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Изменение 12
Algirdas Saudargas

Правилника за дейността на Европейския парламент
Член 106 – параграф -1 (нов)

Текст в сила Изменение

(-1) Председателят на Парламента 
кани новоизбрания председател на 
Комисията да съобщи състава на 
предлаганата колегия и 
разпределението на портфейлите на 
съвместно заседание на 
Председателския съвет и Съвета на 
председателите на комисии.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се използва същата терминология като в Правилника за дейността и 
в Договора от Лисабон

Изменение 13
Paulo Rangel

Правилника за дейността на Европейския парламент
Член 192 – параграф 2 а (нов)

Текст в сила Изменение

2a. Координаторите за съответната 
комисия се свикват от нейния 
председател, за да подготвят 
организацията на изслушванията на 
номинираните за членове на 
Комисията. След изслушванията 
координаторите провеждат 
заседание за изготвяне на 
проекторешение относно оценката 
на номинираните за членове на 
Комисията в съответствие с 
процедурата, предвидена в 
приложение XVII.
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Or. pt

Изменение 14
Enrique Guerrero Salom

Правилника за дейността на Европейския парламент
Член 192 – параграф 2 а (нов)

Текст в сила Изменение

2a. Координаторите за съответната 
комисия се свикват от нейния 
председател, за да подготвят 
организацията на изслушванията на 
номинираните за членове на 
Комисията. След изслушванията 
координаторите и, по 
целесъобразност, назначеният 
докладчик провеждат заседание за 
оценка на номинираните за членове на 
Комисията в съответствие с 
процедурата, предвидена в 
приложение XVII.

Or. xm

Обосновка

Считам, че трябва да се включи докладчикът в оценката, тъй като той отговаря за 
последващите действия от изслушването в своята комисия.

Изменение 15
Rafał Trzaskowski

Правилника за дейността на Европейския парламент
Приложение ХVІІ – параграф 1 – буква б) – алинея 2 – уводна част

Текст в сила Изменение

Изслушванията се организират 
съвместно от Председателския съвет и 
от Съвета на председателите на 
комисии. Когато портфейлите са 
смесени, се вземат съответни мерки за 
асоцииране на компетентните комисии. 

Изслушванията се организират 
съвместно от Председателския съвет и 
от Съвета на председателите на 
комисии. Председателят и 
координаторите на всяка комисия 
отговарят за определянето на 
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Възможни са три случая: подробните условия. Назначават се 
докладчици.
Когато портфейлите са смесени, се 
вземат съответни мерки за асоцииране 
на компетентните комисии. Възможни 
са три случая:

Or. en

Изменение 16
Algirdas Saudargas

Правилника за дейността на Европейския парламент
Приложение ХVІІ – параграф 1 – буква б) – алинея 2

Текст в сила Изменение

Изслушванията се организират 
съвместно от Председателския съвет и 
от Съвета на председателите на 
комисии. Когато портфейлите са 
смесени, се вземат съответни мерки за 
асоцииране на компетентните комисии. 
Възможни са три случая:

Изслушванията се организират 
съвместно от Председателския съвет и 
от Съвета на председателите на 
комисии. Председателят и 
координаторите на всяка комисия 
отговарят за определянето на 
подробните условия. Могат да бъдат 
назначавани докладчици.
Когато портфейлите са смесени, се 
вземат съответни мерки за асоцииране 
на компетентните комисии в 
съответствие с членове 50 и 51 
mutatis mutandis. Възможни са три 
случая:

(i) ако портфейлът на номинирания за 
член на Комисията попада в областта на 
компетентност само на една 
парламентарна комисия, номинираният 
за член на Комисията се изслушва 
единствено от тази комисия;

(i) ако портфейлът на номинирания за 
член на Комисията попада в областта на 
компетентност само на една 
парламентарна комисия, номинираният 
за член на Комисията се изслушва 
единствено от тази комисия (водеща 
комисия);

