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I. Обяснение на основните промени

След публикуването на втория проектодоклад докладчикът проведе редица 
консултации с докладчици в сянка и с други заинтересовани страни и на разположение 
беше предоставено становище на комисията по икономически въпроси. С цел 
отчитане на тези промени и за насочване в правилна посока на процедурата на 
изменения и продължаващите разисквания се предлагат следните изменения.

Основна тяхна характеристика е, че те се основават на разграничение между (1) 
общите и по-малко спорни моменти и (2) конкретната и по-спорна част от въпроса.

(1) Измененията към член 70 имат за цел транспонирането на разпоредбите на 
кодекса в задължителната част на Правилника за дейността. Тези разпоредби са 
приложими за всички законодателни преговори, независимо дали са били започнати 
преди или след приемането на доклад за първо четене.

(2) В кодекса се споменава изключителен и чувствителен случай, а именно когато 
преговорите са започнати преди приемането на доклад за първо четене. Докладчикът 
предлага спрямо този случай да бъдат приложими допълнителни конкретни 
разпоредби (одобрение от пленарно заседание). Тези разпоредби са изложени в 
отделен нов проект на член 70а от Правилника за дейността.

Горепосоченото разграничение би могло да помогне за улесняването на приемането на 
по-малко спорните разпоредби (член 70) и да насочи разискването към по-
чувствителния въпрос, свързван с включването на пленарното заседание. 

II. Изменения: Общо и по-малко спорна част

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 70 – параграф 2

Текст в сила Изменение
2. По принцип преди започване на 
такива преговори, компетентната 
комисия следва да вземе решение с 
мнозинство от своите членове и да 
приеме мандат, насоки или 
приоритети.

2. Тези преговори не се предприемат
преди приемането от 
компетентната комисия, отделно 
за всяка съответна законодателна 
процедура, на решение относно 
започването на преговори, които 
определят мандата и състава на 
преговарящия екип.
По принцип мандатът се състои от 
доклад. В изключителни случаи и 
когато компетентната комисия 
счете за целесъобразно да пристъпи 
към преговори преди приемането на 
доклад за първо четене, мандатът се 
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състои от набор от изменения или 
ако комисията посочи основателни 
причини, набор от ясно 
формулирани цели, приоритети и 
насоки. 

Обосновка

Преди започването на преговори е необходимо винаги да има решение на комисията. 
Това решение може да бъде взето след приемането на доклад от компетентната 
комисия (или от пленарното заседание) или преди приемането на доклад за първо 
четене. Мандатът на комисията се състои от резултата от всяко от тези 
гласувания. 

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 70 – параграф 2а (нов)

Текст в сила Изменение
2a. Преговарящият екип има 
представителен състав. Той се 
председателства от председателя 
на водещата комисия или от друг 
член на екипа, посочен от 
председателя. В зависимост от 
случая в състава на преговарящия 
екип влизат докладчикът и 
координаторите или докладчикът в 
сянка.

Обосновка

Преговарящият екип има винаги балансиран в политическо отношение състав. Поради 
тази причина тази разпоредба се прилага за всички законодателни преговори, било то 
преди или след приемането на доклад.

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 70 – параграф 2б (нов)

Текст в сила Изменение
2б. Всеки документ, предназначен за 

обсъждане по време на заседание 
съвместно със Съвета и Комисията 
(тристранна процедура), се 
разпраща на преговарящия екип най-
малко 48 часа преди началото на 
всяко заседание.
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След всяка среща по тристранната 
процедура преговарящият екип 
докладва на участниците в 
следващото заседание на водещата 
комисия. На комисията се 
предоставят на разположение 
всички документи, разглеждани по 
време на срещите по тристранната 
процедура.
Ако е невъзможно своевременното 
свикване на заседание на комисията, 
в зависимост от случая 
преговарящият екип докладва на 
председателя, на докладчиците в 
сянка и на координаторите на 
комисията.
Водещата комисия може да 
актуализира мандата в контекста 
на напредъка на преговорите.

Обосновка

Следва да бъде осигурена прозрачност не само за комисията, но и вътре в 
преговарящия екип. Всички документи, разглеждани по време на заседание по 
тристранната процедура, следва да бъдат предоставени на разположение. 
Комисията може да актуализира мандата в контекста на напредъка на преговорите.

