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Изменение  1 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 2 

 

Текст в сила Изменение 

Член 2 Член 2 

Независимост на мандата Независимост на мандата 

Членовете на Европейския парламент 

упражняват мандата си независимо. Те 

не могат да бъдат обвързвани с каквито 

и да било указания и не могат да поемат 

задължителен мандат. 

В съответствие с член 6, параграф 1 

от Акта от 20 септември 1976 г. и с 

член 2, параграф 1 и член 3, параграф 1 

от Устава на членовете на 

Европейския парламент членовете на 

Европейския парламент упражняват 

мандата си свободно и независимо, не 

могат да бъдат обвързвани с каквито и 

да било указания и не могат да поемат 

задължителен мандат. 

Обосновка 

От правна гледна точка източникът на независимия мандат се намира в член 6, 

параграф 1 от Акта от 1976 г. и в член 2, параграф 1 и член 3, параграф 1 от Устава 

на членовете на ЕП. С предложената промяна – която отразява точната 

формулировка на тези разпоредби – се цели да се избегне каквото и да било объркване. 
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Изменение  2 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 3 

 

Текст в сила Изменение 

 

Член 3 Член 3 

Проверка на пълномощията Проверка на пълномощията 

1. След произвеждането на избори за 

Европейския парламент председателят 

отправя покана до компетентните 

органи на държавите-членки незабавно 

да съобщят на Парламента имената на 

избраните членове на ЕП, за да могат 

всички членове на ЕП да участват в 

заседанията на Парламента от 

откриването на първото заседание след 

изборите. 

1 След произвеждането на избори за 

Европейския парламент председателят 

отправя покана до компетентните 

органи на държавите членки незабавно 

да съобщят на Парламента имената на 

избраните членове на ЕП, за да могат 

всички членове на ЕП да участват в 

заседанията на Парламента от 

откриването на първото заседание след 

изборите. 

Същевременно председателят обръща 

внимание на посочените органи върху 

съответните разпоредби на Акта от 20 

септември 1976 г. и ги приканва да 

вземат необходимите мерки за 

предотвратяване на всякаква 

несъвместимост с положението на член 

на Европейския парламент. 

Същевременно председателят обръща 

внимание на посочените органи върху 

съответните разпоредби на Акта от 20 

септември 1976 г. и ги приканва да 

вземат необходимите мерки за 

предотвратяване на всякаква 

несъвместимост с положението на член 

на Европейския парламент. 

2. Преди да заеме мястото си в 

Парламента, всеки член на ЕП, за чието 

избиране Парламентът е бил уведомен, 

подава писмена декларация, че не заема 

длъжност, която е несъвместима с 

положението на член на ЕП по смисъла 

на член 7, параграфи 1 и 2 от Акта от 20 

септември 1976 г.  След общи избори 

посочената декларация се подава, по 

възможност, не по-късно от шест дни 

преди учредителното заседание на 

Парламента. До проверката на 

пълномощията им или до произнасянето 

на решение по възникнал спор и при 

условие че преди това са подписали 

гореспоменатата писмена декларация, 

членовете на ЕП заемат мястото си в 

Парламента и в неговите органи и се 

ползват с всички произтичащи от това 

2. Преди да заеме мястото си в 

Парламента, всеки член на ЕП, за чието 

избиране Парламентът е бил уведомен, 

подава писмена декларация, че не заема 

длъжност, която е несъвместима с 

положението на член на ЕП по смисъла 

на член 7, параграфи 1 и 2 от Акта от 20 

септември 1976 г. След общи избори 

посочената декларация се подава, по 

възможност, не по-късно от шест дни 

преди учредителното заседание на 

Парламента. До проверката на 

пълномощията им или до произнасянето 

на решение по възникнал спор и при 

условие че преди това са подписали 

гореспоменатата писмена декларация, 

членовете на ЕП заемат мястото си в 

Парламента и в неговите органи и се 

ползват с всички произтичащи от това 
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права. права. 

В случай че се установи, въз основа на 

факти, чиято достоверност може да се 

докаже чрез публично достъпни 

източници, че член на ЕП изпълнява 

длъжност, несъвместима с положението 

на член на Европейския парламент по 

смисъла на член 7, параграфи 1 и 2 от 

Акта от 20 септември 1976 г., 

Парламентът, въз основа на 

предоставената от своя председател 

информация, обявява мястото за 

свободно. 

В случай че се установи, въз основа на 

факти, чиято достоверност може да се 

докаже чрез публично достъпни 

източници, че член на ЕП изпълнява 

длъжност, несъвместима с положението 

на член на Европейския парламент по 

смисъла на член 7, параграфи 1 и 2 от 

Акта от 20 септември 1976 г., 

Парламентът, въз основа на 

предоставената от своя председател 

информация, обявява мястото за 

свободно. 

3. Въз основа на доклад на 

комисията, компетентна за 

проверката на пълномощията 
Парламентът пристъпва незабавно към 

проверка на пълномощията и се 

произнася по действителността на 

мандата на всеки от новоизбраните 

членове на ЕП, както и по евентуалните 

спорове, отнесени до него по реда, 

предвиден в Акта от 20 септември 

1976 г., с изключение на споровете, 

основани на националните 

избирателни закони. 

3. Въз основа на доклад на 

компетентната комисия Парламентът 

пристъпва незабавно към проверка на 

пълномощията и се произнася по 

действителността на мандата на всеки 

от новоизбраните членове на ЕП, както 

и по евентуалните спорове, отнесени до 

него по реда, предвиден в Акта от 

20 септември 1976 г., с изключение на 

споровете, които по силата на този 

акт попадат изключително в обхвата 
на националните разпоредби, към 

които той препраща. 

 Докладът на компетентната 

комисия се основава на официалното 

уведомяване от страна на всяка 

държава членка относно пълните 

резултати от произведените избори. 

В доклада се посочват имената на 

избраните кандидати, както и 

имената на техните евентуални 

заместници по реда на тяхното 

класиране, произтичащо от изборния 

резултат. 

 Действителността на мандат на 

член на ЕП може да бъде потвърдена 

само след като бъдат подадени 

писмените декларации по настоящия 

член и съгласно приложение І към 

Правилника за дейността. 

4. Докладът на компетентната 

комисия се основава на официалните 

съобщения от всяка държава-членка 

относно общите резултати от 
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произведените избори. В доклада се 

посочват имената на избраните 

кандидати, както и имената на 

техните евентуални заместници по 

реда на тяхното класиране, 

произтичащо от изборния резултат. 

Мандатът на член на ЕП може да 

бъде потвърден само след като бъдат 

подадени писмените декларации по 

настоящия член и по приложение І 

от настоящия правилник. 

 

Въз основа на доклад на компетентната 

комисия, Парламентът може по всяко 

време да се произнесе по всеки спор 

относно действителността на мандата на 

всеки от неговите членове. 

4. Въз основа на предложение на 

компетентната комисия Парламентът 

незабавно проверява пълномощията 

на отделните членове на ЕП, които 

заемат местата на напускащи 

членове на ЕП, и може по всяко време 

да се произнесе по всеки спор относно 

действителността на мандата на всеки 

от своите членове. 

5. Когато изборът на член на ЕП 

произтича от оттеглянето на кандидати 

от същата листа, компетентната 

комисия, следи при оттеглянето да 

бъдат спазени духът и буквата на Акта 

от 20 септември 1976 г., както и на член 

4, параграф 3 от настоящия правилник. 

5. Когато изборът на член на ЕП 

произтича от оттеглянето на кандидати 

от същата листа, компетентната 

комисия следи при оттеглянето да бъдат 

спазени духът и буквата на Акта от 20 

септември 1976 г., както и на член 4, 

параграф 3 от настоящия правилник. 

6. Компетентната комисия следи 

всяка информация, която би могла да 

засегне изпълнението на 

задълженията на член на Европейския 

парламент или класирането на 

заместниците, да бъде незабавно 

изпращана на Парламента от органите 

на държавите-членки или на Съюза, 

като в случай на назначение се посочва 

датата на влизането му в сила. 

6. Компетентната комисия следи 

всяка информация, която би могла да 

засегне правото да заема длъжността 

на член на Европейския парламент или 

правото да заемат длъжността или 

класирането на заместниците, да бъде 

незабавно изпращана на Парламента от 

органите на държавите членки или на 

Съюза, като в случай на назначение се 

посочва датата на влизането му в сила. 

Ако компетентните органи на държава-

членка образуват производство, което 

може да създаде пречка за избрания 

член на ЕП да заема длъжността, 

председателят иска от тях редовно да 

бъде информиран за хода на 

производството. Председателят сезира 

компетентната комисия и по нейно 

предложение Парламентът може да 

приеме позиция по въпроса. 

Ако компетентните органи на държава 

членка образуват производство, което 

може да създаде пречка за избрания 

член на ЕП да заема длъжността, 

председателят иска от тях редовно да 

бъде информиран за хода на 

производството. Председателят сезира 

компетентната комисия и по нейно 

предложение Парламентът може да 

приеме позиция по въпроса. 
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Обосновка 

The changes in paragraph 3 illustrate the fact that  the "committee responsible" is clearly 

identified in Annex VI. The words "except those based on national electoral laws" are deleted 

as they are not fully in line with Article 12 of the Act of 1976, i.e. "other than those arising out 

of the national provisions to which the Act refers". Moreover, subparagraphs 1 and 2 of 

paragraph 4 are moved to paragraph 3 for consistency reasons. 

As a consequence, paragraph 4 will consist of only its current subparagraph 3. This provision 

refers to what happens in the course of the legislative term when Members are replaced. The 

word "proposal" instead of "report" allows having recourse to a simplified procedure (i.e. ad 

hoc verification by letter) in unproblematic cases, in line with the standing practice. 

Изменение  3 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 4 

 

Текст в сила Изменение 

Член 4 Член 4 

Продължителност на мандата на 

членовете на ЕП 

Продължителност на мандата на 

членовете на ЕП 

1. Мандатът започва да тече и се 

прекратява съгласно предвиденото в 

Акта от 20 септември 1976 г. 

Мандатът се прекратява също така в 

случай на смърт или при подаване на 

оставка. 

1. Мандатът започва да тече и се 

прекратява съгласно предвиденото в 

членове 5 и 13 от Акта от 20 септември 

1976 г. 

2. Всеки член на ЕП продължава да 

изпълнява функциите си до откриване 

на първото заседание на Парламента 

след изборите. 

 

3. Член на ЕП, който подава оставка, 

трябва да уведоми председателя за това, 

както и за датата на влизане в сила на 

оставката, която не може да бъде по-

късно от три месеца от уведомяването. 

Уведомяването се извършва под 

формата на официален протокол, 

съставен в присъствието на генералния 

секретар или на негов представител, 

подписан от последния и от съответния 

член на ЕП. Протоколът се изпраща 

незабавно на компетентната комисия, 

която го включва в дневния ред на 

първото си заседание след получаването 

на документа. 

3. Член на ЕП, който подава оставка, 

трябва да уведоми председателя за това, 

както и за датата на влизане в сила на 

оставката, която не може да бъде по-

късно от три месеца от уведомяването. 

Уведомяването се извършва под 

формата на официален протокол, 

съставен в присъствието на генералния 

секретар или на негов представител, 

подписан от последния и от съответния 

член на ЕП. Протоколът се изпраща 

незабавно на компетентната комисия, 

която го включва в дневния ред на 

първото си заседание след получаването 

на документа. 
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Ако компетентната комисия счете, че 

оставката не съответства на духа и 

буквата на Акта от 20 септември 1976 

г., тя уведомява за това Парламента, 

който следва да вземе решение дали да 

обяви мястото за свободно. 

Ако компетентната комисия счете, че 

оставката е в съответствие с Акта от 

20 септември 1976 г., мястото се 

обявява за свободно, считано от 

датата, посочена от подаващия 

оставка член на ЕП в официалния 

протокол, и председателят уведомява 

Парламента за това. 

В противен случай мястото се 

обявява за свободно от датата, 

посочена в протокола от подаващия 

оставка член на ЕП. Въпросът не се 

подлага на гласуване в Парламента. 

Ако компетентната комисия счете, 

че оставката не е в съответствие с 

Акта от 20 септември 1976 г., тя 

предлага на Парламента да не обявява 

мястото за свободно. 

За определени изключителни случаи е 

въведена опростена процедура, по-

специално когато между датата на 

влизане в сила на оставката и 

провеждането на първото заседание 

на компетентната комисия се 

проведат една или повече месечни 

сесии и доколкото при необявяване на 

мястото за свободно, политическата 

група, към която принадлежи 

подалият оставка член на ЕП, би 

била лишена от възможността да 

осигури негов заместник за тези 

месечни сесии. При тази процедура 

докладчикът на компетентната 

комисия, на когото е възложен 

случаят, разполага с правомощието 

незабавно да разгледа всяка надлежно 

подадена оставка и в случай че 

забавянето на нейното разглеждане 

би имало неблагоприятни последици, 

да отнесе въпроса до председателя на 

комисията в съответствие с 

параграф 3, като поиска от него: 

 

–  или да уведоми председателя на 

Парламента от името на комисията, 

че мястото може да бъде обявено за 

свободно, или 

 

–  да свика извънредно заседание на 

комисията, на което да бъдат 

разгледани специфичните 

усложнения, установени от 

докладчика. 

 

 3a. Ако преди следващата месечна 
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сесия не е предвидено заседание на 

компетентната комисия, 

докладчикът на компетентната 

комисия разглежда незабавно всяка 

оставка, за която е бил надлежно 

уведомен. В случай че забавянето на 

нейното разглеждане би имало 

неблагоприятни последици, 

докладчикът отнася въпроса до 

председателя на комисията с искане в 

съответствие с параграф 3 той: 

 –  да уведоми председателя на 

Парламента от името на комисията, 

че мястото може да бъде обявено за 

свободно; или 

 – да свика извънредно заседание на 

комисията, на което да бъдат 

разгледани специфичните 

усложнения, установени от 

докладчика. 

4.  Когато компетентният орган на 

държава-членка уведоми 

председателя за прекратяването на 

мандата на член на Европейския 

парламент по силата на законовите 

разпоредби на въпросната държава-

членка, било поради основанията за 

несъвместимост по смисъла на член 7, 

параграф 3 от Акта от 20 септември 

1976 г., било поради обезсилване на 

мандата по смисъла на член 13, 

параграф 3 от въпросния акт, 

председателят уведомява Парламента, 

че мандатът е прекратен на датата, 

съобщена от държавата-членка, и 

поканва същата незабавно да попълни 

свободното място. 

4.  Когато компетентните органи 

на държавите членки или на Съюза 

или съответният член на ЕП 

уведомят председателя за 

назначаване или избиране, което е 

несъвместимо с качеството на член 

на Европейския парламент по смисъла 

на член 7, параграф 1 или 2 от Акта от 

20 септември 1976 г., председателят 

уведомява Парламента за това, а 

Парламентът от своя страна обявява 

мястото за свободно, считано от 

датата на несъвместимостта. 

Когато компетентните органи на 

държавите-членки или на Съюза, или 

съответният член на ЕП уведомят 

председателя за назначаване или 

избиране, което е несъвместимо с 

положението на член на ЕП съгласно 

член 7, параграфи 1 и 2 от Акта от 20 

септември 1976 г., председателят 

уведомява Парламента, който, от своя 

страна, обявява мястото за свободно. 

Когато компетентните органи на 

държавите членки уведомят 

председателя за приключването на 

мандата на член на ЕПвследствие на 

допълнителна несъвместимост, 

установена съгласно законовите 

разпоредби на въпросната държава 

членка в съответствие с член 7, 

параграф 3 от Акта от 20 септември 

1976 г., или вследствие на отнемане 

на мандата на члена на ЕП съгласно 
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член 13, параграф 3 от въпросния акт, 

председателят уведомява Парламента, 

че мандатът на този член на ЕП е 

приключил на датата, съобщена от 

държавата членка. Ако такава дата 

не е съобщена, датата на 

приключване на мандата е датата на 

уведомяването от тази държава 

членка. 

5. Органите на държава-членка или 

на Съюза уведомяват председателя за 

всяко поръчение, което възнамеряват да 

възложат на даден член на ЕП. 

Председателят отнася въпроса за 

съвместимостта на предложеното 

поръчение с духа и буквата на Акта от 

20 септември 1976 г. до компетентната 

комисия. Председателят съобщава 

заключенията на комисията на 

Парламента, на съответния член и на 

заинтересованите органи. 

5. Когато органите на държава 

членка или на Съюза уведомят 

председателя за поръчение, което 

възнамеряват да възложат на даден член 

на ЕП, председателят отнася въпроса за 

съвместимостта на предложеното 

поръчение с Акта от 20 септември 

1976 г. до компетентната комисия и 

съобщава заключенията на комисията на 

Парламента, на съответния член и на 

заинтересованите органи. 

6. За дата на прекратяване на 

мандата и на влизане в сила на 

освобождаването се счита: 

 

–  в случай на оставка: датата на 

обявяване от Парламента на 

мястото за свободно в съответствие 

с протокола за подаване на оставка; 

 

–  в случай на назначаване или 

избиране на длъжност, която е 

несъвместима с положението на член 

на Европейския парламент по 

смисъла на член 7, параграф 1 или 2 

от Акта от 20 септември 1976 г.: 

датата, посочена от компетентните 

органи на държавата-членка или на 

Съюза, или от съответния член на 

ЕП. 

