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В съответствие с член 211, параграф 1 председателите на комисиите предадоха с 
посредничеството на г-н Klaus-Heiner Lehne искане за тълкуване на член 192 относно 
положението на независимите членове на заседанията на координаторите.

1. Произход и генезис на член 192

Член 1921 беше въведен в края на предишния парламентарен мандат при цялостното 
преразглеждане на Правилника за дейността през май 2009 г. (доклад Corbett2). По този 
начин за първи път се придаде официален характер на една неофициална до този 
момент практика да се свикват заседания на координаторите на комисии. Член 192, 
параграф 1 гласи: „Политическите групи могат да определят един от своите членове за 
координатор“, като в текста не се предвижда изрично възможност за участието на 
независими членове на ЕП. Действащите разпоредби относно независимите членове 
отразяват политическата воля, изразена при обсъжданията на доклада Corbett. В 
действителност, проектодокладът Corbett в първоначалния си вид съдържаше 
възможност и независимите членове да определят координатор, който да бъде поканен 
на заседанието, но тази разпоредба беше изменена и отпадна при приемането на 
доклада в комисията по конституционни въпроси. На пленарно заседание докладът 
Corbett беше утвърден с голямо мнозинство от 522 гласа „за“.  

Прилагането на член 192 беше и предмет на обсъждане на съвета на председателите на 
комисии3 в началото на парламентарния мандат. На това заседание беше постигнат 
консенсус по общоприетото тълкуване, че независимите членове не могат да участват в 
заседанията поради обстоятелството, че не разполагат с координатор.

2. Проблематика и анализ

Тъй като участието на независимите членове не е изрично предвидено, член 192 се 
прилага по различен начин в различните комисии и това поставя въпрос за равното 
третиране на независимите членове. Следва да се отбележи, че въвеждането на член 
192 имаше пряко въздействие върху участието на независими членове в заседанията на
координаторите, като това участие намаля в сравнение с предходния парламентарен 
мандат.

В съответствие със съдебната практика4 принципът за недискриминация не допуска 
сходни положения да бъдат третирани по различен начин или различни положения да 
бъдат третирани по еднакъв начин, освен ако подобно третиране е обективно 
обосновано.

Уместно е да се допълни, че съществува поредица от различия в третирането на 
независимите членове на ЕП и членовете на ЕП, принадлежащи към политическа група. 
Тези различия произтичат от вътрешните разпоредби на Парламента (по-специално 

                                               
1  Текст в приложение 2.
2  Доклад Corbett, TA-0359-2009, приет на 6 май 2009 г.
3 Виж приложение 3: извлечение от протокол от 15.9.2009 г. – PV\769940FR.doc, точка 10.2.
4 Вж. по-специално Решение на Съда от 28 юни 1990 г., Hoche, C-174/89, Rec. po. I-2681, точка 25.
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членове 24, 106, 68, 170 от Правилника за дейността). Тези разпоредби не могат да 
засягат неоснователно условията на упражняване на парламентарния мандат от страна 
на независимите членове поради обстоятелството, че последните не принадлежат към 
някоя политическа група. Парламентът е длъжен на първо място чрез вътрешните си 
процедури да разгледа въпроса дали тези различия в третирането са необходими с 
оглед постигане на легитимните цели, които си поставя Парламентът, а именно 
изразяване на обща политическа воля и постигане на компромис.1 Тези разпоредби бяха 
потвърдени при преразглеждането на Правилника за дейността през 2009 г.

По отношение на положението на независимите членове на заседанията на 
координаторите проведената през юни 2011 г. анкета от секретариата на комисията по 
конституционни въпроси разкри, че само 3 от 20 парламентарни комисии допускат 
участието на независими членове като наблюдатели по модела на съвета на 
председателите на политически групи, който разрешава участието на един 
представител на независимите членове без право на глас (член 24 от Правилника).
Макар мнозинството от комисиите да не допуска участието на независими членове на 
ЕП на заседанията на координаторите, предаването на информация като цяло е 
гарантирано, така че независимите членове да не бъдат лишени от парламентарните им 
права. Мнозинството (13) от комисиите е избрало варианта да кани секретариата на 
независимите членове на заседанията на координаторите и по този начин да включи 
независимите членове в информационния поток. 7-те комисии, които не канят 
секретариата, изпращат на независимите членове дневния ред и резултатите от 
заседанията с изключение на 2 комисии, които не изпращат дневния ред на 
независимите членове на ЕП.

