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Изменение 12
Перванш Берес

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 81 – параграф 1 – алинея 1

Текст в сила Изменение

Когато се иска одобрението на 
Парламента за предложен акт, той взема
решението си въз основа на препоръка 
на компетентната комисия за приемане 
или отхвърляне на съответния акт.

Когато се иска одобрението на 
Парламента за предложен акт, той
приема решението си, като взема 
предвид препоръката на компетентната 
комисия за приемане или отхвърляне на 
съответния акт. Препоръката включва 
позовавания, но не и съображения. Тя 
може да включва кратка обосновка,
която се изготвя от докладчика и 
която не се подлага на гласуване. Тази 
обосновка трябва обаче да е в 
съответствие с текста на 
препоръката във вида, в който тя е 
приета от компетентната комисия. 
В противен случай председателят на 
комисията може да заличи кратката 
обосновка.
Компетентната комисия може да 
внесе заедно със своята препоръка и 
предложение за резолюция. 
Подпомагащите комисии в 
съответствие с член 188, параграф 3 
могат да приемат становища, които 
се изразяват в предлагане на промени 
към отделни части от 
предложението за резолюция, внесено 
от водещата комисия.
Компетентната комисия 
своевременно разглежда искането за 
одобрение. Ако компетентната 
комисия не е приела препоръка в срок 
от четири месеца, след като до нея е 
било отнесено искането за одобрение, 
тя уведомява Парламента за това. 
Въз основа на това Парламентът 
може да организира разискване.

Or. en
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Изменение 13
Гералд Хефнер
от името на групата Verts/ALE

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 81 – параграф 1 – алинея 1

Текст в сила Изменение

Когато се иска одобрението на 
Парламента за предложен акт, той взема
решението си въз основа на препоръка 
на компетентната комисия за приемане 
или отхвърляне на съответния акт.

Когато се иска одобрението на 
Парламента за предложен акт, той
приема решението си, като взема 
предвид препоръката на компетентната 
комисия за приемане или отхвърляне на 
съответния акт. Препоръката включва 
позовавания и може да включва 
съображения.

Or. en

Изменение 14
Ева Жоли

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 81 – параграф 1 – алинея 1

Текст в сила Изменение

Когато се иска одобрението на 
Парламента за предложен акт, той взема
решението си въз основа на препоръка 
на компетентната комисия за приемане 
или отхвърляне на съответния акт.

Когато се иска одобрението на 
Парламента за предложен акт в 
съответствие с Договора за 
Европейския съюз или Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, той приема решението си, като 
взема предвид препоръката на 
компетентната комисия за приемане или 
отхвърляне на съответния акт.
Препоръката може да бъде 
придружена от съображения, които 
по никакъв начин не изменят текста 
на предложения акт или поставят 
условия за неговото приемане или 
прилагане.
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Or. en

Обосновка

За целите на прозрачността Парламентът следва да може да обоснове решенията си 
чрез обяснителни съображения. Нещо повече, това ще укрепи политическата роля на 
Парламента, по-специално по отношение на други институции. За да се улесни 
проследимостта на парламентарните актове, би ли било препоръчително 
обяснението на решението на Парламента за даване/отхвърляне на одобрение да бъде 
включено в препоръката за даване/отхвърляне на одобрение, а не в отделно 
предложение за резолюция.

Изменение 15
Хелмут Шолц

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 81 – параграф 1 – алинея 1

Текст в сила Изменение

 Когато се иска одобрението на 
Парламента за предложен акт, той взема 
решението си въз основа на препоръка 
на компетентната комисия за приемане 
или отхвърляне на съответния акт.

Когато се иска одобрението на 
Парламента за предложен акт или 
международно споразумение, той 
приема решението си, като взема 
предвид препоръката на компетентната 
комисия за приемане или отхвърляне на 
съответния акт. Препоръката включва 
позовавания, но не и съображения. Тя 
може да включва кратка обосновка, 
която се изготвя от докладчика и 
която не се подлага на гласуване. 
Измененията, внесени в комисия, се 
допускат единствено ако целта им е 
да се отхвърли препоръката във вида, 
в който е предложена от докладчика.

Or. de

Изменение 16
Хелмут Шолц

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 81 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)
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Текст в сила Изменение

Със своята препоръка 
компетентната комисия може да 
внесе предложение за 
незаконодателна резолюция, с което 
Парламентът обосновава своето 
решение по последователен и 
разбираем начин или отправя 
препоръки с оглед на прилагането на 
акта или международното 
споразумение.  При определени 
обстоятелства компетентната 
комисия приканва асоциираните 
комисии да представят становища.

Or. de

Изменение 17
Ева Жоли

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 81 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст в сила Изменение

В надлежно обосновани неотложни 
ситуации може да бъде определен 
краен срок за приемането на 
препоръката. Разпоредбите на член 
52, параграфи 4 и 5 се прилагат mutatis 
mutandis.