 

7. При обявяване на мястото за 

свободно Парламентът уведомява за 

това съответната държава-членка и я 

приканва своевременно да попълни 

мястото. 

7. При обявяване на мястото за 

свободно председателят уведомява за 

това съответната държава членка и я 

приканва своевременно да попълни 

мястото. 

8. Всеки спор, свързан с 

действителността на мандата на 

член на ЕП, чиито пълномощия са 

били вече проверени, се отнася до 
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компетентната комисия, която 

докладва на Парламента незабавно и 

не по-късно от началото на 

следващата месечна сесия. 

9. Когато поемането или 

прекратяването на мандата се дължи на 

фактическа грешка или на опорочено 

съгласие, Парламентът запазва правото 

си да обяви въпросния мандат за 

недействителен или да откаже да обяви 

мястото за свободно. 

9. Когато поемането или 

прекратяването на мандата се дължи на 

фактическа грешка или на опорочено 

съгласие, Парламентът може да обяви 

въпросния мандат за недействителен 

или да откаже да обяви мястото за 

свободно. 

Обосновка 

As regards paragraph 1, Article 13(1) of the Act of 1976 adds the case of "withdrawal of the 

mandate" to "death or resignation". However, since all these cases are covered by the Act of 

1976, the second sentence of this paragraph is superfluous and can be deleted. 

Paragraph 2 is deleted, asits content is already covered by the Act of 1976. 

In paragraph 3, since the case of a problematic resignation is the exception and not the rule, 

subparagraphs 2 and 3 are inverted and their wording is streamlined. 

The existing interpretation is converted into a new paragraph after paragraph 3 and its 

wording streamlined. 

Subparagraphs 1 and 2 of  paragraph 4 are inverted in order to reflect the order of the 

incompatibilities referred to in Article 7 of the Act of 1976. Their wording is also adapted 

(among other things, the last sentence of current subparagraph 1 is deleted as it is a mere 

repetition of current paragraph 7). 

The amendment of paragraph 5 makes sure that it complies with the principle that 

Parliament’s Rules of Procedure may not impose obligations on other authorities, including 

those of the Member States.  

Since the suggested wording of paragraphs 3 and 4 clarifies the date of the end of the term of 

office in all possible cases covered by the Act of 1976 (including resignation, 

incompatibilities or withdrawal of mandate), paragraph 6 becomes superfluous and can be 

deleted. 

Paragraph 7 is in line with the existing practice. 

Paragraph 8 is deleted as it is reflected in Rule 3 with the exception of the deadline, which 

can be deleted, as depending on the complexity of a dispute, this deadline "no later than the 

beginning of the next part-session" may prove to be too tight. 

Paragraph 9 would become paragraph 7. "Shall reserve the right to" is a somewhat odd 

wording in the context and the amendment suggests to replace it with "may". 
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Изменение  4 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 5 

 

Текст в сила Изменение 

Член 5 Член 5 

Привилегии и имунитети Привилегии и имунитети 

1. Членовете на ЕП се ползват с 

привилегии и имунитети в 

съответствие с Протокола за 

привилегиите и имунитетите на 

Европейския съюз. 

1. Членовете на ЕП се ползват с 

привилегиите и имунитетите, 

установени в Протокола за 

привилегиите и имунитетите на 

Европейския съюз. 

2. Парламентарният имунитет не е 

лична привилегия на отделния член на 

ЕП, а представлява гаранция за 

независимостта на Парламента като 

цяло и на неговите членове. 

2. При упражняването на 

правомощията си във връзка с 

привилегиите и имунитетите 

Парламентът се стреми да запази 

неприкосновеността си на 

демократична законодателна 

асамблея и да осигури 

независимостта на своите членове 

при изпълнението на техните 

функции. Парламентарният имунитет 

не е лична привилегия на отделния член 

на ЕП, а представлява гаранция за 

независимостта на Парламента като 

цяло и на неговите членове. 

3. Пропуски, позволяващи на 

членовете на ЕП свободно движение в 

държавите-членки, им се издават от 

председателя на Парламента веднага, 

след като той бъде уведомен за 

тяхното избиране. 

3. При поискване от член на ЕП, 

което подлежи на разрешение от 

председателя на ЕП, Европейският 

съюз му издава разрешение за 

преминаване на Европейския съюз, 

което му дава възможност да се 

движи свободно в държавите членки 

и в други държави, които го 

признават за валиден пътен 

документ. 

 3а. За целите на изпълнението на 

своите задължения всички членове на 

ЕП имат право да участват активно 

в работата на комисиите и 

делегациите на Парламента в 

съответствие с разпоредбите на 

настоящия правилник. 

4. Членовете на ЕП имат право да 

преглеждат всички досиета на 

4. Членовете на ЕП имат право да 

преглеждат всички досиета на 
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Парламента или на комисиите, с 

изключение на личните досиета и 

сметки, които могат да бъдат 

преглеждани само от членовете на ЕП, 

за които те се отнасят. Изключенията от 

това правило за работа с документи, до 

които може да бъде отказан публичен 

достъп по силата на Регламент (ЕО) № 

1049/2001 на Европейския парламент и 

на Съвета относно публичния достъп до 

документи на Европейския парламент, 

на Съвета и на Комисията, са 

предвидени в приложение VІI към 

настоящия правилник. 

Парламента или на комисиите, с 

изключение на личните досиета и 

сметки, които могат да бъдат 

преглеждани само от членовете на ЕП, 

за които те се отнасят. Изключенията от 

това правило за работа с документи, до 

които може да бъде отказан публичен 

достъп по силата на Регламент (ЕО) № 

1049/2001 на Европейския парламент и 

на Съвета относно публичния достъп до 

документи на Европейския парламент, 

на Съвета и на Комисията, са 

предвидени в член 210а. 

 На член на ЕП може да бъде 

отказано, със съгласието на Бюрото и 

въз основа на мотивирано решение, 

правото да прегледа документ на 

Парламента, ако Бюрото след 

изслушване на съответния член на 

ЕП стигне до заключението, че 

подобен преглед може да доведе до 

недопустимо накърняване на 

институционалните интереси на 

Парламента или на обществения 

интерес и че прегледът е поискан от 

въпросния член на ЕП по частни и 

лични причини. В срок от един месец 

след съобщаването на решението 

членът на ЕП може да го обжалва с 

писмена жалба. За да бъдат 

допустими, писмените жалби трябва 

да бъдат мотивирани. Парламентът 

взема решение по жалбата без 

разисквания по време на месечната 

сесия, следваща подаването на 

жалбата. 

Обосновка 

Параграф 1 повтаря член 6, параграф 2 от Акта от 1976 г. [Формулировката на 

английски съдържа модален глагол за задължение, той е променен, защото 

параграфът не представлява разпоредба, а в него просто се посочват факти. б.пр.] 

Настоящият параграф представя основен принцип в областта на парламентарния 

имунитет и следва да бъде допълнен с първото изречение от член 6, параграф 1. 

Що се отнася до промените в параграф 4, приложение VII, част А се заличава и се 

преобразува в нов член 210а (нов). 
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Изменение  5 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 6 

 

Текст в сила Изменение 

Член 6 Член 6 

Снемане на имунитет Снемане на имунитет 

1. При упражняването на 

правомощията си, свързани с 

привилегиите и имунитетите, 

Парламентът работи за запазване на 

неприкосновеността си на 

демократична законодателна 

асамблея и осигуряване на 

независимостта на своите членове 

при изпълнението на техните 

функции. Всяко искане за снемане на 

имунитет се оценява в съответствие с 

членове 7, 8 и 9 от Протокола за 

привилегиите и имунитетите на 

Европейския съюз и с принципите, 

посочени в настоящия член. 

1. Всяко искане за снемане на 

имунитет се оценява в съответствие с 

членове 7, 8 и 9 от Протокола за 

привилегиите и имунитетите на 

Европейския съюз и с принципите, 

посочени в член 5, параграф 2. 

2. Когато член на ЕП е призован да 

се яви като свидетел или вещо лице, не 

се налага да бъде искано снемане на 

имунитета, при условие че: 

2. Когато член на ЕП е призован да 

се яви като свидетел или вещо лице, не 

се налага да бъде искано снемане на 

имунитета, при условие че: 

– той няма да бъде задължен да се яви 

на дата или в час, който възпрепятства 

или затруднява изпълнението на 

парламентарните му задължения, или 

ще има възможност да даде показанията 

си писмено или под друга форма, която 

не затруднява изпълнението на 

парламентарните му задължения; както 

и 

– той няма да бъде задължен да се яви 

на дата или в час, който възпрепятства 

или затруднява изпълнението на 

парламентарните му задължения, или 

ще има възможност да даде показанията 

си писмено или под друга форма, която 

не затруднява изпълнението на 

парламентарните му задължения; както 

и 

– той не е задължен да даде показания 

относно информация, която е получил 

поверително при изпълнението на 

мандата си и която счита, че не е 

уместно да разкрива. 

– той не е задължен да даде показания 

относно информация, която е получил 

поверително при изпълнението на 

мандата си и за която счита, че не е 

уместно да разкрива. 

(Отнася се до изм. 25) 
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Обосновка 

Първата част на параграф 1 е преместена в член 5, параграф 2. 

Изменение  6 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 7 

 

Текст в сила Изменение 

Член 7 Член 7 

Защита на привилегии и имунитет Защита на привилегии и имунитет 

1. В случаи, когато има сигнал за 

нарушаване на привилегиите или 

имунитетите на действащ или бивш 

член на ЕП от страна на органите на 

държава членка, може да бъде 

отправено искане в съответствие с член 

9, параграф 1 за решение на Парламента 

дали в действителност е имало 

нарушение на тези привилегии или 

имунитети. 

1. В случаи, в които се твърди, че е 

било извършено или е на път да се 

извърши нарушение на привилегиите 

или имунитетите на действащ или бивш 

член на ЕП от страна на органите на 

държава членка, може да бъде 

отправено искане в съответствие с 

член 9, параграф 1 за решение на 

Парламента дали тези привилегии или 

имунитети са били нарушени или има 

вероятност да бъдат нарушени. 

2. По-специално такова искане за 

защита на привилегии и имунитети 

може да бъде отправено, ако се счете, че 

обстоятелствата съставляват 

ограничение от административен или 

друг характер за свободното движение 

на членовете на ЕП, пътуващи от или 

към мястото на заседанията на 

Парламента, или за изразяването на 

мнение или упражняването на право на 

глас при изпълнението на задълженията 

им, или ако обстоятелствата попадат в 

обхвата на член 9 от Протокола за 

привилегиите и имунитетите на 

Европейския съюз. 

2. По-специално такова искане за 

защита на привилегии и имунитети 

може да бъде отправено, ако се счете, че 

обстоятелствата биха съставлявали 

ограничение от административен или 

друг характер за свободното движение 

на членовете на ЕП, пътуващи от или 

към мястото на заседанията на 

Парламента, или за изразяването на 

мнение или упражняването на право на 

глас при изпълнението на задълженията 

им, или ако обстоятелствата биха 

попаднали в обхвата на член 9 от 

Протокола за привилегиите и 

имунитетите на Европейския съюз. 

3. Искане за защита на привилегиите 

и имунитетите на член на ЕП не е 

допустимо, ако във връзка със същото 

съдебно производство вече е получено 

искане за снемане или за защита на 

имунитета на същия член на ЕП, 

независимо дали към момента вече е 

взето решение или не. 

3. Искане за защита на привилегиите 

и имунитетите на член на ЕП не е 

допустимо, ако във връзка със същите 

факти вече е получено искане за 

снемане или за защита на имунитета на 

същия член на ЕП, независимо дали към 

момента вече е взето решение или не. 

4. Разглеждането на искане за защита 4. Разглеждането на искане за защита 
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на привилегиите и имунитетите на член 

на ЕП не се продължава, ако във връзка 

със същото съдебно производство е 

получено искане за снемане на 

имунитета на този член на ЕП. 

на привилегиите и имунитетите на член 

на ЕП не се продължава, ако във връзка 

със същите факти е получено искане 

за снемане на имунитета на този член на 

ЕП. 

5. В случаи, в които е взето решение 

да не се защитават привилегиите и 

имунитетите на даден член на ЕП, 

последният може да отправи искане за 

преразглеждане на решението, като 

представи нови доказателства. Искането 

за преразглеждане е недопустимо, ако 

срещу решението е заведен иск по член 

263 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз или ако 

председателят счете, че предоставените 

нови доказателства не обосновават в 

достатъчна степен решение за 

преразглеждане. 

5. В случаи, в които е взето решение 

да не се защитават привилегиите и 

имунитетите на даден член на ЕП, 

последният по изключение може да 

отправи искане за преразглеждане на 

решението, като представи нови 

доказателства в съответствие с член 9, 

параграф 1. Искането за 

преразглеждане е недопустимо, ако 

срещу решението е заведен иск по член 

263 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз или ако 

председателят счете, че предоставените 

нови доказателства не обосновават в 

достатъчна степен решение за 

преразглеждане. 

Обосновка 

As regards paragraph 1, the wording is  revised insofar as it sounds very categorical as to the 

existence of an actual breach. It seems to imply the need for a final judgment or an otherwise 

irrevocable decision by a public authority prejudicing a Member, thus making potential 

breaches irrelevant. This, however, would make requests for defence possible only at a stage 

when Parliament's decision could be useless. 

Paragraph 3, insofar as reference to the same legal proceedings, and not to the same facts, 

although providing legal certainty, might be too formalistic. If both criminal and civil 

proceedings have been instituted in respect of the same facts, but the waiver is requested for 

the former and the defence for the latter, Parliament might paradoxically adopt two different 

decisions. 

As it stands, paragraph 5 does not set any limits to requests for reconsideration, which could 

be, therefore, endlessly reiterated. In order to prevent such situations, the amendment 

suggests adding the word "exceptionally" in the first sentence– after all, the decision to 

defend (or not to defend) a Member's immunity is of a non-binding nature (see Judgment in 

Marra, EU:C:2008:579, paragraphs 38-39). 

Изменение  7 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 9 
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Текст в сила Изменение 

Член 9 Член 9 

Процедури, свързани с имунитета Процедури, свързани с имунитета 

1. Всяко искане за снемане на 

имунитет, отправено до председателя от 

компетентен орган на държава членка, 

или искане за защита на привилегии и 

имунитети, отправено до председателя 

от действащ или бивш член на ЕП, се 

обявява в пленарно заседание и се 

отнася за разглеждане от компетентната 

комисия. 

1. Всяко искане за снемане на 

имунитет, отправено до председателя от 

компетентен орган на държава членка, 

или искане за защита на привилегии и 

имунитети, отправено до председателя 

от действащ или бивш член на ЕП, се 

обявява в пленарно заседание и се 

отнася за разглеждане от компетентната 

комисия. 

Настоящият или бивш член на ЕП 

може да бъде представляван от друг 

член на ЕП. Искането не може да бъде 

отправено от друг член на ЕП без 

съгласието на засегнатия. 

1a. Със съгласието на засегнатия 

член или бивш член на ЕП искането 

може да бъде отправено от друг член 

на ЕП, на който се разрешава да 

представлява засегнатия член или 

бивш член на ЕП на всички етапи от 

процедурата. 

 Членът на ЕП, който представлява 

засегнатия член или бивш член на ЕП, 

не участва в решенията, които 

комисията взема. 

2. Комисията разглежда 

своевременно всички искания за 

снемане на имунитет или за защита на 

привилегии и имунитети, като 

същевременно отчита относителната им 

сложност. 

2. Комисията разглежда 

своевременно всички искания за 

снемане на имунитет или за защита на 

привилегии и имунитети, като 

същевременно отчита относителната им 

сложност. 

3. Комисията прави предложение за 

мотивирано решение, с което 

препоръчва приемане или отхвърляне на 

искането за снемане на имунитет или за 

защита на имунитет и привилегии. 

3. Комисията прави предложение за 

мотивирано решение, с което 

препоръчва приемане или отхвърляне на 

искането за снемане на имунитет или за 

защита на имунитет и привилегии. Не се 

допускат изменения. Ако 

предложението бъде отхвърлено, за 

прието се счита обратното решение. 

4. Комисията може да поиска от 

съответния орган да ѝ предостави всяка 

информация или обяснение, които тя 

счете за необходими, за да прецени дали 

имунитетът следва да бъде снет или 

защитен. На засегнатия член на ЕП се 

дава право да бъде изслушан; 

4. Комисията може да поиска от 

съответния орган да ѝ предостави всяка 

информация или обяснение, които тя 

счете за необходими, за да прецени дали 

имунитетът следва да бъде снет или 

защитен. 
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5. На засегнатия член на ЕП се дава 

право да бъде изслушан; той може да 

представя всякакви документи или 

други писмени доказателства, които 

счита, че имат отношение към случая. 

Той може да бъде представляван от 

друг член на ЕП. 

5. На засегнатия член на ЕП се дава 

право да бъде изслушан и той може да 

представя всякакви документи или 

други писмени доказателства, за които 

счита, че имат отношение към случая. 

Членът на ЕП не присъства на 

разискванията относно искането за 

снемане или защита на имунитета му, 

освен на самото изслушване. 

