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Изменение 1
David Martin и Ramón Jáuregui Atondo (от името на групата S&D), Íñigo Méndez de 
Vigo (от името на групата PPE) и Andrew Duff (от името на групата ALDE)
Компромисно изменение

Правилника за дейността на Европейския парламент
Член 116

Текст в сила Изменение

1. В рамките на всяка месечна сесия се 
отделя време за въпроси към Съвета и 
Комисията в момент, определен от 
Парламента по предложение на 
Председателския съвет. Може да се 
определи специално време за въпроси 
към председателя или отделни 
членове на Комисията.

1. В рамките на всяка месечна сесия се 
отделя време за въпроси към Съвета и 
Комисията в момент, определен от 
Парламента по предложение на 
Председателския съвет. 

2. В рамките на една месечна сесия 
всеки член на Парламента има право да 
задава само един въпрос към Съвета и 
един към Комисията. 

2. В рамките на една месечна сесия 
всеки член на Парламента има право да 
задава само един въпрос към Съвета и 
един към Комисията.

3. Въпросите се депозират в писмена 
форма до председателя, който се 
произнася по тяхната допустимост и 
реда за разглеждането им. Взетото 
решение незабавно се съобщава на 
вносителя. 

3. Въпросите се депозират в писмена 
форма до председателя, който се 
произнася по тяхната допустимост и 
реда за разглеждането им. Взетото 
решение незабавно се съобщава на 
вносителя.

4. Подробната процедура за провеждане 
на времето за въпроси се урежда с 
насоки, съдържащи се в приложение 
към настоящия правилник .

4. Подробната процедура за провеждане 
на времето за въпроси се урежда с 
насоки, съдържащи се в приложение 
към настоящия правилник .

5. В съответствие с насоките, 
установени от Председателския 
съвет, може да се отдели специално 
време за въпроси към председателя на 
Комисията, към заместник-
председателя на Комисията/върховен 
представител на Съюза по въпросите 
на външните работи и политиката 
на сигурност и към председателя на 
Еврогрупата.

(Ако настоящето изменение бъде 
прието, точка 15 („Ред за 
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провеждане“) от приложение II трябва 
да бъде заличена)

Or. en

Обосновка

Изменението поправя грешка, допусната в точка 15 от приложение II поради 
приемането на хоризонтално изменение. Изменението взема предвид неотдавнашните 
решения на Председателския съвет относно специалното време за въпроси.

Изменение 2
David Martin и Ramón Jáuregui Atondo (от името на групата S&D), Íñigo Méndez de 
Vigo (от името на групата PPE) и Andrew Duff (от името на групата ALDE)
Компромисно изменение

Правилника за дейността на Европейския парламент
Член 117 – заглавие и параграф 1

Текст в сила Изменение

Въпроси с искане за писмен отговор 
към Съвета и Комисията

Въпроси с искане за писмен отговор

1. Всеки член на ЕП може да отправя 
към Съвета или Комисията въпроси с 
искане за писмен отговор в съответствие 
с насоки, съдържащи се в приложение 
към настоящия правилник За 
съдържанието на въпросите отговарят 
единствено техните вносители. 

1. Всеки член на ЕП може да отправя 
към Европейския съвет, Съвета,
Комисията или заместник-
председателя на Комисията/върховен 
представител на Съюза по въпросите 
на външните работи и политиката 
на сигурност въпроси с искане за 
писмен отговор в съответствие с насоки, 
съдържащи се в приложение към 
настоящия правилник За съдържанието 
на въпросите отговарят единствено 
техните вносители. 

