
PR\1004865BG.doc PE519.814v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по конституционни въпроси

2013/2083(REG)

10.10.2013

ПРОЕКТОДОКЛАД
относно изменение на член 116 и Приложение II от Правилника за 
дейността на Европейския парламент относно времето за въпроси
(2013/2083(REG))

Комисия по конституционни въпроси

Докладчик: Зита Гурмаи



PE519.814v01-00 2/7 PR\1004865BG.doc

BG

PR_REG

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ............................3

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ ..........................................................................................6



PR\1004865BG.doc 3/7 PE519.814v01-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно изменение на член 116 и Приложение II от Правилника за дейността на 
Европейския парламент относно времето за въпроси
(2013/2083(REG))

Европейският парламент,

– като взе предвид писмото на своя председател от 13 февруари 2013 г.,

– като взе предвид членове 211 и 212 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси (A7-0000/2013),

1. реши да внесе в своя правилник следните изменения;

2. напомня, че настоящите изменения влизат в сила на първия ден от следващата 
месечна сесия;

3. решава системата на гласуване, установена с измененията за определяне на 
членовете на ЕП, които имат право да зададат въпрос, да бъде оценена след пробен 
период с времетраене от ..., считано от влизането им в сила;

4. възлага на своя председател да предаде за сведение настоящото решение на Съвета 
и на Комисията.

Изменение 1

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 116

Текст в сила Изменение

1. В рамките на всяка месечна сесия се 
отделя време за въпроси към Комисията 
в момент, определен от Парламента 
по предложение на Председателския 
съвет.

1. В рамките на всяка месечна сесия се 
отделя време за въпроси към Комисията 
в продължение на деветдесет минути 
по конкретна хоризонтална тема, за 
която е взето решение от
Председателския съвет по правило един 
месец преди месечната сесия.

2. В рамките на една месечна сесия 
всеки член на Парламента има право 
да задава един към Комисията.

2. Членовете на Комисията, които са  
поканени от Председателския съвет 
да участват, разполагат с набор от 
документи, свързани с конкретната 
хоризонтална тема. Техният брой се 
ограничава до двама за всяка месечна 
сесия, с възможност за добавяне на 
трети в зависимост от конкретната 
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хоризонтална тема, избрана за 
времето за въпроси.

3. Въпросите се депозират в писмена 
форма до председателя, който се 
произнася по тяхната допустимост и 
реда за разглеждането им. Взетото 
решение незабавно се съобщава на 
вносителя.

3. Членовете, които задават въпрос 
на един от членовете от Комисията, 
се избират чрез система за гласуване 
по следния начин:

— две урни се поставят на 
председателския подиум 30 минути 
преди началото на времето за 
въпроси; 
— членовете, които желаят да 
зададат въпрос, вписват името си във 
формуляр, който поставят в една от 
урните;
— Председателят поставя началото 
на времето за въпроси и затваря 
урните;
— Председателят изтегля по един 
формуляр и призовава члена на ЕП, 
чието име е посочено в този 
формуляр, да зададе въпроса си към 
компетентния член на Комисията. —
Председателят изтегля по един 
формуляр и призовава члена на ЕП, 
чието име е посочено в този 
формуляр, да зададе въпроса си към 
компетентния член на Комисията.  
Председателят може по изключение 
да приеме уточняващ въпрос с 
времетраене от 30 секунди , от 
присъстващ член, ако той/тя счита, 
че даденият от члена на Комисията 
отговор заслужава това.  Членът на 
Комисията разполага с две минути за 
уточняващ отговор.

4. Подробната процедура за 
провеждане на времето за въпроси се 
урежда с насоки, съдържащи се в 
приложение към настоящия 
правилник.17

5. В съответствие с насоките, 
установени от Председателския съвет, 
може да се отдели специално време за 

4. В съответствие с насоките, 
установени от Председателския съвет, 
може да се отдели специално време за 
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въпроси към Съвета, към председателя 
на Комисията, към заместник-
председателя на Комисията/върховен 
представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на 
сигурност и към председателя на 
Еврогрупата.

въпроси към Съвета, към председателя 
на Комисията, към заместник-
председателя на Комисията/върховен 
представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на 
сигурност и към председателя на 
Еврогрупата.

_______________

17Вж. Приложение II.

Or. en

Изменение 2

Правилник за дейността на Европейския парламент
Приложение II

Текст в сила Изменение

[…] заличава се

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1) Контекст

През юни 2011 г. Председателският съвет преразгледа формата на времето за въпроси с 
Комисията, с оглед подобряване на неговото качество и оживеност.  Беше предвидено 
новият формат да бъде прилаган за пробен период от септември 2011 г. и да бъде 
подложен на оценка преди промените да станат окончателни.-{}-

На своето заседание от 17 януари 2013 г. Председателският съвет разгледа доклад за 
оценка на пробния период, изготвен и представен от компетентния заместник-
председател, г-н Макмилан-Скот, и реши да потвърди преразгледания формат на 
времето за въпроси, което следва да продължи да се отделя ежемесечно с 
продължителност от деветдесет минути.

Председателският съвет също уточни, че:

- броят на участващите членове на Комисията следва, като общо правило, да бъде 
ограничен до двама за сесия, с възможност за включване на трети в зависимост от 
темата;

- Председателският съвет по принцип следва да взема решения относно конкретната 
тема за обсъждане един месец преди съответната месечната сесия, с оглед 
осигуряване на присъствието на съответните членове на Комисията; при все това 
трябва да се запази известна гъвкавост по този въпрос, с цел да се улесни 
планирането на пленарния дневен ред.

Председателският съвет реши накрая, обичайната система на привличане на 
вниманието с вдигане на ръка ("catch the eye") да се замени със система на гласуване, 
като той ще направи оценка на тази система на по-късен етап.

С писмо от 13 февруари 2013 г. Председателят съобщи на председателя на комисията 
по конституционни въпроси за настоящото решение и отнесе въпроса за разглеждане 
съобразно член 211 с оглед на евентуална промяна на член 116 и Приложение II.

2) Промяна на Правилника

Промяната на член 116 и Приложение II, предложена в този проектодоклад, е в 
съответствие с решението на Председателския съвет.

Основните характеристики на промяната са:

— подборът на членове, призовани да зададат своя въпрос чрез метода на привличане 
на вниманието с вдигане на ръка, е заменен от система на гласуване, гарантираща 
абсолютна обективност;
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— въпроси не са представят писмено предварително и не се прави предварителна 
проверка на тяхната допустимост;

— Приложение II, което установява подробно насоки за проверката на допустимостта 
на въпроси, уточняващи въпроси и срокове, става излишно.


