
AM\791389BG.doc PE428.234v02-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по конституционни въпроси

2009/2062(REG)

29.9.2009

ИЗМЕНЕНИЯ
60 - 71

Проектодоклад
David Martin
(PE427.153v01-00)

Адаптиране на Правилника за дейността на ЕП към Договора от Лисабон
(2009/2062(REG))



PE428.234v02-00 2/15 AM\791389BG.doc

BG

AM_Com_RulesReport



AM\791389BG.doc 3/15 PE428.234v02-00

BG

Изменение 60
Elmar Brok

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 8

Текст в сила Изменение

Освен ако не е предвидено друго, 
правилата за прилагането на Устава на 
членовете на Европейския парламент се 
приемат от Бюрото.

Освен ако не е предвидено друго, 
правилата за прилагането на Устава на 
членовете на Европейския парламент се 
определят от Парламента по 
препоръка на компетентната 
комисия.

Or. de

Обосновка

При изготвянето на Устава на членовете на Европейския парламент беше възприет 
възгледът, че за прилагането и конкретизирането на разпоредбите на Устава, които 
не бяха достатъчно подробни, е необходимо решение на пленарно заседание на 
Парламента. За разлика от решението, което се взема единствено от Бюрото, тази 
процедура има предимството да предлага по-висока степен на прозрачност, както и 
да включва всички членове на ЕП в изготвянето на правилата, които се отнасят за 
тях, като по този начин всички членове на ЕП носят отговорност за формулирането 
на правилата.

Изменение 61
Elmar Brok

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 23 – параграф 2 а и параграф 2 а (нов)

Текст в сила Изменение

2. Бюрото взема финансови, 
организационни и административни 
решения по въпроси, свързани с 
членовете на ЕП, с вътрешната 
организация на Парламента, неговия 
секретариат и органи.

2. Бюрото взема финансови, 
организационни и административни 
решения по въпроси, свързани с 
вътрешната организация на Парламента, 
неговия секретариат и органи.

2a. Бюрото взема финансови, 
организационни и административни 
решения по въпроси, свързани с 
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членовете на ЕП, по предложение на 
генералния секретар или на 
политическа група.

Or. en

Обосновка

Разяснение: не съществува ясно правило по отношение на правото да се внасят 
текстове или изменения на заседанията на Бюрото. Що се отнася до въпроси, 
свързани с членовете на ЕП, политическите групи следва да имат изричното право да 
внасят тесктове и изменения, които да се подлагат на обсъждане и гласуване.

Изменение 62
David Martin, József Szájer, Andrew Duff

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 23 – параграф 11 а (нов)

Текст в сила Изменение

11а. Бюрото посочва двама или повече 
заместник-председатели, на които се 
възлага осъществяването на връзките 
с националните парламенти.
Те редовно докладват на 
Председателския съвет за 
осъществяваните от тях дейности в 
тази насока.

Or. en

(Това изменение възпроизвежда отчасти формулировката на настоящия член 25, 
параграф 3, изречения 2 и 3, който ще бъде заличен, ако това изменение бъде прието)

Изменение 63
József Szájer

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 38 а (нов)

Текст в сила Изменение

Член 38а
Проверка на спазването на 
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принципите на субсидиарност и 
пропорционалност