Що се отнася до член 192, параграф 2, който предвижда възможност съответната 
комисия „да делегира на координаторите правомощие за вземане на определени 
решения, с изключение на решения за приемането на доклади, становища или 
изменения“, чрез посочената анкета беше забелязано, че само 2 комисии са възложили 
мандат за вземането на решения от координаторите. Колкото до 18-те комисии, които 
не са делегирали официално правомощия, половината от тях гарантират последващо 
одобрение на взетите решения, другата половина – приемат решенията на 
координаторите само за сведение. Процедурата в тези 9 комисии поставя въпроса за 
легитимността след въвеждането на член 192, който възлага на заседанията на 
координаторите правомощие да „подготвят решенията, които следва да бъдат взети от 
комисията“, но не и да вземат решения вместо тях при липса на специално 
упълномощаване.

По време на анкетата стана ясно, че възможността за делегиране на правомощия на 
координаторите като цяло е малко познато правило, докато на практика във всички 
комисии съществува система за делегиране на правомощия.

По отношение на участието на независимите членове в заседанията на координаторите, 
генезисът на член 192 ясно показва намерението на Парламента за ограничаване на 
участието до политическите групи с възможност да бъдат поканени заместник-

                                               
1 Вж. Решение на Първоинстанционния съд от 2 октомври 2001 г. по съединени дела  T-222/99, T-327/99 
и T-329/99 (по-специално параграфи 156, 157, 165, 202).
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председателите в съвещателно качество (член 192, параграф 2). Въпросът с участието 
на независимите членове в заседанията при всички случаи е пряко свързан с въпроса за 
правомощията на координаторите за вземане на решения.

По отношение на правомощието за вземане на решения член 192, параграф 2 
установява само два начина на вземане на решения: 1/ решение от самата комисия, 2/ 
делегиране на координаторите (с изключение на приемане на доклади, становища или 
изменения). Текстът категорично възлага на заседанията на координаторите 
подготвителна роля без същински правомощия за вземане на решения, освен когато 
комисията желае да делегира правомощия за вземане на решение на координаторите. За 
да бъде изцяло в съответствие с разпоредбите на член 192, въпросното пълномощие 
трябва да е съставено предварително в официална форма и да е споменато или 
приложено към протокола от заседанието на комисията. В този случай, тъй като 
независимите членове участват в приемането на мандата, те всъщност делегират по 
този начин и правомощие за вземане на решение. При липса на предварителен мандат 
решенията на координаторите следва да се вземат под формата на препоръки и да се 
подлагат на последващо одобрение от всички членове на комисията, включително 
независимите членове на ЕП. При наличие на мандат или последващо одобрение на 
решенията въпросът за легитимността на решенията без участието на независимите 
членове на ЕП в заседанията на координаторите би бил безпредметен.

3. Проект за тълкуване

Независимите членове на ЕП не представляват политическа група по смисъла на член 
30 и следователно не могат да определят координатори, като тези координатори са 
единствените членове, които могат да участват по право в заседанията на 
координаторите.
Заседанията на координаторите имат задачата да подготвят решенията на дадена 
комисия и не могат да заместят заседанията на въпросната комисия, освен при 
изрично упълномощаване за това. Следователно взетите на заседанията на 
координаторите решения трябва да бъдат предмет на предварително 
упълномощаване. При липса на такова упълномощаване координаторите могат да 
приемат само препоръки, за които е необходимо последващо официално одобрение от 
комисията.
Във всички случаи правото на достъп до информация на независимите членове трябва 
да бъде гарантирано в съответствие с принципа за недискриминация чрез 
предаването на сведения и присъствието на член на секретариата на независимите 
членове на ЕП на заседанията на координаторите.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Проект на писмо до председателя на Парламента г-н Jerzy Buzek

Господин Председател,

В съответствие с член 211, параграф 1 председателите на комисиите с 
посредничеството на г-н Klaus-Heiner Lehne предадоха искане за тълкуване на член 192 
относно положението на независимите членове на заседанията на координаторите.

Член 192 беше въведен в края на предишния парламентарен мандат при цялостното 
преразглеждане на Правилника за дейността през май 2009 г. (доклад Corbett1). По този 
начин за първи път се придаде официален характер на една неофициална до този 
момент практика да се свикват заседания на координаторите на комисии. Член 192, 
параграф 1 гласи: „Политическите групи могат да определят един от своите членове 
за координатор“, като в текста не е предвидена изрично възможност за участието на 
независими членове на ЕП в заседанията.

Действащите разпоредби относно независимите членове отразяват политическата воля, 
изразена при обсъжданията на доклада Corbett. В действителност проектодокладът 
Corbett в първоначалния си вид съдържаше възможност и независимите членове да 
определят координатор, който да бъде поканен на заседанието, но тази разпоредба беше 
изменена и отпадна при приемането на доклада в комисията по конституционни 
въпроси. На пленарно заседание докладът Corbett беше потвърден с голямо мнозинство 
от 522 гласа „за“.