Or. en

Обосновка

Изменението взема предвид институционалните промени, въведени от Договора от 
Лисабон, които засягат адресатите на въпросите с искане на писмен отговор.
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Изменение 3
David Martin и Ramón Jáuregui Atondo (от името на групата S&D), Íñigo Méndez de 
Vigo (от името на групата PPE) и Andrew Duff (от името на групата ALDE)
Компромисно изменение

Правилника за дейността на Европейския парламент
Приложение III – точка 1 – тире -1 (ново)

Текст в сила Изменение

– ясно посочват адресатите, на 
които те трябва да бъдат предадени 
чрез обичайните 
междуинституционални канали;

Or. en

Обосновка

Изменението е последователно с изменението относно  член 117. Тъй като броят на 
възможните адресати нараства, за целите на правилното предаване, е от значение 
да се посочи ясно към кого се отнася въпросът.

Изменение 4
David Martin и Ramón Jáuregui Atondo (от името на групата S&D), Íñigo Méndez de 
Vigo (от името на групата PPE)
Компромисно изменение

Правилника за дейността на Европейския парламент
Член 130 – параграфи 1 a, 1 б, 1 в (нов)

Текст в сила Изменение

1a. Организацията и насърчаването 
на ефективно и редовно 
междупарламентарно 
сътрудничество в рамките на Съюза, 
в съответствие с член 9 от 
Протокола относно ролята на 
националните парламенти в 
Европейския съюз, е предмет на 
преговори, въз основа на мандат, 
предоставен от Председателския 
съвет, след консултация със Съвета 
на председателите на комисии.
Парламентът одобрява всяко 



PE439.926v02-00 6/12 AM\812080BG.doc

BG

споразумение по такива въпроси в
съответствие с процедурата, 
посочена в член 127.
1б. Парламентарна комисия може да 
започне пряко диалог с националните 
парламенти на равнище комисии в 
рамките на бюджетните кредити, 
определени за тази цел. Това  може да 
включва подходящи форми на 
сътрудничество преди и след 
законодателния процес.
1в. Всеки документ относно 
законодателна процедура на равнище 
Европейски съюз, който се предава 
официално от национален парламент 
на Европейския парламент, се 
препраща на комисията, 
компетентна по въпроса, разгледан в 
този документ. 

Or. en

Обосновка

Уместно е да се изяснят процедурните правила за установяването на нови 
договорености с националните парламенти, които се предвиждат съгласно Договора 
от Лисабон. Позоваването на член 127 гарантира, че всяка промяна на Правилника за 
дейността на Парламента, която може да се изисква съгласно такива нови 
договорености, се въвежда в момента, в който тези договореност са одобрени от 
Парламента. Такова процедурно правило по никакъв начин не предопределя резултата 
от работната група относно връзките с националните парламенти.

Изменение 5
David Martin и Ramón Jáuregui Atondo, Íñigo Méndez de Vigo (от името на групата 
PPE) и Andrew Duff (от името на групата ALDE) 
Компромисно изменение

Правилника за дейността на Европейския парламент
Член 8

Текст в сила Изменение

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

8. Парламентът приема правилата за 
прилагането на Устава на членовете на 
Европейския парламент въз основа на 
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приемат от Бюрото. предложение на компетентната 
комисия, с изключение на решенията 
относно финансовите пакети, които 
се вземат от Бюрото и се 
преразглеждат ежегодно. 
Разпоредбите на член 138, параграф 1 
се прилагат mutatis mutandis.

Or. en

Обосновка

Правилно прилагане на член 223, параграф 2 от ДФЕС. Тази процедура има 
предимството да предоставя необходимата степен на прозрачност, както и да 
включва всички членове на ЕП при изготвянето на разпоредбите, които се отнасят до 
тях.

Изменение 6
David Martin и Ramón Jáuregui Atondo, Íñigo Méndez de Vigo (от името на групата 
PPE) и Andrew Duff (от името на групата ALDE)
Компромисно изменение

Правилника за дейността на Европейския парламент
Член 131

Текст в сила Изменение

1. По предложение на председателя, 
Председателският съвет определя 
членовете и може да възлага мандат на 
делегацията на Парламента в КОСАК.  
Делегацията се ръководи от един от 
заместник-председателите, 
отговарящ за отношенията с 
националните парламенти.

