
Кодекс за поведение относно преговорите в рамките на обикновената
законодателна процедура1

1. Въведение

Настоящият кодекс за поведение дава насоки в рамките на Парламента за начина на
водене на преговори на всички етапи от обикновената законодателна процедура,
включително на трето четене, и следва да бъде разглеждан във връзка с членове 70 – 74
от Правилника за дейността.

Той допълва относимите разпоредби на Междуинституционалното споразумение за по-
добро законотворчество от 13 април 2016 г.2, които се отнасят до прозрачността и
координацията на законодателния процес, и Съвместната декларация относно
практическите условия и ред за процедурата на съвместно вземане на решение3,
договорени между Парламента, Съвета и Комисията на 13 юни 2007 г.

2. Общи принципи и подготовка за преговори

Междуинституционалните преговори в рамките на обикновената законодателна
процедура се основават на принципите на прозрачност, отчетност и ефикасност с цел да
се гарантира, че процесът на вземане на решения както в рамките на Парламента, така и
по отношение на обществеността е надежден, проследим и отворен.

По принцип Парламентът следва да използва всички възможности, предоставени на
всички етапи от обикновената законодателна процедура. Решението за встъпване в
преговори, особено с цел постигане на споразумение на първо четене, се разглежда като
възможност за всеки отделен случай, като се отчитат специфичните особености на всяко
отделно досие.

Възможността за встъпване в преговори със Съвета се представя от докладчика пред
пълния състав на комисията, която взема решение в съответствие с относимия член от
правилника. Мандатът се съдържа в законодателния доклад на комисията или в
измененията, приети на пленарно заседание (за преговорите на първо четене), в
позицията на Парламента на първо четене (за преговорите на ранен етап на второ четене
или на второ четене) и в позицията на Парламента на второ четене (за преговорите на
трето четене).

Парламентът бива информиран за всички решения за встъпване в преговори и извършва
контрол върху тези решения. С цел да се постигне най-голяма степен на прозрачност в
законодателния процес, председателят на Съвета на председателите на комисии редовно
информира Председателския съвет, като му предоставя систематична и навременна
информация относно всички решения на комисии за встъпване в преговори и относно
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напредъка на досиетата, които са обект на обикновената законодателна процедура.
Всяко споразумение, постигнато по време на преговорите, се счита за временно, докато
не бъде прието от Парламента.

По отношение на преговорите на първо четене, на ранен етап на второ четене или на
второ четене, основният орган, компетентен за воденето на преговори, е компетентната
парламентарна комисия, представлявана от преговарящия екип в съответствие с член 74.
На трето четене Парламентът се представлява в преговорите от делегацията на ЕП в
Помирителния комитет, който се председателства от един от заместник-председателите,
компетентни по помирителната процедура. В хода на преговорите се зачита
политическият баланс и всички политически групи имат право да бъдат представени
поне на работно равнище.

Разпоредбите на настоящия Кодекс за поведение се прилагат mutatis mutandis в случаите,
когато са изпълнени условията по член 57 относно процедурата с асоциирани комисии
или по член 58 относно процедурата на съвместни заседания на комисии, по-конкретно
що се отнася до състава на преговарящия екип и провеждането на преговорите.
Председателите на заинтересованите комисии следва да се споразумеят предварително
относно условията за сътрудничеството им по време на междуинституционалните
преговори.

3. Провеждане на преговорите и финализиране на споразумението

По принцип и с цел повишаване на прозрачността Парламентът предоставя средствата,
които са необходими, за да бъде обществеността добре информирана през целия
законодателен цикъл, като работи в тясно сътрудничество с останалите институции, за
да улесни проследимостта на законодателния процес. Това включва съвместното
осведомяване за успешното приключване на законодателните процедури, включително
чрез съвместни пресконференции или всякакви други средства, които се считат за
целесъобразни.

Преговорите в рамките на триалозите се основават на един съвместен документ
(обикновено под формата на документ в няколко колони), който показва позицията на
всяка институция по отношение на измененията от страна на другите институции и
включва също така всички временно договорени компромисни текстове. Този съвместен
документ е споделен документ между институциите и всяка версия, която се
разпространява за даден триалог, следва по принцип да бъде договорена между
съзаконодателите. След всеки триалог председателят на преговарящия екип и
докладчикът докладват на компетентната комисия или на нейните координатори за
напредъка на преговорите.

Когато е постигнато предварително споразумение със Съвета, председателят на
преговарящия екип и докладчикът информират изчерпателно компетентната комисия
относно резултата от преговорите, който се публикува. Компетентната комисия
получава за разглеждане текста на всяко постигнато временно споразумение, който е
представен по такъв начин, че да показва ясно промените в проекта на законодателния
акт. Гласуването в компетентната комисия се извършва в съответствие с член 74.



Временното споразумение, постигнато по време на преговорите, се потвърждава
писмено с официално писмо. В случай на споразумения на първо или второ четене,
председателят на Корепер потвърждава временното споразумение в писмена форма пред
председателя на компетентната комисия, а при споразумение на ранен етап на второ
четене председателят на компетентната комисия уведомява Съвета, че ще препоръча на
пленарно заседание позицията на Съвета на първо четене, която съответства на текста
на предварителното споразумение, да бъде приета без изменения от Парламента на второ
четене1.

Трябва да има достатъчно време между одобряването на временното споразумение от
комисията и гласуването в пленарна зала, за да могат политическите групи да изготвят
окончателната си позиция.

Временното споразумение подлежи на финализиране от страна на юрист-лингвисти в
съответствие с член 203. Във временните споразумения не се внасят никакви промени
без изричното съгласие на съответното равнище на Парламента и на Съвета.

4. Помощ за преговарящия екип

На преговарящия екип се предоставят всички необходими ресурси за правилното
протичане на неговата работа. Той се подпомага от „административен екип по проекта“,
координиран от секретариата на компетентната комисия, и следва да включва най-малко
Отдела по законодателни въпроси, Правната служба, Дирекцията по законодателни
актове, Пресслужбата на Парламента и други заинтересовани служби, които се
определят за всеки отделен случай. Съветниците на политическите групи биват
поканени на заседанията, на които се извършва подготовка или се предприемат
последващи действия във връзка със заседанията в рамките на триалози. Отделът по
законодателни въпроси координира предоставянето на административна помощ на
делегацията на Парламента в Помирителния комитет.

1 Вж. точка 18 от Съвместната декларация относно практическите условия и ред за процедурата на
съвместно вземане на решение.


