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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно адаптирането на Правилника за дейността към Договора от Лисабон
(2009/2062(REG))

Европейският Парламент,

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

– като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси (A7-0000/2009),

1. реши да внесе в своя правилник следните изменения;

2. напомня, че настоящите изменения влизат в сила на първия ден след влизането в 
сила на съответната разпоредба на Договора;

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

Изменение 1

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 7 – параграф 2

Текст в сила Изменение

2. Комисията прави предложение за 
решение, с което препоръчва 
единствено приемане или отхвърляне 
на искането за снемане на имунитет или 
за защита на имунитет и привилегии.

2. Комисията прави предложение за 
разумно решение, с което препоръчва 
приемане или отхвърляне на искането за 
снемане на имунитет или за защита на 
имунитет и привилегии.

Or. en

Обосновка

Изменението отчита решението на Първоинстанционния съд от 15 октомври 2008 г. 
по Дело Т - 345/05 (Ashley Neil Mote). Същевременно то съответства на 
задължението за посочване на мотивите за правни действия, което отсега нататък, 
по силата на Договора от Лисабон, се прилага изрично също и спрямо Европейския 
парламент (член 296 от Договора за функционирането на Европейския съюз).

Изменение 2
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Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 11 – параграф 3 а (нов)

Текст в сила Изменение

3а. Параграф 1 се прилага с 
необходимите изменения до 
влизането в сила на договореността1, 
според която до края на седмия 
парламентарен мандат на няколко 
държави-членки се разпределят 
известен брой допълнителни места в 
Парламента. Към съответните 
държави-членки се отправя покана да 
определят наблюдатели в 
съответствие с тяхното национално 
законодателство.
____________________________
1Съгласно заключенията на Европейския 
съвет от 11 и 12 декември 2008 г.

Or. en

Обосновка

Изменението позволява прилагането на новия член относно наблюдателите, въведен в 
Правилника за дейността на 6 май 2009 г., и по отношение на наблюдателите, които
могат да бъдат поканени от Парламента, с оглед на допълнителните места, заделени 
за определени държави-членки, след влизане в сила на Договора от Лисабон. То 
предоставя на държавите-членки правото на избор за назначаване на техните 
наблюдатели, в светлината на заключенията на Европейския съвет от 18 и 19 юни 
2009 г.

Изменение 3

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 36

Текст в сила Изменение

Член 36 Член 36
Проверка на спазването на основните 
права, принципите на субсидиарност 

и пропорционалност, принципа на 
правовата държава и финансовите 

Спазване на Хартата на основните 
права на Европейския съюз
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последици
При разглеждането на законодателно 
предложение Парламентът обръща 
особено внимание на зачитането на 
основните права, и по-специално на 
съответствието на законодателния 
акт с Хартата на основните права на 
Европейския съюз, на принципите на 
субсидиарност и пропорционалност и 
на принципа на правовата държава. 
Наред с това, когато предложението 
има финансови последици, 
Парламентът проверява дали са 
предвидени достатъчно финансови 
средства.

1. Във всички свои дейности 
Парламентът изцяло спазва 
основните права, както са определени 
в Хартата на основните права на 
Европейския съюз.

Също така, Парламентът спазва 
изцяло правата и принципите, 
заложени в член 2 и член 6, параграфи 
2 и 3 от Договора за Европейския 
съюз.
2. Когато водещата комисия, 
политическа група или най-малко 
четиридесет членове на ЕП 
застъпват становището,че 
предложение за законодателен акт 
или части от него не спазват 
правата, гарантирани в Хартата на 
основните права на Европейския съюз, 
въпросът се отнася по тяхно искане 
до компетентната комисия за 
тълкуването на Хартата на 
основните права. Становището на
въпросната комисия се прилага към 
доклада на водещата комисия.

Or. en

(Вж. измененията към член 38 – параграф -1 (нов) и член 38 a (нов))

Обосновка

Въвежда нова процедура за наблюдение спазването на основните права. Създава също 
право на малцинството.
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Изменение 4

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 38 – параграф -1 (нов)

Текст в сила Изменение

-1. Когато предложение за 
законодателен акт има финансови 
последици, Парламентът проверява 
дали са предвидени достатъчно 
финансови средства.

Or. en

Обосновка

Текстът на изменението е сходен с член 36, последна фраза, и се премества в член 38, 
като следствие от изменение 2.

Изменение 5

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 38 а (нов)

Текст в сила Изменение

Член 38а
Проверка на спазването на

принципите на субсидиарност и 
пропорционалност

1. При разглеждането на 
предложение за законодателен акт 
Парламентът обръща особено 
внимание на зачитането на 
принципите на субсидиарност и 
пропорционалност. Освен в случаите 
на неотложност, посочени в член 4 
от Протокола относно ролята на 
националните парламенти в 
Европейския съюз, Парламентът не 
приключва своето първо четене преди 
изтичането на срока от осем 
седмици, посочен в член 6 от 
Протокола относно прилагането на 
принципите на субсидиарност и на 
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пропорционалност.
2. Компетентната комисия по 
въпросите на спазването на принципа 
на субсидиарност може да реши да 
отправи препоръки на вниманието на 
водещата комисия по отношение на 
всяко предложение за законодателен 
акт.
3. Ако национален парламент 
изпрати до председателя обосновано 
становище съобразно член 3 от 
Протокола относно ролята на 
националните парламенти в 
Европейския съюз и член 6 от 
Протокола относно прилагането на 
принципите на субсидиарност и на 
пропорционалност, този документ се 
разпределя на водещата комисия и се 
изпраща за сведение на 
компетентната комисия по 
въпросите на спазването на принципа 
на субсидиарност. В случаите, когато 
Парламентът получи обосновано 
становище след приемането на 
доклада от водещата комисия, то се 
предоставя на всички членове преди 
гласуването под формата на 
документ за разглеждане в заседание. 
Председателят на водещата комисия 
може да изиска въпросът да бъде 
върнат за преразглеждане в комисия.
4. Когато обоснованите становища 
относно неспазването на принципа на 
субсидиарност от проект на 
законодателен акт съставляват поне 
една трета от гласовете, отредени 
на националните парламенти, или 
една четвърт – в случай на проект на 
законодателен акт, внесен въз основа 
член 76 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, Парламентът не взема решение 
преди вносителят на предложението 
да е заявил как смята да процедира.
5. Когато, в рамките на обикновената 
законодателна процедура, 
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обоснованите становища относно 
неспазването на принципа на 
субсидиарност от предложение за 
законодателен акт съставляват поне 
обикновено мнозинство от гласовете, 
отредени на националните 
парламенти, водещата комисия, след 
като е разгледала обоснованите 
становища, представени от 
националните парламенти и 
Комисията, и след като е изслушала 
становищата на компетентната 
комисия по въпросите на спазването 
на принципа на субсидиарност, може 
да препоръча на Парламента да 
отхвърли предложението на 
основание, че то нарушава принципа 
на субсидиарност. Такава препоръка 
може да бъде внесена и от една 
десета от членовете на Парламента. 
Становището на компетентната 
комисия по въпросите на спазването 
на принципа на субсидиарност се 
прилага към всяка подобна препоръка.
Препоръката се внася в Парламента 
за разискване и гласуване. Ако дадена 
препоръка за отхвърляне на 
предложение се приеме с мнозинство 
от подадените гласове, 
председателят на Парламента 
обявява процедурата за приключена. 
Ако Парламентът не отхвърли 
предложението, процедурата 
продължава като се вземат предвид 
всички одобрени от Парламента 
препоръки.
6. Ако Комитетът на регионите 
предаде на Парламента становище, в 
което се противопоставя на дадено 
предложение за законодателен акт на 
основание нарушаването на принципа 
на субсидиарност, становището се 
разпределя на водещата комисия и на 
компетентната комисия по 
въпросите на спазването на принципа 
на субсидиарност. Последната може 
да представи препоръки, които се 
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поставят на гласуване преди 
приключването на първото четене.

