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Изменение 4
Елмар Брок, Ана Гомеш, Йоан Мирча Пашку, Анеми Нейтс-Ойтебрук, Улрике 
Луначек, Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 90 – параграф 4

Текст в сила Изменение

4. На всеки етап от преговорите 
Парламентът може, въз основа на 
доклад на компетентната комисия и 
след като разгледа всички съответни 
предложения, внесени по реда на член 
121, да приеме препоръки и да изисква 
те да бъдат взети предвид преди 
сключването на разглежданото 
международно споразумение.

4. На всеки етап от преговорите и от 
приключването на преговорите до 
сключването на споразумението
Парламентът може, въз основа на 
доклад на компетентната комисия и 
след като разгледа всички съответни 
предложения, внесени по реда на член 
121, да приеме препоръки и да изисква 
те да бъдат взети предвид преди 
сключването на разглежданото 
международно споразумение.

Or. en

Изменение 5
Станимир Илчев

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 90 – параграф 5

Текст в сила Изменение

5. След приключване на преговорите, но 
преди подписването на каквото и да е 
споразумение, проектът на 
споразумение се представя в 
Парламента за становище или за 
одобрение. По отношение на 
процедурата на одобрение се прилагат 
разпоредбите на член 81.

5. След приключване на преговорите, но 
преди подписването на каквото и да е 
споразумение, проекторешението на 
Съвета за сключване на 
споразумението се представя в 
Парламента за становище или за 
одобрение. По отношение на 
процедурата на одобрение се прилагат 
разпоредбите на член 81.

Or. en
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Изменение 6
Станимир Илчев

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 90 – параграф 6

Текст в сила Изменение

6. Преди да се проведе гласуването за 
даване на одобрение, компетентната 
комисия, политическа група или най-
малко една десета от членовете на ЕП 
могат да предложат Парламентът да 
поиска становището на Съда относно 
съвместимостта на дадено 
международно споразумение с 
Договорите. Ако Парламентът одобри 
такова предложение, гласуването за 
даване на одобрение се отлага до 
произнасянето на становището на Съда.

6. Преди да се проведе гласуването за 
даване на одобрение или по 
становището, компетентната комисия, 
политическа група или най-малко една 
десета от членовете на ЕП могат да 
предложат Парламентът да поиска 
становището на Съда относно 
съвместимостта на дадено 
международно споразумение с 
Договорите. Ако Парламентът одобри 
такова предложение, гласуването се 
отлага до произнасянето на 
становището на Съда.
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