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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

за адаптиране на Правилника за дейността на Европейския парламент към 
преразгледаното Рамково споразумение за отношенията между Европейския 
парламент и Комисията 
(2010/2127(REG))

Европейският Парламент,

– като взе предвид членове 127, 211 и 212 от своя правилник,

– като взе предвид своето решение от … за преразглеждане на Рамковото 
споразумение за отношенията между Европейския парламент и Комисията 
(2010/2118(ACI))1,

– като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси (A7-0000/2010),

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 преразгледаното рамково споразумение;

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 9 – параграф 2 – алинея 2а (нова)

Текст в сила Изменение

Неспазването на правилата относно 
обработката на поверителни 
документи може да доведе до 
прилагане на предвидените в член 153 
мерки.
(Настоящата разпоредба заменя 
приложение VIII – част А – параграф 5, 
който се заличава, ако настоящото 
изменение бъде прието)

Or. en

(Изменението на член 9 – параграф 3 – алинея 3а (нова) и изменението на член 23 –
параграф 11 а (нов) са свързани и следва да се гласуват заедно)

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(…)….
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Изменение 2

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 23 – параграф 11 а (нов)

Текст в сила Изменение

11a. Бюрото определя правилата 
относно обработката на 
поверителни документи от 
Парламента и неговите органи, като 
взема под внимание 
междуинституционалните 
споразумения, сключени по този 
въпрос. Посочените правила се 
публикуват в Официален вестник на 
Европейския съюз и се прилагат към 
настоящия правилник за дейността.
(Настоящата разпоредба заменя 
приложение VIII – част А – параграф 1 
– алинея 4, която се заличава, ако 
настоящото изменение бъде прието)

Or. en

(Изменението на член 9 – параграф 3 – алинея 3а (нова) и изменението на член 23 –
параграф 11 а (нов) са свързани и следва да се гласуват заедно)

Изменение 3

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 35

Текст в сила Изменение

Законодателна и работна програма на 
Комисията

Работна програма на Комисията

1. Парламентът работи съвместно с 
Комисията и Съвета за определяне на 
законодателната програма на 
Европейския съюз.

1. Парламентът работи съвместно с 
Комисията и Съвета за определяне на 
законодателната програма на 
Европейския съюз.

Парламентът и Комисията си 
сътрудничат при изготвянето на 
законодателна и работна програма на 

Парламентът и Комисията си 
сътрудничат при изготвянето на 
работната програма на Комисията –
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Комисията в съответствие с графика и 
реда, договорени между двете 
институции и приложени към 
настоящия правилник.

която представлява приносът на 
Комисията към годишното и 
многогодишното планиране на Съюза 
– в съответствие с графика и реда, 
договорени между двете институции и 
приложени към настоящия правилник.

2. При неотложни и непредвидени 
обстоятелства всяка институция може, 
по собствена инициатива и в 
съответствие с предвидените в 
Договорите процедури, да предложи 
допълнително включване на 
законодателна мярка към предложените 
в годишната законодателна и 
работна програма.

2. При неотложни и непредвидени 
обстоятелства всяка институция може, 
по собствена инициатива и в 
съответствие с предвидените в 
Договорите процедури, да предложи 
допълнително включване на 
законодателна мярка към предложените 
в работната програма.

3. Председателят изпраща приетата от 
Парламента резолюция на останалите 
институции, които участват в 
законодателната процедура на 
Европейския съюз, и на парламентите 
на държавите-членки.

3. Председателят изпраща приетата от 
Парламента резолюция на останалите 
институции, които участват в 
законодателната процедура на 
Европейския съюз, и на парламентите 
на държавите-членки.

Председателят иска становище от 
Съвета относно годишната 
законодателна и работна програма на 
Комисията и относно резолюцията на 
Парламента.

Председателят иска становище от 
Съвета относно работната програма 
на Комисията и относно резолюцията на 
Парламента.

4. Ако някоя от институциите не може 
да спази предвидения график, тя 
уведомява останалите институции за 
причините за закъснението и предлага 
нов график.

4. Ако някоя от институциите не може 
да спази предвидения график, тя 
уведомява останалите институции за 
причините за закъснението и предлага 
нов график.

Or. en

Обосновка

Годишната законодателна и работна програма на Комисията се заменя с работна 
програма. Адаптиране към новите разпоредби на параграф 41 в (нов) от Рамковото 
споразумение.

Изменение 4

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 43 – параграф 1 – алинея 3
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Текст в сила Изменение

Когато дадено предложение е включено 
в годишната законодателна програма, 
компетентната комисия може да 
определи докладчик, който да следи 
подготвителната фаза на 
предложението.

Когато дадено предложение е включено 
в работната програма, компетентната 
комисия може да определи докладчик, 
който да следи подготвителната фаза на 
предложението.

Or. en

Обосновка

Годишната законодателна и работна програма на Комисията се заменя с работна 
програма.

Изменение 5

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 44 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст в сила Изменение

Парламентарната комисия не може 
да приеме своя доклад, преди да 
получи позицията на Комисията 
относно инициативата.

Or. en

Обосновка

Адаптиране към новите разпоредби на параграф 31 (нов) от Рамковото споразумение.

Изменение 6

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 45 – параграф 2

Текст в сила Изменение

2. След приемането на решение относно 
процедурата, която да се следва, и ако 
член 46 не намира приложение, 
парламентарната комисия назначава 
измежду своите членове или 

2. След приемането на решение относно 
процедурата, която да се следва, и ако 
член 46 не намира приложение, 
парламентарната комисия назначава 
измежду своите членове или 
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постоянните заместници докладчик по 
предложението за законодателен акт, 
освен ако това вече е било направено 
въз основа на годишната 
законодателна и работна програма, 
одобрена в съответствие с член 35. 