Or. en

Обосновка

Въвежда в Правилника за дейността новите процедури за националните парламенти 
с оглед на спазването на принципа на субсидиарност (процедура „жълт картон” и 
процедура „оранжев картон”). 
Тъй като съгласно член 8 от Протокола за прилагане на принципите на субсидиарност 
и пропорционалност Комитетът на регионите може да предяви иск на основание 
нарушаването на принципа на субсидиарност, Парламентът следва да обърне 
специално внимание на всяко становище на въпросния Комитет, което се обявява 
против предложен акт поради тази причина.

Изменение 6

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 44

Текст в сила Изменение

Консултации във връзка с инициативи 
на държава-членка

Законодателни процедури във връзка с 
инициативи на държава-членка

1. Инициативите на държава-членка по 
член 67, параграф 1 от Договора за ЕО 
или член 34, параграф 2 и член 42 от 
Договора за ЕС се разглеждат по реда 
на настоящия член и на членове от 36 -
39, 43 и 55 от настоящия правилник.

1. Инициативите на държава-членка по 
член 76 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз се разглеждат по реда на 
настоящия член и на членове от 36 до 39 
и на членове 43 и 55 от настоящия 
правилник.

2. Компетентната комисия може да 
покани представител на държавата-
членка, автор на инициативата, да 
представи предложението си пред нея. 
Представителят на държавата-членка 
може да бъде придружаван от 
председателството на Съвета.

2. Компетентната комисия може да 
покани представители на държавите-
членки, автори на инициативата, да 
представят инициативата си пред нея. 
Представителите може да бъдат 
придружавани от председателството на 
Съвета.

3. Преди да пристъпи към гласуване, 
компетентната комисия отправя питане 
към Комисията дали е изготвила 
позиция по инициативата, и ако това е 
така, кани Комисията да представи 

3. Преди да пристъпи към гласуване, 
компетентната комисия отправя питане 
към Комисията дали е изготвила 
позиция по инициативата, и ако това е 
така, кани Комисията да представи 
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позицията си пред нея. позицията си пред нея.
4. Когато две или повече предложения с 
еднаква законодателна цел, изхождащи 
от Комисията и/или държава-членка, са 
внесени в Парламента едновременно 
или в кратък интервал от време, те се 
разглеждат в общ доклад. В доклада 
компетентната комисия посочва към кой 
от текстовете предлага изменения и 
упоменава всички останали текстове в 
законодателната резолюция.

4. Когато две или повече предложения с 
еднаква законодателна цел, изхождащи 
от Комисията и/или държава-членка, са 
внесени в Парламента едновременно 
или в кратък интервал от време, те се 
разглеждат в общ доклад. В доклада 
компетентната комисия посочва към кой 
от текстовете предлага изменения и 
упоменава всички останали текстове в 
законодателната резолюция.

5. Срокът по член 39, параграф 1 от 
Договора за ЕС започва да тече от 
момента на обявяване в пленарно 
заседание, че Парламентът е получил 
на официалните езици на ЕС 
инициатива заедно с изложение на 
мотивите, удостоверяващо 
съответствието на инициативата с 
Протокола за прилагане на 
принципите на субсидиарност и 
пропорционалност, приложен към 
Договора за ЕО.

Or. en

Изменение 7

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 58 – параграф 1

Текст в сила Изменение

1. След приемането на позиция от 
Парламента по дадено предложение на 
Комисията, председателят и 
докладчикът на компетентната комисия 
следят развитието на процедурата, 
водеща до приемане на предложението 
от Съвета, по - специално, за да се 
гарантира спазването на ангажиментите, 
поети от Съвета или от Комисията към 
Парламента във връзка с приетите от 
него изменения. 

1. След приемането на позиция от 
Парламента по дадено предложение на 
Комисията, председателят и 
докладчикът на компетентната комисия 
следят развитието на процедурата, 
водеща до приемане на предложението 
от Съвета, по - специално, за да се 
гарантира спазването на ангажиментите, 
поети от Съвета или от Комисията към 
Парламента във връзка с приетата от 
него позиция.
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Or. en

Обосновка

Не се отнася до българския текст.

Изменение 8

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 59 – подзаглавие 1

Текст в сила Изменение

Процедура на съвместно вземане на 
решение

Обикновена законодателна процедура

Or. en

Изменение 9

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 60

Текст в сила Изменение

Член 60 заличава се
Процедура по съгласуване, предвидена 
в Съвместната декларация от 1975 г.
1. В случай на важни общностни 
решения, когато Съветът има 
намерение да се отклони от 
становището на Парламента, 
последният може при даване на 
становището си да открие процедура 
по съгласуване със Съвета, с 
активното участие на Комисията.
2. Процедурата се открива от 
Парламента, по негова собствена 
инициатива или по инициатива на 
Съвета.
3. По отношение на състава на 
делегацията в Помирителния 
комитет, процедурата, която се 
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следва, и докладването на 
постигнатите резултати на 
Парламента се прилагат 
разпоредбите на член 68.
4. Резултатите от процедурата по 
съгласуване се докладват от 
компетентната комисия. Докладът 
се обсъжда и гласува от Парламента.

Or. en

Обосновка

С новите разпоредби относно бюджета и многогодишната финансова рамка, 
съвместната декларация от 1975 г. става неактуална.

Изменение 10

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 61 – заглавие

Текст в сила Изменение

Съобщаване на общата позиция на 
Съвета

Съобщаване на позицията на Съвета

(Хоризонтално изменение: текстът 
„обща(та) позиция на Съвета” или 
„обща(та) позиция” се замества 
навсякъде в Правилника за дейността с 
текста „позиция(та) на Съвета” или 
„позиция(та)”

Or. en

Обосновка

Не се отнася до българския текст.

Изменение 11

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 62 – параграф 1 – алинея 2
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Текст в сила Изменение

За всяко удължаване на срокове по 
член 252, буква ж) от Договора за ЕО 
или по член 39, параграф 1 от 
Договора за ЕС, председателят иска 
съгласието на Съвета.

заличава се

Or. en

Обосновка

В Лисабонския договор вече не се съдържат разпоредбите, на които се позовава тази
разпоредба.

Изменение 12

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 62 – параграф 2

Текст в сила Изменение

2. Председателят уведомява Парламента 
за всяко удължаване на сроковете по 
член 251, параграф 7 от Договора за 
ЕО, независимо дали инициативата е на 
Парламента или на Съвета.

2. Председателят уведомява Парламента 
за всяко удължаване на сроковете по 
член 294, параграф 14 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, независимо дали инициативата е 
на Парламента или на Съвета.
(Хоризонтално изменение: номерацията 
на членовете в Договора за ЕС и 
Договора за ЕО е адаптирана в 
Правилника за дейността спрямо 
консолидираните версии на Договора за 
Европейски съюз и Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз).

Or. en

Обосновка

Не се отнася до българския текст.
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Изменение 13

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 62 – параграф 3

Текст в сила Изменение

3. След консултации с председателя 
на компетентната комисия, 
председателят на Парламента може 
да се съгласи с искане на Съвета за 
удължаване на всеки от сроковете по 
член 252, буква ж) от Договора за ЕО.