(ii) ако портфейлът на номинирания за 
член на Комисията попада в почти 
еднаква степен в областта на 
компетентност на повече от една 
парламентарна комисия, номинираният 
за член на Комисията се изслушва 

(ii) ако портфейлът на номинирания за 
член на Комисията попада в почти 
еднаква степен в областта на 
компетентност на повече от една 
парламентарна комисия, номинираният 
за член на Комисията се изслушва 
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съвместно от тези комисии; и съвместно от тези комисии (асоциирани 
комисии); и

(iii) ако портфейлът на номинирания за 
член на Комисията попада предимно в 
областта на компетентност на една 
парламентарна комисия и само в малка 
степен в областта на компетентност на 
най-малко една друга парламентарна 
комисия, номинираният за член на 
Комисията се изслушва от основната 
компетентна комисия, която кани на 
изслушването другата комисия или 
комисии.

(iii) ако портфейлът на номинирания за 
член на Комисията попада предимно в 
областта на компетентност на една 
парламентарна комисия и само в малка 
степен в областта на компетентност на 
най-малко една друга парламентарна 
комисия, номинираният за член на 
Комисията се изслушва от основната 
компетентна комисия с участието на 
другата комисия или комисии 
(участващи комисии).

Or. en

Изменение 17
Morten Messerschmidt

Правилника за дейността на Европейския парламент
Приложение ХVІІ – параграф 1 – буква б) – алинея 5

Текст в сила Изменение

Изслушванията се провеждат в 
обстановка и при условия, които 
дават на номинираните за членове на 
Комисията равни и справедливи 
възможности да представят себе си и 
своите становища.

За всяко изслушване се определя 
продължителност от най-малко три 
часа, а номинирани за членове на 
Комисията, чийто ресор е по-малък, 
могат да получат повече от три часа, 
в зависимост от съответния 
номиниран за член на Комисията.

Or. da

Обосновка

Между ресорите на отделните членове на Комисията има големи разлики и по тази 
причина трябва да се предостави повече време на номинираните за членове на 
Комисията с по-обширни ресори, отколкото на онези, чиито ресори са значително по-
ограничени.
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Изменение 18
Enrique Guerrero Salom

Правилника за дейността на Европейския парламент
Приложение ХVІІ – параграф 1 – буква б) – алинея 5

Текст в сила Изменение

Изслушванията се провеждат в 
обстановка и при условия, които дават 
на номинираните за членове на 
Комисията равни и справедливи 
възможности да представят себе си и 
своите становища.

Планираната продължителност на 
всяко изслушване е три часа, но ако в 
хода на изслушването стане ясно, че 
се налага допълнително разглеждане 
на дадена кандидатура, може да се 
насрочи второ и окончателно 
изслушване. Изслушванията се 
провеждат в обстановка и при условия, 
които дават на номинираните за членове 
на Комисията равни и справедливи 
възможности да представят себе си и 
своите становища.

Or. xm

Обосновка

В случай на липса на време, непостигане на споразумение по време на заседанието за 
оценка след изслушването и др., е важно да се остави възможност за второ 

изслушване.

Изменение 19
Enrique Guerrero Salom

Правилника за дейността на Европейския парламент
Приложение ХVІІ – параграф 1 – буква б) – алинея 6

Текст в сила Изменение

Номинираните за членове на Комисията 
се канят да направят встъпително устно 
изявление, което не надхвърля двадесет 
минути. Провеждането на 
изслушванията има за цел развиване на 
плуралистичен политически диалог 
между номинирания за член на 
Комисията и членовете на Парламента. 
Преди края на изслушването на 

Номинираните за членове на Комисията 
се канят да направят встъпително устно 
изявление, което не надхвърля 
петнадесет минути. Когато това е 
възможно, въпросите се групират по 
теми. Основната част от времето за 
изказвания се разпределя между 
политическите групи в съответствие 
с член 149 mutatis mutandis.  
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номинираните за членове на Комисията 
се дава възможност за кратко 
заключително изявление.

