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Писмо от (дата) 2012 г., изпратено от г-н Carlo Casini, председател на комисията по 
конституционни въпроси, на вниманието на г-н Martin Schulz, председател на 
Европейския парламент

Превод

Относно: Тълкуване на член 117, параграф 3 от Правилника за дейността на ЕП

Уважаеми господин Председател,

По силата на член 211, параграф 1 от Правилника за дейността председателят на комисията 
по външни работи внесе искане за разглеждане на член 117, параграф 3 относно въпросите с 
искане за писмен отговор. Става дума за въпроси, които членовете на ЕП могат да задават 
на Европейския съвет, на Съвета, на Комисията или на заместник-председателя/върховен 
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност.

Въпросите с искане за писмен отговор следва да получат отговор в срок от 6 седмици (3 
седмици за приоритетните въпроси). Ако този срок не бъде спазен, вносителят на въпроса 
може да поиска включването на въпроса в дневния ред на следващото заседание на 
компетентната комисия. Комисията по външни работи изисква Правилникът да бъде 
изменен, тъй като тя се опасява, че председателите на комисии ще се видят принудени да 
включват автоматично в дневния ред всички въпроси, независимо от тяхната спешност или 
съдържание. По този начин има опасност да се намали значително времето, налично за 
другите точки в дневния ред, и да се промени начинът, по който комисиите провеждат 
дейността си.

Член 117, параграф 3: „Ако определен въпрос не може да получи отговор в определения 
срок, по искане на неговия вносител въпросът се включва в дневния ред на следващото 
заседание на компетентната комисия. Разпоредбите на член 1161 се прилагат mutatis 
mutandis”.

Комисията по конституционни въпроси разгледа две възможности: тълкуването или 
изменението на Правилника за дейността: В крайна сметка членовете на ЕП решиха, че 
тълкуването на Правилника позволява достатъчно разяснение на ситуацията.

В действителност председателят на парламентарна комисия има правомощието да взема 
решение относно проекта на дневен ред на основание тълкуването на член 193, параграф 1 
от Правилника, който гласи, че комисията заседава, когато бъде свикана от своя 
председател или по инициатива на председателя на Парламента. Доколкото председателят 
има правомощието да свиква заседанието, той трябва да може да определя предмета на 
заседанието, т.е. проекта на дневен ред.

Трябва да се подчертае, че прерогативът на председателя на комисията да определя проекта 

                                               
1 Член 116 се отнася до времето за въпроси към Съвета и Комисията по време на пленарните сесии.
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на дневен ред не може да постави под въпрос предвиденото в член 117, параграф 3 
задължение да включи въпрос с искане за писмен отговор в проекта на дневен ред. 
Председателят следователно е задължен да впише такъв въпрос в списъка на точките от 
проекта на дневен ред. Това обаче по никакъв начин не ограничава дискреционното право 
на председателя да предлага, вземайки предвид политическите приоритети, реда на 
дейностите в заседанието и процедурните условия (например процедура без разисквания с 
евентуално приемане на решение относно последващите действия).

Следва да се отбележи разбира се, че предложението за дневен ред, изготвено от 
председателя, подлежи на одобрение от комисията в началото на заседанието. По аналогия 
с член 177 от Правилника, който засяга отлагането на разисквания или на гласуване, член 
на ЕП може също да поиска отлагане на разискванията по точка, вписана в дневния ред 
(такова намерение трябва да бъде съобщено 24 ч. по-рано). Такова искане също подлежи на 
одобрение от комисията. 

В заключение комисията по конституционни въпроси прие1 с ... гласа „за”, ... „против” и 
... „въздържали се”, следното тълкуване на член 117, параграф 3 от Правилника:

„Тъй като съгласно член 193, параграф 1 председателите на парламентарни комисии 
разполагат с правото да свикват заседания, е тяхно правото, с оглед добрата 
организация на дейностите, да вземат решение относно проектите на дневен ред на 
заседанията, които свикват. Този прерогатив не поставя под въпрос предвиденото в член 
117, параграф 3 задължение за вписване в проекта на дневен ред за следващото заседание 
на комисията, по искане на неговия вносител, на въпрос с искане за писмен отговор. 
Председателите обаче разполагат с дискреционно право да предложат, вземайки предвид 
политическите приоритети, реда на дейностите в заседанието и процедурните условия 
(например процедура без разисквания с евентуално приемане на решение относно 
последващите действия или, по целесъобразност, препоръка за отлагане на въпросната 
точка за следващо заседание)”.

С уважение,

Carlo Casini

                                               
1 При гласуването присъстваха следните членове на ЕП:


