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I. ВЪВЕДЕНИЕ

По време на предишния парламентарен мандат Председателският съвет създаде 
работна група по въпросите на парламентарната реформа, натоварена със задачата 
да преразгледа функционирането на Парламента и да предложи евентуални 
подобрения. В рамките на главата, посветена на сътрудничеството между комисиите, 
работната група предложи не само да се укрепи позицията на асоциираната комисия в 
процедурата с асоциирани комисии – което беше постигнато с изменение на член 50 от 
Правилника – но и да се развие нова форма на сътрудничество между комисиите, 
която беше въведена с новия член 51.

Както се посочва в третия междинен доклад на работната група, аргументацията в 
подкрепа на предложението е, че в определени случаи, „когато някое законодателно 
досие с голяма значимост не спада ясно към компетентността на една комисия, а 
може в еднаква степен да се раздели между няколко комисии [...] конфликтът на 
компетентност следва да се реши в съответствие с принципите на равенство и 
сътрудничество. Засегнатите комисии заседават съвместно с цел предварителен 
обмен на аргументи между всички членове на засегнатите комисии, както и за да се 
обособят по-ясно смесените мнозинства и малцинства. След това членовете на 
засегнатите комисии гласуват съвместно предложените изменения в 
законодателните предложения. Впоследствие на пленарно заседание се представя 
един-единствен, по-балансиран доклад, изготвен в рамките на сътрудничеството 
между докладчиците на засегнатите комисии. Цялата подготвителна работа по 
съвместното заседание и съвместното гласуване на засегнатите комисии се 
извършва от докладчиците в съответните комисии, като вероятно най-доброто 
решение е да се назначи смесена работна група за подготовката на гласуването“.

На заседанието си на 19 март 2009 г. Председателският съвет „одобри с гласуване, 
освен „процедурата с асоциирани комисии“ [предвидена в член 47 (новия член 50)], 
включването в Правилника на още един вариант, в съответствие с който 
Председателският съвет ще може да започне процедура на съвместни заседания на 
комисии и съвместно гласуване в много специфични случаи, когато въпросът спада 
почти в еднаква степен към компетентността на най-малко две комисии [....]“.

На 6 май 2009 г. Парламентът пристъпи към преразглеждане на своя правилник и 
създаде, посредством член 51, нова „процедура на съвместни заседания на комисии“1:

„Когато са изпълнени условията, посочени в член 49, параграф 1 и член 50, Председателският 
съвет, ако се увери, че въпросът е от голямо значение, може да реши, че следва да се приложи 
процедура на съвместни заседания на комисии и общо гласуване. В такъв случай съответните 
докладчици съставят един проектодоклад, който се разглежда и гласува от засегнатите комисии 
на съвместни заседания, които се провеждат под общото председателство на съответните 
председатели на комисии. Комисиите могат да създадат смесени работни групи, които да 
подготвят съвместните заседания и гласувания.“

В началото на 2010 г. Съветът на председателите на комисии разгледа проект на 

                                               
1 Доклад A6-273/2009 на комисията по конституционни въпроси, докладчик Richard Corbett.
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„насоки за сътрудничеството между комисиите съгласно член 51 от Правилника1“. Г-н 
Leinen, от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните (ENVI), и г-жа Bowles, от името на комисията по икономически и парични 
въпроси (ECON), внесоха забележки и предложения за изменение на този текст 2.

Председателят на Съвета на председателите на комисии, г-н Lehne, с писмо от 
11.3.2010 г.3, отнесе, в отговор на тази кореспонденция, до комисията по 
конституционни въпроси, в съответствие с член 211, параграф 1 от Правилника 
(съмнение относно прилагането или тълкуването на Правилника), три въпроса относно 
прилагането на член 51, които са обобщени, както следва:

1) Дали процедурата по член 51 се прилага, в случай на обикновена законодателна 
процедура, по време на цялата законодателна процедура или само на първо четене?

2) Дали правата, свързани със статута на „водеща комисия“, като правото за внасяне 
на изменения или предложение за отхвърляне на пленарно заседание, могат да 
бъдат използвани от засегнатите комисии единствено когато действат съвместно?

3) Дали комисиите трябва да взимат съвместни решения относно начина, по който 
Парламентът използва правата си по отношение на проекти на делегирани актове 
или мерки за прилагане, които се основават на законодателен акт, който на свой 
ред е бил приет в съответствие с процедурата по член 51 (актове по процедурата на 
съвместни заседания на комисии)?

Г-н Lehne освен това предложи, в съответствие с член 215, буква г), към Правилника 
да бъдат приложени насоки, които да улеснят прилагането на тази новаторска 
процедура.

Г-н Leinen, председател на комисията ENVI, в писмо от 25.3.2010 г.4, също отнесе тези 
проблеми до комисията по конституционни въпроси, като предложи ситуацията да се 
изясни чрез преразглеждане на Правилника. В частност той изтъква практическата 
невъзможност две или повече комисии да действат заедно на второ четене при 
процедурата на съвместно вземане на решения или процедурата на съвместни 
заседания на комисии. В редица членове от Правилника [43, параграф 1, 63, параграф 1, 
87 и 88, параграфи 2 и 3, и особено 188] се споменава една-единствена комисия, което 
показва, че в тези случаи няма място за втора.