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 70 – параграф 3

Текст в сила Изменение
3. Ако преговорите доведат до 
компромис със Съвета след 
приемането на доклада от страна 
на компетентната комисия, с нея при 
всички случаи се провеждат нови 
консултации преди гласуването в 
пленарна зала.

3. Ако преговорите доведат до 
компромис със Съвета, 
координаторите на компетентната 
комисия биват уведомявани 
незабавно. Договореният проект на 
законодателен акт се представя на 
компетентната комисия и ако бъде 
одобрен, се внася за разглеждане от 
Парламента под формата, в 
зависимост от случая, на:
- доклад или
- компромисни изменения, които 
могат да приемат формата на 
консолидиран текст.



DT\901774BG.doc 5/7 PE489.470v01-00

BG

Обосновка

Постигнатият по време на преговорите компромис се разглежда винаги от 
компетентната комисия и се одобрява от нея, преди да бъде внесен за пленарно 
заседание. Договореният проект на текст се внася или (1) под формата на доклад, ако 
преговорите са били започнати преди приемането на доклад за първо четене, или (2) 
като компромисни изменения, които приемат формата на няколко изменения, 
видоизменящи различни части на предложението, или на едно изменение, съдържащо 
консолидиран текст.

Правилника за дейността на Европейския парламент
Член 70 – параграф 3а (нов)

Текст в сила Изменение
3a. Когато даден проект на 
законодателен акт се разглежда в 
рамките на процедурата с 
асоциирани комисии в съответствие 
с член 50 от Правилника за 
дейността на Европейския 
парламент или в рамките на 
процедурата на съвместни 
заседания на комисии по член 51, 
тези членове се прилагат също така 
за решението за започване на 
преговори и за провеждането на 
тези преговори. В случай на 
разногласие между 
заинтересованите комисии 
начините за започване и провеждане 
на тези преговори се определят от 
председателя на Съвета на 
председателите на комисии в 
съответствие с принципите, 
изложени в тези членове.

III. Изменения: Специфична и по-спорна част

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 70а (нов)

Текст в сила Изменение
Член 70а

Одобрение за започване на преговори 
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преди приемане на доклад за първо 
четене

1. Всяко решение за започване на 
преговори преди приемане на доклад 
за първо четене се превежда и 
предава на председателя и се 
разпраща на всички членове на 
Европейския парламент.
Това решение се обявява от 
председателя при откриването на 
месечната пленарна сесия след 
неговото приемане от 
компетентната комисия.
2. Тази точка се включва в 
проектопрограмата на следващата 
месечна сесия за разглеждане с 
дебат и гласуване и председателят 
определя срок за внасяне на 
измененията, когато:
- една четвърт от членовете на 
Парламента, които представляват 
най-малко две политически групи, 
или две политически групи, 
представляващи най-малко една 
четвърт от членовете на 
Парламента, изискат това в 
рамките на 48 часа след 
съобщението или
- Председателският съвет вземе 
такова решение по време на своето 
заседание след съобщението.
В противен случай решението за 
започване на преговорите се счита 
за прието. 

Обосновка

С член 70а се урежда изключителен случай. По правило комисиите следва да започват 
преговори след приемането на доклад от страна на компетентната комисия или 
пленарното заседание. Ако случаят не е такъв, би било възможно засилване на ролята 
на пленарното заседание, така че то да бъде в състояние да отхвърля или видоизменя 
този мандат, който като правило може да приема формата на набор от изменения; 
ако компетентната комисия посочи причините, мандатът може – по изключение –
също да приема формата на ясно формулирани цели, приоритети или насоки. 
Прозрачността на тези решения се гарантира също така от задължението за 
тяхното превеждане, разпращане и обявяване. Ако срещу решението не бъдат 
повдигнати възражения, то се счита за прието. Но ако една четвърт от членовете 
на Парламента, които представляват най-малко две политически групи, или обратно, 



DT\901774BG.doc 7/7 PE489.470v01-00

BG

изискат това или ако Председателският съвет вземе такова решение, в програмата 
за следващото месечна сесия следва да бъдат включени дебат и гласуване с изменения 
относно решението.


