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Изменение 2
Tiziano Motti

Предложение за решение
Съображение A

Предложение за решение Изменение

A. Парламентът се стреми да постигне 
най-високо равнище на демократична 
отчетност и прозрачност, по-конкретно 
в своята законодателна дейност;

A. Парламентът се стреми да постигне 
най-високо равнище на демократична 
отчетност и прозрачност, на 
комуникация с гражданите и на 
активно участие, по-конкретно в 
своята законодателна дейност;

Or. it

Изменение 3
Andrew Duff

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 195 – параграф 3 – буква а) (нова)

Текст в сила Изменение

3a. Окончателното гласуване на 
законодателен акт, на какъвто и да е 
етап от законодателната процедура, 
е поименно. Гласуването се отразява 
в протокола от заседанието. 
Списъкът на гласувалите се изготвя 
по политически групи и по азбучен ред 
на имената на членовете на ЕП, като 
се посочва как е гласувал всеки един 
от тях.

Or. en

Обосновка

Целта на тази промяна е да приведе практиката на Парламента в съответствие с 
най-добрите практики на други парламенти и да отрази увеличаването на 
законодателните ни задължения след влизането в сила на Договора от Лисабон.  В 
интерес на повишаването на прозрачността и отчетността окончателното 
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гласуване на всички законодателни доклади — на какъвто и етап от законодателния 
процес да се намират — следва да се извършва поименно, като резултатът се вписва в 
протокола от заседанието.

Настоящото изменение замества първоначалното изменение 1 от проектодоклада.

Изменение 4
Rainer Wieland

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 196

Текст в сила Изменение

Членове 12, 13, 14, 17, 18, от 36 до 44, 
148, 149, параграф 2 и параграф 10, 152, 
154, членове от 156 до 159, член 161, 
член 163, параграф 1, членове 164, 165, 
168, 169, членове от 171 до 174 и 
членове 177 и 178 се прилагат mutatis
mutandis към заседанията на комисиите.

Членове 12, 13, 14, 17, 18, от 36 до 44, 
148, 149, параграф 2 и параграф 10, 152, 
154, членове от 156 до 159, член 161, 
член 163, параграф 1, членове от 164 до
169, членове от 171 до 174 и членове 
177 и 178 се прилагат mutatis mutandis
към заседанията на комисиите.

Or. de