1. По предложение на председателя, 
Председателският съвет определя 
членовете и може да възлага мандат на 
делегацията на Парламента в КОСАК.  
Делегацията се ръководи от заместник-
председателя на Европейския 
парламент, отговарящ за отношенията 
с националните парламенти и от 
председателя на комисията, 
компетентна по институционалните 
въпроси.

2. Останалите членове на делегацията се 
избират в зависимост от обсъжданите 
теми на заседанието на КОСАК, като 
надлежно се взема предвид общият 
политически баланс в рамките на 
Парламента. След всяко заседание 
делегацията представя доклад.  

2. Останалите членове на делегацията се 
избират в зависимост от обсъжданите 
теми на заседанието на КОСАК и 
включват, доколкото е възможно, 
представители на комисиите, 
компетентни по тези въпроси.
Надлежно се взема предвид общият 
политически баланс в рамките на 
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Парламента. След всяко заседание 
делегацията представя доклад.

Or. en

Обосновка

В своята резолюция от 7.7.2009 г. относно отношенията с националните парламенти 
Парламентът предвиждаше делегацията в КОСАК да бъде в бъдеще оглавявана от 
председателя на комисията по външни работи. При все това, беше широко застъпено 
мнението, че ролята на заместник-председателите следва да бъде съхранена.

Изменение 7
David Martin и Ramón Jáuregui Atondo (от името на групата S&D), Íñigo Méndez de 
Vigo (от името на групата PPE) и Andrew Duff (от името на групата ALDE)
Компромисно изменение

Правилника за дейността на Европейския парламент
Член 74a – параграф 1 a (нов)

Текст в сила Изменение

1a. Когато се провеждат 
консултации с Парламента, в 
съответствие с член 48, параграф 3 
от Договора за Европейския съюз, във 
връзка с предложение за решение на 
Европейския съвет в полза на 
разглеждане на изменения към 
Договорите, въпросът се отнася до 
компетентната комисия. Комисията 
изготвя доклад, който съдържа:
– предложение за резолюция, в което 
се посочва дали Парламентът 
одобрява или отхвърля предлаганото 
решение и което може да съдържа 
предложения на вниманието на 
Конвента или на конференцията на 
представители на правителствата 
на държавите-членки;
– при необходимост, изложение на 
мотивите.

Or. en
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Обосновка

В миналото нямаше процедурно правило за изготвянето от Европейския парламент на 
становища при свикването на междуправителствени конференции. Тази процедура 
следва, с подходящите прагматични адаптации, модела на законодателните 
консултации. Тъй като в Правилника за дейността е включена специална глава 
относно конституционалните въпроси след влизането в сила на Договора от Лисабон, 
би било уместно в този контекст да се добави процедурно правило относно 
провеждането на консултации с Парламента при свикването на 
междуправителствена конференция.

Изменение 8
David Martin и Ramón Jáuregui Atondo (от името на групата S&D), Íñigo Méndez de 
Vigo (от името на групата EPP) и Andrew Duff (от името на групата ALDE)
Компромисно изменение

Правилника за дейността на Европейския парламент
Член 74б – параграф 1 a (нов)

Текст в сила Изменение

1a. Когато се провеждат 
консултации с Парламента, в 
съответствие с член 48, параграф 6 
от Договора за Европейския съюз, във 
връзка с предложение за решение на 
Европейския съвет за изменение на 
част трета от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, разпоредбите на член 74а, 
параграф 1а се прилагат mutatis 
mutandis. В този случай 
предложението за резолюция може да 
съдържа предложения за изменения 
единствено на разпоредби от част 
трета от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз.

Or. en

Обосновка

В миналото нямаше процедурно правило за изготвянето от Европейския парламент на 
становища при свикването на междуправителствени конференции. Тази процедура 
следва, с подходящите прагматични адаптации, модела на законодателните 
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консултации. Тъй като в Правилника за дейността е включена специална глава 
относно конституционалните въпроси след влизането в сила на Договора от Лисабон, 
би било уместно в този контекст да се добави процедурно правило относно 
провеждането на консултации с Парламента при свикването на 
междуправителствена конференция.