заличава се

Or. en

Обосновка

Вж. изменение на член 62 – параграф 1 – алинея 2.

Изменение 14

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 65 – параграф 4

Текст в сила Изменение

4. По дерогация от параграф 3, ако 
отхвърлянето от страна на 
Парламента попада в хипотезите на 
член 252 от Договора за ЕО, 
председателят приканва Комисията 
да оттегли предложението си. Ако 
Комисията оттегли предложението 
си, председателят обявява на 
пленарно заседание, че 
законодателната процедура е 
приключена.

заличава се

Or. en

Обосновка

Член 252 от Договора за ЕО беше заличен.
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Изменение 15

Правилник за дейността на Европейския парламент
Заглавие на Глава 6 а (нова) (добавя се след член 74 и преди Глава 7)

Текст в сила Изменение

ГЛАВА 6а
КОНСТИТУЦИОННИ ВЪПРОСИ

Or. en

Изменение 16

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 74 а (нов) (добавя се в Глава 6 а (нова))

Текст в сила Изменение

Член 74а
Обикновено преразглеждане на 

Договорите
1. Съгласно членове 41 и 48 
компетентната комисия може да 
внесе в Парламента доклад с 
предложения до Съвета за изменение 
на Договорите.
2. Ако Европейският съвет реши да 
свика Конвент, представителите на 
Парламента се определят от 
Парламента по предложение на 
Председателския съвет.
Делегацията на Парламента избира 
свой ръководител и свои кандидати за 
членство във всички ръководни групи 
или служби, създадени от Конвента.
3. Когато Европейският съвет поиска 
одобрението на Парламента по 
решение да не се свиква Конвент за 
разглеждането на предложените 
изменения на Договорите, въпросът се 
разпределя на компетентната 
комисия за разглеждане съгласно член 
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81.

Or. en

Обосновка

Вероятно не във всички случаи е най-ефективно делегацията на Парламента да се 
председателства от член на ръководна група, служба или Президиума на Конвента.

Изменение 17

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 74 б (нов) (добавя се след Глава 6 а (нова))

Текст в сила Изменение

Член 74б
Опростено преразглеждане на 

Договорите
Съгласно членове 41 и 48 
компетентната комисия може да 
внесе в Парламента, съгласно 
процедурата по член 48, параграф 6 
от Договора за Европейския съюз, 
доклад с предложения до Европейския 
съвет за цялостно или частично 
преразглеждане на разпоредбите на 
Част 3 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз.

Or. en

Обосновка

Отразява новото право на Парламента да предлага промени в Договорите, което 
беше въведено с Лисабонския договор.

Изменение 18

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 74 в (нов) (добавя се в Глава 6 а (нова))
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Текст в сила Изменение

Член 74в
Договори за присъединяване

1. Всяка кандидатура на европейска 
държава за членство в Европейския 
съюз се разпределя на компетентната 
комисия за разглеждане.
2. По предложение на 
компетентната комисия, на 
политическа група или на най-малко 
40 членове на ЕП, Парламентът 
може да реши да покани Комисията и 
Съвета да вземат участие в 
разисквания преди започването на 
преговори със страна-кандидатка за 
членство в ЕС.
3. В хода на преговорите Комисията и 
Съветът редовно и изчерпателно 
информират, ако е необходимо при 
условията на поверителност, 
компетентната комисия за 
напредъка на преговорите.
4. На всеки етап от преговорите 
Парламентът може, въз основа на 
доклад на компетентната комисия, 
да приема препоръки и да изисква те 
да бъдат взети предвид преди 
сключването на договор за 
присъединяване на страна-
кандидатка към Европейския съюз.
5. След приключване на преговорите, 
но преди подписването на 
споразумение, проектът на 
споразумение се представя в 
Парламента за одобрение в 
съответствие с член 81.

Or. en
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Изменение 19

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 74 г (нов) (добавя се в Глава 6 а (нова))

Текст в сила Изменение

Член 74г

Оттегляне от Съюза
Ако дадена държава-членка желае да 
се оттегли от Съюза съгласно член 50 
от Договора за Европейския съюз, 
въпросът се отнася до 
компетентната комисия на 
Парламента. Разпоредбите на член 
74в се прилагат mutatis mutandis. 
Парламентът взема решение относно 
одобрение на споразумение за 
оттегляне с мнозинство от 
подадените гласове.

Or. en

Обосновка

Покрива новата възможност за оттегляне от Съюза.

Изменение 20

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 74 д (нов) (добавя се към глава 6 а (нова))

Текст в сила Изменение

Член 74д
Нарушаване на основни принципи от 

страна на държава-членка
1. Парламентът може, въз основа на 
специален доклад на компетентната 
комисия, изготвен в съответствие с 
членове 41 и 48:
а) да гласува мотивирано 
предложение, с което Съветът се 
призовава да предприеме действия в 
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съответствие с член 7, параграф 1 от 
Договора за Европейския съюз;
б) да гласува предложение, с което 
Комисията или държавите-членки се 
призовават да внесат предложение по 
член 7, параграф 2 от Договора за 
Европейския съюз;
в) да гласува предложение, с което 
Съветът се призовава да предприеме 
действия в съответствие с член 7, 
параграф 3 или, впоследствие, в 
съответствие с член 7, параграф 4 от 
Договора за Европейския съюз.
2. Всяко искане от Съвета за 
одобрение на предложение, 
представено в съответствие с член 7, 
параграфи 1 и 2 от Договора за 
Европейския съюз, заедно с 
представените от заинтересованата 
държава-членка бележки, се обявяват 
пред Парламента и се разпределят на 
компетентната комисия в 
съответствие с член 81. Освен в 
неотложни и обосновани случаи, 
Парламентът се произнася въз основа 
на предложение на компетентната 
комисия.
3. Решенията по параграфи 1 и 2 се 
вземат с мнозинство от две трети 
от подадените гласове, 
представляващи мнозинството от 
членовете на Парламента.
4. С разрешението на 
Председателския съвет 
компетентната комисия може да 
представи придружаващо 
предложение за резолюция. В това 
предложение за резолюция се изразява 
становището на Парламента по 
отношение на определено сериозно 
нарушение, извършено от държава-
членка, подходящите санкции, както 
и относно тяхното изменение или 
отмяна.
5. Компетентната комисия 
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гарантира предоставянето на пълна 
информация на Парламента и, по 
целесъобразност, провеждането на 
консултации с Парламента по всички 
мерки за предприемане на последващи 
действия по даденото от него 
одобрение по параграф 3. Съветът се 
приканва да направи преглед на 
развитието на въпроса. По 
предложение на компетентната 
комисия, изготвено с разрешение на 
Председателския съвет, 
Парламентът може да приема 
препоръки до Съвета.

Or. en

(Това изменение възпроизвежда почти изцяло формулировката на настоящия член 102, 
който ще бъде заличен, ако това изменение бъде прието, като добавя препратка към 

член 41)

Обосновка

Възпроизвежда с малки промени формулировката на настоящия член 102.

Изменение 21

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 74 е (нов) (добавя се към глава 6 а (нова))

Текст в сила Изменение

Член 74е
Състав на Парламента

Достатъчно време преди края на 
парламентарен мандат 
Парламентът може, въз основа на 
доклад на компетентната си 
комисия, съставен в съответствие с 
член 41, да направи предложение за 
промяна на състава си. 
Проекторешението на Европейския 
съвет за определяне на състава на 
Парламента се разглежда в 
съответствие с член 81.
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Or. en

Обосновка

Съответства на новото право на инициатива съгласно член 14, параграф 2, алинея 2 
от ДЕС.

