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Изменение 1
David Martin
Компромисно изменение, заменящо изменения 63 (József Szájer) и 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.
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 
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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.
4. Когато обоснованите становища 
относно предполагаемо неспазване на 
принципа на субсидиарност от 
проект на законодателен акт 
съставляват поне една трета от 
гласовете, 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 как смята 
да процедира.
5. Когато, в рамките на обикновената 
законодателна процедура, 
обоснованите становища относно 
предполагаемо неспазване на 
принципа на субсидиарност от
предложение за законодателен акт 
представляват поне обикновено 
мнозинство от гласовете, отредени 
на националните парламенти, 
компетентната комисия, след като 
разгледа обоснованите становища, 
представени от националните 
парламенти и Комисията, и след 
като изслуша мнението 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, 
или да внесе в Парламента друга 
препоръка, която може да включва 
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предложения за изменение, свързани 
със спазването на принципа на 
субсидиарност. 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.

Or. en

(Настоящото изменение възпроизвежда отчасти формулировката, съдържаща се в 
изменение 64 от документ PE 428.234 v02.00 – FDR 791389. То заличава фразите 

„Председателят на водещата комисия може да изиска въпросът да бъде върнат за 
преразглеждане в комисия” в края на параграф 3 (промяна 1) и „Такава препоръка 
може да бъде внесена и от една десета от членовете на Парламента” в края на 

параграф 5, алинея 1 (промяна 2); на тяхно място въвежда фраза от изменение 63, 
параграф 5: „или внася в Парламента друга препоръка, която може да включва 

предложения за изменение, свързани със спазването на принципа на субсидиарност 
(промяна 3); и заличава параграф 6 (промяна 4))

Обосновка

Всички промени имат за цел да приближат изменение 64 към изменение 63. Промяна 1
беше направена, тъй като член 175 предвижда в достатъчна степен възможността 
за връщане за преразглеждане. Промяна 2 цели да бъде засилена ролята на водещата 
комисия. Промяна 3 предоставя на водещата комисия по-голяма гъвкавост. Промяна 4
се основава върху съображението, че този параграф не се отнася до проверката на 
спазването на принципа на субсидиарност, която следва да се извършва от 
Парламента по инициатива на националните парламенти.
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Изменение 2
David Martin
Компромисно изменение, заменящо 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 
решава относно процедурата, която 
трябва да бъде следвана, и докладва 
отново писмено или устно на 
Парламента в определен от него срок, 
който не може да надвишава два месеца.

Or. en

Обосновка

Предоставя на водещата комисия възможност за действие, включително 
възможността за представяне на доклад.

Изменение 3
David Martin
Компромисно изменение, заменящо изменения 68 (Elmar Brok), 69 (Elmar Brok) и 70 
(Elmar Brok)

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

Текст в сила Изменение

Член 132а
Сътрудничество на равнище комисии
В сътрудничество с председателите 
на националните парламенти 
председателят се стреми да създаде 
мрежа от съответни комисии.
В тази мрежа парламентарните 
комисии могат самостоятелно да 
създават контакти и взаимно да си 
сътрудничат.
Насоките за извършване на тези 
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дейности се предоставят от Съвета 
на председателите на комисии.

Or. en

(Настоящото изменение възпроизвежда отчасти формулировката, съдържаща се в 
изменение 68 от документ PE 428.234 v02.00 – FDR 791389)

Обосновка

Не е нито необходимо, нито уместно в правилника за дейността да се посочват 
подробностите относно сътрудничеството между комисиите.