Членът на ЕП не присъства на 

разискванията относно искането за 

снемане или защита на имунитета му, 

освен на самото изслушване. 

Председателят на комисията отправя 

покана за изслушване към члена на ЕП, 

като посочва дата и час. Членът на ЕП 

може да се откаже от правото си да бъде 

изслушан. 

Председателят на комисията отправя 

покана за изслушване към члена на ЕП, 

като посочва дата и час. Членът на ЕП 

може да се откаже от правото си да бъде 

изслушан. 

Ако членът на ЕП не присъства на 

изслушването съгласно поканата, се 

счита, че той се е отказал от правото си 

да бъде изслушан, освен ако не поиска 

да бъде освободен от изслушване на 

предложената дата и час, като посочи 

причини за това. Председателят на 

комисията решава дали такова искане за 

освобождаване може да бъде прието с 

оглед на посочените причини. Не се 

допускат жалби по този въпрос. 

Ако членът на ЕП не присъства на 

изслушването съгласно поканата, се 

счита, че той се е отказал от правото си 

да бъде изслушан, освен ако не поиска 

да бъде освободен от изслушване на 

предложената дата и час, като посочи 

причини за това. Председателят на 

комисията решава дали такова искане за 

освобождаване може да бъде прието с 

оглед на посочените причини. Не се 

допускат жалби по този въпрос. 

Ако председателят на комисията одобри 

искането за освобождаване, той отправя 

покана към члена на ЕП за изслушване 

на нова дата и час. Ако членът на ЕП не 

се яви съгласно втората покана за 

изслушване, процедурата продължава, 

без той да бъде изслушан. Не се приемат 

други искания за освобождаване от 

изслушване или за изслушване. 

Ако председателят на комисията одобри 

искането за освобождаване, той отправя 

покана към члена на ЕП за изслушване 

на нова дата и час. Ако членът на ЕП не 

се яви съгласно втората покана за 

изслушване, процедурата продължава, 

без той да бъде изслушан. Не се приемат 

други искания за освобождаване от 

изслушване или за изслушване. 

6. Когато се иска снемане на 

имунитет на няколко основания, всяко 

от тях може да бъде предмет на отделно 

решение. По изключение, в доклада на 

комисията може да се предложи 

снемането на имунитета да се прилага 

само по отношение на наказателно 

преследване, като до постановяване на 

окончателна присъда, съответният член 

на ЕП не може да бъде арестуван или 

задържан и срещу него не може да се 

6. Когато се иска снемане или 

защита на имунитет на няколко 

основания, всяко от тях може да бъде 

предмет на отделно решение. По 

изключение в доклада на комисията 

може да се предложи снемането или 

защитата на имунитета да се прилага 

само по отношение на наказателно 

преследване, като до постановяване на 

окончателна присъда, съответният член 

на ЕП не може да бъде арестуван или 
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налага никаква друга мярка, която би му 

попречила да изпълнява функциите, 

присъщи на парламентарния мандат. 

задържан и срещу него не може да се 

налага никаква друга мярка, която би му 

попречила да изпълнява функциите, 

присъщи на парламентарния мандат.  

7. Комисията може да изрази 

мотивирано становище относно 

компетентността на въпросния орган и 

допустимостта на искането, но при 

никакви обстоятелства не може да се 

произнася относно вината или 

невинността на члена на ЕП, нито по 

въпроса дали приписаните му мнения 

или деяния дават основание за 

наказателно преследване, дори и ако 

при разглеждането на искането тя 

подробно се е запознала с фактите по 

случая. 

7. Комисията може да изрази 

мотивирано становище относно 

компетентността на въпросния орган и 

допустимостта на искането, но при 

никакви обстоятелства не може да се 

произнася относно вината или 

невинността на члена на ЕП, нито по 

въпроса дали приписаните му мнения 

или деяния дават основание за 

наказателно преследване, дори и ако 

при разглеждането на искането тя 

подробно се е запознала с фактите по 

случая. 

8. Докладът на комисията се 

включва служебно като първа точка в 

дневния ред на първото заседание, 

следващо деня на внасянето му. Не се 

допуска изменение на внесено(и) 

предложение(я) за решение. 

8. Предложението за решение на 

комисията се включва в дневния ред на 

първото заседание, следващо деня на 

внасянето му. По такова предложение 

не могат да се внасят изменения. 

На обсъждане подлежат само мотивите 

"за" и "против" всяко предложение за 

снемане или запазване на имунитет, или 

защита на привилегия или имунитет. 

На обсъждане подлежат само мотивите 

„за“ и „против“ всяко предложение за 

снемане или запазване на имунитет, или 

защита на привилегия или имунитет. 

Без да се накърнява член 164, член на 

ЕП, чиито имунитет и привилегии са 

предмет на обсъждане, няма право да се 

изказва при разискванията. 

Без да се накърнява член 164, член на 

ЕП, чиито имунитет и привилегии са 

предмет на обсъждане, няма право да се 

изказва при разискванията. 

Съдържащото се в доклада 

предложение(я) за решение се подлага 

на гласуване във времето за гласуване 

след разискванията. 

Съдържащото се в доклада 

предложение(я) за решение се подлага 

на гласуване във времето за гласуване 

след разискванията. 

След като Парламентът е обсъдил 

въпроса, всяко от предложенията, 

съдържащи се в доклада, се поставя на 

отделно гласуване. Ако някое от 

предложенията бъде отхвърлено, за 

прието се счита обратното решение. 

След като Парламентът е обсъдил 

въпроса, всяко от предложенията, 

съдържащи се в доклада, се поставя на 

отделно гласуване. Ако някое от 

предложенията бъде отхвърлено, за 

прието се счита обратното решение. 

9. Председателят незабавно 

съобщава взетото решение на 

засегнатия член на ЕП и на 

компетентния орган на съответната 

държава-членка, с молба да бъде 

9. Председателят незабавно 

съобщава взетото решение на 

засегнатия член на ЕП и на 

компетентния орган на съответната 

държава членка, с молба да бъде 
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информиран за всяко последващо 

развитие на съответните производства и 

постановените във връзка с тях съдебни 

решения. След като получи тази 

информация, председателят я предава на 

Парламента по начин, който счита за 

най-подходящ, ако е необходимо и след 

консултации с компетентната комисия. 

информиран за всяко последващо 

развитие на съответните производства и 

постановените във връзка с тях съдебни 

решения. След като получи тази 

информация, председателят я предава на 

Парламента по начин, който счита за 

най-подходящ, ако е необходимо и след 

консултации с компетентната комисия. 

10. Комисията се занимава с тези 

въпроси и обработва всички получени 

документи при най-голяма степен на 

поверителност. 

10. Комисията се занимава с тези 

въпроси и обработва всички получени 

документи при най-голяма степен на 

поверителност. Комисията винаги 

разглежда исканията, свързани с 

процедури относно имунитета, на 

заседание при закрити врати. 

11. Комисията, след консултации с 

държавите-членки, може да състави 

примерен списък на органите на 

държавите-членки, които са 

компетентни да отправят искане за 

снемане на имунитета на член на ЕП. 

11. Парламентът разглежда само 

искания за снемане на имунитета на 

свой член, които са му били предадени 

от съдебните органи или 

постоянните представителства на 

държавите членки. 

12. Комисията определя принципите 

за прилагане на настоящия член. 

12. Комисията определя принципите 

за прилагане на настоящия член. 

13. Всяко запитване относно обхвата 

на привилегиите и имунитетите на член 

на ЕП, отправено от компетентен орган, 

се разглежда при спазване на горните 

разпоредби. 

13. Всяко запитване относно обхвата 

на привилегиите и имунитетите на член 

на ЕП, отправено от компетентен орган, 

се разглежда при спазване на горните 

разпоредби. 

Обосновка 

The current interpretation following paragraph 1is converted into a new paragraph and the 

last part of paragraph 5 is aligned to it. 

The amendment to paragraph 3 seeks to clarify that the same principles referred to in 

paragraph 8 of this Rule also apply at committee level. 

For practical reasons, it is not always possible to place an immunity case at the head of the 

agenda. The amendment to paragraph 8 adapts the text to this reality. It also replaces the 

word ‘report’ by the more appropriate expression ‘proposal for a decision’, consistently with 

the wording of Rule 9(3) and (8), fourth subparagraph. At the same time, the existing 

mechanism consisting of a systematic plenary vote on every immunity case is preserved as the 

most objective and appropriate to ensure the fair treatment of all Members and have 

decisions on their immunity taken by Parliament as a whole.  

The last sentence added to paragraph 10 comes from Rule 115 paragraph 4. 

As regards the changes to paragraph 11, they try to address the fact that in some jurisdictions 
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private persons can submit requests for the waiver of a Member's immunity without the filter 

of any public authority (so called private prosecution).  The issue of the 'competent authority' 

is thus not settled. The change states that requests for waiver should be either addressed to 

Parliament by the competent prosecutor's office or court or transmitted by the permanent 

representation to the EU. Private parties' requests for a waiver of immunity will have to be 

streamlined by the Permanent Representations. 

Изменение  8 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 10 

 

Текст в сила Изменение 

Член 10 заличава се 

Прилагане на Устава на членовете на 

ЕП 

 

Парламентът приема Устава на 

членовете на Европейския парламент 

и всяка промяна към него въз основа на 

предложение от страна на 

компетентната комисия. Член 150, 

параграф 1 се прилага mutatis mutandis. 

Бюрото отговаря за прилагането на 

тези правила и взема решения за 

финансовите пакети въз основа на 

годишния бюджет. 

 

Обосновка 

Текстът на този член не се отнася само до „прилагането“ на Устава: първото 

изречение действително се отнася до неговото приемане и промяна, но е излишно, тъй 

като е добавено в член 45. Второто изречение не изглежда полезно, тъй като в 

такива случаи обикновено се изискват изменения, а третото изречение е включено в 

член 25, параграф 14б (нов) с леко променена формулировка. 

Изменение  9 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 11 

 

Текст в сила Изменение 

Член 11 Член 11 

Финансови интереси на членовете на 

ЕП, норми за поведение, задължителен 

регистър за прозрачност за достъп до 

Парламента 

Финансови интереси на членовете на 

ЕП и норми за поведение 
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1. Парламентът приема правила 

относно прозрачността на финансовите 

интереси на членовете на ЕП под 

формата на кодекс за поведение, приет с 

мнозинството от неговите членове 

съгласно член 232 от Договора за 

функционирането на Европейския 

съюз, който се включва като 

приложение към настоящия правилник1. 

1. Парламентът приема правила 

относно прозрачността на финансовите 

интереси на членовете на ЕП под 

формата на кодекс за поведение, приет с 

мнозинството от неговите членове, 

който се включва като приложение към 

настоящия правилник1. 

Тези правила не могат по никакъв 

начин да възпрепятстват или 

ограничават член на ЕП при 

осъществяване на неговия мандат или 

на всяка политическа или друга дейност, 

свързана с мандата. 

Тези правила не могат да 

възпрепятстват или ограничават по друг 

начин член на ЕП при осъществяване на 

неговия мандат или на всяка 

политическа или друга дейност, 

свързана с мандата. 

2. Поведението на членовете на ЕП 

се характеризира с взаимно уважение, 

основава се на ценностите и 

принципите, определени в 

учредителните текстове на 

Европейския съюз, зачита 

достойнството на Парламента и не 

нарушава нормалното протичане на 

парламентарната работа или реда и 

спокойствието в помещенията на 

Парламента. Членовете на ЕП спазват 

правилата на Парламента относно 

обработката на поверителна 

информация. 

2. Поведението на членовете на ЕП 

се характеризира с взаимно уважение, 

основава се на ценностите и 

принципите, определени в Договорите, 

и по-специално в Хартата на 

основните права, и зачита 

достойнството на Парламента. Също 

така то не нарушава нормалното 

протичане на парламентарната работа, 

поддържането на сигурност и ред в 

помещенията на Парламента или 

функционирането на оборудването на 

Парламента. 

 Членовете на ЕП не прибягват до 

клеветнически, расистки или 

ксенофобски изказвания или поведение 

при парламентарните разисквания, 

по време на които те също така не 

излагат на показ плакати или 

надписи. 

 Членовете на ЕП спазват правилата на 

Парламента относно обработката на 

поверителна информация. 

Неспазването на тези стандарти и 

правила може да доведе до прилагане на 

мерките в съответствие с членове 165, 

166 и 167. 

Неспазването на тези стандарти и 

правила може да доведе до прилагане на 

мерките в съответствие с членове 165, 

166 и 167. 

3. Прилагането на настоящия член по 

никакъв начин не възпрепятства 
оживеността на парламентарните 

разисквания, нито ограничава свободата 

3. Прилагането на настоящия член не 

възпрепятства по друг начин 
оживеността на парламентарните 

разисквания, нито ограничава свободата 
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на изказване на членовете на ЕП. на изказване на членовете на ЕП. 

Разпоредбите на настоящия член се 

прилагат при пълно зачитане на 

прерогативите на членовете на ЕП, 

установени в първичното 

законодателство и в Устава на 

членовете на ЕП. 

Разпоредбите на настоящия член се 

прилагат при пълно зачитане на 

прерогативите на членовете на ЕП, 

установени в първичното 

законодателство и в Устава на 

членовете на ЕП. 

Настоящият член се прилага при 

зачитане на принципа на прозрачността 

и по начин, който гарантира, че 

съответните разпоредби са доведени до 

знанието на членовете на ЕП, които се 

уведомяват поотделно за техните права 

и задължения. 

Настоящият член се прилага при 

зачитане на принципа на прозрачността 

и по начин, който гарантира, че 

съответните разпоредби са доведени до 

знанието на членовете на ЕП, които се 

уведомяват поотделно за техните права 

и задължения. 

 3a. В случай че лице, наето от член 

на ЕП, или друго лице, което е 

получило достъп до помещенията или 

оборудването на Парламента със 

съдействието на член на ЕП, не 

спазва нормите за поведение, 

посочени в параграф 2, по 

целесъобразност предвидените в член 

166 санкции могат да бъдат 

наложени на въпросния член на ЕП. 

4. В началото на всеки 

парламентарен мандат квесторите 

определят максималния брой 

сътрудници, които могат да бъдат 

акредитирани от всеки член на 

Парламента (акредитирани 

сътрудници). 

4. Квесторите определят 

максималния брой сътрудници, които 

могат да бъдат акредитирани от всеки 

член на Парламента. 

5. Дългосрочните пропуски се 

издават на лица извън институциите 

под отговорността на квесторите. 

Тези пропуски се издават за 

максимален срок от една година и 

подлежат на подновяване. Условията 

за тяхното ползване се определят от 

Бюрото. 

 

Пропуските могат да бъдат издавани:  

– на лица, които са вписани в 

регистъра за прозрачност2 или които 

представляват или работят за 

организации, вписани в този регистър, 

като вписването в регистъра обаче не 

предполага автоматично право на 
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такива пропуски; 

– на лица, които желаят да имат 

чест достъп до сградите на 

Парламента, но които не попадат в 

приложното поле на споразумението 

за създаване на регистър за 

прозрачност3; 

 

– на местните сътрудници на 

членовете на ЕП, както и на лицата, 

сътрудничещи на членовете на 

Европейския икономически и социален 

комитет и Комитета на регионите. 

 

6. Вписаните в регистъра за 

прозрачност трябва да спазват в 

рамките на своите отношения с 

Парламента: 

 

– приложения към споразумението 

кодекс за поведение4; 

 

– процедурите и другите задължения, 

определени в споразумението; както и 

 

– разпоредбите на настоящия член, 

както и мерките за неговото 

прилагане. 

 

7. Квесторите определят доколко 

кодексът за поведение се прилага към 

лицата, които, при все че 

притежават дългосрочен пропуск, не 

попадат в приложното поле на 

споразумението. 

 

8. Пропускът се отнема с 

обосновано решение на квесторите в 

следните случаи: 

 

– заличаване от регистъра за 

прозрачност, освен ако са налице 

важни основания не допускащи 

отнемане на пропуска; 

 

– сериозно нарушаване на 

задълженията, предвидени в параграф 

6. 

 

9. Бюрото, по предложение на 

генералния секретар, приема 

необходимите мерки за прилагане на 

регистъра за прозрачност, в 

съответствие с разпоредбите на 

споразумението за създаването на 
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въпросния регистър. 

Разпоредбите за прилагане на 

параграфи 5 - 8 се определят в 

приложението5. 

 

10.  Кодексът за поведение и правата и 

привилегиите на бившите членове се 

уреждат с решение на Бюрото. В 

третирането на бивши членове на ЕП не 

се допускат никакви разграничения. 

10.  Кодексът за поведение и правата и 

привилегиите на бившите членове се 

уреждат с решение на Бюрото. В 

третирането на бивши членове на ЕП не 

се допускат никакви разграничения. 

__________________ __________________ 

1 Вж. приложение І. 1 Вж. приложение І. 

2 Регистър, създаден със споразумение 

между Европейския парламент и 

Европейската комисия относно 

създаването на регистър за 

прозрачност за организациите и 

лицата, действащи като независими 

участници в изготвянето и 

прилагането на политиките на 

Европейския съюз (Вж. приложение 

IХ, част Б). 

 

3 Вж. приложение IХ, част Б.  

4 Вж. приложение 3 към 

споразумението, поместено в 

приложение IX, част Б. 