Изменение 22

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 82 (добавя се като член 74 ж в глава 6 а (нова))

Текст в сила Изменение

Член 82 Член 73а

Процедури в рамките на Парламента Засилено сътрудничество между 
държавите-членки

1. Исканията от държави-членки или 
предложенията на Комисията за 
въвеждане на засилено сътрудничество 
между държави-членки и за 
консултации с Парламента съгласно 
член 40а, параграф 2 от Договора за 
ЕС се разпределят от председателя за 
разглеждане от компетентната комисия. 
В зависимост от случая се прилагат 
разпоредбите на членове 37, 38, 39, 43, 
от 53 до 60 и 81 от настоящия 
правилник.

1. Исканията за въвеждане на засилено 
сътрудничество между държави-членки 
съгласно член 20 от Договора за 
Европейския съюз се разпределят от 
председателя за разглеждане от 
компетентната комисия. В зависимост 
от случая се прилагат разпоредбите на 
членове 37, 38, 39, 43, от 53 до 59 и 81 
от настоящия правилник.

2. Компетентната комисия проверява 
съответствието с член 11 от Договора за 
ЕО и с членове 27а, 27б, 40, 43, 44 и 44а
от Договора за ЕС.

2. Компетентната комисия проверява 
съответствието с член 20 от Договора за 
Европейския съюз и с членове от 326 до 
334 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз.

3. Последващи актове, предложени в 
рамките на вече установено засилено 
сътрудничество, се разглеждат от 
Парламента по процедурите, които се 
прилагат в случаите, когато няма 
установено засилено сътрудничество.

3. Последващи актове, предложени в 
рамките на вече установено засилено 
сътрудничество, се разглеждат от 
Парламента по процедурите, които се 
прилагат в случаите, когато няма 
установено засилено сътрудничество.
Прилагат се разпоредбите на член 43.

Or. en
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Изменение 23

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 75

Текст в сила Изменение

Член 75 заличава се
Общ бюджет

Процедурите по прилагане при 
разглеждане на общия бюджет на 
Европейския съюз и на 
допълнителните бюджети съгласно 
финансовите разпоредби на 
Договорите за създаване на 
Европейските общности се приемат с 
резолюция на Парламента и се 
прилагат към настоящия правилник1.
1Виж Приложение V.

Or. en

Обосновка

Тъй като Приложение V е включено в Правилника, тази разпоредба вече не е 
необходима.

Изменение 24

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 75 а (нов) (добавя се към глава 7 - Бюджетни процедури)

Текст в сила Изменение

Член 75а
Многогодишна финансова рамка

Когато Съветът изисква одобрението 
на Парламента по отношение на 
предложение за регламент относно 
многогодишната финансова рамка, 
въпросът се разпределя на 
компетентната комисия в 
съответствие с процедурата по член 
81. За одобрението на Парламента са 
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необходими гласовете на 
мнозинството от неговите членове.

Or. en

Обосновка

Отразява факта, че Многогодишната финансова рамка стана законодателен акт, за 
който е необходимо одобрението на Парламента.

Изменение 25

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 75 б (нов)

Текст в сила Изменение

Член 75б
1. На членовете на ЕП се 
предоставят следните документи:
а) представеният от Комисията 
проектобюджет;
б) резюме на Съвета от 
разискванията му по 
проектобюджета;
в) позицията на Съвета относно 
проектобюджета, съставена в 
съответствие с член 314, параграф 3 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз;
г) всяко проекторешение относно 
временните дванадесети части 
съобразно член 315 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз.
2. Тези документи се разпределят на 
водещата комисия. Всяка 
заинтересувана комисия може да 
изрази становище. 
3. Ако други комисии желаят да 
дадат становища, председателят на 
Парламента определя срока, в който 
те трябва да представят 
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становищата си на водещата 
комисия.

Or. en

(Това изменение възпроизвежда отчасти формулировката на настоящия член 1 от 
Приложение V, който ще бъде заличен, ако това изменение бъде прието)

Изменение 26

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 75 в (нов)

Текст в сила Изменение

Член 75в
Разглеждане на проектобюджета –

първа фаза
1. При посочените по-долу условия 
всеки член на Парламента може да 
внася и да се изказва в подкрепа на 
проектоизменения към 
проектобюджета.
2. Проектоизмененията са допустими 
само ако са внесени в писмена форма и 
са подписани най-малко от тридесет 
и седем членове на Парламента или са 
внесени от името на политическа 
група или комисия, уточняват 
бюджетната позиция, за която се 
отнасят, и гарантират 
поддържането на баланс между 
приходи и разходи. В 
проектоизмененията трябва да се 
съдържа цялата информация, 
свързана с бележките по 
съответната бюджетна позиция.
Всички проектоизменения на 
проектобюджета трябва да бъдат 
мотивирани в писмена форма.

3. Председателят определя срок за 
внасяне на проектоизменения.
4. Водещата комисия дава 
становището си по представените 
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текстове преди обсъждането им в 
Парламента.
Проектоизменения, които са били 
отхвърлени от водещата комисия, не 
се поставят на гласуване на пленарно 
заседание, освен ако това е било 
поискано в писмена форма от 
комисия или най-малко от 
четиридесет членове на Парламента 
преди изтичането на краен срок, 
определен от председателя; този 
краен срок в никакъв случай не може 
да е по-малък от двадесет и четири 
часа преди началото на гласуването.
5. Проектоизменения към 
бюджетната прогноза на 
Парламента, които са подобни на 
вече отхвърлени от Парламента 
проектоизменения при съставянето 
на прогнозата, се обсъждат само ако 
водещата комисия е дала 
положително становище.
6. Независимо от член 55, параграф 2 
от правилника, Парламентът гласува 
поотделно и последователно:
- всяко проектоизменение,
- всеки раздел на проектобюджета,
- предложение за резолюция относно 
проектобюджета.
Продължават да се прилагат обаче 
разпоредбите на член 161, параграфи 4 
до 8 от Правилника.
7. Членове, глави, дялове и раздели от 
проектобюджета, по които не са 
били внесени проектоизменения, се 
считат за приети.
8. За приемането на 
проектоизменения са необходими 
гласовете на мнозинството от 
членовете на Парламента.
9. Ако Парламентът е изменил 
проектобюджета, така измененият 
проектобюджет се изпраща на 
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Съвета и на Комисията, заедно с 
обосновките.
10. Протоколът от заседанието, на 
което Парламентът се е произнесъл 
по проектобюджета, се изпраща на 
Съвета и на Комисията.

Or. en

(Това изменение възпроизвежда отчасти формулировката на настоящия член 3 от 
Приложение V, който ще бъде заличен, ако това изменение бъде прието)

Изменение 27

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 75 г (нов)

Текст в сила Изменение

Член 75г
Финансов триалог

Председателят участва в редовни 
срещи между председателите на 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията, свиквани по инициатива 
на Комисията, в рамките на 
бюджетните процедури, посочени в 
дял ІІ на Част шеста от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз. Председателят взема всички 
необходими мерки за насърчаване на 
консултациите и сближаване на 
позициите на институциите с цел 
улесняване на прилагането на 
гореспоменатите процедури.
Председателят на Парламента може 
да делегира тази задача на заместник-
председател, който има опит в 
бюджетната област или на 
председателя на компетентната по 
бюджетните въпроси комисия.

