
 

AM\891718BG.doc  PE479.436v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

8.2.2012 A7-0399/4 

Изменение  4 

Gerald Häfner 

от името на групата Verts/ALE 

Helmut Scholz 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0399/2011 

Станимир Илчев 

Изменение на член 48, параграф 2 от Правилника за дейността на Европейския 

парламент относно докладите по собствена инициатива 

2011/2168(REG)  

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 48 – параграф 2 

 

Текст в сила Изменение 

2. Предложенията за резолюции, 

съдържащи се в докладите по собствена 

инициатива, се разглеждат от 

Парламента в съответствие с 

процедурата на кратко представяне, 

предвидена в член 139. Изменения на 

такива предложения за резолюции са 

допустими за разглеждане на пленарно 

заседание единствено ако са внесени от 

докладчика с цел отразяване на нова 

информация, или от най-малко една 

десета от членовете на Парламента. 

Политическите групи могат да внасят 

алтернативни предложения за 

резолюции в съответствие с член 157, 

параграф 4. 

2. Предложенията за резолюции, 

съдържащи се в докладите по собствена 

инициатива, се разглеждат от 

Парламента в съответствие с 

процедурата на кратко представяне, 

предвидена в член 139. Изменения на 

такива предложения за резолюции са 

допустими за разглеждане на пленарно 

заседание, единствено ако са внесени от 

докладчика с цел отразяване на нова 

информация, или от най-малко една 

десета от членовете на Парламента. 

Политическите групи могат да внасят 

алтернативни предложения за 

резолюции в съответствие с член 157, 

параграф 4. 

 Членове 163 и 167 се прилагат за 

гласуването по такива предложения и 

изменения. Член 167 се прилага също 

така за гласуването по такива 

алтернативни предложения. 

Настоящият параграф не се прилага, 

когато темата на доклада отговаря на 

изискванията за провеждане на ключово 

разискване на пленарно заседание, 

когато докладът е съставен на 

основание на право на инициатива по 

член 41 или 42, или когато докладът 

Настоящият параграф не се прилага, 

когато темата на доклада отговаря на 

изискванията за провеждане на ключово 

разискване на пленарно заседание, 

когато докладът е съставен на 

основание на право на инициатива по 

член 41 или 42, или когато докладът е 
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може да бъде счетен за стратегически 

според определените от 

Председателския съвет критерии. 

бил разрешен като стратегически 

според определените от 

Председателския съвет критерии. 

Or. en 
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Изменение  5 

Gerald Häfner 

от името на групата Verts/ALE 

Helmut Scholz 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0399/2011 

Станимир Илчев 

Изменение на член 48, параграф 2 от Правилника за дейността на Европейския 

парламент относно докладите по собствена инициатива 

2011/2168(REG)  

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 48 – параграф 2 

 

Текст в сила Изменение 

2. Предложенията за резолюции, 

съдържащи се в докладите по собствена 

инициатива, се разглеждат от 

Парламента в съответствие с 

процедурата на кратко представяне, 

предвидена в член 139. Изменения на 

такива предложения за резолюции са 

допустими за разглеждане на пленарно 

заседание единствено ако са внесени от 

докладчика с цел отразяване на нова 

информация, или от най-малко една 

десета от членовете на Парламента. 

Политическите групи могат да внасят 

алтернативни предложения за 

резолюции в съответствие с член 157, 

параграф 4. Настоящият параграф не се 

прилага, когато темата на доклада 

отговаря на изискванията за провеждане 

на ключово разискване на пленарно 

заседание, когато докладът е съставен 

на основание на право на инициатива по 

член 41 или 42, или когато докладът 

може да бъде счетен за стратегически 

според определените от 

Председателския съвет критерии. 

2. Предложенията за резолюции, 

съдържащи се в докладите по собствена 

инициатива, се разглеждат от 

Парламента в съответствие с 

процедурата на кратко представяне, 

предвидена в член 139. Изменения на 

такива предложения за резолюции са 

допустими за разглеждане на пленарно 

заседание единствено ако са внесени от 

докладчика с цел отразяване на нова 

информация, или от най-малко 40 

членове на Парламента. Политическите 

групи могат да внасят алтернативни 

предложения за резолюции в 

съответствие с член 157, параграф 4. 

Настоящият параграф не се прилага, 

когато темата на доклада отговаря на 

изискванията за провеждане на ключово 

разискване на пленарно заседание, 

когато докладът е съставен на 

основание на право на инициатива по 

член 41 или 42, или когато докладът е 

бил разрешен като стратегически 

според определените от 

Председателския съвет критерии. 

Or. en 
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Paulo Rangel, Manfred Weber, Rafał Trzaskowski, Elmar Brok 
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Доклад A7-0399/2011 

Станимир Илчев 

Изменение на член 48, параграф 2 от Правилника за дейността на Европейския 

парламент относно докладите по собствена инициатива 

2011/2168(REG)  

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 48 – параграф 2 

 

Текст в сила Изменение 

2. Предложенията за резолюции, 

съдържащи се в докладите по собствена 

инициатива, се разглеждат от 

Парламента в съответствие с 

процедурата на кратко представяне, 

предвидена в член 139. Изменения на 

такива предложения за резолюции са 

допустими за разглеждане на пленарно 

заседание, единствено ако са внесени от 

докладчика с цел отразяване на нова 

информация, или от най-малко една 

десета от членовете на Парламента. 

Политическите групи могат да внасят 

алтернативни предложения за 

резолюции в съответствие с член 157, 

параграф 4. Настоящият параграф не се 

прилага, когато темата на доклада 

отговаря на изискванията за провеждане 

на ключово разискване на пленарно 

заседание, когато докладът е съставен 

на основание на право на инициатива по 

член 41 или 42, или когато докладът 

може да бъде счетен за стратегически 

според определените от 

Председателския съвет критерии. 

2. Предложенията за резолюции, 

съдържащи се в докладите по собствена 

инициатива, се разглеждат от 

Парламента в съответствие с 

процедурата на кратко представяне, 

предвидена в член 139. Изменения на 

такива предложения за резолюции са 

допустими за разглеждане на пленарно 

заседание, единствено ако са внесени от 

докладчика с цел отразяване на нова 

информация, или от най-малко една 

десета от членовете на Парламента. 

Политическите групи могат да внасят 

алтернативни предложения за 

резолюции в съответствие с член 157, 

параграф 4. Прилагат се член 163 и 

член 167. Настоящият параграф не се 

прилага, когато темата на доклада 

отговаря на изискванията за провеждане 

на ключово разискване на пленарно 

заседание, когато докладът е съставен 

на основание на право на инициатива по 

член 41 или 42, или когато докладът е 

бил разрешен като стратегически. 

Or. en 

 

 


