
DV\788256BG.doc PE396.169v01-00

BG BG

7-ми ПАРЛАМЕНТАРЕН МАНДАТ (2009-2014)

СЕПТЕМВРИ 2009 г.

УЧРЕДИТЕЛНИ ЗАСЕДАНИЯ НА МЕЖДУПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ДЕЛЕГАЦИИ1

ЧЛЕНОВЕ ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 
ВЪВ ВРЪЗКА С УЧРЕДИТЕЛНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ НА МЕЖДУПАРЛАМЕНТАРНИТЕ 

ДЕЛЕГАЦИИ 

Член 12 
Временно председателство

1. Заседанието, предвидено в член 134, параграф 2, както и всяко заседание, 
провеждано с цел избор на председател и на Бюро, се председателства от заварения 
председател или, при невъзможност от негова страна, от един от заварените заместник-
председатели по реда на тяхното старшинство, или, при невъзможност на всеки един от 
тях - от най-дълго изпълнявалия мандат член на ЕП, до избирането на председател.

2. Под председателството на члена на ЕП, временно изпълняващ председателската 
функция съгласно параграф 1, не могат да бъдат разглеждани въпроси, които не са 
свързани с избора на председател или проверката на пълномощия.

Членът на ЕП, временно изпълняващ функциите на председател съгласно параграф 1, 
упражнява правомощията на председателя по втората алинея на параграф 2 на член 3. 
Всеки друг въпрос във връзка с проверката на пълномощия, който бъде повдигнат под 
неговото председателство, се отнася до комисията, отговаряща за проверката на 
пълномощията.

Член 13
Кандидатури и общи разпоредби

1. Председателят, заместник-председателите и квесторите се избират с тайно 
гласуване в съответствие с разпоредбите на член 169. Кандидатури се издигат със 
съгласието на съответните лица. Кандидатури могат да бъдат издигани от политическа 
група или от най-малко четиридесет членове на ЕП. Въпреки това, ако броят на 

                                               
1 Приложими за междупарламентарните делегации, делегациите към съвместните парламентарни комитети, 
делегациите в комитетите за парламентарно сътрудничество и делегациите в многостранните асамблеи
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издигнатите кандидатури не надвишава броя на местата, които трябва да бъдат заети, 
кандидатите могат да бъдат избирани чрез акламация.

2. При избора на председател, заместник-председатели и квестори се взема предвид 
като цяло необходимостта от осигуряване на справедливо представителство на държавите-
членки и различните политически възгледи.

Член 14 
Избор на председател - встъпително слово

1. Първи се избира председателят. Преди всяко гласуване кандидатурите се 
представят на члена на ЕП, временно изпълняващ функциите на председател съгласно 
член 12, който ги обявява пред Парламента.  Ако след три гласувания нито един кандидат 
не е събрал абсолютно мнозинство от подадените гласове, при четвъртото гласуване 
участват само двамата кандидати, получили най-много гласове при третото гласуване; В 
случай на равен брой гласове, за избран се обявява по-възрастният кандидат.

2. Веднага след избирането на председател, членът на ЕП, временно изпълняващ 
функциите на председател съгласно член 12, освобождава председателското място. Само 
избраният председател може да произнесе встъпително слово.



DV\788256BG.doc 3/8 PE396.169v01-00

BG

Член 164
Право на глас

Правото на глас е лично.

Членовете на ЕП гласуват индивидуално и лично.

Всяко нарушение на разпоредбите на този член се счита за сериозно нарушение на реда 
по смисъла на член 153, параграф 1 и води до правните последици, предвидени в посочения 
член.

Член 168
Електронно гласуване

1. Председателят може по всяко време да реши гласуването по членове 165, 167 и 169 
да се извърши чрез електронната система за гласуване.
Когато електронната система не може да се използва по технически причини, гласуването 
се извършва по реда, предвиден в член 165, член 167, параграф 2 или член 169.
Техническите подробности по използването на електронната система се уреждат с 
инструкции на Бюрото.

2. При електронно гласуване се регистрира само цифровият резултат от гласуването.
Независимо от това, ако е било поискано поименно гласуване по член 167, параграф 1, 
гласовете се регистрират в протокола от заседанието по политически групи и по азбучен 
ред на имената на членовете на ЕП.

3. По искане на мнозинството от присъстващите членове на ЕП се провежда 
поименно гласуване по член 167, параграф 2. Системата по параграф 1 от настоящия член 
може да се използва за определяне на наличието на мнозинство.
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Член 169 
Тайно гласуване

1. В случаите на назначения се провежда тайно гласуване, без да се накърняват 
разпоредбите на член 13, параграф 1, член 186, параграф 1 и член 191, параграф 2, алинея 
втора.

При определяне на резултата от гласуването се вземат предвид само бюлетини с имената 
на номинираните членове на ЕП.

2. Тайно гласуване може да се проведе и по искане на най-малко една пета от общия 
брой членове на ЕП. Такова искане трябва да се представи преди началото на гласуването.

Когато преди началото на гласуването най-малко една пета от общия брой на 
членовете на Парламента внесат искане за тайно гласуване, задължително се провежда 
такова гласуване.

3. Искане за тайно гласуване има предимство пред искане за поименно гласуване.

4. От двама до осем членове на ЕП, избрани чрез жребий, преброяват гласовете, 
подадени при тайното гласуване, освен ако се провежда електронно гласуване.

В случай на гласуване по параграф 1 кандидатите не могат да действат в качеството на 
преброители.

Имената на членовете на ЕП, които са участвали в тайното гласуване, се отбелязват в 
протоколите от заседанието, на което се е провело гласуването.