Or. en
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Изменение 28

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 75 д (нов)

Текст в сила Изменение

Член 75д
Бюджетно съгласуване

1. Председателят на Парламента 
свиква помирителния комитет в 
съответствие с член 314, параграф 4 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз.
2. Броят на членовете на 
делегацията, която представлява 
Парламента на заседанията на 
помирителния комитет в рамките на 
бюджетната процедура, е равен на 
броя на членовете на делегацията на 
Съвета.
3. Членовете на делегацията се 
определят от политическите групи 
всяка година, преди Парламентът да 
гласува позицията на Съвета, за 
предпочитане измежду членовете на 
компетентната по бюджетните 
въпроси комисия и на други 
заинтересовани комисии. 
Делегацията се оглавява от 
председателя на Парламента. 
Председателят на Парламента може 
да делегира тази функция на 
заместник-председател, който има 
опит в бюджетната област, или на 
председателя на компетентната по 
бюджетните въпроси комисия.
4. Прилагат се разпоредбите на член 
68, параграфи 2, 4, 5, 7 и 8.
5. Когато в рамките на 
помирителния комитет се постигне 
съгласие по общ текст, въпросът се 
включва в дневния ред на заседание на 
Парламента, което се провежда в 
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срок от четиринадесет дни от 
датата на това съгласие. Общият 
текст се предоставя на всички 
членове на ЕП: Прилагат се 
разпоредбите на член 69, параграфи 2 
и 3.
6. Общият текст се гласува веднъж в 
цялост. Гласуването е поименно. 
Общият текст се счита за одобрен, 
освен ако бъде отхвърлен с 
мнозинство от членовете на 
Парламента
7. Ако Парламентът одобри общия 
текст, а Съветът го отхвърли, 
компетентната комисия може да 
внесе за потвърждение всички или 
част от измененията, които 
Парламентът е внесъл в позицията 
на Съвета, в съответствие с член 314, 
параграф 7, буква г) от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз.
Гласуването за потвърждение се 
включва в дневния ред на заседание на 
Парламента, което се провежда в 
четиринадесетдневен срок от 
датата на съобщението на Съвета, 
че отхвърля съвместния текст.
Измененията се считат за 
потвърдени, ако са одобрени с 
мнозинство на членовете на 
Парламента и мнозинство от три 
пети от подадените гласове.

Or. en

Изменение 29

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 75 е (нов)

Текст в сила Изменение

Член 75е
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Окончателно приемане на бюджета
Когато председателят се увери, че 
бюджетът е приет в съответствие с 
разпоредбите на член 314 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз, той обявява на пленарно 
заседание, че бюджетът е 
окончателно приет. Той предприема 
необходимите действия за 
публикуването му в Официален 
вестник.

Or. en

(Това изменение възпроизвежда отчасти формулировката на настоящия член 4 от 
Приложение V, който ще бъде заличен, ако това изменение бъде прието)

Изменение 30

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 75 ж (нов)

Текст в сила Изменение

Член 75ж
Режим на временните суми от една 

дванадесета
1. Всяко решение на Съвета за 
разрешаване на разходи, надвишаващи 
временната сума от една дванадесета 
за разходи, се разпределя на 
компетентната комисия.
2. Компетентната комисия може да 
внесе проекторешение за намаляване 
на разходите по параграф 1. 
Парламентът взема решение по него в 
срок от 30 дни след приемането на 
решението на Съвета.
3. Парламентът взема решение с 
мнозинство от своите членове.

Or. en
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(Това изменение възпроизвежда отчасти формулировката на настоящия член 7 от 
Приложение V, който ще бъде заличен, ако това изменение бъде прието)

Изменение 31

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 79 а (нов)

Текст в сила Изменение

Член 79а
Процедура, която следва да се прилага 

при изготвянето на бюджетната 
прогноза на Парламента

1. По отношение на бюджета на 
Парламента, Бюрото и комисията, 
компетентна за бюджета, вземат на 
последователни етапи решения 
относно:
а) щатното разписание;
б) предварителния проект на 
бюджетна прогноза и проекта на 
бюджетна прогноза.
2. Решенията относно щатното 
разписание се вземат при спазване на 
следната процедура:
а) Бюрото изготвя щатното 
разписание за всяка финансова година;
б) между Бюрото и комисията, 
компетентна за бюджета, се прилага 
процедура по съгласуване в случаите, 
когато становището на последната 
се различава от първоначалните 
решения, взети от Бюрото;
в) в края на процедурата 
окончателното решение за 
прогнозата за щатното разписание се 
взема от Бюрото, в съответствие с 
член 207, параграф 3 от Правилника, 
без да се нарушават решенията, 
взети по реда на член 314 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз.
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3. По отношение на самата 
бюджетна прогноза процедурата за 
изготвянето Й започва веднага след 
като Бюрото вземе окончателно 
решение за щатното разписание. 
Етапите на тази процедура са 
посочени в член 79 от Правилника, а 
именно: когато позициите на 
комисията, компетентна за 
бюджета, и на Бюрото силно се 
различават, се прилага процедура по 
съгласуване.

Or. en

(Това изменение възпроизвежда почти напълно формулировката на настоящия член 8 
от Приложение V, който ще бъде заличен, ако това изменение бъде прието). Ако това 

изменение се приеме, член 79, параграф 7 от Правилника също се заличава.)

Изменение 32

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 81 – заглавие

Текст в сила Изменение

Процедура на одобрение Процедура на одобрение
(Хоризонтално изменение: (не се отнася 
до българския текст)

Or. en

Обосновка

Не се отнася до българския текст.

Изменение 33

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 81 – параграф 1

Текст в сила Изменение

1. Когато се иска одобрението на 1. Когато се иска одобрението на 
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Парламента за предложен акт, той взема 
решението си въз основа на препоръка 
на компетентната комисия за приемане 
или отхвърляне на съответния акт.

Парламента за предложен акт, той взема 
решението си въз основа на препоръка 
на компетентната комисия за приемане 
или отхвърляне на съответния акт.

Парламентът се произнася с едно 
гласуване по актовете, за които според 
договорите за ЕО или ЕС се иска 
неговото одобрение, като не могат да се 
внасят никакви изменения. 
Необходимото мнозинство за даване на 
одобрение е мнозинството, посочено в 
съответния член от Договора за ЕО или 
Договора за ЕС, който съставлява 
правното основание на предлагания акт.

Парламентът се произнася с едно 
гласуване по актовете, за които според 
Договора за Европейския съюз или 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз се иска неговото 
одобрение, като не могат да се внасят 
никакви изменения. Необходимото 
мнозинство за даване на одобрение е 
мнозинството, посочено в съответния 
член от Договора за Европейския съюз
или Договора за функционирането на 
Европейския съюз, който съставлява 
правното основание на предлагания акт.

Or. en

Обосновка

Терминологична корекция.

Изменение 34

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 81 – параграф 2

Текст в сила Изменение

2. По отношение на договорите за 
присъединяване, международните 
споразумения и установяването на 
сериозно и трайно нарушаване на общи 
принципи от страна на държава-членка 
се прилагат съответно разпоредбите на 
членове 89, 90 и 102. За процедура за 
засилено сътрудничество в област, за 
която се прилага процедурата по член 
251 от Договора за ЕО, се прилагат 
разпоредбите на член 82 от настоящия 
правилник.