Прилагането на член 192 беше и предмет на обсъждане на съвета на председателите на 
комисии2 в началото на парламентарния мандат. На това заседание беше постигнат 
консенсус по общоприетото тълкуване, че независимите членове не могат да участват в 
заседанията поради обстоятелството, че не разполагат с координатор.

Въпреки това, член 192 се прилага по различен начин в практиката на различните 
комисии и това поставя въпрос за равното третиране. Следователно изглежда разумно 
да се приеме официално тълкуване с цел хармонизация в прилагането на член 192.

По отношение на участието на независимите членове в заседанията, генезисът на член 
192 ясно показва намерението на Парламента за ограничаване на участието до
политическите групи с възможност да бъдат поканени заместник-председателите в 
съвещателно качество (член 192, параграф 2). Въпросът с участието на независимите 
членове в заседанията при всички случаи е пряко свързан с въпроса за правомощията 
                                               
1 Доклад Corbett, TA-0359-2009, приет на 6 май 2009 г.
2 Вж. протокол от 15.9.2009 г. – PV\769940FR.doc, точка 10.2.



PE467.278v01-00 6/10 DT\871608BG.doc

BG

на координаторите за вземане на решения.

По отношение на правомощието за вземане на решения член 192, параграф 2 
установява само два начина на вземане на решения: 1/ решение от самата комисия, 2/ 
делегиране на координаторите (с изключение на приемане на доклади, становища или 
изменения). Текстът категорично възлага на заседанията на координаторите 
подготвителна роля без същински правомощия за вземане на решения, освен когато 
комисията желае да делегира правомощия за вземане на решение на координаторите. За 
да бъде изцяло в съответствие с разпоредбите на член 192, въпросното пълномощие 
трябва да е съставено предварително в официална форма и да е споменато или 
приложено към протокола от заседанието на комисията. В този случай, тъй като 
независимите членове участват в приемането на мандата, те всъщност делегират по 
този начин и правомощие за вземане на решение. При липса на предварителен мандат
решенията на координаторите следва да се вземат под формата на препоръки и да се 
подлагат на последващо одобрение от всички членове на комисията, включително 
независимите членове на ЕП. При наличие на мандат или последващо одобрение на 
решенията въпросът за легитимността на решенията без участието на независимите 
членове на ЕП в заседанията на координаторите би бил безпредметен.  

В заключение на заседанието си от … комисията по конституционни въпроси прие с ...
гласа следното тълкуване на член 192 от Правилника за дейността:

„Независимите членове на ЕП не представляват политическа група по смисъла на 
член 30 и следователно не могат да определят координатори, като тези 
координатори са единствените членове, които могат да участват по право в 
заседанията на координаторите.
Заседанията на координаторите имат задачата да подготвят решенията на дадена 
комисия и не могат да заместят заседанията на въпросната комисия, освен при 
изрично упълномощаване за това. Следователно взетите на заседанията на 
координаторите решения трябва да бъдат предмет на предварително 
упълномощаване. При липса на такова упълномощаване координаторите могат да 
приемат само препоръки, за които е необходимо последващо официално одобрение от 
комисията.
Във всички случаи правото на достъп до информация на независимите членове трябва 
да бъде гарантирано в съответствие с принципа за недискриминация чрез 
предаването на сведения и присъствието на член на секретариата на независимите 
членове на ЕП на заседанията на координаторите“.

С уважение,

Carlo Casini
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Приложение 2
Извлечение от Правилника за дейността, член 192

Правилник за дейността на Европейския 
парламент

7-ми парламентарен мандат - март 2011 г. Версия за печат
1402k

СЪДЪРЖАНИЕ
ИНДЕКС
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ДЯЛ VII: КОМИСИИ И ДЕЛЕГАЦИИ

ГЛАВА 1: КОМИСИИ – СЪЗДАВАНЕ И ПРАВОМОЩИЯ

Член 192: Координатори за комисии и докладчици в сянка

1.   Политическите групи могат да определят един от своите членове за координатор.

2.   При необходимост, координаторите на комисии се свикват от председателя на съответната комисия, 
за да подготвят решенията, които следва да бъдат взети от комисията, по-конкретно решения относно 
процедурата и назначаването на докладчици. Комисията може да делегира на координаторите 
правомощие за вземане на определени решения, с изключение на решения за приемането на доклади, 
становища или изменения. Заместник-председателите могат да бъдат поканени да участват в 
заседанията на координаторите за комисии в съвещателно качество. Координаторите се стремят към 
постигането на консенсус. Когато не може да бъде постигнат консенсус, те могат да действат единствено с 
мнозинство, което ясно представлява широкото мнозинство в комисията, като съответно се вземе предвид 
числеността на различните групи. 