 

5 Виж приложение IХ, част А.  

Обосновка 

As regards the amendment to the title, it reflects the fact that the Register is mandatory for the 

institutions, not for those registered therein. Registration facilitates the interaction with the 

EU institutions which represents an important incentive. 

Paragraph 3a (new) comes from Annex XV §2 1st subparagraph (“Members shall be held 

responsible for any failure by persons whom they employ or for whom they arrange access to 

Parliament to comply on Parliament's premises with the standards of conduct applicable to 

Members”) and is reworded, with a view to clarifying its meaning. 

As regards the amendment to paragraph 4, art. 34 § 9  of the Implementing measures 

concerning the Members’ Statute, adopted by the Bureau, states the following: “The number 

of contracts between a Member and accredited assistants in force at any given time may not 

exceed three, regardless of the duration of work provided for in those contracts. This limit 

may be increased to four if an exemption is expressly granted by the President of Parliament 

following verification by the relevant department that the Member concerned has sufficient 

office space to comply with the standards applicable to the use of Parliament’s buildings, 

taking into account also the number of trainees that may be present.” 
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The contents of Rule 11(5) to (9) will become part of new Rule 116a and their wording will be 

streamlined. 

Изменение  10 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 12 

 

Текст в сила Изменение 

Член 12 Член 12 

Вътрешни разследвания, провеждани от 

Европейската служба за борба с 

измамите (OLAF) 

Вътрешни разследвания, провеждани от 

Европейската служба за борба с 

измамите (OLAF) 

Общите правила, предвидени в 

Междуинституционалното 

споразумение от 25 май 1999 г. относно 

вътрешните разследвания, провеждани 

от Европейската служба за борба с 

измамите (OLAF), съдържащо 

необходимите мерки за улесняване на 

гладкото протичане на разследванията, 

провеждани от службата, се прилагат и 

в рамките на Парламента по силата на 

решението, приложено към 

настоящия правилник6. 

Общите правила, предвидени в 

Междуинституционалното 

споразумение от 25 май 1999 г. относно 

вътрешните разследвания, провеждани 

от Европейската служба за борба с 

измамите (OLAF), съдържащо 

необходимите мерки за улесняване на 

гладкото протичане на разследванията, 

провеждани от службата, се прилагат и 

в рамките на Парламента по силата на 

решението на Парламента от 18 

ноември 1999 г. относно реда и 

условията за вътрешните 

разследвания във връзка с 

предотвратяването на измами, 

корупция и всякакви незаконни 

действия, увреждащи интересите на 

Общностите. 

__________________  

6 Вж. приложение ХІ.  

Изменение  11 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 13 

 

Текст в сила Изменение 

Член 13 Член 13 

Наблюдатели Наблюдатели 

1. Когато е бил подписан договор за 

присъединяване на дадена държава към 

Европейския съюз, председателят на 

1. Когато е бил подписан договор за 

присъединяване на дадена държава към 

Европейския съюз, председателят на 
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Парламента, след като е получил 

съгласието на Председателския съвет, 

може да покани парламента на 

присъединяващата се държава да избере 

измежду своите членове наблюдатели, 

чийто брой е равен на броя на 

определените за тази държава бъдещи 

места в Европейския парламент. 

Парламента, след като е получил 

съгласието на Председателския съвет, 

може да покани парламента на 

присъединяващата се държава да избере 

измежду своите членове наблюдатели, 

чийто брой е равен на броя на 

определените за тази държава бъдещи 

места в Европейския парламент. 

2. До влизането в сила на договора за 

присъединяване тези наблюдатели 

вземат участие в работата на 

Парламента и имат право да се изказват 

в рамките на комисиите и 

политическите групи. Те нямат право да 

гласуват, нито да се кандидатират за 

изборни длъжности в рамките на 

Парламента. Тяхното участие няма 

никакви правни последици за дейността 

на Парламента. 

2. До влизането в сила на договора за 

присъединяване тези наблюдатели 

вземат участие в работата на 

Парламента и имат право да се изказват 

в рамките на комисиите и 

политическите групи. Те нямат право да 

гласуват, да се кандидатират за изборни 

длъжности в рамките на Парламента, 

нито да представляват Парламента 

извън него. Тяхното участие няма 

никакви правни последици за дейността 

на Парламента. 

3. Положението им е приравнено на 

това на член на Парламента, що се 

отнася до ползването на услуги в 

рамките на Парламента и 

възстановяването на разходите, 

свързани с дейността им като 

наблюдатели. 

3. Положението им е приравнено на 

това на член на Парламента, що се 

отнася до ползването на услуги в 

рамките на Парламента и 

възстановяването на пътните и 

дневните разноски, свързани с 

дейността им като наблюдатели. 

Изменение  12 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 14 

 

Текст в сила Изменение 

Член 14 Член 14 

Временно председателство Временно председателство 

1. Заседанието, предвидено в член 

146, 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 

1. Заседанието, предвидено в член 

146, 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 
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ЕП, до избирането на председател. 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. 

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 в 

съответствие с член 3, параграф 2, 

втора алинея. Всеки друг въпрос във 

връзка с проверката на пълномощия, 

повдигнат под неговото 

председателство, се отнася до 

компетентната комисия. 

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, компетентна 

за проверката на пълномощията. 

 

Обосновка 

Тълкуването беше включено в параграф 2 на настоящия член. 

Изменение  13 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 15 

 

Текст в сила Изменение 

Член 15 Член 15 

Кандидатури и общи разпоредби Кандидатури и общи разпоредби 

1. Председателят, заместник-

председателите и квесторите се 

избират с тайно гласуване в 

съответствие с член 182. 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 издигнатите кандидатури не 

1. Председателят се избира с тайно 

гласуване, а след това се избират и 

заместник-председателите и 

квесторите в съответствие с член 182. 
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надвишава броя на местата, които 

трябва да бъдат заети, кандидатите 

могат да бъдат избирани чрез 

акламация. 

 Кандидатури се издигат със съгласието 

на номинираните лица и могат да 

бъдат издигани само от политическа 

група или от най-малко четиридесет 

членове на ЕП. Преди всяко гласуване 

могат да бъдат издигнати нови 

кандидатури. 

 Ако броят на издигнатите кандидатури 

не надвишава броя на местата, които 

трябва да бъдат запълнени, кандидатите 

се избират чрез акламация, освен ако 

най-малко една пета от всички 

членове на Парламента поискат 

тайно гласуване. 

 В случай на единно гласуване за повече 

от една длъжност бюлетината се 

счита за валидна, ако са били 

подадени повече от половината от 

наличните гласове. 

Ако само един заместник-председател 

трябва да бъде заместен, и има само 

един кандидат, той може да бъде 

избран чрез акламация. 

Председателят има дискреционна 

власт да реши дали изборът да се 

извърши чрез акламация или чрез 

тайно гласуване. Избраният 

кандидат заема мястото на 

заместник-председателя, който 

замества, по реда на старшинството. 

 

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. 

2. При избора на председател, 

заместник-председатели и квестори се 

взема предвид като цяло 

необходимостта от осигуряване на 

справедливо представителство на 

различните политически възгледи, 

както и равновесие между половете и 

географско равновесие. 
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Обосновка 

Що се отнася до измененията на параграф 1, алинея 1, настоящата практика е някои 

политически групи да представят кандидатурата еднократно за всички гласувания, а 

други – преди всяко гласуване. Промяната се отразява и в член 16. 

Тълкуването се заличава, тъй като първите две изречения са включени в третата 

алинея на първия параграф на този член. Последното изречение не добавя нищо ново 

към втората алинея на член 20 параграф 1 и следователно се заличава. 

По отношение на изменението на параграф 2 то спазва формулировката, използвана и 

в Правилника за длъжностните лица на ЕС. 

Изменение  14 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 16 

 

Текст в сила Изменение 

Член 16 Член 16 

Избор на председател - встъпително 

слово 

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 14, 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. 

1. Кандидатурите за председател 

се представят на члена на ЕП, временно 

изпълняващ функциите на председател 

съгласно член 14, който ги обявява пред 

Парламента. Ако след три гласувания 

нито един кандидат не е събрал 

абсолютно мнозинство от подадените 

гласове, при четвъртото гласуване, по 

дерогация от член 15, параграф 1, 
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 14, освобождава 

председателското място. Само 

избраният председател може да 

произнесе встъпително слово. 

2.  Веднага след избирането на 

председател членът на ЕП, временно 

изпълняващ функциите на председател 

съгласно член 14, освобождава 

председателското място. Само 

избраният председател може да 

произнесе встъпително слово. 

 

Обосновка 

Заличаването на „преди всяко гласуване“ отразява предложението за промяна в член 
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15, параграф 1. 

Изменение  15 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 17 

 

Текст в сила Изменение 

Член 17 Член 17 

Избор на заместник-председатели Избор на заместник-председатели 

1. Заместник-председателите се 

избират след това с обща бюлетина. За 

избрани на първо гласуване, до 

запълване на четиринадесетте места и 

по реда на броя на подадените за тях 

гласове, се обявяват кандидатите, 

получили абсолютно мнозинство от 

подадените гласове. Ако броят на 

избраните кандидати е по-малък от 

местата за заемане, се провежда второ 

гласуване при същите условия за 

оставащите места. Ако се наложи 

провеждане на трето гласуване, 

кандидатите за оставащите места се 

избират с относително мнозинство. При 

равен брой гласове за избрани се 

обявяват по-възрастните кандидати. 

1. Заместник-председателите се 

избират след това с единногласуване. За 

избрани на първо гласуване, до 

запълване на четиринадесетте места и 

по реда на броя на подадените за тях 

гласове, се обявяват кандидатите, 

получили абсолютно мнозинство от 

подадените гласове. Ако броят на 

избраните кандидати е по-малък от 

местата за заемане, се провежда второ 

гласуване при същите условия за 

оставащите места. Ако се наложи 

провеждане на трето гласуване, 

кандидатите за оставащите места се 

избират с относително мнозинство. При 

равен брой гласове за избрани се 

обявяват по-възрастните кандидати. 

Независимо че за разлика от член 16, 

параграф 1, настоящият член не 

предвижда изрично възможност за 

издигане на нови кандидатури между 

отделните гласувания за заместник-

председатели, това действие е 

допустимо, доколкото Парламентът, 

в качеството си на суверенен орган, 

трябва да разполага с възможността 

да разгледа всички възможни 

кандидатури, особено като се има 

предвид, че липсата на подобна 

възможност може да попречи на 

гладкото протичане на избора. 

 

2. При спазване на разпоредбите на 

член 20, параграф 1, старшинството на 

заместник-председателите се определя 

от поредността на тяхното избиране, а 

при равен брой гласове - от тяхната 

възраст. 

2. При спазване на разпоредбите на 

член 20, параграф 1, старшинството на 

заместник-председателите се определя 

от поредността на тяхното избиране, а 

при равен брой гласове – от тяхната 

възраст. 
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Когато заместник-председателите са 

били избрани чрез акламация, 

старшинството се определя с тайно 

гласуване. 

Когато заместник-председателите са 

били избрани чрез акламация, 

старшинството се определя с тайно 

гласуване. 

Обосновка 

Това заличено тълкуване е отразено в предложените промени на член 15, параграф 1. 

Изменение  16 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 18 

 

Текст в сила Изменение 

Член 18 Член 18 

Избор на квестори Избор на квестори 

След избирането на заместник-

председателите Парламентът избира 

петима квестори. 

Парламентът избира петима 

квестори по същата процедура, 

каквато се прилага за избирането на 

заместник-председателите. 

Квесторите се избират по същата 

процедура, както заместник-

председателите. 

 

Обосновка 

Двете изречения на член 18 се сливат. 

Изменение  17 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 19 

 

Текст в сила Изменение 

Член 19 Член 19 

Срок на мандатните длъжности Срок на мандатните длъжности 

1. Мандатът на председателя, 

заместник-председателите и на 

квесторите е две години и половина. 

1. Мандатът на председателя, 

заместник-председателите и на 

квесторите е две години и половина. 

Ако даден член на ЕП смени 

политическата си група, той запазва 

поста си в Бюрото или квесторската 

колегия до края на мандата от две 

години и половина. 

Ако даден член на ЕП смени 

политическата си група, той запазва 

поста си в Бюрото или като квестор до 

края на мандата от две години и 

половина. 
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2. Ако даден пост се освободи преди 

изтичането на мандата, членът на ЕП, 

избран за заместник, изпълнява 

функциите само за остатъка от мандата 

на своя предшественик. 

2. Ако даден пост се освободи преди 

изтичането на мандата, членът на ЕП, 

избран за заместник, изпълнява 

функциите само за остатъка от мандата 

на своя предшественик. 

Изменение  18 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 20 

 

Текст в сила Изменение 

Член 20 Член 20 

Свободни места Свободни места 

1. В случай че председателят, 

заместник-председател или квестор 

трябва да бъде заместен, заместникът се 

избира по реда на предходните членове. 

1. В случай че председателят, 

заместник-председател или квестор 

трябва да бъде заместен, заместникът се 

избира по реда на предходните членове. 

Новоизбраният заместник-председател 

заема мястото на своя предшественик по 

реда на старшинството. 

Новоизбраният заместник-председател 

заема мястото на своя предшественик по 

реда на старшинството. 

2. Ако се освободи председателското 

място, функциите на председател се 

изпълняват от първия заместник-

председател до избора на нов 

председател. 

2. Ако се освободи председателското 

място, функциите на председател се 

изпълняват от заместник-председател, 

определен по реда на старшинството, 
до избора на нов председател. 

Изменение  19 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 22 

 

Текст в сила Изменение 

Член 22 Член 22 

Функции на председателя Функции на председателя 

1. Председателят ръководи 

цялостната дейност на Парламента и на 

неговите органи при условията, 

предвидени в настоящия правилник. 

Той разполага с всички правомощия, 

необходими за ръководене на 

заседанията на Парламента и за 

осигуряване на тяхното правилно 

протичане. 

1. Председателят ръководи 

цялостната дейност на Парламента и на 

неговите органи в съответствие с 

настоящия правилник. Той разполага с 

всички правомощия, необходими за 

ръководене на заседанията на 

Парламента и за осигуряване на тяхното 

правилно протичане. 
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Тази разпоредба може да бъде 

тълкуванa в смисъл, че сред 

правомощията, предоставени на 

председателя от настоящия член, се 

включва правомощието да сложи 

край на прекомерното използване на 

процедурни искания като искания за 

изказване във връзка с нарушения на 

правилника, процедурни предложения, 

обяснения на вот и искания за 

гласуване поотделно, за разделно или 

за поименно гласуване, когато 

председателят е убеден, че тези 

искания явно целят и ще доведат до 

продължително и сериозно 

възпрепятстване на процедурите на 

Парламента или упражняването на 

правата на други членове на ЕП. 

 

Тези правомощия включват правото 

да се поставят на гласуване текстове 

в ред, различен от посочения в 

гласувания документ. За тази цел, по 

аналогия с член 174, параграф 7, 

председателят може предварително 

да поиска съгласието на Парламента. 

 

2. Председателят открива, прекъсва и 

закрива заседанията. Той се произнася 

по допустимостта на изменения, по 

въпроси, отправени към Съвета и 

Комисията, и по съответствието на 

доклади с настоящия правилник. 

Председателят следи за спазването на 

настоящия правилник, поддържа реда, 

дава думата, закрива разискванията, 

поставя въпросите на гласуване и 

обявява резултатите от гласуването; 

разпределя на комисиите всички 

съобщения от тяхната компетентност. 

2. Председателят открива, прекъсва и 

закрива заседанията. Той се произнася 

по допустимостта на изменения и други 

подложени на гласуване текстове, 

както и по допустимостта на 

парламентарните въпроси. 

Председателят следи за спазването на 

настоящия правилник, поддържа реда, 

дава думата, закрива разискванията, 

поставя въпросите на гласуване и 

обявява резултатите от гласуването; 

разпределя на комисиите всички 

съобщения от тяхната компетентност. 

3.  Председателят не може да взема 

думата по време на разискванията, 

освен за да обобщи даден въпрос или да 

призове изказващия се да се придържа 

към темата; ако желае да вземе участие 

в разискванията, той освобождава 

председателското място до закриване на 

разискванията по съответния въпрос. 

3.  Председателят не може да взема 

думата по време на разискванията, 

освен за да обобщи даден въпрос или да 

призове изказващия се да се придържа 

към темата; ако желае да вземе участие 

в разискванията, той освобождава 

председателското място до закриване на 

разискванията по съответния въпрос. 

4.  В международните отношения, на 

официални церемонии, както и в 

4.  В международните отношения, на 

официални церемонии, както и в 
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административни, съдебни и финансови 

дела, Парламентът се представлява от 

председателя, който може да делегира 

тези свои правомощия. 

административни, съдебни и финансови 

дела, Парламентът се представлява от 

председателя, който може да делегира 

тези свои правомощия. 

 4a. Председателят отговаря за 

сигурността и неприкосновеността 

на помещенията на Европейския 

парламент. 

Обосновка 

Съдържанието на първото тълкуване след параграф 1 се превръща в разпоредба в 

главата относно пленарните заседания (член 164а), а съдържанието на второто 

тълкуване се превръща в разпоредба в главата относно провеждането на пленарните 

заседания (член 174). 