2. По отношение на договорите за 
присъединяване, международните 
споразумения и установяването на 
сериозно и трайно нарушаване на общи 
принципи от страна на държава-членка 
се прилагат съответно разпоредбите на 
членове 89, 90 и 102. За процедура за 
засилено сътрудничество в област, за 
която се прилага обикновената 
законодателна процедура, се прилагат 
разпоредбите на член 82 от настоящия 
правилник

(Хоризонтално изменение: думите 
„процедурата по член 251 от Договора 
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за ЕО” се заменят в целия текст на 
Правилника за дейността с думите 
„обикновената законодателна 
процедура”)

Or. en

Изменение 35

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 81 – параграф 3

Текст в сила Изменение

3. Когато се иска одобрението на 
Парламента за законодателно 
предложение, с оглед улесняване на 
положителния резултат от процедурата, 
компетентната комисия може да реши 
да представи на Парламента междинен 
доклад по предложението на 
Комисията с предложение за 
резолюция, съдържащо препоръки за 
изменение или прилагане на 
законодателното предложение.

3. Когато се иска одобрението на 
Парламента за предложен 
законодателен акт или предвиден 
международен договор, с оглед 
улесняване на положителния резултат 
от процедурата, компетентната комисия 
може да реши да представи на 
Парламента междинен доклад по 
предложението с предложение за 
резолюция, съдържащо препоръки за 
промяна или прилагане на предлагания 
акт.

Ако Парламентът одобри поне една 
препоръка, председателят изисква 
допълнително обсъждане със Съвета.
Компетентната комисия формулира 
окончателната си препоръка относно 
одобрението на Парламента в 
зависимост от резултата от 
обсъждането със Съвета.

(Хоризонтално изменение: с изключение 
на членове 56 и 57, текстът 
„предложение на Комисията” и 
„законодателно предложение” се 
заменя в целия текст на Правилника за 
дейността с думите „предложение за 
законодателен акт” или „предложен 
законодателен акт”, както е 
граматически правилно .)
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Or. en

Изменение 36

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 87 а (нов)

Текст в сила Изменение

Член 87а
Делегирани актове

Когато законодателен акт делегира 
на Комисията правомощието да 
допълва или изменя определени 
несъществени елементи на 
законодателен акт, компетентната 
комисия:
- проучва всеки проект на делегиран 
акт, когато той е предаден на 
Парламента с цел упражняване на 
контрол в рамките на срок, определен 
от законодателния акт;
- може да представи на Парламента, 
в рамките на предложение за 
резолюция, всяко подходящо 
предложение в съответствие с 
разпоредбите на законодателния акт.
Прилагат се разпоредбите на член 88, 
с необходимите изменения.

Or. en

Обосновка

Този член има за цел да въведе новия режим на делегирани актове в Правилника за 
дейността.

Изменение 37

Правилник за дейността на Европейския парламент
Дял II a (нов) (добавя се преди глава 12)
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Текст в сила Изменение

ДЯЛ IIa
ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ

Or. en

Обосновка

Въвежда се, за да се подчертае значението на въпроса.

Изменение 38

Правилник за дейността на Европейския парламент
Глава 12 – заглавие

Текст в сила Изменение

ДОГОВОРИ И МЕЖДУНАРОДНИ 
СПОРАЗУМЕНИЯ

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

Or. en

Обосновка

Резултат от преустройството на главите.

Изменение 39

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 92

Текст в сила Изменение

Член 92 заличава се
Назначаване на Върховен 

представител за общата външна 
политика и политика на сигурност

1. Преди назначаването на Върховния 
представител за общата външна 
политика и политика на сигурност, 
председателят кани 
председателстващия Съвета да 
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направи изявление пред Парламента 
съгласно член 21 от Договора за ЕС. 
Председателят кани и председателя 
на Комисията да направи изявление 
по същия повод.
2. След назначаването на новия 
Върховен представител за общата 
външна политика и политика на 
сигурност съгласно член 207, параграф 
2 от Договора за ЕО, но преди 
неговото официално встъпване в 
длъжност, председателят на 
Парламента го кани да направи 
изявление пред и да отговаря на 
въпроси на компетентната комисия.
3. След изявленията и отговорите по 
параграфи 1 и 2 и по инициатива на 
компетентната комисия или по реда 
на член 121 Парламентът може да 
формулира препоръка.

Or. en

Обосновка

Върховният представител за общата външна политика и политика на сигурност 
става член на Комисията. Следователно вече не са необходими специални разпоредби.

Изменение 40

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 93 – заглавие

Текст в сила Изменение

Назначаване на специални 
представители за целите на общата 

външна политика и политика на 
сигурност

Специални представители

Or. en

Изменение 41
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Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 93 – параграф 4 а (нов)

Текст в сила Изменение

4a. Специален представител, 
назначен от Съвета с мандат по 
конкретни политически въпроси, 
може да бъде канен за изявление пред 
компетентната комисия по негова 
собствена инициатива или по 
инициатива на Парламента.

Or. en

(Това изменение възпроизвежда отчасти формулировката на настоящия член 94, 
параграф 3, който ще бъде заличен, ако това изменение бъде прието)

Обосновка

Тази формулировка позволява специалните представители да се канят, когато е 
необходимо, а не само по случай тяхното назначаване.

Изменение 42

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 94

Текст в сила Изменение

Член 94 заличава се
Изявления на Върховния 

представител за общата външна 
политика и политика на сигурност и 

на специалните представители
1. Върховният представител за 
общата външна политика и 
политика на сигурност се кани да 
прави изявления в Парламента най-
малко четири пъти годишно. 
Прилагат се разпоредбите на член 
110.
2. Върховният представител се кани 
най-малко четири пъти годишно да 
участва в заседанията на 
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компетентната комисия, да направи 
изявление и да отговаря на въпроси. 
Върховният представител може да 
бъде канен и по други поводи, когато 
комисията счита това за необходимо, 
или по негова собствена инициатива.
3. Когато специален представител е 
назначен от Съвета с мандат по 
конкретни политически въпроси, той 
може да бъде канен за изявление пред 
компетентната комисия по негова 
собствена инициатива или по 
инициатива на Парламента.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на член 92.

Изменение 43

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 96 – параграф 2

Текст в сила Изменение

2. Заинтересованите комисии се стремят 
редовно и своевременно да получават от 
Върховния представител за общата 
външна политика и политика на 
сигурност, от Съвета и от Комисията 
информация относно развитието и 
провеждането на общата външна 
политика и политика на сигурност на 
Съюза, относно предвижданите разходи 
всеки път, когато в рамките на тази 
политика се приема решение, което 
води до финансови последици, и 
относно всички други финансови 
аспекти, свързани с изпълнението на 
действията по тази политика. По 
изключение, по искане на Комисията, на 
Съвета или на Върховния представител, 
дадена комисия може да вземе решение 

2. Заинтересуваните комисии се стремят 
редовно и своевременно да получават от 
заместник-председателя на 
Комисията/върховния представител 
на Съюза по въпросите на външните 
работи и политиката на сигурност, 
от Съвета и от Комисията информация 
относно развитието и провеждането на 
общата външна политика и политика на 
сигурност на Съюза, относно 
предвижданите разходи всеки път, 
когато в рамките на тази политика се 
приема решение, което води до 
финансови последици, и относно всички 
други финансови аспекти, свързани с 
изпълнението на действията по тази 
политика. По изключение, по искане на 
Комисията, на Съвета или на Върховния 
представител, дадена комисия може да 
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за провеждане на закрити заседания. вземе решение за провеждане на 
закрити заседания.

(Хоризонтално изменение: „Върховен 
представител за общата външна 
политика и политика на сигурност” се 
заменя в целия текст на Правилника за 
дейността със „заместник-
председател на Комисията/върховен 
представител на Съюза по въпросите 
на външните работи и политиката на 
сигурност”).

