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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/353 

Изменение  353 

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 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. 

Изборът на председател и заместник-

председател на комисия се извършва 

съгласно системата д’Онт в 

съответствие с член 21а. 

Or. en 



 

AM\1112154BG.docx  PE596.594v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/354 

Изменение  354 

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 1 – Член 204 – параграф 2 – алинея 2 

 
Текст в сила Изменение 

В противен случай или по искане на 

една шеста от членовете на 

комисията, изборът се произвежда 

чрез тайно гласуване. 

заличава се 

Or. en 



 

AM\1112154BG.docx  PE596.594v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/355 

Изменение  355 

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 1 – Член 204 – параграф 2 а (нов) 

 
Текст в сила Изменение 

 2a. Председателят ръководи 

дейностите на комисията и осигурява 

нормалното протичане на работата. 

Председателят гарантира правата на 

членовете на ЕП, и по-специално на 

тези от малцинствата. 

Председателят и заместник-

председателите имат, mutatis 

mutandis, същите функции като тези, 

установени в членове 22 и 23 за 

председателя и заместник-

председателите на Европейския 

парламент. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/356 

Изменение  356 

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 2 – Член 207 – параграф 1 а (нов) 

 
Текст в сила Изменение 

 Протоколът също така се публикува 

на уебсайта на Парламента във 

възможно най-кратък срок. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/357 

Изменение  357 

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 

Приложение I – член 2 – параграф 1 – алинея 1 – буква б a (нова) 

 
Текст в сила Изменение 

 ба) за времетраенето на мандата, 

избягват да имат дялови участия, 

длъжност, позиция, свързана с 

доверителни задължения платена или 

неплатена работа, които биха могли 

да доведат до възможен и ли 

действителен конфликт на 

интереси; 

Or. en 



 

AM\1112154BG.docx  PE596.594v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/358 

Изменение  358 

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 

Приложение I – член 2 – параграф 1 – алинея 1 – буква б б (нова) 

 
Текст в сила Изменение 

 бб) избягват да приемат всякаква 

помощ − финансова, материална или 

административна, в допълнение към 

осигуряваната от Парламента, която 

членът на ЕП получава във връзка със 

своята политическа дейност от 

страна на трети лица, 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/359 

Изменение  359 

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 

Приложение I – член 2 – параграф 1 – алинея 1 – буква б в (нова) 

 
Текст в сила Изменение 

 бв) действат проактивно и се 

справят ефективно с всяка форма на 

конфликт на интереси, а когато е 

възможно и я предотвратяват, като 

същевременно се стараят да избягват 

подобни ситуации. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/360 

Изменение  360 

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 

Приложение I – член 3 – параграф 1 

 
Текст в сила Изменение 

1. Конфликт на интереси е налице, 

когато член на ЕП има личен интерес, 

който би могъл неправомерно да 

повлияе на изпълнението на неговите 

функции като член на ЕП. Конфликт на 

интереси не е налице, когато член на ЕП 

извлича полза поради принадлежността 

си към населението като цяло или към 

голяма категория лица. 

1. Конфликт на интереси е налице, 

когато член на ЕП, неговият съпруг/а 

или партньор или негов родственик до 

втора степен, има личен интерес, 

който би могъл неправомерно да 

повлияе на изпълнението на неговите 

функции като член на ЕП. Конфликт на 

интереси не е налице, когато член на ЕП 

извлича полза поради принадлежността 

си към населението като цяло или към 

голяма категория лица. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/361 

Изменение  361 

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 

Приложение I – член 3 – параграф 1 а (нов) 

 
Текст в сила Изменение 

 1a. Следва да се счита, че 

съществува конфликт на интереси, 

когато даден член на ЕП се намира в 

един от следните случаи, и по-

специално: 

- нает е или получава каквато и 

да било форма на обезщетение или 

възнаграждение от промишлена 

лобистка група, лобистка 

консултантска фирма или друг 

лобистки участник; 

- извършва някаква лобистка дейност 

или платена работа за представяне 

на външни органи, включително 

адвокатски кантори; 

- заема платена или неплатена 

длъжност в консултативен или 

надзорен съвет на дружества, 

работещи в същата сфера, за която е 

вероятно членът на ЕП да регулира, 

или които имат особен интерес от 

повлияване на парламентарните 

дейности; 

- притежава някакъв вид дялово 

участие, включително акции и опции 

върху акции, или има друг финансов 

интерес в дружества, които работят 

в същата сфера, за която е вероятно 

членът на ЕП да регулира, или които 

имат особен интерес от повлияване 

на парламентарните дейности; 

Консултативният комитет ще 
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състави неизчерпателен списък на 

критериите, които да се прилагат за 

определяне на дейностите, които 

представляват конфликт на 

интереси. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/362 

Изменение  362 

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 

Приложение I – член 3 – параграф 2 

 
Текст в сила Изменение 

2. Всеки член на ЕП, който 

установи, че е изложен на конфликт на 

интереси, взема незабавно 

необходимите мерки, за да го отстрани, 

в съответствие с принципите и 

разпоредбите на настоящия кодекс за 

поведение. Ако членът на ЕП не е в 

състояние да разреши конфликта на 

интереси, той писмено съобщава за това 

на председателя. В случай на съмнение, 

членът на ЕП може да поиска 

поверително становище от 

консултативния комитет относно 

поведението на членовете на ЕП, 

посочен в член 7. 

2. Всеки член на ЕП, който 

установи, че е изложен на конфликт на 

интереси, взема незабавно 

необходимите мерки, за да го отстрани, 

в съответствие с принципите и 

разпоредбите на настоящия кодекс за 

поведение. Ако членът на ЕП не е в 

състояние да разреши конфликта на 

интереси, той писмено съобщава за това 

на председателя. Последният отправя 

въпроса към консултативния 

комитет и в съответствие с 

процедурата, предвидена в член 8, 

предприема всички необходими мерки 

за справяне и отстраняване на 

конфликта на интереси. В случай на 

съмнение, членът на ЕП може да поиска 

поверително становище от 

консултативния комитет относно 

поведението на членовете на ЕП, 

посочен в член 7. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/363 

Изменение  363 

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 

Приложение I – член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква д (нова) 

 
Текст в сила Изменение 

д)        всяка друга временна странична 

дейност, извършвана срещу 

възнаграждение (включително 

писателска дейност, изнасяне на лекции 

или предоставяне на експертни услуги), 

ако общото възнаграждение 

надвишава 5 000 евро за календарна 

година, 

д) всяка друга временна странична 

дейност, извършвана срещу 

възнаграждение (включително 

писателска дейност, изнасяне на лекции 

или предоставяне на експертни 

консултации), 

Or. en 

 


