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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно изменение на член 20 и на член 27, както и тълкуване на член 48, 
параграф 2 и член 50 от Правилника за дейността на Европейския парламент
(2012/2012(REG))

Европейският парламент,

– като взе предвид писмата на председателя на Съвета на председателите на комисии 
от 17 март и 27 септември 2011 г.,

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

– като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси (A7-0000/2012),

1. решава 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 20 – параграф 3 а (нов)

Текст в сила Изменение

3а. За да осигури правилното 
протичане на парламентарните 
процедури, председателят на 
Европейския парламент може по 
предложение на председателя на 
Съвета на председателите на 
комисии, представено съгласно 
условията по член 27, параграф 2, 
трета алинея, да вземе всички 
необходими мерки, включително 
според случая да измени или отмени 
решение относно процедурата, взето 
от парламентарна комисия или от 
нейния председател. Решението на 
председателя не подлежи на 
обжалване.

Or. fr

Изменение 2

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 27 – параграф 2

Текст в сила Изменение

2. Съветът на председателите на 
комисии може да отправя препоръки до 
Председателския съвет във връзка с 
работата на комисиите и изготвянето на 
дневен ред на месечните сесии на 
Парламента.

2. Съветът на председателите на 
комисии осигурява добра координация 
в работата на парламентарните 
комисии. Той отправя препоръки до 
Председателския съвет във връзка с 
работата на комисиите и изготвянето на 
дневен ред на месечните сесии на 
Парламента.

Ако председателят на една 
парламентарна комисия заяви, че 
съществуват различни становища 
относно сътрудничеството между 
комисиите и относно зачитането на 
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техните съответни права и 
задължения, въпросът се отнася до 
Съвета на председателите на 
комисии.
Ако констатира, че дадена 
парламентарна комисия грубо не се е 
съобразила с разпоредбите на 
правилника или с правилата за лоялно 
сътрудничество между комисиите, 
по начин, който е създал сериозен 
риск за правилното протичане на 
парламентарните процедури, 
председателят на Съвета на 
председателите на комисии може, 
след като изслуша председателите на 
засегнатите комисии, да предложи на 
председателя на Европейския 
парламент да вземе всички 
необходими мерки съгласно член 20, 
параграф 3а.

Or. fr

Изменение 3

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 48 – параграф 2 – тълкуване (ново)

Текст в сила Изменение

В случай на процедура с асоциирана 
комисия прерогативите на 
докладчика, що се отнася до 
аспектите от изключителна 
компетентност на асоциираната 
комисия, се упражняват от 
докладчика по становище на тази 
комисия. В случай на процедура на 
съвместни заседания на комисии 
докладчиците могат да внасят 
изменения само по взаимно съгласие.

Or. fr
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Изменение 4

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 50 – тире 4 – тълкуване (ново)

Текст в сила Изменение

Прерогативът да се внасят 
изменения пряко в пленарно заседание 
съгласно четвъртото тире 
съставлява специална разпоредба, 
целяща да позволи на пленарното 
заседание да бъде арбитър относно 
въпроси, за които не е постигнато 
решение между водещата и 
асоциираната комисия съгласно 
условията на гореспоменатото тире. 
Другите разпоредби на правилника, 
които ограничават правата за 
внасяне на изменения, не се прилагат 
към правата на асоциираната 
комисия, произтичащи от 
гореспоменатото тире.

Or. fr
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

С писмо от 17 март 2011 г. председателят на Съвета на председателите на комисии иска 
от нашата комисия да изясни въпроса дали разпоредбите на член 48, параграф 2 
относно правилата за внасяне на изменения към докладите по собствена инициатива в 
пленарно заседание биха попречили на асоциирана комисия да представи изменения в 
пленарно заседание на основа на член 50, четвърто тире.

С писмо от 27 септември 2011 г. председателят на Съвета на председателите на 
комисии отбелязва също опасенията, изразени във връзка с прилагането на член 50 по 
отношение на реалното спазване на договореностите между водещата комисия и 
асоциираната комисия (асоциираните комисии) относно това, кои части от текста са от 
изключителна компетентност и кои — от обща компетентност. Той иска от нас да 
разгледаме възможността за създаване на механизъм, целящ да гарантира спазването на 
взаимните договорености. 

Настоящо положение

Член 50 определя условията за сътрудничество между асоциираните комисии и в 
настоящата си формулировка второто изречение от четвъртото тире на този член 
предвижда, че „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;“ Тази 
разпоредба обаче влиза в противоречие с член 48, параграф 2, който, по отношение на 
докладите по собствена инициатива, ограничава възможността за внасяне на 
изменения, като дава тази възможност на докладчика на водещата комисия, и то само 
ако става дума за отразяване на нова информация, или на най-малко една десета от 
членовете на ЕП.