Изменение 9
David Martin и Ramón Jáuregui Atondo (от името на групата S&D), Íñigo Méndez de 
Vigo (от името на групата PPE) и Andrew Duff (от името на групата ALDE)
Компромисно изменение

Правилника за дейността на Европейския парламент
Член 117 – параграф 2

Текст в сила Изменение

2. Въпросите се отправят в писмена 
форма до председателя на Парламента, 
който ги изпраща до заинтересованата 
институция. При съмнения относно 
допустимостта на даден въпрос решение 
се взема от председателя.  Решението му 
се съобщава на вносителя.

2. Въпросите се отправят в писмена 
форма до председателя на Парламента, 
който ги изпраща до адресатите. При 
съмнения относно допустимостта на 
даден въпрос решение се взема от 
председателя.  Решението му се 
съобщава на вносителя.
(Хоризонтално изменение: думите 
„заинтересованата институция“ се 
заменят с думата „адресати“ в член 
117, параграфи 2 и 4, както и точки 1 и 
3 от приложение III към Правилника за 
дейността.)

Or. en

Обосновка

Последствие от  компромисно изменение 2; ако заместник-председателя на 
Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външната политика и 
политиката на сигурност е добавен в списъка на адресатите, уместно е да се 
разшири формулировката, използвана в член 117, параграфи 2 и 4, както и точки 1 и 3 
от приложение III, относно „заинтересованата институция“. 
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Изменение 10
David Martin и Ramón Jáuregui Atondo (от името на групата S&D), Íñigo Méndez de 
Vigo (от името на групата PPE) и Andrew Duff (от името на групата ALDE)
Компромисно изменение

Правилника за дейността на Европейския парламент
Дял IV – глава 3 - заглавие

Текст в сила Изменение

ВЪПРОСИ КЪМ СЪВЕТА, 
КОМИСИЯТА И ЕВРОПЕЙСКАТА 

ЦЕНТРАЛНА БАНКА

ПАРЛАМЕНТАРНИ ВЪПРОСИ

Or. en

Обосновка

Последствие от  компромисно изменение 2; заглавието на глава 3 би било прекалено 
ограничително, ако Европейският съвет стане един от възможните адресати на 
въпросите.

Изменение 11
David Martin и Ramón Jáuregui Atondo (от името на групата S&D), Íñigo Méndez de 
Vigo (от името на групата PPE) и Andrew Duff (от името на групата ALDE)
Компромисно изменение

Правилника за дейността на Европейския парламент
Член 37 a (нов)

Текст в сила Изменение

Член 37а
Делегиране на законодателни 

правомощия
1. При подробното разглеждане на 
предложение за законодателен акт, 
който предоставя правомощия на 
Комисията, както е предвидено в член 
290 от Договора относно 
функционирането на Европейския 
съюз, Парламентът отделя особено 
внимание на целите, съдържанието, 
обхвата и срока  на делегираните 
правомощия, както и на условията, 
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на които са подчинени.
2. Компетентната комисия по 
предмета на правомощията може по 
всяко време да поиска становище от 
компетентната комисия по 
тълкуването и прилагането на 
правото на ЕС. 
3. Комисията, компетентна за 
тълкуването и прилагането на 
правото на Съюза, може също така 
да се самосезира по въпроси, свързани 
с делегирането на законодателни 
правомощия. В тези случаи тя 
надлежно уведомява компетентната 
комисия по предмета на 
правомощията.

Or. en

Обосновка

Тази нова разпоредба има за цел да гарантира подходяща координация в рамките на 
Парламента по отношение на новата категория делегирани актове, които се 
въвеждат с Договора от Лисабон. Импулс за това даде донякъде член 37 относно 
проверката на правното основание, което на практика се оказа неоценим механизъм.
Новата разпоредба има също така за цел да гарантира зачитането на свободата на 
законодателя и съблюдаването на формалните условия на член 290 от ДФЕС. 


