
AD\907976BG.doc PE487.919v02-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по икономически и парични въпроси

2011/2298(REG)

4.7.2012

СТАНОВИЩЕ
на комисията по икономически и парични въпроси

на вниманието на комисията по конституционни въпроси

относно изменение на член 70 от Правилника за дейността на Парламента 
– междуинституционални преговори при законодателните процедури
(2011/2298(REG))

Докладчик по становище: Sharon Bowles



PE487.919v02-00 2/9 AD\907976BG.doc

BG

PA_NonLeg_InterimMod



AD\907976BG.doc 3/9 PE487.919v02-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по 
конституционни въпроси да включи в своя доклад следните предложения:

Изменения

Изменение 1

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 70 – параграф 2

Текст в сила Изменение

2. По принцип преди започване на
такива преговори, компетентната 
комисия следва да вземе решение с 
мнозинство от своите членове и да 
приеме мандат, насоки или 
приоритети.

2. Когато компетентната комисия 
счита за целесъобразно да започне 
преговори след приемането на доклад 
в рамките на комисията, тя взема 
решение за започване на преговорите с 
мнозинство от своите членове и
индивидуално за всяка съответна 
законодателна процедура. Мандатът 
за преговори включва доклада, приет в 
комисия, до приемането в комисия 
или на пленарно заседание на мандат,
който го заменя.

Изменение 2

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 70 – параграф 2 а (нов)

Текст в сила Изменение

2a. Преговарящият екип винаги 
включва председателя, докладчика и 
докладчиците в сянка, като се 
осигурява представителство на 
всички политически групи. Макар и 
прибягването до заместници да не е 
препоръчително, то може да се 
предвиди по целесъобразност, като 
също така може да има 
допълнителни участници при 
специални обстоятелства, например 
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при преговори по законодателни 
пакети.
Председателят осигурява 
председателството на триалозите, 
следи за съблюдаването на 
правилните процедури и при 
необходимост води преговорите по 
междуинституционални въпроси 
като включените в 
междуинституционални 
меморандуми или съпоставими 
специфични за комисията варианти. 
Докладчикът ръководи преговорите 
по законодателните въпроси по 
същество. Той не защитава 
позицията на своята политическа 
група, а позицията на комисията. 

Изменение 3

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 70 – параграф 2 б (нов)

Текст в сила Изменение

2б. Решението за започване на 
преговори на първо четене, посочено в 
параграф 2, се предоставя на 
председателя на Парламента и се 
изпраща до всички членове на 
Парламента. Председателят на 
Парламента обявява решението при 
откриването на месечната сесия, 
следваща приемането на това 
решение от страна на 
компетентната комисия.

Изменение 4

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 70 – параграф 2 в (нов)

Текст в сила Изменение

2в. Въпросът относно започването на 
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преговори на първо четене се включва 
в проекта на дневен ред на 
следващата месечна сесия за 
разглеждане с гласуване, и когато е 
необходимо – разискване, когато:
– най-малко 40 членове на 
Парламента или две политически 
групи поискат това в рамките на 48 
часа след обявяването; или
– Председателският съвет вземе 
такова решение на редовното си 
заседание след обявяването.
В противен случай решението за 
започване на преговори се счита за 
прието с обявяването му.
В неотложни случаи триалози могат 
да се провеждат преди обявяването.

Изменение 5

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 70 – параграф 2 г (нов)

Текст в сила Изменение

2г. Всички документи, включително 
писмените проекти и неофициалните 
документи, се предоставят на целия 
преговарящ екип. Документите за 
обсъждане на тристранна среща се 
предоставят най-малко 24 часа преди 
всяко заседание. Всички писмени 
проекти и неофициални документи, 
разгледани на тристранната среща, 
се предоставят на комисията, по 
целесъобразност посредством 
групите.
Когато ще се провежда двустранна 
дискусия с Комисията или 
председателството на Съвета, 
докладчикът уведомява 
предварително преговарящия екип, 
докладва за обсъжданите въпроси и 
разпространява всички предложения 
или документи. Двустранните 
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преговори не заместват 
тристранните преговори и не водят 
до сключване на споразумение.
Председателят докладва официално 
относно напредъка в тристранните 
преговори, отбелязан след 
предходното заседание на комисията. 
Когато има съществено развитие или 
е необходимо да се определят 
приоритети, докладчикът и 
преговарящият екип провеждат 
разисквания.
Когато има съществено развитие и се 
окаже невъзможно своевременно да се 
свика заседание на комисията, 
преговарящият екип докладва на 
координаторите на комисията.
Компетентната комисия може да 
актуализира мандата в контекста на 
напредъка на преговорите.

Изменение 6

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 70 – параграф 3

Текст в сила Изменение

3. Ако преговорите доведат до 
компромис със Съвета след 
приемането на доклада от страна на
компетентната комисия, с нея при 
всички случаи се провеждат нови 
консултации преди гласуването в 
пленарна зала.

3. Ако преговорите доведат до 
компромис със Съвета, 
координаторите на компетентната 
комисия биват информирани
незабавно и компромисът се 
представя на компетентната 
комисия. Ако нито един член на 
компетентната комисия не е 
повдигнал възражение, комисията 
внася договорения текст за 
разглеждане от Парламента под 
формата на доклад или компромисни 
изменения, които могат да бъдат под 
формата на консолидиран текст.

Ако член на комисията повдигне 
възражение срещу внасянето на 
договорения текст за разглеждане на 
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пленарно заседание, въпросът се 
насрочва за гласуване в комисия и се 
решава с обикновено мнозинство. 
Гласуването може да се добави към 
дневния ред на съответното 
заседание на комисията.

Изменение 7

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 70 – параграф 3 а (нов)

Текст в сила Изменение

3a. Независимо от член 57, параграф 
2, когато е поискан мандат на 
пленарно заседание, но не се е провело 
окончателно гласуване по 
законодателната резолюция, при 
провеждането на окончателно 
гласуване могат да се внасят 
изменения от компетентната
комисия, от политическа група или 
от най-малко 40 членове на 
Парламента.

Изменение 8

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 70 – параграф 3 б (нов)

Текст в сила Изменение

3б. Когато проект на законодателен 
акт се разглежда в съответствие с 
процедурата с асоциирани комисии 
съгласно член 50 или в съответствие 
с процедурата на съвместни 
заседания на комисии съгласно 
член 51, тези членове се прилагат 
също така по отношение на 
решението за започване на преговори 
и по отношение на провеждането на 
тези преговори. Когато се прилага 
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член 50, в случай на несъгласие между 
съответните комисии, решението на 
водещата комисия дали да се 
започнат преговорите взема превес, 
без да се засяга процедурата, посочена 
в параграф 2a.
Когато се прилага член 51, в случай че 
няма съгласие между съответните 
две комисии, условията за 
започването и провеждането на 
такива преговори се определят от 
председателя на Съвета на 
председателите на комисии в 
съответствие с принципите, 
установени настоящия правилник.
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