Тъй като член 48, параграф 2 е служил за основание да се обявят за недопустими в 
пленарно заседание изменения, внесени от асоциирана комисия, искането на 
председателя на Съвета на председателите на комисии е да се изясни отношението 
между член 50 и член 48, параграф 2.

Преследвана цел

Член 48 беше въведен с цел да се ускори разглеждането и приемането на доклади по 
собствена инициатива от пленарното заседание. Поради това следва да се запитаме до 
каква степен тази цел не противоречи на даването на право за внасяне на изменения на 
докладчика от асоциираната комисия. Ако се даде прекалено широка възможност за 
внасяне на изменения, това на практика би отворило кутията на Пандора и би 
попречило на намерението, намерило израз в приемането на този член.

От друга страна, член 50 се основава на принципа на лоялно сътрудничество между 
асоциираните в рамките на дадена процедура комисии, който като цяло дава 
последната дума на водещата комисия, освен що се отнася до аспектите от 
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изключителна компетентност на асоциираната комисия. Без възможност за действие 
и/или обжалване в случай на неспазване на установените по взаимно съгласие правила, 
не може изцяло да се изключи рискът водеща комисия да злоупотреби с положението 
си. Предпазната разпоредба, която позволява на асоциирана комисия да внася пряко 
изменения в пленарно заседание, заложена в член 50, четвърто тире, второ изречение, 
обаче противоречи на разпоредбите на член 48, параграф 2. 

Поради това преследваната цел е да се изясни отношението между тези два члена, като 
същевременно се избегне, доколкото е възможно, неоправдано натоварване на 
процедурата за разглеждане и приемане на доклади по собствена инициатива от 
пленарното заседание, и от друга страна, да се осигури спазването на принципа на 
лоялно сътрудничество между асоциираните в рамките на процедурата по член 50 
комисии.

Следователно възникват следните въпроси:

a) дали следва да се даде на докладчика от асоциирана комисия правото да внася 
изменения към доклади по собствена инициатива;

б) дали това право трябва да е същото като това на докладчика от водещата комисия 
или следва то да бъде ограничено само до аспектите от изключителна компетентност на 
асоциираната комисия;

в) дали следва правото на пряко внасяне на изменения в пленарно заседание (член 50, 
четвърто тире) да подлежи на ограниченията по член 48, параграф 2 или дали трябва 
първото да се разглежда повече като специална разпоредба, целяща да гарантира 
прерогативите на асоциираните комисии на всички етапи от парламентарния дебат;

г) трябва да се запитаме и дали не би било полезно да се използва това искане, за да се 
вземе предвид също и случаят на съвместните комисии.

Тълкуването на въпросните два члена, предложено в проектодоклада, се основава на 
хипотезата, че:

- докладчикът от асоциираната комисия трябва да има, що се отнася до аспектите, 
признати като изключителна нейна компетентност, същите прерогативи като 
докладчика на водещата комисия;

- необходимостта да се запазят и гарантират прерогативите на асоциираните комисии 
оправдава това, да не се ограничава в никакъв случай приложното поле на член 50, 
четвърто тире;

- в случай на доклад по съвместна процедура двамата докладчици следва да действат 
координирано.

Разширяване на проблема?

Ако исканията от председателя на Съвета на председателите на комисии се отнасят до 
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въвеждането на механизъм, целящ разрешаване на евентуални конфликти между 
асоциирани комисии в рамките на докладите по собствена инициатива, може 
основателно да се запитаме дали не би било уместно да се използва случаят, за да се 
въведе по-широка разпоредба, която би дала на Съвета на председателите на комисии 
правомощията за разрешаване на всички видове конфликти между парламентарни 
комисии, независимо дали тези конфликти попадат в приложното поле на член 50 или 
става дума за друг случай.

Следователно трябва да си зададем въпроса доколко би било полезно да се учреди 
орган за обжалване, отговорен за разглеждане на жалбата на подпомагаща или 
асоциирана комисия, способна да даде достатъчно доказателства, че водещата комисия 
умишлено и грубо не е спазила правилата за лоялно сътрудничество между комисиите. 

Ако тръгнем по този път, изглежда уместно да се допълнят членове 20 и 27 от 
правилника, с цел да се даде изрично на председателя на Парламента правомощието, 
след процедура с участието на Съвета на председателите на комисии, да решава 
окончателно чрез подходящи мерки (които могат да стигнат до отмяна на процедурно 
решение) всички процедурни конфликти, които биха могли да възникнат между 
парламентарни комисии независимо от специфичните случаи, които могат да възникнат 
във връзка с прилагането на членове 50 и 48, параграф 2.