Or. en

Обосновка

Парламентът може да разполага с цялото време, което счита за необходимо, преди 
да даде одобрението си. Освен това на подпомагащите комисии следва да бъде 
предоставен разумен срок, за да изпълняват ефективно своите задължения.  
Следователно произволното налагане на кратък срок би противоречало на тези цели. 
Въпреки това е разумно да се осигури възможност за изключение в надлежно 
обосновани неотложни ситуации.  Член 52, параграфи 4 и 5 вече предвижда ситуации, 
при които докладчикът не представя своевременно своя доклад, и затова би могъл да 
се прилага mutatis mutandis и за процедурата на одобрение.
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Изменение 18
Андрю Дъф

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 81 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст в сила Изменение

Компетентната комисия 
своевременно разглежда искането за 
одобрение. Ако компетентната 
комисия вземе решение да не дава 
препоръка или ако тя не е приела 
препоръка в срок от една година, след 
като до нея е било отнесено искането 
за одобрение, Председателският 
съвет може да включи въпроса, без да 
има препоръка по него, в дневния ред 
за разглеждане по време на 
следващата месечна сесия.

Or. en

Изменение 19
Хелмут Шолц

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 81 – параграф 1 – алинея 1 б (нова)

Текст в сила Изменение

Компетентната комисия разглежда 
искането за одобрение в разумен срок.
Ако компетентната комисия по 
целесъобразност реши по искане на 
асоциирана комисия временно да не 
разглежда искането за одобрение, във 
връзка с това тя приема решение с 
мнозинство от подадените гласове.

Or. de
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Изменение 20
Перванш Берес

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 81 – параграф 1 – алинея 2

Текст в сила Изменение

Парламентът се произнася с едно 
гласуване по актовете, за които според 
Договора за Европейския съюз или 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз се иска неговото 
одобрение, като не могат да се внасят 
никакви изменения. Необходимото 
мнозинство за даване на одобрение е 
мнозинството, посочено в съответния 
член от Договора за Европейския съюз 
или Договора за функционирането на 
Европейския съюз, който съставлява 
правното основание на предлагания акт.

Парламентът взема решение с едно 
гласуване по актовете, за които според 
Договора за Европейския съюз или 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз се иска неговото 
одобрение, въз основа на препоръка на 
компетентната комисия, като не 
могат да се внасят никакви изменения.
Необходимото мнозинство за даване на 
одобрение е мнозинството, посочено в 
съответния член от Договора за 
Европейския съюз или Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
който съставлява правното основание на 
предлагания акт, или ако в него не се 
посочва видът мнозинство —
мнозинството от подадените 
гласове. Ако не се постигне 
необходимото мнозинство, се счита, 
че предложеният акт не е одобрен.

Or. en

Изменение 21
Гералд Хефнер
от името на групата Verts/ALE

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 81 – параграф 1 – алинея 2

Текст в сила Изменение

Парламентът се произнася с едно 
гласуване по актовете, за които според 
Договора за Европейския съюз или 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз се иска неговото 
одобрение, като не могат да се внасят 

По актовете, за които според Договора 
за Европейския съюз или Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
се иска неговото одобрение,
Парламентът взема решение с едно 
гласуване относно одобрението, като 
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никакви изменения. Необходимото 
мнозинство за даване на одобрение е 
мнозинството, посочено в съответния 
член от Договора за Европейския съюз 
или Договора за функционирането на 
Европейския съюз, който съставлява 
правното основание на предлагания акт.

взема предвид препоръка на 
компетентната комисия, като не 
могат да се внасят никакви изменения.
Необходимото мнозинство за даване на 
одобрение е мнозинството, посочено в 
съответния член от Договора за 
Европейския съюз или Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
който съставлява правното основание на 
предлагания акт, или ако в него не се 
посочва видът мнозинство —
мнозинството от подадените 
гласове. Ако не се постигне 
необходимото мнозинство, се счита, 
че предложеният акт не е одобрен.

Or. en

Изменение 22
Ева Жоли

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 81 – параграф 1 – алинея 2

Текст в сила Изменение

Парламентът се произнася с едно 
гласуване по актовете, за които 
според Договора за Европейския съюз 
или Договора за функционирането на 
Европейския съюз се иска неговото 
одобрение, като не могат да се внасят 
никакви изменения. Необходимото 
мнозинство за даване на одобрение е 
мнозинството, посочено в съответния 
член от Договора за Европейския съюз 
или Договора за функционирането на 
Европейския съюз, който съставлява 
правното основание на предлагания акт.

Необходимото мнозинство за даване на 
одобрение на пленарно заседание е 
мнозинството, посочено в съответния 
член от Договора за Европейския съюз 
или Договора за функционирането на 
Европейския съюз, който съставлява
правното основание на предлагания акт, 
или ако в него не се посочва видът 
мнозинство — мнозинството от 
подадените гласове. Ако не се 
постигне необходимото мнозинство, 
се счита, че предложеният акт е 
отхвърлен.

