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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно изменение на член 196 от Правилника за дейността на Европейския 
парламент относно разпоредби за пленарните заседания, приложими към 
заседанията на комисиите
(2011/2257(REG))

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението за изменение на своя правилник (B7-0479/2011),

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

– като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси (A7-0000/2011),

като има предвид, че:

А. Парламентът се стреми да постигне най-високо равнище на демократична отчетност 
и прозрачност, по-конкретно в своята законодателна дейност;

Б. обхватът на неговата законотворческа дейност се е разширил като следствие от 
Договора от Лисабон; 

В. склонността на Парламента към постигане на споразумения на първо четене в 
рамките на обикновената законодателна процедура означава, че множество 
съществени законодателни решения се вземат на етапа на разглеждане в комисия;

1. реши да внесе в своя правилник следното изменение;

2. напомня, че настоящото изменение влиза 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 196

Текст в сила Изменение

Членове 12, 13, 14, 17, 18, от 36 до 44, 
148, 149, параграф 2 и параграф 10, 152, 
154, членове от 156 до 159, член 161, 
член 163, параграф 1, членове 164, 165, 
168, 169, членове от 171 до 174 и 
членове 177 и 178 се прилагат mutatis 
mutandis към заседанията на комисиите.

Членове 12, 13, 14, 17, 18, от 36 до 44, 
148, 149, параграф 2 и параграф 10, 152, 
154, членове от 156 до 159, член 161, 
член 163, параграф 1, членове 164, 165, 
166, 167, параграф 2, 168, 169, членове 
от 171 до 174 и членове 177 и 178 се 
прилагат mutatis mutandis към 
заседанията на комисиите.

Or. en

Обосновка

Целта на тази промяна е да приведе практиката на Парламента в съответствие с 
най-добрите практики на други парламенти и да отрази увеличаването на 
законодателните ни задължения след влизането в сила на Договора от Лисабон. В 
интерес на повишаването на прозрачността и отчетността окончателното 
гласуване на всички законодателни доклади — на какъвто и етап от законодателния 
процес да се намират — следва да се извършва поименно, като резултатът се вписва в 
протокола от заседанието.