1. При разглеждането на 
предложение за законодателен акт 
Парламентът обръща особено 
внимание на зачитането на 
принципите на субсидиарност и 
пропорционалност. Освен в случаите 
на неотложност, посочени в член 4 
от Протокола относно ролята на 
националните парламенти в 
Европейския съюз, Парламентът не 
приключва своето първо четене преди 
изтичане на срока от осем седмици, 
посочен в член 6 от Протокола 
относно прилагането на принципите 
на субсидиарност и на 
пропорционалност.
2. Компетентната комисия по 
въпросите, посочени в параграф 1, 
може, по искане на водещата комисия 
или по собствена инициатива, да 
реши да изготви препоръки по 
отношение на всяко предложение за 
законодателен акт.
3. Ако национален парламент 
изпрати до председателя обосновано 
становище съобразно член 3 от 
Протокола относно ролята на 
националните парламенти в 
Европейския съюз и член 6 от 
Протокола относно прилагането на 
принципите на субсидиарност и на 
пропорционалност, този документ се 
разпределя на водещата комисия и се 
изпраща за сведение на 
компетентната комисия по 
въпросите на спазването на принципа 
на субсидиарност. В случаите, когато 
Парламентът получи обосновано 
становище след приемането на 
доклада от водещата комисия, то се 
предоставя на всички членове преди 
гласуването под формата на 
документ за разглеждане в заседание. 
Председателят на водещата комисия 
може да изиска въпросът да бъде 
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върнат за преразглеждане в комисия.
4. Когато обоснованите становища 
относно неспазването на принципа на 
субсидиарност от проект на 
законодателен акт представляват 
поне една трета от всички гласове, 
отредени на националните 
парламенти, или една четвърт – в 
случай на проект на законодателен 
акт, внесен въз основа член 76 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, Парламентът не 
взема решение, преди вносителят на 
предложението да е заявил какво 
действие възнамерява да предприеме.
5. Когато, в рамките на обикновената 
законодателна процедура, 
обоснованите становища относно 
неспазването на принципа на 
субсидиарност от предложение за 
законодателен акт представляват 
поне обикновено мнозинство от 
гласовете, отредени на националните 
парламенти, компетентната 
комисия по въпросите на спазването 
на принципа на субсидиарност, след 
като разгледа обоснованите 
становища, представени от 
националните парламенти и 
Комисията, препоръчва на 
Парламента да отхвърли 
предложението на основание, че то 
нарушава принципа на субсидиарност, 
или внася в Парламента друга 
препоръка, която може да включва 
предложения за изменение, свързани 
със спазването на принципа на 
субсидиарност.
Препоръката се внася в Парламента 
за разискване и гласуване. Ако дадена 
препоръка за отхвърляне на 
предложение се приеме с мнозинство 
от подадените гласове в Европейския 
парламент или ако мнозинство от 
55 % от членовете на Съвета се 
противопостави на предложението, 
председателят обявява процедурата 
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за приключена. Ако Парламентът не 
отхвърли предложението,
процедурата продължава, като се 
вземат предвид всички одобрени от 
Парламента препоръки.

Or. en

(Това изменение възпроизвежда отчасти формулировката на изменение 5 от 
проектодоклада (PE 427.153 v01.00 – FDR 786857))

Изменение 64
David Martin

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 38 а (нов)