Към момента две законодателни досиета се разглеждат в съответствие с процедурата по 
член 51 с участието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни 
работи и комисията по правата на жените и равенството между половете: „Съдебно 
сътрудничество по наказателноправни въпроси: решение за европейска защита“, и 
„Борба и предотвратяване на трафика на хора, и защита на жертвите“.

                                               
1 Приложение І.
2 Приложение II.
3 Приложение III.
4 Приложение ІV.
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Двете досиета са на етап първо четене, като през месец ноември се предвижда да бъде 
приет проектодоклад с оглед постигането на споразумение на първо четене със Съвета. 
До момента не са възниквали практически проблеми, като извънредни съвместни 
заседания на двете комисии се състояха в началото или в края на редовните заседания. 

Още два случая на прилагане на член 51 бяха разрешени от Председателския съвет на 8 
юли по искане на засегнатите комисии – комисията по бюджети и комисията по 
бюджетен контрол, а именно предложението за регламент за изменение на Финансовия 
регламент (COM (2010)0071) и предложението за регламент за изменение на 
Финансовия регламент по отношение на Европейската служба за външна дейност 
(COM(2010)0085). Втората процедура приключи със споразумение на първо четене, 
прието в пленарно заседание през октомврийската месечна сесия. 

II. ВАРИАНТИ

Комисията по конституционни въпроси има, по силата на членове 211 и 212 от 
Правилника, възможността, от една страна, да изготвя тълкувания, и от друга, да 
предлага изменение на Правилника. 
Предложеното от г-н Lehne включване на „насоки“, които да улеснят прилагането на 
новата процедура, е в противоречие с факта, че изготвеният от Съвета на 
председателите на комисии текст съдържа, освен процедурни разпоредби, разпоредби 
от административен и технически характер, които не подлежат на включване в 
Правилника. Това не изключва възможността паралелно с изменението на член 51 да 
бъде прието приложение към Правилника, което да урежда подробностите около 
прилагането на тази разпоредба (вж. IV.3). 

III. ТЪЛКУВАНЕ

1) Що се отнася до първите два зададени въпроса (обхват на статута на „съвместните 
комисии“ в рамките на законодателната процедура), един 
граматически/систематичен подход би могъл, изхождайки от текста на 
разпоредбата, да доведе до заключението, че процедурата се свежда до изготвянето 
и приемането на проектодоклад в комисия: „В такъв случай съответните 
докладчици съставят един проектодоклад, който се разглежда и гласува от 
съответните комисии на съвместни заседания…“ (член 51, второ изречение). Това 
тълкуване изглежда се потвърждава от едно „систематично“ съображение, а 
именно фактът, че член 51, също както членове 49 и 50, представлява изключение 
от основното правило в член 43 – разпределяне на компетентната водеща комисия 
за разглеждане. Изключение, което трябва да се тълкува ограничително. Това 
тълкуване съответно води до заключението, че от момента на приемането на 
доклада в комисия процедурата се връща на етапа преди разрешаването на 
прилагането на член 51 от страна на Председателския съвет. Това означава, че, в 
случай на конфликт, Председателският съвет, по препоръка на Съвета на 
председателите на комисии, ще трябва да определи, с цел продължаване на 
процедурата, компетентна водеща комисия и подпомагаща комисия.



DT\837572BG.doc 5/7 PE448.972v02-00

BG

Този правен анализ се допълва от още един факт: Изтъква се, че заради 
ограниченията в сроковете на второ четене в рамките на законодателната 
процедура е технически невъзможно в работата да участва повече от една комисия. 
Тук следва да се вземе предвид фактът, че процедурата по член 51 до момента не е 
била прилагана в рамките на законодателна процедура, която да е стигнала до 
второ четене. Освен това, подобна ситуация не е много вероятна, тъй като голям 
брой процедури приключват преди това със споразумение на първо четене.

2) От „историческа“/телеологична гледна точка, в третия междинен доклад на 
работната група по реформата на Парламента, който е в основата на създаването на 
процедурата, се посочва, че отношенията между засегнатите комисии трябва да се 
основават на „равенство и сътрудничество“. За сметка на това, докладът не засяга 
изрично въпроса до кой етап от процедурата следва да имат превес равенството и 
сътрудничеството .

Целта на новата процедура, според работната група, е да създаде възможност 
засегнатите комисии да заседават съвместно, за да могат да се обменят аргументи 
на един ранен етап и да се оформят по-ясно мнозинствата и малцинствата между 
комисиите. Следователно, целта на новата процедура е да „подготви почвата“ за 
пленарното заседание при случаи с голяма значимост и да облекчи по някакъв 
начин задачата му. Следователно, можем да твърдим, че тази логика важи, в 
рамките на обикновената законодателна процедура, за всички етапи до приемането 
на окончателния акт. „Съвместните комисии“ по член 51 играят ролята, що се 
отнася до тази процедура в изключителни случаи, на „компетентна водеща 
комисия“, така че, например, общата позиция на Съвета се разпределя служебно на 
две (или няколко) комисии (член 63, параграф 1 от Правилника). 

