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I. Контекстът на реформата

I.1. Конституционални залози

Проблемът за междуинституционалните преговори и споразумения при 
законодателните процедури е свързан – посредством принципите за отвореност и 
демократична отчетност – с идеята за представителната демокрация на европейско 
равнище1. От самото зараждане на парламентарната демокрация, публичният характер 
на разискванията и гласуванията е свързан с демократичната отчетност: ако 
гласоподавателите не могат да знаят каква е позицията на техните избрани 
представители и как те са гласували, те не биха били в състояние да ги държат под 
отчетност при следващите избори. В този контекст въвеждането на задължителни 
разпоредби относно преговорите при законодателните процедури, които да допринасят 
за по-голяма откритост, а оттук и отчетност, би било стъпка към укрепване на 
представителната демокрация на европейско равнище. 

От друга страна, реформата следва да взема предвид изискването за ефикасност и по-
специално факта, че измененията на първо четене имат преимуществото на лекотата и 
бързината в сравнение с процедурите с три четения. Създаването на тромави нови 
процедури би подкопало това преимущество.

Ето защо следва да бъде намерено равновесие между въпросните изисквания. 

I.2. Политически и институционален контекст 

Съветът на председателите на комисии проведе обширна размяна на мнения относно 
преговорите в контекста на обикновената законодателна процедура на своето заседание 
от 19 октомври 2010 г. Генералните секретари на политическите групи предоставиха 
коментари и анализ с оглед на предстоящо разискване в Председателския съвет.

Председателският съвет разгледа въпроса на своето заседание от 10 март 2011 г. В 
своето писмо от 18 април г-н Buzek информира председателя, г-н Casini, относно 
резултата от това заседание и го уведоми за решението на Председателския съвет,  
съгласно което комисията по конституционни въпроси се приканва да преразгледа член 
70 от Правилника за дейността с оглед по-добрата ефективност, прозрачност и 
всеобхватност на процедурите чрез въвеждането на някои ключови елементи в Кодекса 
за поведение относно преговорите в рамките на обикновената законодателна 
процедура2 в задължителната част на Правилника за дейността и по-специално частите 
относно:

– решението на съответната комисия да започне преговори;
                                               
1 Вж.: Член 10 ДЕС: „Функционирането на Съюза се основава на представителната демокрация. [...] 
Решенията се вземат възможно най-открито и възможно най-близо до гражданите” (член 15, 
параграф 1) от ДФЕС: „За да се насърчи доброто управление и да се осигури участието на 
гражданското общество, институциите, органите, службите и агенциите на Съюза работят при 
възможно най-голямо зачитане на принципа на откритост.“
2 Приложение XXI към Правилника за дейността.
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– решението относно състава и мандата на екипа, водещ преговорите;

– редовното докладване до съответната комисия относно напредъка и 
резултатите от преговорите, включително постигнатото споразумение;

– повторната консултация с комисията относно договорения текст, преди 
гласуването му в пленарно заседание.

С оглед на въпросното отнасяне, г-н Lehne изпрати на г-н Casini препоръки1 относно 
най-добрите практики с оглед прилагане на Кодекса за поведение. 

В заключение, всяка промяна на Правилника за дейността трябва да взема предвид 
междуинституционалния контекст и по-специално Съвместна декларация на 
Европейския парламент, Съвета и Комисията относно практическите условия и ред за 
процедурата на съвместно вземане на решение2.

II. Транспониране на Кодекса за поведение

Транспонирането на вече съществуващи разпоредби (установени от Кодекса за 
поведение и от най-добрите практики) в задължителните части на Правилника за 
дейността би могло да се осъществи чрез изменение на член 70. Докладчикът 
възнамерява да представи изменения, които отразяват вече съществуващ, но 
незадължителен, набор от разпоредби в тази област.

III. По какъв начин да се промени ролята на пленарните заседания?

III.1. Въведение

Още по-сложен е вероятно и въпросът относно участието на пленарния състав в 
ранната фаза преди започването на преговори при законодателните процедури. Следва 
ли пленарният състав да бъде оправомощен да одобрява и/или изменя дадено решение 
на комисия относно мандат за преговори преди започването на официални преговори 
със Съвета?