Провеждането на изслушванията има за 
цел развиване на плуралистичен 
политически диалог между 
номинирания за член на Комисията и 
членовете на Парламента. Преди края на 
изслушването на номинираните за 
членове на Комисията се дава 
възможност за кратко заключително 
изявление.

Or. xm

Обосновка

20 минути е твърде много, а 10 минути е твърде малко. Мисля, че 15 минути е добро 
времетраене.

Изменение 20
Paulo Rangel

Правилника за дейността на Европейския парламент
Приложение ХVІІ – параграф 1 – буква в) – алинея 2

Текст в сила Изменение

Веднага след изслушването комисиите
провеждат заседание за оценка на 
отделните лица, номинирани за членове 
на Комисията. Тези заседания са 
закрити. Комисиите се канят да 
обявят дали, според тях, номинираните 
за членове на Комисията на 
Европейските общности притежават 
необходимата квалификация да бъдат 
както членове на колегията, така и да 
изпълняват конкретните задължения, 
които са им възложени. Ако комисията 
не е в състояние да постигне 
единодушие по всяка от двете точки, 
председателят й в краен случай поставя 
двете решения на тайно гласуване. 
Оценките на комисиите се предоставят 
на разположение на обществеността и се 
представят на съвместно заседание на 
Председателския съвет и на Съвета на 

Веднага след изслушването 
председателят и координаторите на 
комисията провеждат заседание за 
изготвяне на проекторешение за 
оценката на отделните лица, 
номинирани за членове на Комисията, 
на което те обявяват дали, според 
тях, номинираните за членове на 
Европейската комисия притежават 
необходимата квалификация да бъдат 
както членове на колегията, така и да 
изпълняват конкретните задължения, 
които са им възложени. След 
заседанието на председателя и 
координаторите комисиите 
незабавно провеждат заседание за 
решение относно оценката на 
членовете на Комисията и гласуват 
проекторешението, представено по 
целесъобразност от председателя и 
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председателите на комисии, което се 
провежда при закрити врата. След 
обмен на мнения Председателският 
съвет и Съветът на председателите на 
комисии обявяват изслушванията за 
приключени, освен ако решат да 
поискат допълнителна информация.

координаторите.Тези заседания са 
закрити.

За всяко лице, номинирано за член на 
Комисията, се изготвя една-
единствена декларация за оценка, 
която включва становищата на 
всички комисии, участващи в 
изслушването. Съветът на 
председателите на комисии може да 
изготви примерен образец с цел 
подпомагане на оценката.
В случаите, когато комисиите се 
нуждаят от допълнителна 
информация, за да приключат своята 
оценка, председателят на 
Парламента отправя писмено искане 
от тяхно име до новоизбрания 
председател на Комисията. 
Координаторите вземат под 
внимание получения отговор.
Ако комисията не е в състояние да 
постигне единодушие по оценката, 
председателят й в краен случай поставя 
двете решения на тайно гласуване.
Оценките на комисиите се предоставят 
на разположение на обществеността в 
срок от 24 часа и се представят на 
съвместно заседание на 
Председателския съвет и на Съвета на 
председателите на комисии, което се 
провежда при закрити врата. След 
обмен на мнения Председателският 
съвет и Съветът на председателите на 
комисии обявяват изслушванията за 
приключени, освен ако решат да 
поискат допълнителна информация.

