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9.1.2019 A8-0462/75

Изменение 75
Райнер Виланд
от името на групата PPE

Доклад A8-0462/2018
Ричард Корбът
Изменения на Правилника за дейността на Парламента
(2018/2170(REG))

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 11 а (нов) – параграф 4 а (нов)

Текст в сила Изменение

4а. Тези правила не могат да 
възпрепятстват или ограничават по 
друг начин член на ЕП при 
осъществяване на неговия мандат или 
на всяка политическа или друга 
дейност, свързана с мандата.
(Следва да се добави преди параграф 5 в 
член 11а (нов), ако изменение 20 бъде 
прието)
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BG Единство в многообразието BG

9.1.2019 A8-0462/76

Изменение 76
Дьорд Шьопфлин, Райнер Виланд
от името на групата PPE

Доклад A8-0462/2018
Ричард Корбът
Изменения на Правилника за дейността на Парламента
(2018/2170(REG))

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 211 – параграф 8

Текст в сила Изменение

8. В случай че Комисията не 
представи предложение за 
законодателен акт относно 
гражданска инициатива, внесена в 
Комисията при надлежно спазване на 
изискванията в съответствие с 
член 9 от Регламент (ЕС) № 211/2011, 
в срок от 12 месеца след като е 
представила положително 
становище за нея и е посочила в 
съобщение действията, които 
възнамерява да предприеме, комисията, 
компетентна по въпроса, може да 
организира изслушване в консултация с 
организаторите на гражданската 
инициатива и при необходимост да 
активира процедурата, предвидена в 
член 46, с цел Парламентът да 
упражни правото си да изиска от 
Комисията да представи подходящо 
предложение.

8. След съобщението на 
Комисията, в което се представят 
нейните правни и политически 
заключения относно конкретна 
гражданска инициатива, 
Парламентът извършва оценка на 
действията, предприети от 
Комисията в резултат на това 
съобщение. В случай че Комисията не 
представи подходящо предложение 
относно гражданска инициатива, 
комисията, компетентна по въпроса, 
може да организира изслушване, като се 
консултира с организаторите на 
гражданската инициатива. Освен това 
Парламентът може да реши дали да 
проведе разисквания в пленарна зала и 
дали да приключи разискванията с 
резолюция. Процедурата по член 211, 
параграф 7а се прилага mutatis 
mutandis. Парламентът може също 
така да реши да упражни правото, 
предоставено му по силата на 
член 225 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, като задейства процедурата, 
предвидена в член 46.
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