Следователно, съгласно избрания метод на тълкуване, по първите два зададени 
въпроса стигаме до противоположни резултати.

3) Третият въпрос (статут на „съвместните комисии“ в рамките на процедурите на 
съвместни заседания на комисии) включва някои специфични аспекти. Най-напред, 
можем да твърдим, че разглеждането на проект на делегиран акт или на мерки за 
прилагане представлява „нова процедура“ (съответните членове се намират в глава 
11 „Други процедури“, а не в главите, посветени на законодателната процедура). 
След това, можем да вземем под внимание факта, че вторичните актове обикновено 
нямат същата „голяма значимост“ като основния акт. И накрая, те трябва, когато 
става въпрос за „делегирани актове“, да не засягат „съществени елементи“ от 
основния акт. Така разпределянето на досието от Председателския съвет на две или 
няколко комисии може да се определи като ограничено до законодателната 
процедура. За да се спазят законните интереси на съвместната комисия на етапа на 
процедурата на съвместни заседания на комисии, съществува и възможност за 
прилагане по аналогия на член 88, параграф 1, второ изречение, както и да се 
предвиди компетентната водеща комисия да прикани съвместната комисия да й 
представи гледната си точка, устно или чрез писмо.

Следвайки този подход, Председателският съвет ще трябва, по препоръка на 
Съвета на председателите на комисии, да определи, в случай на конфликт, 
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компетентна водеща комисия и, при необходимост, една или няколко подпомагащи 
комисии, които да разгледат въпросния проект на делегиран акт или на мерки за 
прилагане.

От друга страна, може да се твърди, че ситуацията на „почти еднаква“ 
компетентност по даден въпрос, която е била налице при законодателната 
процедура, което е условие за прилагането на член 51, не приключва с приемането 
на основния акт и необходимостта от хармонизиране на позициите на няколко 
комисии преди етапа на пленарно заседание може да съществува по същия начин 
на равнище съвместни заседания на комисии. 

Аргументът за техническата невъзможност да се асоциират две или повече комисии 
на равнище съвместни заседания на комисии може да се изтъкне и в този случай; 
тук обаче също липсва практически опит.

IV. ИЗМЕНЕНИЕ

1) Теоретично, компетентната за Правилника комисия би могла да предложи, под 
формата на изменение на Правилника, просто да се заличи член 51 с оглед на 
непреодолимите проблеми при прилагането му. Този вариант обаче би срещнал 
силен отпор предвид факта, че въпросната разпоредба беше въведена съвсем 
наскоро и все още не е имала възможност да бъде реално изпробвана на практика.

2) Второ, би могло да се предложи изменение на текста на въпросния член, за да се 
уточнят обхватът и срокът на действие на „общността за действие“ между 
засегнатите комисии, както беше споменато във връзка с евентуално тълкуване в 
точка III.2). 

По същия начин може да се уточни,че съвместната процедура обхваща всички 
етапи на законодателната процедура, но не и евентуални процедури на съвместни 
заседания на комисии, както беше споменато във връзка с евентуално тълкуване в 
точка III, 3. 

Предимството на подобно решение ще бъде по-голямата законова сила на една 
нормативна разпоредба в сравнение с тази на едно тълкуване; то обаче ще се 
нуждае от процедурата на доклад в съответствие с Правилника, за чието приемане 
на пленарно заседание ще са необходими гласовете на мнозинството от членовете 
на ЕП (член 232 от ДФЕС, член 212, параграф 2 от Правилника).  

3) И накрая, може да се помисли за решение, при което член 51 от Правилника да се 
измени така, че на Председателския съвет да бъде дадена възможността да 
определя обхвата и срока на действие на процедурата по член 51 за всеки отделен 
случай. Предимството на това решение ще бъде по-голямата гъвкавост в сравнение 
със споменатите в точка 2) варианти; недостатъкът му обаче ще бъде евентуално 
забавяне на протичането на процедурата заради натоварването на Председателския 
съвет. 
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Чрез изменение на Правилника могат евентуално да бъдат включени някои обши 
правила за протичането на процедурата по член 51 под формата на приложение към 
Правилника (което ще е предмет на същите изисквания за мнозинство като 
измененията на самия Правилник). Варианти 2) и 3) могат също така да бъдат 
допълнени и конкретизирани с оглед прилагането им на практика с помощта на 
незадължителните насоки „за сътрудничеството между комисиите съгласно член 51 
от Правилника“, които бяха изготвени и предложени от Съвета на председателите 
на комисии в началото на тази година.1

И накрая, варианти 2) и 3) същевременно ще позволят да се формулира наново член 
51, за да се определи по-ясно при какви условия се прилага той предвид факта, че в 
практиката са възникнали съмнения в това отношение. 

                                               
1 Приложение І.