Член 198
Създаване и функции на междупарламентарните делегации

1.    По предложение на Председателския съвет Парламентът създава постоянни 
междупарламентарни делегации и определя техния характер и численост с оглед на 
функциите им. Членовете на тези делегации се избират по време на първата или втората 
месечна сесия на новоизбрания Парламент за срока на парламентарния мандат. 

2.    Членовете на делегациите се избират, след като на Председателския съвет са били 
представени кандидатури от отделните политически групи и от независимите членове на 
ЕП. Председателският съвет внася в Парламента предложения, които целят да осигурят 
възможно най-справедливо представителство на държави-членки и на политически 
възгледи. Прилага се член 186, параграфи 2, 3, 5 и 6. 

3.    Бюрата на делегациите се съставят в съответствие с процедурата, установена за 
постоянните комисии по член 191. 

4.    Парламентът определя общите правомощия на отделните делегации. Той може по 
всяко време да реши да разшири или да ограничи тези правомощия. 
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5.    Разпоредбите по прилагането, необходими за осъществяване на дейността на 
делегациите, се приемат от Председателския съвет по предложение на Съвета на 
председателите на делегации. 

6.    Всеки председател на делегация представя доклад за дейността на делегацията на 
комисията, компетентна в областта на външните работи и сигурността. 

7.    Председателят на делегация получава възможност да бъде изслушан от дадена 
парламентарна комисия, когато в нейния дневен ред е включена точка, която касае кръга 
на компетентност на делегацията. Същото се прилага на заседанията на делегация за 
председателя или докладчика на съответната комисия.
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Член 200
Съвместни парламентарни комитети

1.    Европейският парламент може за създава съвместни парламентарни комитети с 
парламентите на държавите, асоциирани към Общността или с държави, с които са 
започнали преговори за присъединяване. 

Тези комитети могат да отправят препоръки към участващите парламенти. В случая на 
Европейския парламент препоръките се разпределят на компетентната комисия, която 
прави предложения за предприемане на определени действия.

2.    Общите функции на различните съвместни парламентарни комитети се определят от 
Европейския парламент и от споразуменията с третите държави.

3.    Съвместните парламентарни комитети се ръководят от процедурите, установени в 
съответните споразумения. Тези процедури се основават на принципа на равенство между 
делегацията на Европейския парламент и делегацията на съответния национален 
парламент.

4.    Съвместните парламентарни комитети изготвят собствените си процедурни правила и 
ги представят за одобрение на Бюрото на Европейския парламент и на ръководството на 
съответния национален парламент. 

5.  Изборът на членовете на делегациите на Европейския парламент в съвместните 
парламентарни комитети и съставянето на ръководствата на тези делегации се извършват 
в съответствие с процедурите, предвидени за междупарламентарните делегации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

Разпоредби за прилагането на член 9, параграф 1 от Правилника - прозрачност и 
финансови интереси на членовете на Парламента

Член 1
1. Преди да се изказва в Парламента или в някой от неговите органи, както и ако бъде 
предложен за докладчик, всеки член на ЕП, който има пряк финансов интерес от 
обсъждания въпрос, разкрива устно този интерес.

2. За да може да бъде надлежно издигната кандидатурата на даден член на ЕП за 
мандатна длъжност в Парламента или в някой от неговите органи, по реда на членове 13, 
191 или член 198, параграф 2 от Правилника за дейността на ЕП или за да може да участва 
в официална делегация по член 68 или член 198, параграф 2, съответният член на ЕП 
трябва надлежно да е попълнил предвидената в член 2 декларация.

Член 2
Квесторите поддържат регистър, в който всеки член на ЕП декларира лично и подробно:

а) професионалните си дейности и всички други функции или дейности, изпълнявани 
срещу възнаграждение;

б) всяко възнаграждение, получавано от него във връзка с упражняван мандат в друг 
парламент,

в) всяка помощ - финансова, материална или свързана с персонал, която получава в 
допълнение към осигуряваната от Парламента, и която му се предоставя във връзка с 
неговата политическа дейност от трети лица, като самоличността на последните се 
посочва.

Членовете на ЕП се въздържат от получаване на всякакви други подаръци и облаги при 
изпълнението на служебните си задължения.

Декларациите в регистъра се правят на личната отговорност на съответния член на ЕП и 
трябва да се актуализират всяка година.

Периодично Бюрото може да изготвя списък с въпроси, които счита, че трябва да бъдат 
декларирани в регистъра.

Ако след като бъде надлежно поканен, даден член на ЕП не изпълни задължението си да 
подаде декларация съгласно букви а) и б), председателят му напомня още веднъж да 
подаде декларацията в срок от два месеца. Ако декларацията не бъде подадена в срок, 
името на съответния член на ЕП, заедно с посочване на извършеното нарушение, се 
публикуват в протокола от първия ден на всяка месечна сесия след изтичането на срока. 
Ако и след публикуването на нарушението членът на ЕП продължи да отказва да подаде 
декларацията, председателят прилага разпоредбите на член 153 от Правилника за 
временно отстраняване на съответния член на ЕП.
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Председателите на обединения от членове на ЕП, както интергрупи, така и други 
неформални обединения на членове на ЕП, са длъжни да декларират всяка помощ, без 
значение дали парична или в натура (напр. секретарска помощ), която, ако бъде 
предложена на отделни членове на ЕП, следва да се декларира съгласно настоящия член. 

Квесторите отговарят за поддържането на регистър и за изготвянето на подробни правила 
за декларирането на външна помощ от страна на такива обединения.