Предложеното изменение на параграф 2 отразява съществуващата практика, според 

която председателят определя за недопустими не само изменения, но също параграфи 

от доклади, които са в нарушение на първичното право на Съюза или създават риск да 

накърнят интересите или престижа на Парламента. 

Новият параграф 4а отразява настоящата практика, съгласно която председателят 

е най-висшият орган по отношение на отмяната на неприкосновеността на 

помещенията и архивите на Европейския парламент (членове 1 и 2 от Протокола за 

привилегиите и имунитетите на Европейския съюз) и по отношение на неговата 

сигурност. 

Изменение  20 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 23 

 

Текст в сила Изменение 

Член 23 Член 23 

Функции на заместник-председателите Функции на заместник-председателите 

1.  Ако председателят отсъства или не 

е в състояние да изпълнява функциите 

си, или желае да вземе участие в 

разискванията по реда на член 22, 

параграф 3, той се замества от един от 

заместник-председателите в 

съответствие с член 17, параграф 2. 

1.  Ако председателят отсъства или не 

е в състояние да изпълнява функциите 

си, или желае да вземе участие в 

разискванията по реда на член 22, 

параграф 3, той се замества от един от 

заместник-председателите в 

съответствие с член 17, параграф 2. 

2.  Заместник-председателите 

изпълняват и функциите, възложени им 

по член 25, член 27, параграфи 3 и 5, и 

член 71, параграф 3. 

2.  Заместник-председателите 

изпълняват и функциите, възложени им 

по член 25, член 27, параграфи 3 и 5, и 

член 71, параграф 3. 

3. Председателят може да делегира 3. Председателят може да делегира 
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на заместник-председателите всякакви 

функции като представляване на 

Парламента на церемонии или на 

определени прояви. По-специално, той 

може да възложи на определен 

заместник-председател 

председателските функции по член 130, 

параграф 2 и Приложение II, параграф 

3. 

на заместник-председателите всякакви 

функции като представляване на 

Парламента на церемонии или на 

определени прояви. По-специално той 

може да възложи на определен 

заместник-председател 

председателските функции по член 129 

и член 130, параграф 2. 

Обосновка 

Приложение II се заличава. Вж. предложеното изменение на член 129. 

Изменение  21 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 25 

 

Текст в сила Изменение 

Член 25 Член 25 

Функции на Бюрото Функции на Бюрото 

1. Бюрото изпълнява функциите, 

възложени му с настоящия правилник. 

1. Бюрото изпълнява функциите, 

възложени му с настоящия правилник. 

2. Бюрото взема финансови, 

организационни и административни 

решения по въпроси, свързани с 

вътрешната организация на Парламента, 

неговия секретариат и органи. 

2. Бюрото взема финансови, 

организационни и административни 

решения по въпроси, свързани с 

вътрешната организация на Парламента, 

неговия секретариат и органи. 

3. Бюрото взема финансови, 

организационни и административни 

решения по въпроси, отнасящи се до 

членовете на ЕП, по предложение на 

генералния секретар или на политическа 

група. 

3. Бюрото взема финансови, 

организационни и административни 

решения по въпроси, отнасящи се до 

членовете на ЕП, по предложение на 

генералния секретар или на политическа 

група. 

4. Бюрото взема решения по 

въпроси, свързани с провеждането на 

заседанията. 

4. Бюрото взема решения по 

въпроси, свързани с провеждането на 

заседанията. 

Терминът “провеждане на заседания" 

включва въпроси, свързани с 

поведението на членовете на ЕП във 

всички помещения на Парламента. 

 

5. Бюрото приема разпоредбите по 

член 35 относно независимите членове 

на ЕП. 

5. Бюрото приема разпоредбите по 

член 35 относно независимите членове 

на ЕП. 
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6. Бюрото определя щатното 

разписание на Генералния секретариат и 

приема правилници относно 

административното и финансовото 

положение на длъжностните лица и 

другите служители. 

6. Бюрото определя щатното 

разписание на Генералния секретариат и 

приема правилници относно 

административното и финансовото 

положение на длъжностните лица и 

другите служители. 

7. Бюрото съставя предварителен 

проект на бюджетна прогноза на 

Парламента. 

7. Бюрото съставя предварителен 

проект на бюджетна прогноза на 

Парламента. 

8. Бюрото приема насоки за 

дейността на квесторите съгласно член 

28. 

8. Бюрото приема насоки за 

дейността на квесторите и може да 

изиска от тях да извършат 

определени задачи. 

9. Бюрото е органът, който дава 

разрешение за провеждане на заседания 

на комисиите извън обичайните работни 

места, за изслушвания, както и за 

проучвателни и информационни 

пътувания на докладчиците. 

9. Бюрото е органът, който дава 

разрешение за провеждане на заседания 

или командировки на комисиите извън 

обичайните работни места, за 

изслушвания, както и за проучвателни и 

информационни пътувания на 

докладчиците. 

Когато е дадено разрешение за 

провеждане на такива заседания и 

срещи, езиковият режим се определя в 

зависимост от използваните 

официални езици, както и от 

езиците, поискани от членовете на 

съответната комисия или техните 

заместници. 

Когато е дадено разрешение за 

провеждане на такива заседания и 

срещи или командировки, езиковият 

режим се определя в зависимост от 

Кодекса за поведение относно 

езиковото многообразие, приет от 

Бюрото. Същият член се прилага и по 

отношение на делегациите. 

Същото се прилага и по отношение 

на делегациите, освен ако 

съответните членове и заместници 

уговорят друго. 

 

10. Бюрото назначава генералния 

секретар в съответствие с член 222. 

10. Бюрото назначава генералния 

секретар в съответствие с член 222. 

11. Бюрото определя правилата за 

прилагане на Регламент (ЕО) № 

2004/2003 на Европейския парламент 

и на Съвета относно статута и 

финансирането на политическите 

партии на европейско равнище. При 

изпълнението на цитирания 

регламент Бюрото осъществява 

функциите, възложени му с 

настоящия правилник. 

11. Бюрото определя правилата за 

прилагане относно статута и 

финансирането на политическите 

партии и фондации на европейско 

равнище. 

12. Бюрото определя правилата 

относно обработката на поверителна 

12. Бюрото определя правилата 

относно обработката на поверителна 
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информация от Парламента и неговите 

органи, титулярите на мандатна 

длъжност и другите членове на ЕП, като 

взема под внимание всяко 

междуинституционално споразумение, 

сключено по този въпрос. Посочените 

правила се публикуват в Официален 

вестник на Европейския съюз и се 

прилагат към настоящия Правилник 

за дейността7. 

информация от Парламента и неговите 

органи, титулярите на мандатна 

длъжност и другите членове на ЕП, като 

взема под внимание всяко 

междуинституционално споразумение, 

сключено по този въпрос. Посочените 

правила се публикуват в Официален 

вестник на Европейския съюз. 

13. Председателят и/или Бюрото могат 

да възлагат на един или повече от 

членовете на Бюрото общи или 

специални задачи от компетентността 

на председателя или на Бюрото. 

Едновременно с възлагането се 

определят и начините и средствата за 

тяхното изпълнение. 

13. Председателят и/или Бюрото могат 

да възлагат на един или повече от 

членовете на Бюрото общи или 

специални задачи от компетентността 

на председателя или на Бюрото. 

Едновременно с възлагането се 

определят и начините и средствата за 

тяхното изпълнение. 

14. Бюрото посочва двама заместник-

председатели, на които се възлага 

осъществяването на връзките с 

националните парламенти. 

14. Бюрото посочва двама заместник-

председатели, на които се възлага 

осъществяването на връзките с 

националните парламенти. 

Те редовно докладват на 

Председателския съвет за 

осъществяваните от тях дейности в 

тази насока. 

 

 14а. Бюрото посочва заместник-

председател, на когото се възлага 

осъществяването на структурирани 

консултации с европейското 

гражданско общество по важни 

теми. 

 14б. Бюрото отговаря за 

прилагането на Устава на членовете 

на Европейския парламент и взема 

решения за размера на надбавките въз 

основа на годишния бюджет. 

15. При избиране на нов Парламент, 

завареното Бюро продължава да 

изпълнява функциите си до първото 

заседание на новия Парламент. 

 

__________________  

7 Виж Приложение VII, Част Д.  
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Обосновка 

The changes to paragraph 9 subparagraph 2, reflect the provisions of  the Code of Conduct 

on multi-lingualism adopted by the Bureau on the basis of the competences conferred upon it 

by the current Rule. 

As regards the changes to paragraph 11, the last sentence is deleted as it repeats paragraph 

1. The amendments means to align the text of the Rule with the new Regulation. 

Paragraph 14 subparagraph 2 is deleted here and moved under Rule 27(3). 

The content for paragraph 14a (new)comes from the last sentence of Rule 27(5) and the 

wording is aligned with Rule 25(14). 

This sentence in paragraph 14b(new) is taken from current Rule 10 and is slightly reworded 

to replace ("financial envelopes" is replaced by "allowances"). 

Paragraph 15 is deleted, as a new Rule 30a will cover all bodies and office holders. 

Изменение  22 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 26 

 

Текст в сила Изменение 

Член 26 Член 26 

Състав на Председателския съвет Състав на Председателския съвет 

1. Председателският съвет се състои 

от председателя на Парламента и 

председателите на политическите групи. 

Председателят на политическа група 

може да упълномощи друг член на 

групата да го представлява. 

1. Председателският съвет се състои 

от председателя на Парламента и 

председателите на политическите групи. 

Председателят на политическа група 

може да упълномощи друг член на 

групата да го представлява. 

2. Председателят на Парламента 

кани един от независимите членове на 

ЕП да участва в заседанията на 

Председателския съвет без право на 

глас. 

2. Председателят на Парламента, 

след като е дал възможност на 
независимите членове на ЕП да изразят 

своите становища, кани един от тях 
да участва в заседанията на 

Председателския съвет без право на 

глас. 

3.  Председателският съвет се стреми 

да решава поставените пред него 

въпроси с консенсус. 

3. Председателският съвет се стреми 

да решава поставените пред него 

въпроси с консенсус. 

Когато не може да бъде постигнат 

консенсус, въпросът се решава с 

гласуване чрез претегляне на гласовете 

според броя на членовете на всяка 

Когато не може да бъде постигнат 

консенсус, въпросът се решава с 

гласуване чрез претегляне на гласовете 

според броя на членовете на всяка 
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политическа група. политическа група. 

 Изменение  23 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 27 

 

Текст в сила Изменение 

Член 27 Член 27 

Функции на Председателския съвет Функции на Председателския съвет 

1. Председателският съвет 

осъществява функциите, възложени му с 

настоящия правилник. 

1. Председателският съвет 

осъществява функциите, възложени му с 

настоящия правилник. 

2. Председателският съвет взема 

решения относно организацията на 

работата на Парламента и по въпросите 

на законодателно планиране. 

2. Председателският съвет взема 

решения относно организацията на 

работата на Парламента и по въпросите 

на законодателно планиране. 

3. Председателският съвет е органът, 

компетентен по въпросите, свързани с 

отношенията с другите институции и 

органи на Европейския съюз и с 

националните парламенти на 

държавите-членки. 

3. Председателският съвет е органът, 

компетентен по въпросите, свързани с 

отношенията с другите институции и 

органи на Европейския съюз и с 

националните парламенти на 

държавите членки. Заместник-

председателите, на които е 

възложено поддържането на 

отношенията с националните 

парламенти, докладват редовно на 

Председателския съвет за 

осъществяваните от тях дейности в 

тази насока. 

4.  Председателският съвет е органът, 

компетентен по въпросите, свързани с 

отношенията с държави, които не са 

членки на Европейския съюз, както и с 

институции и организации, които не 

принадлежат към Съюза. 

4.  Председателският съвет е органът, 

компетентен по въпросите, свързани с 

отношенията с държави, които не са 

членки на Европейския съюз, както и с 

институции и организации, които не 

принадлежат към Съюза. 

5. Председателският съвет отговаря 

за организирането на структурирани 

консултации с европейското гражданско 

общество по главните теми. Това може 

да включва провеждането на публични 

разисквания по въпроси от 

общоевропейски интерес, открити за 

участие на заинтересовани граждани. 

Бюрото определя заместник-

председател, който отговаря за 

5. Председателският съвет отговаря 

за организирането на структурирани 

консултации с европейското гражданско 

общество по главните теми. Това може 

да включва провеждането на публични 

разисквания по въпроси от 

общоевропейски интерес, открити за 

участие на заинтересовани граждани. 

Заместник-председателят, 

отговарящ за провеждането на такива 
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провеждането на такива консултации и 

докладва на Председателския съвет. 

консултации, докладва редовно на 

Председателския съвет за 

осъществяваните от него дейности в 

тази насока. 

6.  Председателският съвет изготвя 

проект на дневен ред на месечните 

сесии на Парламента. 

6.  Председателският съвет изготвя 

проект на дневен ред на месечните 

сесии на Парламента. 

7. Председателският съвет е 

органът, компетентен относно 

състава и компетенциите на 

комисиите, анкетните комисии и 

съвместните парламентарни комитети, 

постоянните делегации и ad hoc 

делегациите. 

7. Председателският съвет прави 

предложения на Парламента относно 

състава и компетентността на 

комисиите, анкетните комисии и 

съвместните парламентарни комитети и 

постоянните делегации. 

Председателският съвет носи 

отговорност за разрешаването на ad 

hoc делегациите. 

8.  Председателският съвет определя 

разпределението на местата в 

пленарната зала съгласно член 36. 

8.  Председателският съвет определя 

разпределението на местата в 

пленарната зала съгласно член 36. 

9.  Председателският съвет е органът, 

компетентен да дава разрешение за 

изготвяне на доклади по собствена 

инициатива. 

9.  Председателският съвет е органът, 

компетентен да дава разрешение за 

изготвяне на доклади по собствена 

инициатива. 

10.  Председателският съвет прави 

предложения пред Бюрото по 

административни и бюджетни въпроси, 

свързани с политическите групи. 

10.  Председателският съвет прави 

предложения пред Бюрото по 

административни и бюджетни въпроси, 

свързани с политическите групи. 

Обосновка 

Добавеният към параграф 3 текст е преместен от член 25, параграф 14. 

Промените в параграф 5 са свързани с добавянето на параграф 14а в член 25. 

Изменение  24 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 28 

 

Текст в сила Изменение 

Член 28 Член 28 

Функции на квесторите Функции на квесторите 

Квесторите отговарят за 

административните и финансовите 

въпроси, които пряко засягат членовете 

на ЕП, съгласно насоките, определени 

Квесторите отговарят за 

административните и финансовите 

въпроси, които пряко засягат членовете 

на ЕП, съгласно насоките, определени 
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от Бюрото. от Бюрото, а също и за други 

възложени им задачи. 

Изменение  25 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 29 

 

Текст в сила Изменение 

Член 29 Член 29 

Съвет на председателите на комисии Съвет на председателите на комисии 

1. Съветът на председателите на 

комисии се състои от председателите на 

всички постоянни и специални комисии 

и избира свой председател. 

1. Съветът на председателите на 

комисии се състои от председателите на 

всички постоянни и специални комисии 

и избира свой председател. 

При отсъствие на председателя, 

заседанието се председателства от най-

възрастния член, или в случай че 

последният е възпрепятстван, от 

най-възрастният от присъстващите 

членове на ЕП. 

1a. При отсъствие на председателя 

заседанието се председателства от най-

възрастния от присъстващите членове 

на ЕП. 

2. Съветът на председателите на 

комисии може да отправя препоръки до 

Председателския съвет във връзка с 

работата на комисиите и изготвянето на 

дневен ред на месечните сесии на 

Парламента. 

2. Съветът на председателите на 

комисии може да отправя препоръки до 

Председателския съвет във връзка с 

работата на комисиите и изготвянето на 

дневен ред на месечните сесии на 

Парламента. 

3. Бюрото и Председателският съвет 

могат да възлагат на Съвета на 

председателите на комисии 

изпълнението на конкретни задачи. 

3. Бюрото и Председателският съвет 

могат да възлагат на Съвета на 

председателите на комисии 

изпълнението на конкретни задачи. 

Обосновка 

Тълкуването се превръща в параграф. Заличената част не променя съществото на 

съдържанието. 

Изменение  26 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 30 

 

Текст в сила Изменение 

Член 30 Член 30 

Съвет на председателите на делегации Съвет на председателите на делегации 
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1. Съветът на председателите на 

делегации се състои от председателите 

на всички постоянни 

междупарламентарни делегации и 

избира свой председател. 

1. Съветът на председателите на 

делегации се състои от председателите 

на всички постоянни 

междупарламентарни делегации и 

избира свой председател. 

При отсъствие на председателя, 

заседанието се председателства от най-

възрастния член, или в случай че 

последният е възпрепятстван, от най-

възрастният от присъстващите членове 

на ЕП. 

1a.  При отсъствие на председателя 

заседанието се председателства от най-

възрастния от присъстващите членове 

на ЕП. 

2.  Съветът на председателите на 

делегации може да отправя препоръки 

до Председателския съвет във връзка с 

работата на делегациите. 

2.  Съветът на председателите на 

делегации може да отправя препоръки 

до Председателския съвет във връзка с 

работата на делегациите. 

3.  Бюрото и Председателският съвет 

могат да възлагат на Съвета на 

председателите на делегации 

изпълнението на конкретни задачи. 

