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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/375 

Изменение  375 

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 на Европейския парламент 

Приложение I – член 8 – параграф 3 – алинея 2 

 
Текст в сила Изменение 

Постановената санкция може да 

включва една или няколко от 

посочените в член 166, параграф 3 от 

правилника мерки. 

Постановената санкция може да 

включва една или няколко от 

посочените в член 166, параграф 3 от 

правилника мерки. В най-тежките 

случаи санкцията може да се изразява 

във временно отнемане на правото на 

гласуване в комисия и/или на пленарно 

заседание, докато съответният член 

на ЕП реши конфликта на интереси. 

Приложената спрямо члена на ЕП 

мярка или санкция се оповестява 

публично. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/376 

Изменение  376 

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 на Европейския парламент 

Приложение XVІ – параграф 17 

 
Текст в сила Изменение 

Веднага след изслушването 

председателят и координаторите на 

комисията провеждат заседание за 

оценка на отделните лица, номинирани 

за членове на Комисията. Тези 

заседания са закрити. Координаторите 

се канят да обявят дали, според тях, 

кандидатите за членове на Европейската 

комисия притежават необходимата 

квалификация да бъдат както членове на 

колегията, така и да изпълняват 

конкретните задължения, които са им 

възложени. Съветът на председателите 

на комисии изготвя примерен образец с 

цел подпомагане на оценката. 

Веднага след изслушването 

председателят и координаторите на 

комисията провеждат заседание за 

оценка на отделните кандидати за 

членове на Комисията. Тези заседания 

са открити. Координаторите се канят 

да обявят дали, според тях, кандидатите 

за членове на Европейската комисия 

притежават необходимата 

квалификация да бъдат както членове на 

колегията, така и да изпълняват 

конкретните задължения, които са им 

възложени. Съветът на председателите 

на комисии изготвя примерен образец с 

цел подпомагане на оценката. Тези 

изявления се регистрират и 

оповестяват публично. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/377 

Изменение  377 

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 на Европейския парламент 

Приложение XVІ – параграф 20 

 
Текст в сила Изменение 

В случаите, когато комисиите се 

нуждаят от допълнителна информация, 

за да приключат своята оценка, 

председателят на Парламента отправя 

писмено искане от тяхно име до 

новоизбрания председател на 

Комисията. Координаторите вземат под 

внимание получения отговор от него. 

В случаите, когато комисиите се 

нуждаят от допълнителна информация, 

за да приключат своята оценка, 

председателят на Парламента отправя 

писмено искане от тяхно име до 

новоизбрания председател на 

Комисията. Решението дали да се 

изиска допълнителна информация се 

регистрира и се оповестява публично. 

Координаторите вземат под внимание 

получения отговор от него. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/378 

Изменение  378 

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 на Европейския парламент 

Приложение XVІ – параграф 21 

 
Текст в сила Изменение 

При невъзможност координаторите да 

постигнат единодушие по оценката или 

по искане на една политическа група 

председателят свиква заседание на 

комисията в пълен състав. Като 

последно средство председателят 

поставя двете решения на тайно 

гласуване. 

При невъзможност координаторите да 

постигнат единодушие по оценката или 

по искане на една политическа група 

председателят свиква заседание на 

комисията в пълен състав. След 

разискванията в хода на заседанието 

в пълен състав председателят поставя 

двете решения на поименно гласуване. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/379 

Изменение  379 

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 на Европейския парламент 

Приложение XVІ – параграф 26 

 
Текст в сила Изменение 

По изключение от процедурата, 

предвидена в параграф 1, буква в), 

алинея осма, гласуване в пленарно 

заседание, което се отнася до 

назначаването на отделен комисар, е 

тайно. 

заличава се 

Or. en 

 