Одобряването на мандата за преговори на дадена комисия в пленарно заседание би 
придало повече тежест на позицията на Парламента и би гарантирало на теория 
приобщаването на по-ранен етап на всички членове на ЕП в решенията по 
законодателните досиета. Ето защо, една обща разпоредба, съгласно която всички
проекторешения, съдържащи мандати за преговори, да бъдат представяни за одобрение 
в пленарната зала би могла на пръв поглед да бъде обоснована с по-голяма 
законодателна легитимност. При все това недостатъците й също биха могли да бъдат 
значителни. Едно всеобщо и автоматично приобщаване би съдържало риска от 

                                               
1 Вж. приложение към настоящия работен документ.
2 OВ C 145, 30.6.2007 г., стр. 5.



PE472.201v01-00 4/9 DT\877208BG.doc

BG

прекалено утежняване и по този начин би подкопало ефективността и относителната 
бързина на измененията на първо четене. Освен това, ако това се превърне в обичайна 
практика, важни досиета биха могли да останат незабелязани сред редица други. 
Следва също така да се има предвид, че това решение би създало допълнителна работна 
натовареност за езиковите специалисти в ЕП. В допълнение резултатът от гласуването 
в пленарната зала би ясно указал на Съвета силата или слабостите на преговорната 
позиция на Парламента.

Ето защо докладчикът се застъпва за одобрение на проекторешението в пленарно 
заседание в ограничен брой случаи.

III.2. Критерии за определяне на участието на пленарния състав

III.2.a. Определяне на категории

Възможен вариант е в бъдеще в Правилника за дейността да бъдат установени 
категории на важни досиета, за които участието на пленарния състав преди започването 
на преговори да бъде задължително, като например:

– законодателство, което се отнася пряко до или [ограничава] основните права 
и свободи на гражданите на Съюза;

– законодателство, което променя или допълва институционалната рамка на 
Съюза;

– законодателство със значителни бюджетни последици: например 
предложения, при които бюджетните последици се равняват на поне [10%] от 
съответната глава от бюджетните кредити за дадена година.

Ако това условие бъде въведено в Правилника за дейността, би било необходимо също 
така да се определи органът, който да решава към коя категория се отнася дадено
предложение. От гледна точка на опростяването и прагматичността, би могло да се 
намери решение, което да се вписва в следните линии: Председателят на ЕП определя 
категорията, в която попада дадено досие, когато предложението е отнесено за 
разглеждане до компетентната комисия.

III.2.б. Право на малцинството

Що се отнася до досиета, които не попадат в нито една от горепосочените категории, 
може да бъде установено право на малцинството, съгласно което поне една десета от 
членовете на Парламента (от поне две различни политически групи) биха имали право 
да отправят искане за представяне в пленарната зала на решение относно започване на 
преговори. Това би наложило всички подобни решения на комисии да бъдат внасяни за 
разглеждане в пленарно заседание, да бъдат превеждани и раздавани на всички членове 
на Парламента.

III.2.в. Председателският съвет
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Като трето условие,  Председателският съвет би могъл да притежава правото да решава 
дали дадено решение за започване на преговори да бъде представяно в пленарната зала, 
по искане на един (или повече) членове на Председателския съвет. 

III.3. Процедура в пленарно заседание 

В случаите, когато решението на комисия относно мандат за преговори трябва да бъде 
одобрено в пленарно заседание, изглежда уместно да бъде установена опростена 
процедура с оглед на ефективността. Това би могло да става по същия начин както 
приемането на тълкуванията на Правилника за дейността1: след като получи 
решението, председателят обявява решението на следващата месечна сесия на 
Парламента. Ако малцинство от една десета от членове на Парламента (от поне две 
политически групи) възразят срещу проекторешението, решението на комисията се 
поставя на гласуване.