Текст в сила Изменение

Член 38а
Проверка на спазването на 

принципите на субсидиарност и 
пропорционалност

1. При разглеждането на 
предложение за законодателен акт 
Парламентът обръща особено 
внимание на зачитането на 
принципите на субсидиарност и 
пропорционалност. Освен в случаите 
на неотложност, посочени в член 4 
от Протокола относно ролята на 
националните парламенти в 
Европейския съюз, Парламентът не 
приключва своето първо четене преди 
изтичане на срока от осем седмици, 
посочен в член 6 от Протокола 
относно прилагането на принципите 
на субсидиарност и на 
пропорционалност.
2. Компетентната комисия по 
въпросите на спазването на принципа 
на субсидиарност може да реши да 
отправи препоръки на вниманието на 
водещата комисия по отношение на 
всяко предложение за законодателен 
акт.
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3. Ако национален парламент 
изпрати до председателя обосновано 
становище съобразно член 3 от 
Протокола относно ролята на 
националните парламенти в 
Европейския съюз и член 6 от 
Протокола относно прилагането на 
принципите на субсидиарност и на 
пропорционалност, този документ се 
разпределя на водещата комисия и се 
изпраща за сведение на 
компетентната комисия по 
въпросите на спазването на принципа 
на субсидиарност. В случаите, когато 
Парламентът получи обосновано 
становище след приемането на 
доклада от водещата комисия, то се 
предоставя на всички членове преди 
гласуването под формата на 
документ за разглеждане в заседание. 
Председателят на водещата комисия 
може да изиска въпросът да бъде 
върнат за преразглеждане в комисия.
4. Когато обоснованите становища 
относно неспазването на принципа на 
субсидиарност от проект на 
законодателен акт представляват 
поне една трета от всички гласове, 
отредени на националните 
парламенти, или една четвърт – в 
случай на проект на законодателен 
акт, внесен въз основа член 76 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, Парламентът не 
взема решение, преди вносителят на 
предложението да е заявил какво 
действие възнамерява да предприеме.
5. Когато, в рамките на обикновената 
законодателна процедура, 
обоснованите становища относно 
неспазването на принципа на 
субсидиарност от предложение за 
законодателен акт представляват 
поне обикновено мнозинство от 
гласовете, отредени на националните 
парламенти, водещата комисия, след 
като е разгледала обоснованите 
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становища, представени от 
националните парламенти и 
Комисията, и след като е изслушала 
становищата на компетентната 
комисия по въпросите на спазването 
на принципа на субсидиарност, може 
да препоръча на Парламента да 
отхвърли предложението на 
основание, че то нарушава принципа 
на субсидиарност. Такава препоръка 
може да бъде внесена и от една 
десета от членовете на Парламента. 
Становището на компетентната 
комисия по въпросите на спазването 
на принципа на субсидиарност се 
прилага към всяка подобна препоръка.
Препоръката се внася в Парламента 
за разискване и гласуване. Ако дадена 
препоръка за отхвърляне на 
предложение се приеме с мнозинство 
от подадените гласове, 
председателят на Парламента 
обявява процедурата за приключена. 
Ако Парламентът не отхвърли 
предложението, процедурата 
продължава, като се вземат предвид 
всички одобрени от Парламента 
препоръки.
6. Ако Комитетът на регионите 
предаде на Парламента становище, в 
което се противопоставя на дадено 
предложение за законодателен акт на 
основание нарушаването на принципа 
на субсидиарност, становището се 
разпределя на водещата комисия и на 
компетентната комисия по 
въпросите на спазването на принципа 
на субсидиарност. Разпоредбите на 
параграф 2 се прилагат mutatis 
mutandis.

Or. en

(Това изменение заменя и отчасти възпроизвежда формулировката на изменение 5 от 
проектодоклада (PE 427.153 v01.00 – FDR 786857) с промени в параграф 6 и 

обосновката)
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Обосновка

Необходимо беше параграф 6 да се приведе в съответствие с параграф 2.
Въвежда в Правилника за дейността новите процедури за националните парламенти 
с оглед спазването на принципа на субсидиарност (процедура „жълт картон” и 
процедура „оранжев картон”). 
Тъй като съгласно член 8 от Протокола за прилагане на принципите на субсидиарност 
и пропорционалност Комитетът на регионите може да предяви иск на основание 
нарушаването на принципа на субсидиарност, Парламентът следва да обърне 
специално внимание на всяко становище на въпросния Комитет, което се обявява 
против предложен акт поради тази причина.

Изменение 65
Elmar Brok

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 56 – параграф 3 – алинея 2

Текст в сила Изменение

В случай на връщане за ново 
разглеждане компетентната комисия 
докладва отново писмено или устно на 
Парламента в определен от него срок, 
който не може да надвишава два месеца.

В случай на връщане за ново 
разглеждане компетентната комисия 
докладва отново писмено или устно на 
Парламента в определен от него срок, 
който не може да надвишава два месеца. 
Разпоредбите на член 45 се прилагат 
mutatis mutandis.

Or. de

Обосновка

Разяснява, че връщането за ново разглеждане в комисия, след като на първо четене се 
приеме предложение за отхвърляне, редовно води до изготвяне на нов доклад.

