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Изменение на член 166 (Окончателно гласуване) и член 195, параграф 3 
(Гласуване в комисия)

Изменение 1

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 166 от Правилника за дейността

Текст в сила Изменение

При гласуване на предложение за 
законодателен акт, независимо дали 
това става с едно и/или с 
окончателното гласуване, 
Парламентът гласува поименно чрез 
електронната система за гласуване.

Всяко окончателно гласуване на 
доклад, изготвен от Парламента, се 
приема с поименно гласуване чрез 
електронната система за гласуване.

Or. en

Обосновка

Taking into account the study ‘Democratic scrutiny, transparency, and modalities of vote in 
the national parliaments of the Member States and in the European Parliament’ produced at 
the request of the Committee on Constitutional Affairs, the proposed change to the Rules of 
Procedure aims to align Parliament’s practice with the best practices in other parliaments of 
the European Union.

The proposed amendment will also increase transparency and thus the democratic 
accountability of Members to the electorate and citizens. Voters have a right to know how 
their elected representatives have voted in order to be able to hold them to account.

Изменение 2

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 195 – параграф 3

Текст в сила Изменение

3. Гласуването в комисията става с 
вдигане на ръка, освен ако една четвърт 
от членовете на комисията поискат 
поименно гласуване. В такъв случай 
гласуването се провежда по реда на 
член 167, параграф 2.

3. Гласуването в комисията става с 
вдигане на ръка, освен ако това е 
окончателно гласуване на доклад, 
изготвен от комисията, или една 
четвърт от членовете на комисията 
поискат поименно гласуване. В такъв 
случай гласуването се провежда по реда 
на член 167, параграф 2.
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