Подобно гласуване в пленарно заседание би съдържало следния риск: ако 
мнозинството, което е в подкрепа на мандата (или някои части от него) е по-скоро 
незначително, Съветът би могъл да използва този факт по време на преговорите в 
ущърб на Парламента. Възможно решение с оглед съхраняване на силната позиция на 
Парламента в преговорите е решението (или евентуално измененията към него) да бъде 
считано за одобрено, когато се подкрепя от мнозинство от всички членове на 
Парламента. 

Възможността да се позволи пленарният състав да прави изменения към решението 
относно мандата е необходимо също така да бъде обмислена, в случаите когато 
членовете на ЕП имат възражения срещу проектомандата във вида, в който е 
предложен от съответната комисия. Това означава, че би следвало да се определи срок 
за внасяне на изменения към проекта на мандат. Чрез гласуването мандатът би могъл да 
бъде изменен в пленарно заседание (тук, отново изглежда уместно да се изисква 
мнозинство от всички членове на ЕП поради горепосочените причини). Измененият 
мандат би следвало да бъде върнат за разглеждане в комисия, като тя се прикани да 
започне преговори със Съвета. Друга възможност е на етап пленарно заседание да не 
бъдат допускани изменения към мандата, но мандатът да се счита отнесен за повторно 
разглеждане в комисия, когато не е постигнато мнозинство от всички членове на 
Парламента. В този случай комисията може или да внесе за разглеждане ново решение 
относно започването на преговори, или да пристъпи незабавно към първо четене. Тази 
възможност се съпровожда от известен риск, в случаите когато мнозинствата в 
пленарната зала и в комисия се разминават по някои аспекти. Започването на 
продължителна процедура на представяне и повторно връщане на решенията относно 
започването на преговори изглежда нежелателно. Би могло в Правилника за дейността  
да се предвиди възможността да бъде разрешено на компетентната комисия да 
представи само веднъж в пленарно заседание изменено решение относно мандата. Ако 
това изменено решение не бъде одобрено, би било задължително да се пристъпи към 
обикновено първо четене.

                                               
1 Вж. член 211 от Правилника за дейността.
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Най-сетне, следва да бъде взето предвид, че компромис, договорен въз основа мандат, 
изменен в пленарна зала, би могло да бъде блокиран, ако мнозинството в 
компетентната комисия се противопоставя на въпросния компромис. Така, гласуването 
по време на „повторната консултация” на етап комисия би могло също така да бъде 
използвано като „жалба” срещу решението на пленарната зала относно мандата за 
преговори. Решение в такива случаи би могло да бъде  въвеждането на правило, с което 
се позволява на поне две политически групи, действащи съвместно, да внесат 
консолидираното компромисно изменение в пленарна зала, ако компетентната комисия 
го е отхвърлила. 

***
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ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪВЕТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА КОМИСИИ

Препоръка относно най-добрите практики 
за прилагането на Кодекса за поведение относно преговорите в рамките на 

обикновената законодателна процедура1

Споразуменията на първо четене нараснаха значително през последния парламентарен 
мандат. Тази тенденция се обяснява с различни фактори, включително изготвянето на 
дневния ред на най-високо равнище при политически чувствителните досиета. 
Търсенето на споразумение на първо четене, което остава една от възможностите за 
стратегията на водене на преговори, не трябва да бъде резултат от автоматични 
действия, както се вижда в много случаи, при които комисиите използват в тяхната 
цялост всички етапи от процедурата. Въпреки това, преди Парламентът да е приключил 
своето първо четене неговия контрол върху графика и следователно натиска, който 
може да упражни върху ротационните председателства, е съвсем реален и следва също 
да бъде изцяло използван, при условие че са гарантирани прозрачността, отчетността и 
собствеността. В съответствие с Кодекса за поведение относно преговорите в рамките 
на обикновената законодателна процедура (приложение XXI към Правилника за 
дейността) набор от препоръки и някои допълнителни възможности биха могли да 
допринесат за постигането на тези цели:

1. Официален мандат 

Преди да вземе решение дали да търси споразумение на първо четене 
Парламентът официално установява своята първоначална позиция. По принцип 
това става в комисия чрез гласуването на доклада (или чрез гласуване само на 
измененията).