Or. pt
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Изменение 21
Enrique Guerrero Salom

Правилника за дейността на Европейския парламент
Приложение ХVІІ – параграф 1 – буква в) – алинея 2

Текст в сила Изменение

Веднага след изслушването комисиите
провеждат заседание за оценка на 
отделните лица, номинирани за членове 
на Комисията. Тези заседания са 
закрити. Комисиите се канят да обявят 
дали, според тях, номинираните за 
членове на Комисията на Европейските 
общности притежават необходимата 
квалификация да бъдат както членове на 
колегията, така и да изпълняват 
конкретните задължения, които са им 
възложени. Ако комисията не е в 
състояние да постигне единодушие по 
всяка от двете точки, председателят й
в краен случай поставя двете решения 
на тайно гласуване. Оценките на 
комисиите се предоставят на 
разположение на обществеността и се 
представят на съвместно заседание на 
Председателския съвет и на Съвета на 
председателите на комисии, което се 
провежда при закрити врата. След 
обмен на мнения Председателският 
съвет и Съветът на председателите на 
комисии обявяват изслушванията за 
приключени, освен ако решат да 
поискат допълнителна информация.

Веднага след изслушването 
председателят, координаторите и 
назначените за докладчици на 
комисията провеждат заседание за 
оценка на отделните лица, номинирани
за членове на Комисията. Тези 
заседания са закрити. Координаторите
се канят да обявят дали, според тях, 
номинираните за членове на 
Европейската комисия притежават 
необходимата квалификация да бъдат 
както членове на колегията, така и да 
изпълняват конкретните задължения, 
които са им възложени. За всяко лице, 
номинирано за член на Комисията, се 
изготвя една-единствена декларация 
за оценка, която включва 
становищата на всички комисии, 
участващи в изслушването. Съветът 
на председателите на комисии може 
да изготви примерен образец с цел 
подпомагане на оценката. В случаите, 
когато комисиите се нуждаят от 
допълнителна информация, за да 
приключат своята оценка, 
председателят на Парламента 
отправя писмено искане от тяхно 
име до новоизбрания председател на 
Комисията. Координаторите вземат 
под внимание получения отговор. Ако 
координаторите не са в състояние да 
постигнат единодушие по оценката, 
председателят свиква заседание на 
комисията в пълен състав. В краен 
случай председателят поставя двете 
решения на тайно гласуване. Оценките 
на комисиите се предоставят на 
разположение на обществеността в срок 
от 24 часа и се представят на 
съвместно заседание на 
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Председателския съвет и на Съвета на 
председателите на комисии, което се 
провежда при закрити врата. След 
обмен на мнения Председателският 
съвет и Съветът на председателите на 
комисии обявяват изслушванията за 
приключени, освен ако решат да 
поискат допълнителна информация.

Or. xm

Обосновка

Считам, че е необходимо да се добавят докладчиците в първия ред на изменението, за 
да е последователно с изменението ми към член 192, параграф 2 а (нов).

Изменение 22
Rafał Trzaskowski

Правилника за дейността на Европейския парламент
Приложение ХVІІ – параграф 1 – буква в) – алинея 2

Текст в сила Изменение

Веднага след изслушването комисиите
провеждат заседание за оценка на 
отделните лица, номинирани за членове 
на Комисията. Тези заседания са 
закрити. Комисиите се канят да обявят 
дали, според тях, номинираните за 
членове на Комисията на Европейските 
общности притежават необходимата 
квалификация да бъдат както членове на 
колегията, така и да изпълняват 
конкретните задължения, които са им 
възложени. Ако комисията не е в 
състояние да постигне единодушие по
всяка от двете точки, председателят й
в краен случай поставя двете решения 
на тайно гласуване. Оценките на 
комисиите се предоставят на 
разположение на обществеността и се 
представят на съвместно заседание на 
Председателския съвет и на Съвета на 
председателите на комисии, което се 
провежда при закрити врата. След 

Веднага след изслушването 
председателят и координаторите на 
комисията провеждат заседание за 
оценка на отделните лица, номинирани 
за членове на Комисията. Тези 
заседания са закрити. Координаторите
се канят да обявят дали, според тях, 
номинираните за членове на 
Европейската комисия притежават 
необходимата квалификация да бъдат 
както членове на колегията, така и да 
изпълняват конкретните задължения, 
които са им възложени.
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обмен на мнения Председателският 
съвет и Съветът на председателите на 
комисии обявяват изслушванията за 
приключени, освен ако решат да 
поискат допълнителна информация.