3.  Бюрото и Председателският съвет 

могат да възлагат на Съвета на 

председателите на делегации 

изпълнението на конкретни задачи. 

Обосновка 

Тълкуването се превръща в параграф. Заличената част не променя съществото на 

съдържанието. 

Изменение  27 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 30 а (нов) 

 

Текст в сила Изменение 

 Член 30а 

 Приемственост на функциите в 

периода на изборите 

 При избирането на нов Парламент 

всички заварени органи и титуляри на 

мандатна длъжност от предходния 

Парламент продължават да 

изпълняват функциите си до първото 

заседание на новия Парламент.  

Обосновка 

Преместен от член 25, параграф 15 с по-широк обхват. 
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Изменение  28 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 31 

 

Текст в сила Изменение 

Член 31 Член 31 

Публичност на решенията на Бюрото и 

на Председателския съвет 

Публичност на решенията на Бюрото и 

на Председателския съвет 

1. Протоколите от заседанията на 

Бюрото и на Председателския съвет се 

превеждат на официалните езици, 

отпечатват се и се раздават на всички 

членове на ЕП. Протоколите са 

достъпни за обществеността, освен ако 

по изключение ръководството или 

Председателският съвет реши друго по 

отношение на определени части от 

протоколите по съображения за 

поверителност на основанията, 

предвидени в член 4, параграфи от 1 до 

4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на 

Европейския парламент и на Съвета. 

1. Протоколите от заседанията на 

Бюрото и на Председателския съвет се 

превеждат на официалните езици и се 

раздават на всички членове на ЕП. 

Протоколите са достъпни за 

обществеността, освен ако по 

изключение ръководството или 

Председателският съвет реши друго по 

отношение на определени части от 

протоколите по съображения за 

поверителност съгласно член 4, 

параграфи от 1 до 4 от Регламент (ЕО) 

№ 1049/2001 на Европейския парламент 

и на Съвета. 

2. Всеки член на ЕП може да задава 

въпроси, свързани с дейността на 

Бюрото, на Председателския съвет и на 

квесторите. Въпросите се представят в 

писмена форма на председателя, 

съобщават се на членовете на ЕП и се 

публикуват, заедно с дадените отговори, 

на интернет страницата на Парламента в 

срок от тридесет дни от внасянето им. 

2. Всеки член на ЕП може да задава 

въпроси, свързани с изпълнението от 

страна на Бюрото, на Председателския 

съвет и на квесторите на съответните 

им задължения. Въпросите се 

представят в писмена форма на 

председателя, съобщават се на 

членовете на ЕП и се публикуват, 

заедно с дадените отговори, на интернет 

страницата на Парламента в срок от 

тридесет дни от внасянето им. 

Обосновка 

Промяната цели изясняване на разпоредбата, тъй като думата „дейност“ има широк 

обхват и в зависимост от съответната служба много от повдигнатите въпроси 

попадат извън обхвата на дейностите на посочените три органа. 

Изменение  29 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 32 



 

 

 PE596.594/ 43 

 BG 

 

Текст в сила Изменение 

Член 32 Член 32 

Образуване на политически групи Учредяване и разпускане на 

политически групи 

1. Членовете на ЕП могат да 

образуват групи според политическата 

си ориентация. 

1. Членовете на ЕП могат да 

образуват групи според политическата 

си ориентация. 

Поначало не е необходимо Парламентът 

да преценява политическата ориентация 

на членовете на дадена група. При 

образуването на група съгласно 

настоящия член, съответните членове на 

ЕП по дефиниция признават, че 

споделят определена политическа 

ориентация. Само в случай, че горното 

се отрича от съответните членове, 

Парламентът преценява дали групата е 

била конституирана в съответствие с 

настоящия правилник. 

Поначало не е необходимо Парламентът 

да преценява политическата ориентация 

на членовете на дадена група. При 

образуването на група съгласно 

настоящия член съответните членове на 

ЕП по дефиниция признават, че 

споделят определена политическа 

ориентация. Само в случай че горното 

се отрича от съответните членове, 

Парламентът преценява дали групата е 

била конституирана в съответствие с 

настоящия правилник. 

2. Всяка политическа група се състои 

от членове, избрани в най-малко една 

четвърт от държавите-членки. 

Минималният брой членове за 

образуване на политическа група е 

двадесет и пет. 

2. Всяка политическа група се състои 

от членове, избрани в най-малко една 

четвърт от държавите членки. 

Минималният брой членове за 

образуване на политическа група е 

двадесет и пет. 

3. Когато числеността на дадена 

политическа група падне под 

необходимия праг, председателят на 

Парламента, със съгласието на 

Председателския съвет, може да 

разреши по-нататъшното ѝ 

съществуване до следващото 

учредително заседание на Парламента, в 

случай че са изпълнени следните 

условия: 

3. Когато числеността на дадена 

политическа група падне под някой от 

необходимите прагове, председателят 

на Парламента, със съгласието на 

Председателския съвет, може да 

разреши по-нататъшното ѝ 

съществуване до следващото 

учредително заседание на Парламента, в 

случай че са изпълнени следните 

условия: 

– членовете продължават да 

представляват най-малко една пета от 

държавите-членки; 

– членовете продължават да 

представляват най-малко една пета от 

държавите членки; 

– групата е съществувала по-дълго от 

една година. 

– групата е съществувала по-дълго от 

една година. 

Председателят на Парламента не 

прилага настоящата дерогация, когато 

са налице достатъчно данни да се 

предположи, че с нея се злоупотребява. 

Председателят на Парламента не 

прилага настоящата дерогация, когато 

са налице достатъчно данни да се 

предположи, че с нея се злоупотребява. 
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4. Всеки член на ЕП може да членува 

само в една политическа група. 

4. Всеки член на ЕП може да членува 

само в една политическа група. 

5. Образуването на политическа 

група се декларира пред председателя. В 

декларацията се посочват 

наименованието на групата, имената на 

нейните членове и на членовете на 

бюрото й. 

5. Образуването на политическа 

група се декларира пред председателя. В 

декларацията се посочват 

наименованието на групата, имената на 

нейните членове и на членовете на 

бюрото ѝ. Всички членове на групата 

подписват декларацията. 

6. Декларацията се публикува в 

Официален вестник на Европейския 

съюз. 

6. Декларацията се прилага към 

протокола от месечното заседание, 

по време на което е било обявено 

учредяването на политическата 

група. 

 6a. Председателят обявява в 

Парламента учредяването на 

политическите групи. Това обявяване 

поражда правно действие с обратна 

сила, което започва да тече от 

момента, в който групата е съобщила 

на председателя за своето учредяване 

в съответствие с настоящия член. 

 Председателят също така обявява в 

Парламента разпускането на 

политически групи. Това обявяване ще 

породи правно действие в деня, 

следващ деня, в който условията за 

съществуване на групата вече не са 

изпълнени. 

Обосновка 

The change to the title aligns it with the provisions for the constitution/dissolution of the 

political groups (Rule 32 6a). 

The current wording of paragraph 3 subparagraph 1 uses "threshold" in singular while there 

are two thresholds. 

As regards the amendments to paragraph 5, the formality of signatures would increase the 

legal certainty of the statement submitted to the President. 

Paragraph 6 has hardly ever been applied as it stands and certainly not during the last years. 

Therefore it is proposed to delete the reference to the publication in the Official journal and 

bring the provision in line with the practice. 

As regards the addition of paragraph 6a, is aims at clarifying that a declaration by the 

President – in his role as a “notary” - is necessary for the establishment of the group, with 

retroactive effect to the moment when the group validly notified its establishment and, for its 
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dissolution, also a declaration of President with effects on the day following the moment when 

the conditions failed to be complied with by the group. 

Изменение  30 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 33 

 

Текст в сила Изменение 

Член 33 Член 33 

Дейност и правно положение на 

политическите групи 

Дейност и правно положение на 

политическите групи 

1. Политическите групи 

осъществяват своите функции като част 

от дейностите на Съюза, включително 

задачите, които са им възложени с 

настоящия правилник. На 

политическите групи се предоставя 

секретариат, включен в щатното 

разписание на Генералния секретариат, 

административни услуги и бюджетни 

средства, предвидени за тази цел в 

парламентарния бюджет. 

1. Политическите групи 

осъществяват своите функции като част 

от дейностите на Съюза, включително 

задачите, които са им възложени с 

настоящия правилник. На 

политическите групи се предоставя 

секретариат, включен в щатното 

разписание на Генералния секретариат, 

административни услуги и бюджетни 

средства, предвидени за тази цел в 

парламентарния бюджет. 

2. Бюрото определя правилата за 

предоставяне, осъществяване и контрол 

на тези услуги и средства, както и 

свързаното с тях делегиране на 

правомощия по изпълнението на 

бюджета. 

2. Бюрото, като отчита всяко 

предложение на Председателския 

съвет, определя правилата за 

предоставяне, осъществяване и контрол 

на тези услуги и средства, както и 

свързаното с тях делегиране на 

правомощия по изпълнението на 

бюджета и последиците от 

неспазването на тези правила. 

3. В тези правила се определят и 

административните и финансови 

последици от прекратяването на 

политическа група. 

3. В тези правила се определят и 

административните и финансови 

последици от прекратяването на 

политическа група. 

Обосновка 

Промяната има за цел привеждане в съответствие на настоящия член с член 27, 

параграф 10. 

Изменение  31 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 34 
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Текст в сила Изменение 

Член 34 Член 34 

Интергрупи Интергрупи 

1. Отделни членове на ЕП могат да 

съставят интергрупи или други 

неформални обединения на членове на 

ЕП, за осъществяване на неофициален 

обмен на становища по конкретни 

въпроси между различните политически 

групи, като се привличат членове на 

различни парламентарни комисии, както 

и за насърчаване на контактите между 

членовете на ЕП и гражданското 

общество. 

1. Отделни членове на ЕП могат да 

съставят интергрупи или други 

неформални обединения на членове на 

ЕП за осъществяване на неофициален 

обмен на становища по конкретни 

въпроси между различните политически 

групи, като се привличат членове на 

различни парламентарни комисии, както 

и за насърчаване на контактите между 

членовете на ЕП и гражданското 

общество. 

2. Такива обединения не могат да 

извършват дейности, водещи до 

объркване с официалните дейности на 

Парламента или неговите органи. Ако са 

спазени условията, предвидени в 

приетите от Бюрото правила за тяхното 

създаване, политическите групи могат 

да подпомагат дейностите им, като им 

оказват логистична подкрепа. 

2. Такива обединения са напълно 

прозрачни в своите действия и не 

могат да извършват дейности, водещи 

до объркване с официалните дейности 

на Парламента или неговите органи. 

Ако са спазени условията, предвидени в 

приетите от Бюрото правила за тяхното 

създаване, политическите групи могат 

да подпомагат дейностите им, като им 

оказват логистична подкрепа. 

Такива обединения са задължени да 

обявяват всяка подкрепа, парична или в 

натура (напр. секретарска помощ), 

която, ако бъде предоставена на членове 

на ЕП на лично основание, следва да се 

декларира в съответствие с приложение 

I. 

3.  Интергрупите са задължени да 

обявяват ежегодно всяка подкрепа, 

парична или в натура (напр. секретарска 

помощ), която, ако бъде предоставена 

на членове на ЕП на лично основание, 

следва да се декларира в съответствие с 

приложение I. 

Квесторите водят регистър на 

декларациите, посочени в алинея 2. 

Регистърът се публикува на уебсайта на 

Парламента. Квесторите определят 

практическите условия за подаването на 

тези декларации. 

4.  Квесторите водят регистър на 

декларациите, посочени в параграф 3. 

Регистърът се публикува на уебсайта на 

Парламента. Квесторите определят 

практическите условия за подаването на 

тези декларации и гарантират 

ефективното прилагане на този член. 

Изменение  32 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Дял II – заглавие 
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Текст в сила Изменение 

ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И 

ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 

ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ, 

БЮДЖЕТНИ ПРОЦЕДУРИ, 

ПРОЦЕДУРИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ 

ОТ ОТГОВОРНОСТ И ДРУГИ 

ПРОЦЕДУРИ 

Изменение  33 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 37 

 

Текст в сила Изменение 

Член 37 Член 37 

Работна програма на Комисията Годишно планиране 

1. Парламентът работи съвместно с 

Комисията и Съвета за определяне на 

законодателната програма на 

Европейския съюз. 

1. Парламентът работи съвместно с 

Комисията и Съвета за определяне на 

законодателната програма на 

Европейския съюз. 

Парламентът и Комисията си 

сътрудничат при изготвянето на 

работната програма на Комисията - 

която представлява приноса на 

Комисията към годишното и 

многогодишното планиране на Съюза - 

в съответствие с графика и реда, 

договорени между двете институции и 

приложени към настоящия 

правилник8. 

Парламентът и Комисията си 

сътрудничат при изготвянето на 

работната програма на Комисията – 

която представлява приносът на 

Комисията към годишното и 

многогодишното планиране на Съюза – 

в съответствие с графика и реда, 

договорени между двете институции8. 

 1a.  След приемането на работната 

програма на Комисията 

Парламентът, Съветът и 

Комисията в съответствие с 

параграф 7 от 

Междуинституционалното 

споразумение от 13 април 2016 г. за 

по-добро законотворчество8a обменят 

мнения и постигат съгласие по 

съвместна декларация относно 

годишната междуинституционална 

програма, в която се определят 

широки цели и приоритети. 

 Преди да започне преговори със 

Съвета и Комисията относно 



 

 

 PE596.594/ 48 

 BG 

съвместната декларация, 

председателят провежда размяна на 

мнения с Председателския съвет и 

Съвета на председателите на 

комисии относно широките цели и 

приоритети на Парламента. 

 Преди да подпише съвместната 

декларацията, председателят се 

обръща към Председателския съвет за 

одобрение. 

2. При неотложни и непредвидени 

обстоятелства всяка институция 

може, по собствена инициатива и в 

съответствие с предвидените в 

Договорите процедури, да предложи 

допълнително включване на 

законодателна мярка към 

предложените в работната програма 

на Комисията. 

 

3. Председателят изпраща приетата 

от Парламента резолюция на останалите 

институции, които участват в 

законодателната процедура на 

Европейския съюз, и на парламентите 

на държавите-членки. 

3. Председателят изпраща всяка 

приета от Парламента резолюция 

относно законодателната програма и 

законодателните приоритети на 

останалите институции, които участват 

в законодателната процедура на 

Европейския съюз, и на парламентите 

на държавите членки. 

Председателят иска становище от 

Съвета относно работната програма 

на Комисията и относно 

резолюцията на Парламента. 

 

4. Ако някоя от институциите не 

може да спази предвидения график, 

тя уведомява останалите 

институции за причините за 

закъснението и предлага нов график. 

 

 4a. Ако Комисията възнамерява да 

оттегли предложението си, 

водещата комисия кани 

компетентния член на Комисията на 

заседание с цел обсъждане на това 

намерение. Председателството на 

Съвета може също да бъде поканено 

на такова заседание. Ако водещата 

комисия не е съгласна с 

предложеното оттегляне, тя може 

да поиска от Комисията да направи 
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изявление пред Парламента. 

Прилагат се разпоредбите на член 

123. 

__________________ __________________ 

8 Вж. приложение ХIII. 8 Рамково споразумение за 

отношенията между Европейския 

парламент и Европейската комисия 

(ОВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47). 

 8a OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1. 

Обосновка 

Предложени са няколко заличавания, всяко от тях по конкретни причини. В тази 

връзка параграф 2 се заличава, тъй като съдържа едностранно твърдение във 

вътрешния правилник на ЕП относно това какво могат да правят другите 

институции. 

Параграф 3, алинея трета се заличава, за да бъде преместен по-горе, а параграф 4 се 

заличава, тъй като не е бил прилаган никога. 

Изменение  34 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 38 

 

Текст в сила Изменение 

Член 38 Член 38 

Спазване на Хартата на основните 

права на Европейския съюз 

Зачитане на основните права 

1. Във всички свои дейности 

Парламентът напълно зачита основните 

права, както са определени в Хартата 

на основните права на Европейския 

съюз. 

1. Във всички свои дейности 

Парламентът напълно зачита правата, 

свободите и принципите, признати в 

член 6 от Договора за Европейския 

съюз, и ценностите, заложени в член 

2 от него. 

Също така, Парламентът напълно 

зачита правата и принципите, 

прогласени в член 2 и член 6, 

параграфи 2 и 3 от Договора за 

Европейския съюз. 

 

2. Когато водещата комисия, 

политическа група или най-малко 40 

членове на ЕП застъпват становището, 

че предложение за законодателен акт 

или части от него не зачитат правата, 

гарантирани в Хартата на основните 

2. Когато водещата комисия, 

политическа група или най-малко 40 

членове на ЕП застъпват становището, 

че предложение за законодателен акт 

или части от него не зачитат основните 

права на Европейския съюз, въпросът се 
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права на Европейския съюз, въпросът се 

отнася по тяхно искане до комисията, 

компетентна за тълкуването на 

Хартата на основните права. 

Становището на въпросната комисия 

се прилага към доклада на водещата 

комисия. 

отнася по тяхно искане до комисията, 

компетентна по защитата на 

основните права. 

 2a. Искането се внася в срок от 

четири работни седмици, след като 

отнасянето на въпроса до комисията 

е било обявено в Парламента.  