Изменение 66
József Szájer

Правилник за дейността на Европейския парламент
Заглавие на глава 6 а (нова) (добавя се след член 74 и преди глава 7)

Текст в сила Изменение

ГЛАВА 6а
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ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

Or. en

(Това изменение възпроизвежда отчасти формулировката на изменение 15 от 
проектодоклада (PE 427.153 v01.00 – FDR 786857))

Изменение 67
József Szájer

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 74 а (нов) (добавя се в глава 6 а (нова))

Текст в сила Изменение

Член 74а
Обикновено преразглеждане на 

Договорите
1. Съгласно членове 41 и 48 
компетентната комисия може да 
внесе в Парламента доклад с 
предложения до Съвета за изменение 
на Договорите.
2. Ако Европейският съвет реши да 
свика конвент, представителите на 
Парламента се определят от 
Парламента по предложение на 
Председателския съвет.
3. Когато Европейският съвет поиска 
одобрението на Парламента относно 
решение да не се свиква конвент за 
разглеждането на предложените 
изменения на Договорите, въпросът се 
разпределя на компетентната 
комисия съгласно член 81.

Or. en

(Това изменение възпроизвежда отчасти формулировката на изменение 16 от 
проектодоклада (PE 427.153 v01.00 – FDR 786857))
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Изменение 68
Elmar Brok

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 132 а (нов)

Текст в сила Изменение

Член 132а
Сътрудничество на равнище комисии
1. В сътрудничество с 
председателите на националните 
парламенти председателят се 
стреми да създаде рамка от 
съответни комисии.
В тази рамка парламентарните 
комисии могат самостоятелно да 
създават контакти и взаимно да си 
сътрудничат. В случай че не бъде 
създадена съответна комисия в 
национален парламент, 
компетентната комисия на 
Европейския парламент се обръща 
пряко към председателя на въпросния 
парламент.

2. Комисиите могат да предприемат 
действия съгласно член 132б в 
рамките на бюджетните кредити, 
определени за сътрудничество на 
комисиите с националните 
парламенти. Разпределението на 
тези бюджетни кредити между 
комисиите се урежда с решение на 
Съвета на председателите на 
комисии.

Or. en

Изменение 69
Elmar Brok

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 132 б (нов)
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Текст в сила Изменение

Член 132б
Диалог преди и след законодателния 

процес 
1. Комисия, компетентна по 
законодателен въпрос, може да 
предприеме съответни действия, за 
да осигури цялостен диалог с 
националните парламенти на 
равнище комисии по отношение на 
всеки въпрос, предвиден в правото на 
Европейския съюз, от 
подготвителния етап по изготвяне 
на законодателството до етапа на 
прилагане на приетия акт.
2. По-конкретно, компетентната 
комисия може да реши да организира 
видеоконференции, индивидуални 
контакти или заседания в едно от 
работните места на Парламента или 
командировки до други места
– на равнище докладчици;
– с участие също така на докладчици 
в сянка и/или координатори;
– или между комисията в пълен 
състав и председателите на комисии 
и/или докладчици от национални 
парламенти;
с цел да се отговори на всяко искане 
от национален парламент за помощ 
във връзка с упражняване на контрола 
му върху проекти на законодателни 
актове на Съюза.

Or. en

Изменение 70
Elmar Brok

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 132 в (нов)
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Текст в сила Изменение

Член 132в
Предаване на документи

Всеки документ, който се предава 
официално от национален парламент 
на Европейския парламент, се 
разпределя на комисия, компетентна 
по въпроса, разгледан в този 
документ. Документът се превежда 
на работните езици на 
координаторите на комисията. Ако 
компетентната комисия счете за 
целесъобразно да проследи въпроса, тя 
може да реши да предприеме 
действия в съответствие с член 132б.

Or. en

Изменение 71
David Martin, József Szájer, Andrew Duff

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 191 – параграф 1

Текст в сила Изменение

1. На първото заседание на комисията 
след избирането на нейните членове по 
реда на член 186 тя избира бюро, 
състоящо се от председател и един, 
двама или трима заместник-
председатели, които се гласуват 
поотделно.

1. На първото заседание на комисията 
след избирането на нейните членове по 
реда на член 186 тя избира бюро, 
състоящо се от председател и 
заместник-председатели, които се 
гласуват поотделно. Броят на 
заместник-председателите, които ще 
се изберат, се определя от 
Парламента по предложение на 
Председателския съвет.

Or. en
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