За всяко лице, номинирано за член на 
Комисията, се изготвя една-
единствена декларация за оценка, 
която включва становищата на 
всички комисии, участващи в 
изслушването. Съветът на 
председателите на комисии изготвя 
примерен образец с цел подпомагане 
на оценката.
В случаите, когато комисиите се 
нуждаят от допълнителна
информация, за да приключат своята 
оценка, председателят на 
Парламента отправя писмено искане 
от тяхно име до новоизбрания 
председател на Комисията. 
Координаторите вземат под 
внимание получения отговор.
Председателят свиква заседание на 
комисията в пълен състав за 
потвърждаване на решението на 
координаторите.
Ако координаторите не са в състояние 
да постигнат единодушие по 
оценката, председателят свиква 
заседание на комисията в пълен 
състав. В краен случай председателят
поставя двете решения на тайно 
гласуване.

Оценките на комисиите се предоставят 
на разположение на обществеността и се 
представят на съвместно заседание на 
Председателския съвет и на Съвета на 
председателите на комисии, което се 
провежда при закрити врата. След 
обмен на мнения Председателският 
съвет и Съветът на председателите на 
комисии обявяват изслушванията за 
приключени, освен ако решат да 
поискат допълнителна информация.
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Изменение 23
Algirdas Saudargas

Правилника за дейността на Европейския парламент
Приложение ХVІІ – параграф 1 – буква в) – алинея 2

Текст в сила Изменение

Веднага след изслушването комисиите
провеждат заседание за оценка на 
отделните лица, номинирани за членове 
на Комисията. Тези заседания са 
закрити. Комисиите се канят да обявят 
дали, според тях, номинираните за 
членове на Комисията на Европейските 
общности притежават необходимата 
квалификация да бъдат както членове на 
колегията, така и да изпълняват 
конкретните задължения, които са им 
възложени. Ако комисията не е в 
състояние да постигне единодушие по 
всяка от двете точки, председателят й
в краен случай поставя двете решения 
на тайно гласуване. Оценките на 
комисиите се предоставят на 
разположение на обществеността и се 
представят на съвместно заседание на 
Председателския съвет и на Съвета на 
председателите на комисии, което се 
провежда при закрити врата. След 
обмен на мнения Председателският 
съвет и Съветът на председателите на 
комисии обявяват изслушванията за 
приключени, освен ако решат да 
поискат допълнителна информация.

Веднага след изслушването 
председателят и координаторите на 
комисията провеждат заседание за 
оценка на отделните лица, номинирани 
за членове на Комисията. Тези 
заседания са закрити. Координаторите
се канят да обявят дали, според тях, 
номинираните за членове на 
Европейската комисия притежават 
необходимата квалификация да бъдат 
както членове на колегията, така и да 
изпълняват конкретните задължения, 
които са им възложени.

За всеки номиниран за член на 
Комисията се изготвя една-
единствена декларация за оценка. 
Съветът на председателите на 
комисии може да изготви примерен 
образец с цел подпомагане на 
оценката.

В случаите, когато комисиите се 
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нуждаят от допълнителна 
информация, за да приключат своята 
оценка, председателят на 
Парламента отправя писмено искане 
от тяхно име до новоизбрания 
председател на Комисията. 
Координаторите вземат под 
внимание получения отговор.

Решението на координаторите се 
потвърждава от комисията. Ако 
координаторите не са в състояние да 
постигнат единодушие по оценката,
председателят на комисията поставя 
двете решения на тайно гласуване.

Оценките на комисиите се предоставят 
на разположение на обществеността, 
след като се представят на съвместно 
заседание на Председателския съвет и 
на Съвета на председателите на 
комисии, което се провежда при закрити 
врата. След обмен на мнения 
Председателският съвет и Съветът на 
председателите на комисии обявяват 
изслушванията за приключени, освен 
ако решат да поискат допълнителна 
информация.
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