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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно изменение на членове 49 и 50 от Правилника за дейността на 
Европейския парламент относно сътрудничеството между парламентарни 
комисии
(2012/2012(REG))

Европейският парламент,

– като взе предвид писмото на своя председател от 19 декември 2013 г.,

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

– като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси 
(A7-0000/2014),

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. възлага на своя председател да предаде за сведение настоящото решение на 
Съвета и на Комисията.
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Изменение 1

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 49 – параграф 2 – алинея 2

Текст в сила Изменение

В случай на незаконодателни текстове 
становището се изразява в предлагане 
на промени към отделни части от
предложението за резолюция, внесено 
от водещата комисия.

В случай на незаконодателни текстове 
становището се изразява в предлагане 
на отделни части за предложението за 
резолюция, внесено от водещата 
комисия, или в изменения към 
проектопредложението за резолюция 
на тази комисия. В последния случай 
не се прилага параграф 4.  

Or. fr

Изменение 2

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 49 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Текст в сила Изменение

Комисия, сезирана за становище, 
може да приеме вместо становище 
изменения или към законодателното 
предложение, или – в случай на 
незаконодателен текст, към 
проектопредложението за резолюция 
на водещата комисия. Тези изменения 
се внасят от името на 
подпомагащата комисия от нейния 
председател в срока, определен от 
водещата комисия съгласно параграф 
3. В този случай не се прилага 
параграф 4. 

Or. fr
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Изменение 3

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 49 – параграф 2 – алинеи 3 и 4

Текст в сила Изменение

Водещата комисия подлага 
проектоизмененията или предложенията
за промени на гласуване.

Водещата комисия подлага 
проектоизмененията, предложенията 
или измененията на гласуване.

Становищата се ограничават единствено 
до сферата на компетентност на 
подпомагащата комисия.

Становищата или измененията се 
ограничават единствено до сферата на 
компетентност на подпомагащата 
комисия.

Or. fr

Изменение 4

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 49 – параграф 3

Текст в сила Изменение

3. Водещата комисия определя срок, в 
който подпомагащата комисия следва да 
представи становището си на водещата 
комисия, за да бъде взето предвид.
Всяка промяна в обявения график се 
съобщава незабавно от водещата 
комисия на подпомагащата(ите) 
комисия(и). Водещата комисия не 
съставя окончателни заключения преди 
изтичането на този срок.

3. Водещата комисия определя срок, в 
който подпомагащата комисия следва да 
представи становището си на водещата 
комисия, за да бъдат взети предвид от 
последната становището или 
измененията. Всяка промяна в 
обявения график се съобщава незабавно 
от водещата комисия на 
подпомагащата(ите) комисия(и).
Водещата комисия не съставя 
окончателни заключения преди 
изтичането на този срок.

Or. fr

Изменение 5

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 50 – уводна част
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Текст в сила Изменение

Когато до Председателския съвет бъде 
отнесен спор за компетентност по реда 
на член 188, параграф 2 или член 48, и 
Председателският съвет счете, въз 
основа на приложение VII, че въпросът 
попада в почти еднаква степен в 
компетентността на две или повече 
комисии или че различни страни на 
въпроса попадат в компетентността 
на две или повече комисии, се прилага 
член 49 със следните допълнителни 
разпоредби:

Когато до Председателския съвет бъде 
отнесен спор за компетентност по реда 
на член 188, параграф 2 или член 48, и 
Председателският съвет счете, въз 
основа на приложение VII, че въпросът 
попада по същество в сферите на
компетентност на две или повече 
комисии, Председателският съвет 
може да реши да асоциира тези 
комисии, за да ги подтикне да си 
сътрудничат по-тясно. В този случай
се прилага член 49 със следните 
допълнителни разпоредби:

Or. fr

Изменение 6

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 50 – тирета 1 – 5

Текст в сила Изменение

- сроковете за разглеждане се определят 
съвместно от заинтересованите 
комисии; 

a) сроковете за разглеждане се 
определят съвместно от 
заинтересованите комисии;

- докладчикът и докладчиците по 
становище се информират взаимно и се 
стремят да постигнат съгласие по 
текстовете, които предлагат на 
съответните си комисии, и по позицията 
си относно измененията; 

б) докладчикът и докладчиците по 
становище се информират взаимно и се 
стремят да постигнат съгласие по 
текстовете, които предлагат на 
съответните си комисии, и по позицията 
си относно измененията;

- съответните председатели, 
докладчикът и докладчиците по 
становище съвместно определят 
частите от текста, които попадат в 
областта на тяхната изключителна 
или обща компетентност, и се 
споразумяват за точните условия на 
сътрудничеството си. В случай на 
несъгласие относно границите на 
компетентността, по искане на една 

в) председателят и докладчикът на 
всяка асоциирана комисия биват 
поканени:
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от засегнатите комисии въпросът се 
отнася до Председателския съвет,
който може да се произнесе по 
въпроса за съответната 
компетентност или да реши, че 
следва да се приложи процедурата на 
съвместни заседания на комисии по 
член 51; втората алинея на член 188, 
параграф 2, се прилага mutatis 
mutandis; 

- водещата комисия приема 
измененията на асоциираната 
комисия, без да ги поставя на 
гласуване, когато те се отнасят до 
въпроси, които попадат в обхвата на 
изключителната компетентност на 
асоциираната комисия. Ако 
изменения по въпроси, които попадат 
в обхвата на общата компетентност 
на водещата комисия и на асоциирана 
комисия, бъдат отхвърлени от 
първата, асоциираната комисия 
може да ги внесе направо в 
Парламента; 

- на всички заседания на водещата 
комисия, включително 
неофициалните заседания, 
заседанията на работните групи и 
заседанията на докладчиците в сянка,

- на всички публични изслушвания,

- на всички заседания на преговарящия 
екип по член 70, параграф 3, както и

- на всички заседания за 
междуинституционални преговори, 
официални или неофициални 
(„тристранни срещи“),

на които се разглежда съответният 
въпрос;

- в случай че се провежда процедура на 
помирение по съответното 
предложение, делегацията на 
Парламента включва докладчика на 
всяка асоциирана комисия. 

г) в случай че се провежда процедура на 
помирение по съответното 
предложение, делегацията на 
Парламента включва докладчика на 
всяка асоциирана комисия.

Or. fr
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Изменение 7

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 50 – параграф 1 а (нов)

Текст в сила Изменение

1а. Когато са изпълнени условията по 
параграф 1, първо изречение и освен 
това един или повече аспекти от 
въпроса попадат в компетентността 
на две или повече комисии, като те 
имат изключителна компетентност:

- съответните председатели, 
докладчик и докладчици по становище 
определят заедно частите на текста, 
които попадат в обхвата на 
изключителната компетентност на 
съответната комисия; в случай на 
несъгласие относно границите на 
компетентността, по искане на една 
от засегнатите комисии въпросът се 
отнася до Председателския съвет, 
който може да се произнесе по 
въпроса за съответната 
компетентност или да реши, че 
следва да се приложи процедурата на 
съвместни заседания на комисии, 
предвидена в член 51;  член 188, 
параграф 2, втора алинея се прилага 
mutatis mutandis;

- водещата комисия включва 
измененията на асоциирана комисия, 
без да ги поставя на гласуване, когато 
те се отнасят само до въпроси, 
попадащи в обхвата на 
изключителната компетентност на 
асоциираната комисия. 

Or. fr