 2б. Становището на комисията, 

компетентна по защитата на 

основните права, се прилага към 

доклада на водещата комисия. 

Обосновка 

Тази адаптация на заглавието обхваща както Хартата, така и правата и 

принципите на Конвенцията за основните права, изразени в член 6 на Договора за ЕС. 

Параграф 1 се запазва, но с леки промени във формулировката. Първата и втората 

алинеи се сливат. Съществуващата разпоредба датира отпреди Договора от 

Лисабон, когато Хартата на основните права придоби същата сила като Договора 

(член 6 обхваща както Хартата (член 2, параграф 1), така и Конвенцията (член 6, 

параграф 3)). 

Що се отнася до добавянето на параграф 2а, става въпрос за привеждането в 

съответствие на сроковете, посочени в членове 38 и 42. 

Изменение  35 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 38 а (нов) 

 

Текст в сила Изменение 

 Член 38а 

 Равенство между половете 

 1. Когато водещата комисия, 

политическа група или най-малко 40 

членове на ЕП застъпват 

становището, че дадено предложение 

не отчита в достатъчна степен 

равенството между половете, 

въпросът се отнася по тяхно искане 

до комисията, компетентна по 

правата на жените и равенството 
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между половете.  

 2. Искането се внася в срок от 

четири работни седмици, след като 

отнасянето на въпроса до комисията 

е било обявено в Парламента. 

 3. Становището на комисията, 

компетентна по правата на жените 

и равенството между половете, се 

прилага към доклада на водещата 

комисия. 

Обосновка 

Корекцията засяга заличаването на параграф 3, който е повторение на последното 

изречение от параграф 1. 

Изменение  36 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 39 

 

Текст в сила Изменение 

Член 39 Член 39 

Проверка на правното основание Проверка на правното основание 

1. За всички предложения за 

законодателни актове и други 

документи от законодателен 

характер, водещата комисия първо 

проверява правното основание. 

1. За всички предложения за 

правнообвързващи актове водещата 

комисия първо проверява правното 

основание. 

2. Ако тази комисия оспори 

правилността или целесъобразността на 

посоченото правно основание, 

включително в рамките на проверката, 

предвидена в член 5 от Договора за 

Европейски съюз, тя следва да поиска 

становище от комисията, компетентна 

по правните въпроси. 

2. Ако тази комисия оспори 

правилността или целесъобразността на 

посоченото правно основание, 

включително в рамките на проверката, 

предвидена в член 5 от Договора за 

Европейски съюз, тя следва да поиска 

становище от комисията, компетентна 

по правните въпроси. 

3. Комисията, компетентна по 

правните въпроси може да се 

самосезира по въпроси, свързани с 

правното основание на внесените 

предложения за законодателни 

актове. В тези случаи тя надлежно 

уведомява компетентната комисия за 

предмета на правомощията. 

3. Комисията, компетентна по 

правните въпроси, може да се 

самосезира по въпроси, свързани с 

правното основание, на всеки етап от 

законодателната процедура. В тези 

случаи тя надлежно уведомява 

компетентната комисия за предмета на 

правомощията. 

4. Когато комисията, компетентна 4. По целесъобразност и след 
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по правните въпроси реши да оспори 

правилността или целесъобразността на 

посоченото правно основание, тя 

докладва заключенията си на 

Парламента. Въпросът се поставя на 

гласуване от Парламента преди 

гласуването на предложението по 

същество. 

размяна на мнения със Съвета и 

Комисията в съответствие с 

условията, съгласувани на 

междуинституционално равнище1a, 
ако комисията, компетентна по 

правните въпроси, реши да оспори 

правилността или целесъобразността на 

посоченото правно основание, тя 

докладва заключенията си на 

Парламента. Без да се засягат 

разпоредбите на член 63, въпросът се 

поставя на гласуване от Парламента 

преди гласуването на предложението по 

същество. 

5. Не се допуска внасянето в 

Парламента на изменения в правното 

основание на предложението за 

законодателен акт, ако водещата 

комисия или комисията, компетентна по 

правни въпроси, не са оспорили 

правилността или целесъобразността на 

правното основание. 

5. Не се допуска внасянето в 

Парламента на изменения в правното 

основание, ако водещата комисия или 

комисията, компетентна по правни 

въпроси, не са оспорили правилността 

или целесъобразността на правното 

основание. 

6. Ако Комисията не се съгласи да 

промени предложението си по начин, 

който съответства на одобреното 

от Парламента правно основание, 

докладчикът или председателят на 

комисията, компетентна по 

правните въпроси, или на водещата 

комисия могат да предложат 

отлагане на гласуването по същество 

на предложението за следващо 

заседание. 

 

 __________________ 

 1a Междуинституционално 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г., 

параграф 25 (OВ L 123, 12.5.2016 г., 

стр. 1). 

Обосновка 

As concerns the changes in paragraph 1, “legally binding" is an inclusive formula which 

covers both the acts adopted by the ordinary and special legislative procedure (currently 

referred to as "legislative acts") and those adopted by another procedure (for instance NLE 

which the current rules refer to as "other documents of a legislative nature"). This formula 

reflects Article 288 and Article 2(1)&(2) of the Treaty on the Functioning of the European 

Union. The change is to be included in other Rules, especially as some of them (e.g. Rule 
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49(1) or even Rule 39(3) just below) refer only to "legislative acts" or "legislative 

procedures", but are in fact also applied to acts and procedures which are not "legislative" in 

the meaning of Article 289(3) TFEU (for instance "NLE". 

As concerns the changes in paragraph 1, this suggestion is made to include the possibility of 

checking the legal basis not only at the stage of Commission's proposal, but also when the 

Council adopts its first reading position. 

As regards the deletion of paragraph 6, emphasis put (probably for historical reasons) on the 

Commission, while the author or co-author of the legislative act is the Council. Such a 

referral back to the committee is always possible under the Rules of Procedure. 

Изменение  37 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 40 

 

Текст в сила Изменение 

Член 40 Член 40 

Делегиране на законодателни 

правомощия 

Делегиране на законодателни 

правомощия и предоставяне на 

изпълнителни правомощия 

1. При подробното разглеждане на 

предложение за законодателен акт, 

който предоставя правомощия на 

Комисията, както е предвидено в член 

290 от Договора относно 

функционирането на Европейския съюз, 

Парламентът отделя особено внимание 

на целите, съдържанието, обхвата и 

срока на делегираните правомощия, 

както и на условията, на които са 

подчинени. 

1. При подробното разглеждане на 

предложение за законодателен акт, 

който предоставя правомощия на 

Комисията, както е предвидено в член 

290 от Договора относно 

функционирането на Европейския съюз, 

Парламентът отделя особено внимание 

на целите, съдържанието, обхвата и 

срока на делегираните правомощия, 

както и на условията, на които са 

подчинени. 

 1a. При подробното разглеждане на 

предложение за законодателен акт, 

който предоставя изпълнителни 

правомощия в съответствие с член 

291 от Договора за функционирането 

на Европейския съюз, Парламентът 

обръща специално внимание на 

факта, че когато упражнява 

изпълнително правомощие, 

Комисията не може нито да изменя, 

нито да допълва законодателния акт, 

дори що се отнася до негови 

несъществени елементи. 

2. Компетентната комисия по 2. Компетентната комисия по 
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предмета на правомощията може по 

всяко време да поиска становище от 

компетентната комисия по тълкуването 

и прилагането на правото на Съюза. 

предмета на правомощията може по 

всяко време да поиска становище от 

компетентната комисия по тълкуването 

и прилагането на правото на Съюза. 

3. Компетентната комисия по 

тълкуването и прилагането на правото 

на Съюза може също така да се 

самосезира по въпроси, свързани с 

делегирането на законодателни 

правомощия. В тези случаи тя надлежно 

уведомява компетентната комисия за 

предмета на правомощията. 

3. Компетентната комисия по 

тълкуването и прилагането на правото 

на Съюза може също така да се 

самосезира по въпроси, свързани с 

делегирането на законодателни 

правомощия и предоставянето на 

изпълнителни правомощия. В тези 

случаи тя надлежно уведомява 

компетентната комисия за предмета на 

правомощията. 

Изменение  38 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 41 

 

Текст в сила Изменение 

Член 41 Член 41 

Проверка на финансовата съвместимост Проверка на финансовата съвместимост 

1. Когато предложение за 

законодателен акт има финансови 

последици, Парламентът проверява дали 

са предвидени достатъчно финансови 

средства. 

1. Когато предложение за 

правнообвързващ акт има финансови 

последици, Парламентът проверява дали 

са предвидени достатъчно финансови 

средства. 

2. Без да се накърнява член 47, 

водещата комисия проверява 

финансовата съвместимост на всяко 

предложение за законодателен акт, 

както и на всеки документ от 

законодателен характер, с 
многогодишната финансова рамка. 

2. Водещата комисия проверява 

финансовата съвместимост на всяко 

предложение за правнообвързващ акт с 

регламента за многогодишната 

финансова рамка. 

3. Ако водещата комисия измени 

финансовата обезпеченост на 

разглеждания от нея акт, тя следва да 

поиска становище от комисията, 

компетентна по бюджетните въпроси. 

3. Ако водещата комисия измени 

финансовата обезпеченост на 

разглеждания от нея акт, тя следва да 

поиска становище от комисията, 

компетентна по бюджетните въпроси. 

4. Комисията, компетентна по 

бюджетните въпроси може да се 

самосезира по въпроси, свързани с 

финансовата съвместимост на 

предложенията за законодателни 

актове. В тези случаи тя надлежно 

4. Комисията, компетентна по 

бюджетните въпроси, може да се 

самосезира по въпроси, свързани с 

финансовата съвместимост на 

предложенията за правнообвързващи 

актове. В тези случаи тя надлежно 
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уведомява компетентната комисия за 

предмета на правомощията. 

уведомява компетентната комисия за 

предмета на правомощията. 

5. Когато комисията, компетентна по 

бюджетните въпроси реши да оспори 

финансовата съвместимост на акта, тя 

докладва заключенията си на 

Парламента, който ги поставя на 

гласуване. 

5. Когато комисията, компетентна по 

бюджетните въпроси, реши да оспори 

финансовата съвместимост на 

предложението, тя докладва 

заключенията си на Парламента, преди 

Парламентът да го постави на 

гласуване. 

6. Акт, който е обявен за 

несъвместим, може да бъде приет от 

Парламента при спазване на 

решенията на Бюджетния орган. 

 

Обосновка 

Що се отнася до промените в параграф 2, позоваването на член 47 е излишно. 

Добавянето на регламента изяснява, че комисията BUDG се съобразява също и с 

таблицата с разпределенията, включена в регламента за МФФ. 

Що се отнася до промените в параграф 5, Парламентът няма да гласува 

заключенията на комисията BUDG, но те ще бъдат приложени към доклада на 

водещата комисия преди гласуването на пленарно заседание. 

Параграф 6 се заличава, тъй като не е много ясен и поражда съмнения дали „акт“ 

означава проект на законодателно предложение и съмнения кой точно го е обявил за  

„несъвместим“. 

Изменение  39 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 42 

 

Текст в сила Изменение 

Член 42 Член 42 

Проверка на спазването на принципа на 

субсидиарност 

Проверка на спазването на принципите 

на субсидиарност и на 

пропорционалност 

1. При разглеждането на 

предложение за законодателен акт 

Парламентът обръща особено внимание 

на зачитането на принципите на 

субсидиарност и пропорционалност. 

1. При разглеждането на 

предложение за законодателен акт 

Парламентът обръща особено внимание 

на зачитането на принципите на 

субсидиарност и пропорционалност. 

2. Комисията, компетентна по 

въпросите на спазването на принципа на 

субсидиарност може да реши да отправи 

препоръки на вниманието на водещата 

2. Единствено комисията, 

компетентна по въпросите на спазването 

на принципа на субсидиарност, може да 

реши да отправи препоръки на 
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комисия по отношение на всяко 

предложение за законодателен акт. 

вниманието на водещата комисия по 

отношение на дадено предложение за 

законодателен акт. 

 Когато водещата комисия, 

политическа група или най-малко 

четиридесет членове на ЕП 

застъпват становището, че дадено 

предложение за законодателен акт 

или части от него не зачитат 

принципа на субсидиарност, въпросът 

се отнася по тяхно искане до 

комисията, компетентна по 

въпросите на спазването на принципа 

на субсидиарност. Искането се внася 

в срок от четири работни седмици, 

след като отнасянето на въпроса до 

комисията е било обявено в 

Парламента.  

3. Ако национален парламент 

изпрати до председателя на ЕП 

мотивирано становище съгласно член 

3 от Протокола относно ролята на 

националните парламенти в 

Европейския съюз и член 6 от 

Протокола относно прилагането на 

принципите на субсидиарност и на 

пропорционалност, този документ се 

разпределя на водещата комисия и се 

изпраща за сведение на комисията, 

компетентна по въпросите на 

спазването на принципа на 

субсидиарност. 

 

4. Освен в случаите на неотложност, 

посочени в член 4 от Протокола 

относно ролята на националните 

парламенти в Европейския съюз, 

водещата комисия не пристъпва към 

окончателно гласуване преди 

изтичането на срока от осем седмици, 

посочен в член 6 от Протокола относно 

прилагането на принципите на 

субсидиарност и на пропорционалност. 

4. Освен в неотложните случаи, 

посочени в член 4 от Протокол № 1 

относно ролята на националните 

парламенти в Европейския съюз, 

водещата комисия не пристъпва към 

окончателно гласуване преди 

изтичането на срока от осем седмици, 

посочен в член 6 от Протокол № 2 

относно прилагането на принципите на 

субсидиарност и на пропорционалност. 

 4a. Ако национален парламент 

изпрати до председателя на ЕП 

мотивирано становище съгласно член 

3 от Протокола относно ролята на 

националните парламенти в 

Европейския съюз, този документ се 
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разпределя на водещата комисия и се 

изпраща за сведение на комисията, 

компетентна по въпросите на 

спазването на принципа на 

субсидиарност. 

5. Когато мотивираните становища 

относно несъответствието на 

предложение за законодателен акт с 

принципа на субсидиарност съставляват 

поне една трета от гласовете, отредени 

на националните парламенти, или една 

четвърт – в случай на предложение за 

законодателен акт, внесено въз основа 

член 76 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз, 

Парламентът не взема решение, преди 

вносителят на предложението да е 

заявил как смята да процедира. 

5. Когато мотивираните становища 

относно несъответствието на 

предложение за законодателен акт с 

принципа на субсидиарност съставляват 

поне една трета от гласовете, отредени 

на националните парламенти, или една 

четвърт – в случай на предложение за 

законодателен акт, внесено въз основа 

член 76 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз, 

Парламентът не взема решение, преди 

вносителят на предложението да е 

заявил как смята да процедира. 

6. Когато, в рамките на обикновената 

законодателна процедура, мотивираните 

становища относно несъответствието на 

предложение за законодателен акт с 

принципа на субсидиарност 

представляват най-малко обикновено 

мнозинство от гласовете, отредени на 

националните парламенти, водещата 

комисия, след като разгледа 

мотивираните становища, представени 

от националните парламенти и 

Комисията, и след като изслуша 

мнението на комисията, компетентна по 

въпросите на спазването на принципа на 

субсидиарност, може да препоръча на 

Парламента да отхвърли предложението 

на основание, че то нарушава принципа 

на субсидиарност, или да внесе в 

Парламента друга препоръка, която 

може да включва предложения за 

изменение, свързани със спазването на 

принципа на субсидиарност. 

Становището на комисията, 

компетентна по въпросите на спазването 

на принципа на субсидиарност се 

прилага към всяка подобна препоръка. 

6. Когато, в рамките на обикновената 

законодателна процедура, мотивираните 

становища относно несъответствието на 

предложение за законодателен акт с 

принципа на субсидиарност 

представляват най-малко обикновено 

мнозинство от гласовете, отредени на 

националните парламенти, водещата 

комисия, след като разгледа 

мотивираните становища, представени 

от националните парламенти и 

Комисията, и след като изслуша 

мнението на комисията, компетентна по 

въпросите на спазването на принципа на 

субсидиарност, може да препоръча на 

Парламента да отхвърли предложението 

на основание, че то нарушава принципа 

на субсидиарност, или да внесе в 

Парламента друга препоръка, която 

може да включва предложения за 

изменение, свързани със спазването на 

принципа на субсидиарност. 

Становището на комисията, 

компетентна по въпросите на спазването 

на принципа на субсидиарност, се 

прилага към всяка подобна препоръка. 

Препоръката се внася в Парламента за 

разискване и гласуване. Ако дадена 

препоръка за отхвърляне на 

предложение бъде приета с мнозинство 

Препоръката се внася в Парламента за 

разискване и гласуване. Ако дадена 

препоръка за отхвърляне на 

предложение бъде приета с мнозинство 
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от подадените гласове, председателят на 

Парламента обявява процедурата за 

приключена. Ако Парламентът не 

отхвърли предложението, процедурата 

продължава, като се вземат предвид 

всички одобрени от Парламента 

препоръки. 

от подадените гласове, председателят на 

Парламента обявява процедурата за 

приключена. Ако Парламентът не 

отхвърли предложението, процедурата 

продължава, като се вземат предвид 

всички одобрени от Парламента 

препоръки. 