постоянните заместници докладчик по 
предложението за законодателен акт, 
освен ако това вече е било направено 
въз основа на работната програма, 
одобрена в съответствие с член 35. 

Or. en

Обосновка

Годишната законодателна и работна програма на Комисията се заменя с работна 
програма.

Изменение 7

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 90 – параграф 1 – алинея -1 (нова)

Текст в сила Изменение

1. Комисията уведомява едновременно 
Парламента и Съвета за 
намерението си да предложи 
започване на преговори. Когато 
Комисията предлага 
проектодирективи за преговори с 
оглед на приемането им от Съвета, 
едновременно с това тя ги представя 
и на Парламента.

Or. en

Обосновка

Адаптиране към новите разпоредби на приложение 3, параграфи 1 и 2 от Рамковото 
споразумение.

Изменение 8

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 90 – параграф 4

Текст в сила Изменение

4. В хода на преговорите Комисията и 
Съветът редовно и изчерпателно 

4. В хода на преговорите Комисията и 
Съветът редовно и изчерпателно 
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информират, ако е необходимо при 
условията на поверителност, 
компетентната комисия за напредъка на 
преговорите. 

информират, ако е необходимо при
условията на поверителност, 
компетентната комисия за напредъка на 
преговорите. Преди Комисията да 
парафира споразумението, тя 
обяснява дали и по какъв начин 
бележките на Парламента са били 
включени в текстовете, предмет на 
преговори. Ако посочените бележки 
не са били включени в текста, 
Комисията посочва причините за 
това.

Or. en

Обосновка

Адаптиране към новите разпоредби на приложение 3, параграф 4 от Рамковото 
споразумение.

Изменение 9

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 91 – параграф - 1 (нов)

Текст в сила Изменение

Комисията информира Съвета и 
Парламента едновременно и 
своевременно за намерението си да 
предложи на Съвета временното 
прилагане или спирането на 
прилагането на международно 
споразумение и посочва причините за 
това.

Or. en

Обосновка

Адаптиране към новите разпоредби на приложение 3, параграфи 6 и 7 от Рамковото 
споразумение.



PR\827751BG.doc 9/11 PE445.903v02-00

BG

Изменение 10

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 137 – параграф 1 – алинея първа

Текст в сила Изменение

1. Преди всяка месечна сесия проектът 
на дневен ред се изготвя от 
Председателския съвет въз основа на 
препоръките на Съвета на 
председателите на комисии, като се 
взема предвид договорената годишна 
законодателна и работна програма по 
член 35.

1. Преди всяка месечна сесия проектът 
на дневен ред се изготвя от 
Председателския съвет въз основа на 
препоръките на Съвета на 
председателите на комисии, като се 
взема предвид договорената работна 
програма по член 35.

Or. en

Обосновка

Годишната законодателна и работна програма на Комисията се заменя с работна 
програма.

Изменение 11

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 193 – параграф 2 – тълкуване алинея 3 а (нова)

Текст в сила Изменение

Разпоредбите на настоящия параграф 
се тълкуват в съответствие с 
параграф 40 от Рамковото 
споразумение относно отношенията 
между Европейския парламент и 
Комисията (приложение XIV).

Or. en

Изменение 12

Правилник за дейността на Европейския парламент
Приложение II - част А - параграф 3
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Текст в сила Изменение

3. Не се допуска въпрос, ако същият или 
сходен на него въпрос е бил зададен и е 
получил отговор през последните три 
месеца, освен ако има ново развитие или 
вносителят на въпроса иска да получи 
допълнителна информация. В първия 
случай на вносителя се дава копие от 
въпроса и отговора.

3. Не се допуска въпрос, ако същият или 
сходен на него въпрос е бил зададен и е 
получил отговор през последните три 
месеца или ако Комисията вече е 
информирала Парламента за 
позицията си относно този въпрос 
посредством последващо писмено 
съобщение, освен ако има ново 
развитие или вносителят на въпроса 
иска да получи допълнителна 
информация. В първия случай на 
вносителя се дава копие от въпроса и 
отговора.

Or. en

Обосновка

Адаптиране към новите разпоредби на параграф 14 от Рамковото споразумение.

Изменение 13

Правилник за дейността на Европейския парламент
Приложение III – параграф 3

Текст в сила Изменение

3. Ако през предходните шест месеца е 
бил внесен или е даден отговор на 
идентичен или сходен въпрос, 
секретариатът предоставя на вносителя 
екземпляр от предходния въпрос и 
съответния отговор. Наново 
поставеният въпрос не се изпраща на 
адресатите, освен ако вносителят се 
позове на нови съществени 
обстоятелства или цели получаване на 
допълнителна информация.

3. Ако през предходните шест месеца е 
бил внесен или е даден отговор на 
идентичен или сходен въпрос или ако 
Комисията вече е информирала 
Парламента за позицията си относно 
този въпрос посредством последващо 
писмено съобщение, секретариатът 
предоставя на вносителя екземпляр от 
предходния въпрос и съответния 
отговор. Наново поставеният въпрос не 
се изпраща на адресатите, освен ако 
вносителят се позове на нови 
съществени обстоятелства или цели 
получаване на допълнителна 
информация.

Or. en
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Обосновка

Адаптиране към новите разпоредби на параграф 14 от Рамковото споразумение.


