента на 

приемане на дневния ред на определено 

заседание, да разделят дневния ред на 

въпросното заседание на открити и 

закрити за публичен достъп точки. 

Ако заседанието се провежда при 

закрити врати, комисията, при 

условията на член 4, параграфи от 1 до 4 

от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на 

Европейския парламент и на 

Съвета, предоставя публичен достъп до 

документите и протоколите от 

заседанието. В случай на нарушение на 

разпоредбите за поверителност се 

прилага член 166. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/337 

Изменение  337 

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 Парламента 

2016/2114(REG) 

 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Глава 1 – член 117 – параграф 2 – алинея 2 

 
Текст в сила Изменение 

Гласуването е тайно. Гласуването е поименно. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/338 

Изменение  338 

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 Парламента 

2016/2114(REG) 

 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Глава 3 – член 130 – параграф 2 а (нов) 

 
Текст в сила Изменение 

 2a. Списък с недопустимите 

въпроси, които очевидно са 

безоснователни или подвеждащи, се 

публикува ежемесечно на уебсайта на 

Парламента заедно с кратко 

обяснение. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/339 

Изменение  339 

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 Парламента 

2016/2114(REG) 

 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Глава 3 – член 130 – параграф 3 – алинея 1 

 
Текст в сила Изменение 

Въпросите се внасят в електронен 

формат. Всеки член на ЕП може да 

внесе най-много пет въпроса на месец.  

Въпросите се внасят в електронен 

формат. Всеки член на ЕП може да 

внесе най-много десет въпроса на 

месец. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/340 

Изменение  340 

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 Парламента 

2016/2114(REG) 

 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Глава 5 – член 136 – параграф 2 

 
Текст в сила Изменение 

2. Разрешението за предприемане 

на по-нататъшни действия се дава въз 

основа на обосновано решение на 

председателя съгласно параграф 1 във 

всеки един случай. Писмените 

декларации се публикуват на 

официалните езици на интернет сайта на 

Парламента и се разпространяват по 

електронен път до всички членове на 

ЕП. Те се вписват в електронен 

регистър, заедно с имената на лицата, 

които са ги подписали. Регистърът е 

публичен и е достъпен чрез интернет 

сайта на Парламента. Също така 

председателят съхранява 

подписаните писмени декларации на 

хартиен носител. 

2. Разрешението за предприемане 

на по-нататъшни действия се дава въз 

основа на обосновано решение на 

председателя съгласно параграф 1 във 

всеки един случай. Писмените 

декларации се публикуват на 

официалните езици на интернет сайта на 

Парламента и се разпространяват по 

електронен път до всички членове на 

ЕП. Те се вписват в електронен 

регистър, заедно с имената на лицата, 

които са ги подписали. Регистърът е 

публичен и е достъпен чрез интернет 

сайта на Парламента. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/341 

Изменение  341 

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 Парламента 

2016/2114(REG) 

 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Глава 4 – член 165 – параграф 4 а (нов) 

 
Текст в сила Изменение 

 4а. Ако член на ЕП използва 

клеветнически, расистки или 

ксенофобски език или поведение при 

парламентарно разискване, 

Парламентът публикува съобщение, в 

което официално изразява съжаление 

за речта, което при всички случаи се 

публикува в специален раздел на 

уебсайта на Парламента. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/342 

Изменение  342 

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 Парламента 

2016/2114(REG) 

 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Глава 4 – член 166 – параграф 3 – алинея 1 – буква г (нова) 

 
Текст в сила Изменение 

г) представяне на Председателския 

съвет в съответствие с член 21 на 

предложение за временно отстраняване 

или освобождаване на члена на ЕП от 

един или повече заемани от него 

мандати или длъжности в рамките на 

Парламента. 

г) представяне на Председателския 

съвет в съответствие с член 21 на 

предложение за временно отстраняване 

или освобождаване на члена на ЕП от 

един или повече заемани от него 

мандати или длъжности в рамките на 

Парламента, включително като 

докладчик или докладчик в сянка. 

Or. en 

 