3.   За всеки доклад политическите групи могат да определят докладчик в сянка, който да следи напредъка 
на съответния доклад и да намира компромиси в рамките на комисията от името на групата. Имената на 
докладчиците в сянка се съобщават на председателя на комисията. Комисията, по предложение на 
координаторите, може по-конкретно да взема решение за включване на докладчика в сянка при търсенето 
на споразумение със Съвета при обикновената законодателна процедура. 

Последно осъвременяване: 12 май 2011 г.
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Приложение 3
Извлечение от протокола

Страсбург, 15 септември 2009 г.

СЪВЕТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА КОМИСИИ

Заседание от 15 септември 2009 г. в Страсбург

Протокол

10.2 Заседания на координаторите на комисия, независими членове

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ се позовава на член 192, който предвижда, че политическите групи 
могат да определят координатор. Следователно е ясно, че независимите членове на ЕП 
не могат да изпълняват функциите на координатор и вследствие на това не могат да 
участват в заседанията. Изменение, целящо да се разреши на независимите членове на 
ЕП да определят координатор, е изрично отхвърлено в комисията по конституционни 
въпроси.

Въпреки това тази ситуация не би трябвало да лишава независимите членове на ЕП от 
техните парламентарни права като членове на ЕП. Комисиите следят съгласно 
вътрешните процедури на всяка от тях за това, независимите членове на ЕП да бъдат 
консултирани своевременно по поставените въпроси преди заседанието на 
координаторите. Председателят или секретариатът на комисията биха могли по този 
начин да се консултират с независимите членове на ЕП за евентуалните им интереси.
По правило впоследствие координаторите представят предложенията си на комисията.
Всеки член на комисията може да поиска изменения към това предложение. Комисията 
има последна дума по предложенията на координаторите и може при необходимост да 
ги промени. Според ПРЕДСЕДАТЕЛЯ би се изисквало изменение на Правилника, за да 
имат право независимите членове на ЕП да участват в заседанията на координаторите.

Г-н TRZASKOWSKI, заместник-председател на комисията по конституционни въпроси, 
потвърждава тълкуването на председателя, според което независимите членове на ЕП 
нямат право да определят координатор. Като минимално общо правило той предлага 
независимите членове на ЕП да бъдат информирани незабавно след заседанието на 
координаторите.

Г-жа PACK, председател на комисията по култура и образование, подчертава 
необходимостта от еднакъв подход за всички комисии в духа на предложенията на 
председателя.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ отбелязва, че съществува консенсус между председателите на 
комисиите.

На второ място, що се отнася до отделния въпрос за броя на координаторите по 
политически групи, ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ се позовава на член 192, който предвижда, че 
всяка политическа група може да има само един координатор. Въпреки това има 
случаи, когато дадена политическа група има заместник-координатор, който често 
участва в заседанието по практически съображения. Вследствие на това 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ предлага политическите групи да се представляват само от един 
координатор. Дори и да присъства, заместник-координаторът не може да представлява 
политическата група на заседанието в присъствието на титулярния координатор.

Г-н LEINEN, председател на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните, предлага комисията по конституционни въпроси да представи 
тълкуване по този въпрос.

Г-н HARBOUR, председател на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите, подкрепя прагматичния подход на председателя по отношение на 
евентуалното участие на заместник-координатор. По този начин на заместник-
координатора се дава възможност да придобие опит и да замества титулярния 
координатор при отсъствие, а в същото време координаторите имат възможност 
ефикасно да управляват делата си.

Г-жа BOWLES, председател на комисията по икономически и парични въпроси, 
настоява за подход, който да бъде последователен спрямо по-рано възприетия подход 
относно участието на независимите членове на ЕП.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ отново подчертава, че правото за определяне на координатор е 
неразривно свързано със съществуването на политическа група.

Г-жа BERÈS, председател на комисията по заетост и социални въпроси, предлага само 
едно лице от всяка политическа група да бъде упълномощено да се изказва, за да се 
гарантира равно третиране на политическите групи.

Г-н SIMPSON, председател на комисията по транспорт и туризъм, споделя мнението, че 
независимите членове на ЕП, които не принадлежат към определена политическа 
група, не могат да определят координатор. По отношение на участието на заместник-
координатор той предлага въпросният заместник-координатор да може да участва само 
при отсъствие на титулярния координатор.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ посочва, че няма съгласие относно участието на заместник-
координатор на политическа група и предлага на комисията по конституционни 
въпроси евентуално да се възложи да направи тълкуване на Правилника или да 
предложи подходящо изменение.

В заключение по отношение на присъствието на заместник-председателите на 
комисиите на заседанията на координаторите ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ се позовава на член 
192, който не им дава право на участие, но предвижда изрично възможност 
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председателят да ги покани да участват в съвещателно качество.