Or. en

Изменение 44

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 96 – параграф 3

Текст в сила Изменение

3. Ежегодно се провеждат разисквания 
по утвърдения от Съвета
консултативен документ относно 
главните аспекти и основните решения 
във външната политика и политиката на 
сигурност, включително техните 
финансови последици за бюджета на 
Съюза. Прилагат се процедурите, 
предвидени в член 110.

3. Два пъти годишно се провеждат 
разисквания по утвърдения от 
заместник-председателя на 
Комисията/върховния представител 
на Съюза по въпросите на външните 
работи и политиката на сигурност
консултативен документ относно 
главните аспекти и основните решения 
във външната политика и политиката на 
сигурност, включително общата 
политика на сигурност и отбрана и 
финансовите последици за бюджета на 
Съюза. Прилагат се процедурите, 
предвидени в член 110.

Or. en

Изменение 45

Правилник за дейността на Европейския парламент
Глава 14 – заглавие
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Текст в сила Изменение

ПОЛИЦЕЙСКО И СЪДЕБНО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО 

НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ

заличава се

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба стана неактуална.

Изменение 46

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 99

Текст в сила Изменение

Член 99 заличава се
Предоставяне на информация на 

Парламента в областта на 
полицейското и съдебно 

сътрудничество по 
наказателноправни въпроси

1. Компетентната комисия 
гарантира, че на Парламента се 
предоставя пълна и редовна 
информация за дейностите в 
областта на полицейското и съдебно 
сътрудничество по 
наказателноправни въпроси, както и 
че становищата му надлежно се 
вземат предвид при приемането от 
Съвета на общи позиции, с които 
съгласно член 34, параграф 2, буква а) 
от Договора за ЕС се определя подхода 
на Съюза към конкретен въпрос.
2. По изключение, по искане на 
Комисията или на Съвета, определена 
комисия може да реши да провежда 
закрити заседания.
3. Разискванията по член 39, параграф 
3 от Договора за ЕС се провеждат по 
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реда, предвиден в член 110, параграфи 
2, 3 и 4 от настоящия правилник.

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба стана неактуална.

Изменение 47

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 100

Текст в сила Изменение

Член 100 заличава се
Консултации с Парламента в 

областта на полицейското и съдебно 
сътрудничество по 

наказателноправни въпроси
Консултациите с Парламента по 
член 34, параграф 2, букви б), в) и г) от 
Договора за ЕС се провеждат по реда 
на членове от 36 до 39 и членове 43, 44 
и 55 от настоящия правилник.
По целесъобразност, разглеждането 
на предложението се включва най-
късно в дневния ред на заседанието, 
непосредствено предхождащо 
датата, на която изтича срока, 
определен в съответствие с член 39, 
параграф 1 от Договора за ЕС.
Когато се провеждат консултации с 
Парламента по проекторешението на 
Съвета за назначаване на директора и 
членовете на управителния съвет на 
Европол, се прилагат разпоредбите на 
член 108 с необходимите изменения.

Or. en
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Обосновка

Тази разпоредба стана неактуална.

Изменение 48

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 101

Текст в сила Изменение

Член 101 заличава се
Препоръки в областта полицейското 

и съдебно сътрудничество по 
наказателноправни въпроси

1. Компетентната комисия по 
въпросите на полицейското и съдебно 
сътрудничество по 
наказателноправни въпроси може, 
след получаване на разрешение от 
Председателския съвет или въз основа 
на предложение по смисъла на член 
121, да формулира препоръки до 
Съвета в областите, уредени в дял VI 
от Договора за ЕС.
2. В неотложни случаи разрешението 
по параграф 1 може да бъде дадено от 
председателя на Парламента, който 
може също така да дава разрешение 
за провеждането на извънредно 
заседание на съответната комисия.
3. Така формулираните препоръки се 
включват в дневния ред на 
следващата месечна сесия. Прилагат 
се разпоредбите на член 97, параграф 
4 с необходимите изменения.
(Виж и тълкуването към член 121)

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба стана неактуална.
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Изменение 49

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 105

Текст в сила Изменение

1. След като Съветът е постигнал 
съгласие за определена кандидатура за 
председател на Комисията, 
председателят на Парламента кани 
кандидата да направи изявление и да 
представи политическите си насоки 
пред Парламента. След изявлението се 
провеждат разисквания. 

1. След като Европейският съвет 
предлага кандидатура за председател на 
Комисията, председателят на 
Парламента кани кандидата да направи 
изявление и да представи политическите 
си насоки пред Парламента. След 
изявлението се провеждат разисквания.

Съветът се кани за участие в 
разискванията. 

Европейският съвет се кани за участие 
в разискванията. 

2. Парламентът одобрява или отхвърля
предложената кандидатура с 
мнозинство от подадените гласове.

2. Парламентът избира председателя 
на Комисията с мнозинство от всички 
свои членове.

Гласуването е тайно. Гласуването е тайно.
3. Ако кандидатът бъде избран, 
председателят уведомява за това Съвета 
и изисква от него и от новоизбрания 
председател на Комисията да предложат 
с общо съгласие кандидатите за 
различните постове на членове на 
Комисията.

3. Ако кандидатът бъде избран, 
председателят уведомява за това Съвета 
и изисква от него и от новоизбрания 
председател на Комисията да предложат
с общо съгласие кандидатите за 
различните постове на членове на 
Комисията.

4. Ако Парламентът не одобри
кандидатурата, председателят 
приканва Съвета да предложи нов 
кандидат.

4. Ако кандидатът не получи 
необходимото мнозинство, 
председателят приканва Европейския 
съвет да предложи в срок от един 
месец нов кандидат, който се избира 
според същата процедура.

Or. en

Обосновка

Взема се под внимание новото право на Парламента да избира председателя на 
Комисията.
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Изменение 50

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 107 а (нов)

Текст в сила Изменение

Член 107а
Назначаване на съдии и генерални 

адвокати в Съда
По предложение на компетентна 
парламентарна комисия, 
Парламентът назначава своя 
кандидат за член на седемчленния 
комитет, отговарящ за проверката 
на годността на кандидатите да 
упражняват функциите на съдия и 
генерален адвокат в Съда.

Or. en

Обосновка

Съответства на новата роля на Парламента по отношение на назначенията в Съда.

Изменение 51

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 121 – параграф 1

Текст в сила Изменение

1. Политическа група или най-малко 
четиридесет членове на Парламента 
могат да внасят предложение за 
препоръка до Съвета по въпросите, 
уредени в дялове V и VI от Договора за 
ЕС, или когато не е проведено 
допитване до Парламента относно 
международно споразумение, което 
попада в приложното поле на членове 
90 или 91. 

1. Политическа група или най-малко 
четиридесет членове на Парламента 
могат да внасят предложение за 
препоръка до Съвета по въпросите, 
уредени в дял V от Договора за
Европейския съюз, или когато не е 
проведено допитване до Парламента 
относно международно споразумение, 
което попада в приложното поле на 
членове 90 или 91.

Or. en
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Обосновка

Действащите разпоредби на дял VІ от ДЕС относно полицейското и съдебното 
сътрудничество по наказателноправни въпроси се заменят с разпоредбите на дял V 
от ДФЕС, които изискват най-малко консултиране с Парламента по тези въпроси.

Изменение 52

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 131

Текст в сила Изменение

1. По предложение на председателя, 
Председателският съвет определя 
членовете и може да възлага мандат на 
делегацията на Парламента в КОСАК. 
Делегацията се ръководи от един от 
заместник-председателите, 
отговарящ за отношенията с 
националните парламенти.