Допълнителни възможности: вземайки решението за това за всеки случай поотделно, 
гласуването в пленарна зала ще бъде счетено за по-разумно преди започването на 
преговори със Съвета. Това може да бъде извършено:

– съгласно член 57, параграф 2, в който случай Парламентът приема изменения, но 
отлага гласуването на законодателната резолюция: ЕП предоставя мандат за 

                                               
1 NB : Документът вече е преведен на 7 езика (DE, ES, FI, FR, IT, PL, SV – FDR/DV851402 – PE 
439.811rev4).
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преговори с оглед постигането на споразумение на първо четене и разпределя 
досието отново на съответната комисия за започване на преговори на тази основа. 

– Въз основа цялостно гласуване (изменения и законодателна резолюция): 
Парламентът предоставя мандат с оглед евентуално постигане на ранно 
споразумение на второ четене, което се договаря по време на първото четене на 
Съвета. 

2. Ясно решение за започване на преговори 

След установяването на първоначалната позиция (на равнище комисия или пленарна 
зала) на докладчика и на преговорния екип официално може да бъде поверена задачата 
да започнат преговори. 

Решението се взема за всеки случай поотделно непосредствено след приемането на 
мандата, по покана на председателя и въз основа на политически обосновано 
предложение на докладчика в светлината на критериите, изложени в приложение 
XXI. Ако не е налице консенсус се пристъпя към гласуване. Това решение се обявява в 
дневния ред и се записва в протоколите. Ако комисията реши да не започва преговори, 
докладчикът не е оправомощен да преговаря от името на комисията.

По принцип в преговорния екип се включват председателя, докладчика и 
докладчиците в сянка. Асоциираните комисии съгласно член 50 от Правилника за 
дейността също присъстват (обикновено председателя и докладчика). 

3. Систематична обратна връзка

Председателят гарантира, че координаторите на политическите групи са систематично 
информирани след всяка тристранна процедура и че цялата комисия е редовно 
информирана за напредъка на преговорите, при необходимост на закрити заседания. 

Това важи също за заседанията с председателството на Съвета с оглед ранно 
споразумение на второ четене. 

4. Одобрение в комисия на договорения компромис

Договореният компромис от водещите преговорите от името на ЕП систематично се 
представя на компетентната комисия, която одобрява набор от компромисни 
изменения, отразяващи споразумението със Съвета, и ги внася в пленарна зала. По 
този повод ротационното председателство е поканено публично да потвърди 
одобрението на Съвета. Другата възможност е одобрението да бъде постигнато чрез 
консенсус (подпис на докладчиците и докладчиците в сянка с одобрението на 
координаторите и председателя).

Допълнителни възможности: 



DT\877208BG.doc 9/9 PE472.201v01-00

BG

– В случай на изключително кратки срокове, договореният със Съвета компромис би 
могъл да бъде представен на етап комисия или в пленарна зала под формата на 
консолидиран текст (с ясни обозначения за това как предложението на Комисията 
е било изменено).

– Ако мандатът е бил определен в комисия с гласуване единствено на измененията, 
докладът на комисията ще отразява единствено компромисното споразумение и 
първоначалната позиция няма да достигне до етап пленарна зала, което означава, 
че в пленарна зала не може да бъде възприета позиция на връщане назад.

След това потвърждение в комисия политическите групи разполагат с период за 
размисъл, ако желаят допълнително да обсъдят избора в пленарна зала измежду:

– набор от изменения, внесени от комисията, които отразяват договореното със 
Съвета споразумение, при условие че първоначално е било извършено гласуване 
„ан блок”,

– измененията на комисията, отразяващи първоначалната позиция за преговорите,

– евентуални изменения, внесени от политическите групи.

В случай, че компетентната комисия отхвърли предложението на Комисията, тази 
позиция следва първо да се представи в пленарна зала.

***


