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Компромисно изменение A
Andrew Duff
Компромисно изменение, заместващо изменения 1 и 12

Предложение за решение
Параграф 1 a (нов)

Текст в сила Изменение

1a. отбелязва, че председателят на 
Парламента може да покани 
новоизбрания председател на 
Комисията да информира 
Парламента относно 
разпределението на портфейлите в 
предлаганата колегия в съответствие 
с неговите политически насоки;

Or. en

Компромисно изменение Б
Andrew Duff
Компромисно изменение, заместващо изменение 6

Правилника за дейността на Европейския парламент
Приложение ХVІІ – параграф 1 – буква б) – алинея 4

Текст в сила Изменение

Парламентарните комисии внасят 
въпроси с искане за писмен отговор до 
номинираните за членове на Комисията 
в подходящ срок преди изслушванията. 
Броят на въпросите с искане за 
писмен отговор по същество се 
ограничава до пет на компетентна 
парламентарна комисия.

Парламентарните комисии внасят 
въпроси с искане за писмен отговор до 
номинираните за членове на Комисията 
в подходящ срок преди изслушванията. 
Към всеки номиниран за член на 
Комисията се отправят два общи 
въпроса, изготвени от Съвета на 
председателите на комисии, първият 
от които във връзка с общата 
компетентност, европейската 
ангажираност и лична независимост, 
а вторият – във връзка с 
управлението на портфейла и 
сътрудничеството с Парламента. 
Компетентната парламентарна 
комисия изготвя три други въпроса. В 
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случай на съвместни комисии, всяка 
от тях получава правото да изготви 
два въпроса.

Or. en

Компромисно изменение В
Andrew Duff
Компромисно изменение, заместващо изменения 10, 20, 21, 22 и 23

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 на Европейските 
общности. 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. 

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. Съветът на 
председателите на комисии изготвя 
примерен образец с цел подпомагане 
на оценката.
В случай на съвместни комисии 
председателят и координаторите на 
двете съответни комисии действат 
съвместно в рамките на процедурата.
За всеки номиниран за член на 
Комисията се изготвя една 
единствена декларация за оценка. 
Становищата на всички комисии, 
свързани с изслушването, се 
включват.
В случаите, когато комисиите се 
нуждаят от допълнителна 
информация, за да приключат своята 
оценка, председателят на 
Парламента отправя писмено искане 
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от тяхно име до новоизбрания 
председател на Комисията.
Координаторите вземат под 
внимание получения отговор.

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.

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.

Декларацията за оценка на 
комисиите се приемат и предоставят 
на разположение на обществеността 
в срок от 24 часа след изслушването. 
Декларациите се разглеждат от 
Съвета на председателите на 
комисии и се предават впоследствие 
на Председателския съвет. Освен ако 
не реши да получи допълнителна 
информация,  след размяна на мнения, 
Председателският съвет обявява 
изслушванията за приключили.

Or. en

Компромисно изменение Г
Andrew Duff
Компромисно изменение, заместващо изменения 5, 15 и 16

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 

Изслушванията се организират 
съвместно от Председателския съвет по 
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от Съвета на председателите на 
комисии. 

препоръка на  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. Възможни 
са три случая:

Когато портфейлите са смесени, се 
вземат съответни мерки за асоцииране 
на компетентните комисии. 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 
(компетентна 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 
съвместно от тези комисии;  и

(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 
съвместно от тези комисии (съвместни 
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 
(асоциирани комисии).

Or. en

Компромисно изменение Д
Andrew Duff
Компромисно изменение, заместващо изменение 9

Правилника за дейността на Европейския парламент
Приложение ХVІІ – параграф 1 – буква в) – алинея 1
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Текст в сила Изменение

Индексиран видеозапис на 
изслушванията се предоставя на 
разположение на обществеността в срок 
от двадесет и четири часа.

Изслушванията се излъчват пряко в 
аудиовизуално предаване. Индексиран 
запис на изслушванията се предоставя 
на разположение на обществеността в 
срок от двадесет и четири часа.

(Текст, който следва да се въведе в края 
на параграф 1, буква б))

Or. en