1. По предложение на председателя, 
Председателският съвет определя 
членовете и може да възлага мандат на 
делегацията на Парламента в КОСАК. 
Делегацията се ръководи от 
председателя на комисията, 
отговаряща за институционалните 
аспекти на процеса на европейска 
интеграция.

2. Останалите членове на делегацията се 
избират в зависимост от обсъжданите 
теми на заседанието на КОСАК, като 
надлежно се взема предвид общият 
политически баланс в рамките на 
Парламента. След всяко заседание 
делегацията представя доклад.

2. Останалите членове на делегацията се 
избират в зависимост от обсъжданите 
теми на заседанието на КОСАК и 
включват, доколкото е възможно, 
председатели и докладчици от 
комисиите, отговарящи за тези 
въпроси. Надлежно се взема предвид
общият политически баланс в рамките 
на Парламента. След всяко заседание 
делегацията представя доклад.

Or. en

Обосновка

Изменението включва в правилника за дейността резолюцията на Европейския 
парламент от 7 май 2009 г. относно развитието на отношенията между Европейския 
парламент и националните парламенти съгласно Договора от Лисабон 
[P6_TA(2009)0388], основаваща се върху доклад 0133/2009 на комисията по 
конституционни въпроси (докладчик Elmar Brok). То се основава върху идеята, че 
комисията по конституционни въпроси и специализираната комисия по въпросите на 
КОСАК следва да участват по-енергично в подготовката на заседанията на КОСАК и 
да бъдат по-осезаемо представяни по време на тези заседания
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Изменение 53

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 132

Текст в сила Изменение

Председателският съвет определя 
членовете на делегацията на 
Парламента във всеки конвент,
конференция или аналогичен орган, в 
който участват парламентарни 
представители, и й възлага мандат в 
съответствие с приложимите резолюции 
на Парламента. Делегацията избира 
свой председател и, при необходимост, 
един или повече заместник-
председатели.

Председателският съвет определя 
членовете на делегацията на 
Парламента във всяка конференция или 
аналогичен орган, в който участват 
парламентарни представители, и й 
възлага мандат в съответствие с 
приложимите резолюции на 
Парламента. Делегацията избира свой 
председател и, при необходимост, един 
или повече заместник-председатели.

Or. en

Обосновка

Представителството на Парламента в конвент се разглежда в член 74а (нов).

Изменение 54

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 149 – параграф 12

Текст в сила Изменение

12. Без да се накърняват разпоредбите 
на член 197 от Договора за ЕО, 
председателят се стреми да постигне 
споразумение с Комисията и Съвета за 
подходящо разпределение на времето за 
изказвания между тях. 

12. Без да се накърняват разпоредбите 
на член 230 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, председателят се стреми да 
постигне споразумение с Комисията,
Съвета и председателя на Европейския 
съвет за подходящо разпределение на 
времето за изказвания между тях

Or. en

(Този параграф става последен параграф на член 149)
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Обосновка

Приспособяване спрямо променящото се положение на Европейския съвет.

Изменение 55

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 204 – заглавие

Текст в сила Изменение

Назначаване на омбудсмана Избиране на омбудсмана

Or. en

Обосновка

Техническо приспособяване към формулировката в Договора.

Изменение 56

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 204 – параграф 7

Текст в сила Изменение

7. Избраният кандидат незабавно полага 
клетва пред Съда. 

7. Избраният кандидат незабавно полага 
клетва пред Съда.

Or. en

Обосновка

Техническо приспособяване към формулировката в Договора.

Изменение 57

Правилник за дейността на Европейския парламент
Приложение V – член 2

Текст в сила Изменение

Член 2 заличава се
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Процент
1. При посочените по-долу условия 
всеки член на Парламента може да 
внася, както и да се изказва в 
подкрепа на предложения за решения, 
определящи нов максимален процент.
2. Такива предложения са допустими 
само ако са внесени в писмена форма и 
са подписани най-малко от тридесет 
и седем членове на Парламента, или 
са внесени от името на политическа 
група или комисия.
3. Председателят определя срока за 
внасянето на такива предложения.
4. Водещата комисия докладва по 
предложенията преди обсъждането 
им в Парламента.
5. След това Парламентът гласува 
предложенията. 
Парламентът взема решение с 
мнозинство от своите членове и с 
три пети от подадените гласове.
В случай, че Съветът уведоми 
Парламента, че е съгласен с 
определянето на нов процент, 
председателят обявява в 
Парламента, че промененият 
процент за приет.
В противен случай, позицията на 
Съвета се разпределя на водещата 
комисия.

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба става неактуална.

Изменение 58

Правилник за дейността на Европейския парламент
Приложение V – член 5
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Текст в сила Изменение

Член 5 заличава се
Разглеждане на разискванията на 

Съвета - втора фаза
1. Ако Съветът е променил едно или 
повече от измененията, приети от 
Парламента, така промененият от 
Съвета текст се разпределя на 
водещата комисия.
2. При посочени по-долу условия всеки 
член на Парламента може да внася и 
да се изказва в подкрепа на 
проектоизменения на текстовете, 
променени от Съвета.
3. Такива проектоизменения са 
допустими само ако са внесени в 
писмена форма, подписани са най-
малко от тридесет и седем депутати 
или са внесени от името на комисия и 
осигуряват запазването на баланса 
между приходи и разходи. Член 49, 
параграф 5 от Правилника не се 
прилага.
Допустими са само 
проектоизменения, които се отнасят 
до текстовете, променени от 
Съвета.
4. Председателят определя срок за 
внасяне на проектоизменения.
5. Водещата комисия се произнася по 
променените от Съвета текстове и 
дава становището си по 
проектоизмененията на тези 
текстове.
6. Проектоизмененията на 
променените от Съвета текстове се 
поставят на гласуване в Парламента, 
без да се накърняват разпоредбите на 
член 3, параграф 4, алинея втора. 
Парламентът взема решение с 
мнозинство от своите членове и с 
три пети от подадените гласове. Ако 
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проектоизмененията бъдат приети, 
променените от Съвета текстове се 
считат за отхвърлени. Ако 
проектоизмененията бъдат 
отхвърлени, за приети се считат 
променените от Съвета текстове.
7. Резюмето на Съвета относно 
резултатите от неговите 
разисквания по предложенията за 
промени, приети от Парламента, се 
обсъжда, след което може да се 
гласува предложение за резолюция.
8. След завършване на предвидената в 
настоящия член процедура и при 
спазване на разпоредбите на член 6, 
председателят обявява на пленарно 
заседание, че бюджетът е 
окончателно приет. Той предприема 
необходимите действия за 
публикуването му в Официален 
вестник на Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба става неактуална.

Изменение 59

Правилник за дейността на Европейския парламент
Приложение V – член 6

Текст в сила Изменение

Член 6 заличава се
Отхвърляне в цялост

1. При наличието на важни 
съображения парламентарна комисия 
или най-малко тридесет и седем 
членове на Парламента могат да 
внесат предложение за отхвърляне на 
проектобюджета в цялост. Такова 
предложение е допустимо само ако е 
писмено мотивирано и е внесено в 
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срока, определен от председателя. 
Мотивите за отхвърлянето не могат 
да бъдат противоречиви.
2. Водещата комисия дава становище 
по такова предложение, преди то да 
бъде поставено на гласуване в 
Парламента.
Парламентът взема решение с 
мнозинство от своите членове и две 
трети от подадените гласове. Ако 
предложението бъде прието, 
проектобюджетът в неговата 
цялост се връща за ново разглеждане 
в Съвета.

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба става неактуална.