Or. en

Обосновка

Изискването за едно гласуване без внасяне на изменения относно процедурите за 
одобрение създаде объркване, което доведе до непоследователното тълкуване и 
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прилагане на този член. Освен това то предизвика отслабване на позицията на 
Парламента, по-специално по отношение на други институции. Настоящото 
изменение е насочено към коригиране на това положение. В изменението обаче се 
приема и възпроизвежда предложението на комисията по конституционни въпроси за 
изясняване на резултата от гласуването в случаите, в които не се постига 
необходимото мнозинство за даване на одобрение. 

Изменение 23
Хелмут Шолц

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 81 – параграф 1 – алинея 2

Текст в сила Изменение

Парламентът се произнася с едно 
гласуване по актовете, за които според 
Договора за Европейския съюз или 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз се иска неговото
одобрение, като не могат да се внасят 
никакви изменения. Необходимото 
мнозинство за даване на одобрение е 
мнозинството, посочено в съответния 
член от Договора за Европейския съюз 
или Договора за функционирането на 
Европейския съюз, който съставлява 
правното основание на предлагания акт.

По актовете или международните 
споразумения, за които според 
Договора за Европейския съюз или 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз се иска неговото 
одобрение, Парламентът взема 
решение с едно гласуване относно 
одобрението, като не могат да се внасят 
никакви изменения. Необходимото 
мнозинство за даване на одобрение е 
мнозинството, посочено в съответния 
член от Договора за Европейския съюз 
или Договора за функционирането на 
Европейския съюз, който съставлява 
правното основание на предлагания акт, 
или ако в него не се посочва видът 
мнозинство — мнозинството от 
подадените гласове. Ако не се 
постигне необходимото мнозинство, 
се счита, че предложеният акт не е 
одобрен.

Or. de

Изменение 24
Рафал Тшасковски

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 81 – параграф 1 а (нов)



AM\1008523BG.doc 11/13 PE522.877v01-00

BG

Текст в сила Изменение

1a. Компетентната комисия 
своевременно разглежда искането за 
одобрение. Ако компетентната 
комисия не приеме препоръка в срок 
от шест месеца, след като до нея е 
било отнесено искането за одобрение, 
Председателският съвет може да 
включи въпроса в програмата за 
разглеждане по време на следващата 
месечна сесия или – в надлежно 
обосновани случаи – да вземе решение 
за удължаване на шестмесечния 
период.

Or. en

Изменение 25
Хелмут Шолц

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 81 - параграф 2

Текст в сила Изменение

2. По отношение на договорите за 
присъединяване, международните 
споразумения и установяването на 
сериозно и трайно нарушаване на общи
принципи от страна на държава членка 
се прилагат съответно разпоредбите на 
членове 74в, 74д и 90. За процедура за 
засилено сътрудничество в област, за 
която се прилага обикновената 
законодателна процедура, се прилагат 
разпоредбите на член 74ж от 
настоящия правилник.

2. Освен това по отношение на 
договорите за присъединяване, 
международните споразумения,
установяването на сериозно и трайно 
нарушаване на основни принципи от 
страна на държава членка, 
определянето на състава на 
Парламента, установяването на 
засилено сътрудничество между 
държави членки или приемането на 
многогодишната финансова рамка се 
прилагат съответно разпоредбите на 
членове 74в, 90, 74д, 74е, 74ж и 75.

Or. de
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Изменение 26
Перванш Берес

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 81 - параграф 3

Текст в сила Изменение

3. Когато се иска одобрението на 
Парламента за предложение за 
законодателен акт или предвидено 
международно споразумение, с оглед 
улесняване на положителния резултат 
от процедурата, компетентната комисия 
може да реши да представи на 
Парламента междинен доклад по 
предложението с предложение за 
резолюция, съдържащо препоръки за 
промяна или прилагане на предложения 
акт.

3. Когато се иска одобрението на 
Парламента за предложение за 
законодателен акт, компетентната 
комисия може в началото на 
процедурата да представи на 
Парламента междинен доклад по 
предложението с предложение за 
резолюция, съдържащо препоръки за 
промяна или прилагане на предложения 
акт. Съдържанието на 
предложението за резолюция във 
вида, в който е прието от 
Парламента, представлява основата 
за мандата на Комисията.

Or. en

Изменение 27
Хелмут Шолц

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 81 - параграф 3

Текст в сила Изменение

3. Когато се иска одобрението на 
Парламента за предложение за 
законодателен акт или предвидено 
международно споразумение, с оглед 
улесняване на положителния 
резултат от процедурата,
компетентната комисия може да реши 
да представи на Парламента междинен 
доклад по предложението с 
предложение за резолюция, съдържащо 
препоръки за промяна или прилагане на 
предложения акт.

3. Когато се иска одобрението на 
Парламента за предложение за 
законодателен акт или предвидено 
международно споразумение, 
компетентната комисия може да 
представи на Парламента междинен 
доклад по предложението с 
предложение за резолюция, съдържащо 
препоръки за промяна или прилагане на 
предложения акт.
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Изменение 28
Перванш Берес

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 81 – параграф 3 а (нов)

Текст в сила Изменение

3a. Когато парламентарна комисия 
представи искане за асоцииране към 
процедурата на одобрение съгласно 
член 50, Председателският съвет 
взема решение дали да удовлетвори 
това искане.

Or. en