Обосновка 

Добавянето на параграф 2, алинея 1а (нов) е вдъхновено от разпоредбата на член 38. 

Параграф 3 от член 42 е изместен след параграф 4 и формулировката му е опростена. 

Изменение  40 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 44 

 

Текст в сила Изменение 

Член 44 Член 44 

Представляване на Парламента на 

заседанията на Съвета 

Представляване на Парламента на 

заседанията на Съвета 

Когато Съветът покани Парламента да 

участва в заседание, в което Съветът 

заседава в качеството си на 

законодател, председателят на 

Парламента възлага на председателя 

или на докладчика на компетентната 

комисия, или на друг член на ЕП, 

определен от нея, да представлява 

Парламента. 

Когато Съветът покани Парламента да 

участва в заседание, председателят на 

Парламента възлага на председателя 

или на докладчика на водещата 

комисия или на друг член на ЕП, 

определен от нея, да представлява 

Парламента. 

Изменение  41 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 45 

 

Текст в сила Изменение 

Член 45 Член 45 

Права на инициатива, предоставени 

на Парламента от Договорите 

Право на Парламента да представя 

предложения 

В случаите, когато Договорите 

предоставят на Парламента право на 

инициатива, компетентната комисия 

може да реши да изготви доклад по 

В случаите, когато Договорите 

предоставят на Парламента право на 

инициатива, компетентната комисия 

може да реши да изготви доклад по 
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собствена инициатива. собствена инициатива в съответствие 

с член 52. 

Докладът съдържа: Докладът съдържа: 

а) предложение за резолюция; а) предложение за резолюция; 

б) по целесъобразност, 

проекторешение или 

проектопредложение; 

б) проектопредложение; 

в) изложение на мотивите, 

включително, по целесъобразност, 

финансова обосновка. 

в) изложение на мотивите, 

включително, по целесъобразност, 

финансова обосновка. 

Когато приемането на акт от 

Парламента изисква одобрението или 

съгласието на Съвета и становището 

или съгласието на Комисията, 

Парламентът, след гласуване на 

предложения акт и по предложение на 

докладчика, може да реши да отложи 

гласуването на предложението за 

резолюция, докато Съветът или 

Комисията изразят позициите си. 

Когато приемането на акт от 

Парламента изисква одобрението или 

съгласието на Съвета и становището 

или съгласието на Комисията, 

Парламентът, след гласуване на 

предложения акт и по предложение на 

докладчика, може да реши да отложи 

гласуването на предложението за 

резолюция, докато Съветът или 

Комисията изразят позициите си. 

Обосновка 

Предложение за формулировка с цел привеждане в съответствие със заглавието на 

член 46. 

Що се отнася до промените в параграф1, става дума за разяснение. Някои примери за 

евентуални парламентарни инициативи: член 7 от ДЕС:  нарушаване на ценности на 

ЕС от страна на държава членка; член 14 от ДЕС:  състав на ЕП; член 48 от ДЕС: 

преразглеждане на Договорите; член 223, параграф 1 от ДФЕС: разпоредби за 

избиране на членове на ЕП; член 223, параграф 2 от ДФЕС: решение относно 

изпълнението на задълженията на членовете на ЕП (Устав на членовете на ЕП); член 

226 от ДФЕС: ред и условия за упражняване на правото на разследване на 

Европейския парламент; член 228 от ДФЕС: правила относно изпълнението на 

функциите на омбудсмана. 

Изменение  42 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 46 

 

Текст в сила Изменение 

Член 46 Член 46 

Право на инициатива по член 225 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз 

Искания до Комисията за 

представяне на предложения 
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1. По силата на член 225 от Договора 

за функционирането на Европейския 

съюз, Парламентът може да поиска от 

Комисията да внесе всякакво 

подходящо предложение за приемане на 

нов акт или за изменение на действащ 

акт, като приеме резолюция въз основа 

на доклад по собствена инициатива на 

компетентната комисия, изготвен по 

реда на член 52. Резолюцията се приема 

с мнозинство от всички членове на 

Парламента при окончателното 

гласуване. Едновременно с това 

Парламентът може да определи срок за 

внасяне на предложението. 

1. По силата на член 225 от Договора 

за функционирането на Европейския 

съюз Парламентът може да поиска от 

Комисията да внесе всякакво 

подходящо предложение за приемане на 

нов акт или за изменение на действащ 

акт, като приеме резолюция въз основа 

на доклад по собствена инициатива на 

компетентната комисия, изготвен по 

реда на член 52. Резолюцията се приема 

с мнозинство от всички членове на 

Парламента при окончателното 

гласуване. Едновременно с това 

Парламентът може да определи срок за 

внасяне на предложението. 

2. Всеки член на Парламента може да 

внесе предложение за акт на Съюза в 

рамките на правото на инициатива на 

Парламента по член 225 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз.  

2. Всеки член на Парламента може да 

внесе предложение за акт на Съюза в 

рамките на правото на инициатива на 

Парламента по член 225 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз.  

Такова предложение може да се внесе 

съвместно от най-много 10 членове на 

ЕП. В предложението се посочва 

правното основание, като 

предложението може да бъде 

придружено от изложение на мотивите 

от не повече от 150 думи. 

Такова предложение може да се внесе 

съвместно от най-много 10 членове на 

ЕП. В предложението се посочва 

правното основание за неговото 

внасяне, като предложението може да 

бъде придружено от изложение на 

мотивите от не повече от 150 думи. 

 Предложението се внася чрез 

председателя на Парламента, който 

проверява дали са изпълнени правните 

изисквания. Той може да отнесе 

предложението за изготвяне на 

становище относно 

целесъобразността на неговото 

правно основание до компетентната 

за такава проверка комисия. Ако 

председателят определи 

предложението за допустимо, той 

обявява това на пленарно заседание и 

разпределя предложението на 

компетентната комисия. 

 Преди да бъде разпределено, 

предложението се превежда на онези 

официални езици, които 

председателят на компетентната 

комисия счете за необходими за 

предварителното разглеждане. 
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 В срок от три месеца след 

разпределянето на предложението и 

след като е дала на авторите му 

възможност да бъдат изслушани, 

компетентната комисия взема 

решение относно последващите 

действия. 

 Авторите на предложението се 

споменават поименно в заглавието на 

доклада. 

3. Предложението се внася чрез 

председателя на Парламента, който 

проверява дали са изпълнени правните 

изисквания. Той може да отнесе 

предложението за изготвяне на 

становище относно 

целесъобразността на неговото 

правно основание до компетентната 

за такава проверка комисия. Ако 

председателят определи 

предложението за допустимо, той 

обявява това на пленарно заседание и 

разпределя предложението на 

компетентната комисия. 

 

Преди да бъде разпределено, 

предложението се превежда на онези 

официални езици, които 

председателят на компетентната 

комисия счете за необходими за 

предварителното разглеждане. 

 

Компетентната комисия може да 

препоръча на председателя 

предложението да бъде предоставено 

за подпис от членовете на ЕП, при 

условие че се спазят условията и 

сроковете, предвидени в член 136, 

параграфи 2, 3 и 7. 

 

Ако предложението е подписано от 

мнозинството от всички членове на 

Парламента, се счита, че 

Председателският съвет разрешава 

изготвянето на доклад относно 

предложението. След като изслуша 

авторите на предложението, 

комисията изготвя доклад съгласно 

член 52. 
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Ако предложението не е 

предоставено за допълнителни 

подписи или не е подписано от 

мнозинството от всички членове на 

Парламента, в срок от три месеца 

след разпределянето на 

предложението и след изслушване на 

авторите му компетентната 

комисия взема решение относно 

последващите действия. 

 

Авторите на предложението се 

споменават поименно в заглавието на 

доклада. 

 

4. В резолюцията на Парламента се 

посочва подходящото правно основание 

и се отправят подробни препоръки 

относно съдържанието на исканото 

предложение, което следва да зачита 

основните права и принципа на 

субсидиарност. 

4. В резолюцията на Парламента се 

посочва подходящото правно основание 

и се отправят препоръки относно 

съдържанието на исканото 

предложение. 

5. Когато предложението има 

финансови последици, Парламентът 

посочва начините за осигуряване на 

необходимите финансови средства. 

5. Когато предложението има 

финансови последици, Парламентът 

посочва начините за осигуряване на 

необходимите финансови средства. 

6. Компетентната комисия следи за 

хода на подготовката на всяко 

предложение за законодателен акт, 

което се изготвя по нарочно искане на 

Парламента. 

6. Компетентната комисия следи за 

хода на подготовката на всяко 

предложение за акт на Съюза, което се 

изготвя по нарочно искане на 

Парламента. 

 6a. Съветът на председателите на 

комисии следи редовно спазването от 

страна на Комисията на параграф 10 

от Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество, съгласно който 

Комисията трябва да отговори на 

искания за внасяне на предложения в 

рамките на три месеца, като приеме 

конкретно съобщение, посочващо 

последващите действия, които 

възнамерява да предприеме. Съветът 

на председателите на комисии 

докладва редовно на Председателския 

съвет относно този мониторинг. 



 

 

 PE596.594/ 63 

 BG 

Обосновка 

The title is clarified and aligned, compared also to the title of Rule 45. 

The first, second, fifth and sixth subparagraphs of Rule 46(3) are moved to Rule 46(2). The 

contents of the third and fourth subparagraphs of Rule 46(3) is deleted because the procedure 

they laid down is very complex and was hardly ever applied until now. 

As regards changes to paragraph 4, they reflect that other principles must obviously also be 

respected (proportionality for instance). 

Paragraph 6 shall become paragraph 5. This paragraph refers to a "proposed legislative 

act". The restriction implied by the word "legislative" (as defined in Article 289 TFEU) is 

questionable. Therefore it is suggested to use "Union act" as in Article 225 TFEU and in 

paragraph 1 of this Rule. 

Изменение  43 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 47 

 

Текст в сила Изменение 

Член 47 Член 47 

Разглеждане на законодателни 

документи 

Разглеждане на правнообвързващи 

актове 

1. Предложенията за законодателни 

актове и другите документи от 

законодателен характер се 

разпределят от председателя на 

съответната компетентна комисия за 

разглеждане. 

1. Предложенията за 

правнообвързващи актове, получени от 

други институции или държави 

членки, се разпределят от председателя 

на съответната компетентна комисия за 

разглеждане. 

В случай на съмнение, преди да обяви 

пред Парламента разпореждането си 

за разпределяне на съответната 

комисия, председателят може да 

приложи член 201, параграф 2. 

 

Когато дадено предложение е 

включено в работната програма на 

Комисията, компетентната комисия 

може да определи докладчик, който 

да следи подготвителната фаза на 

предложението. 

 

Инициативата за консултация от 

страна на Съвета или исканията за 

становище, отправени от 

Комисията, се препращат от 

председателя на Парламента на 
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компетентната за разглеждане на 

съответното предложение комисия. 

Разпоредбите на членове 38—46, 57—

63 и на член 75 относно първото 

четене се прилагат по отношение на 

предложенията за законодателни 

актове, независимо дали те се 

приемат на едно, две или три 

четения. 

 

 1a. В случай на съмнение, преди да 

обяви пред Парламента 

разпореждането си за разпределяне на 

компетентната комисия, 

председателят може да представи 

въпрос относно компетентността 

пред Председателския съвет. 

Председателският съвет приема 

своето решение въз основа на 

препоръка на Съвета на 

председателите на комисии или на 

неговия председател в съответствие с 

член 201а, параграф 2. 

 1б.  Компетентната комисия може 

по всяко време да реши да определи 

докладчик, който да следи 

подготвителната фаза на дадено 

предложение. Тя отделя специално 

внимание на този въпрос, когато 

предложението е включено в 

работната програма на Комисията. 

2. Позициите на Съвета се 

разпределят за разглеждане на 

компетентната за първо четене 

комисия. 

 

Разпоредбите на членове 64—69 и на 

член 76 относно второто четене се 

прилагат по отношение на позициите 

на Съвета. 

 

3. Предложението не може да бъде 

върнато в комисия в хода на 

помирителната процедура между 

Парламента и Съвета след второ 

четене. 

 

Разпоредбите на членове 70, 71 и 72 

относно трето четене се прилагат 

при помирителната процедура. 
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4. Членове 49, 50, 53, член 59, 

параграфи 1 и 3, и членове 60, 61 и 188 

не се прилагат при второ и трето 

четене. 

 

5. В случай на противоречие между 

разпоредба на настоящия правилник 

относно второ и трето четене и която и 

да е друга негова разпоредба, 

предимство имат разпоредбите относно 

второ и трето четене. 

5. В случай на противоречие между 

разпоредба на настоящия правилник 

относно второ и трето четене и която и 

да е друга негова разпоредба, 

предимство имат разпоредбите относно 

второ и трето четене. 

Обосновка 

As regards the change to paragraph 1 subparagraph 1, same change as in Rule 39 paragraph 

1. 

As regards the second subparagraph of Rule 47(1), it converts Rule 201(2) into a new Rule on 

questions of competence:   Rule 201a (new); an alignment is therefore necessary. 

As regards the fourth subparagraph, the reference to the Commission Work Programme is 

limitative and should be deleted. The rest is moved as paragraph 1b of Rule 47. 

As regards the fifth subparagraph, the readability of such provision is difficult. The list is not 

limitative as other Rules apply as well; in addition, it mentions general Rules which apply in 

any case throughout the procedure, as for instance Rules 38 to 44; Rules 45 & 46 concern the 

right of initiative; Rules 57 to 63 & 75 are specific for first reading and it is not clear what is 

meant by the reference to them in this subparagraph. 

Paragraphs 2 and 3 (2) are deleted as superfluous or self-evident given the existence of 

specific Rules on second and third reading. 

Paragraph 3 subparagraph 1 is deleted here and moved to Rule72 as §6(new) 

Paragraph 4 is deleted given the proposals concerning Rules 66.5(new) and 72.7(new). 

Изменение  44 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 47 а (нов) 

 

Текст в сила Изменение 

 Член 47а 

 Ускоряване на законодателни 

процедури 

 Ускоряването на законодателните 

процедури при координация със 

Съвета и Комисията във връзка с 

конкретни предложения, избрани по-
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специално сред предложения, 

набелязани като приоритетни в 

съвместната декларация относно 

годишната междуинституционална 

програма съгласно член 37, параграф 

1а, може да бъде договорено от 

съответната компетентна комисия 

или комисии. 

 

Изменение  45 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 48 

 

Текст в сила Изменение 

Член 48 Член 48 

Законодателни процедури във връзка с 

инициативи на държава-членка 

Законодателни процедури във връзка с 

инициативи на институции, различни 

от Комисията, или на държави 

членки 

1. Инициативите на държава-

членка по член 76 от Договора за 

функционирането на Европейския 

съюз се разглеждат по реда на 

настоящия член и на членове 38—43 и 

на членове 47 и 59 от настоящия 

правилник. 

1. Когато разглежда инициативи 

на институции, различни от 

Комисията, или на държави членки, 

компетентната комисия може да 

кани представители на 

институциите или на държавите 

членки – автори на инициативата, да 

представят своята инициатива пред 

комисията. Представителите на 

държавите членки – автори на 

инициативата, могат да бъдат 

придружавани от председателството 

на Съвета. 

2. Компетентната комисия може 

да покани представители на 

държавите-членки, автори на 

инициативата, да представят 

предложението си пред нея. 

Представителите на държавите-

членки може да бъдат придружавани 

от председателството на Съвета. 

 

3. Преди да пристъпи към гласуване, 

компетентната комисия отправя питане 

към Комисията дали подготвя 

становище по инициативата. Ако 

отговорът е утвърдителен, 

3. Преди да пристъпи към гласуване, 

компетентната комисия отправя питане 

към Комисията дали подготвя 

становище по инициативата или дали 

възнамерява да представи 
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парламентарната комисия не може да 

приеме своя доклад, преди да получи 

становището на Комисията. 

алтернативно предложение в кратък 

срок. Ако отговорът, който получи, е 

утвърдителен, парламентарната комисия 

не може да приеме своя доклад, преди 

да получи становището на Комисията 

или алтернативното предложение. 

4. Когато две или повече 

предложения с еднаква законодателна 

цел, изхождащи от Комисията и/или 

държава-членка, са внесени в 

Парламента едновременно или в кратък 

интервал от време, те се разглеждат в 

общ доклад. В доклада компетентната 

комисия посочва към кой от текстовете 

предлага изменения и упоменава всички 

останали текстове в законодателната 

резолюция. 

4. Когато две или повече 

предложения с еднаква законодателна 

цел, изхождащи от Комисията и/или от 

друга институция и/или от държава 

членка, са внесени в Парламента 

едновременно или в кратък интервал от 

време, те се разглеждат в общ доклад. В 

доклада компетентната комисия посочва 

към кой от текстовете предлага 

изменения и упоменава всички останали 

текстове в законодателната резолюция. 

Обосновка 

Що се отнася до промените в параграф 1, този член, както е формулиран 

понастоящем,  урежда случая на инициативи на държавите членки, но другите 

институции също могат да правят това (Европейската централна банка и Съдът на 

Европейския съюз (вж. член 294, параграф 15 от ДФЕС)). Позоваването на 

„настоящия член и на членове 38 – 43 и на членове 47 и 59“ е ненужно ограничително. 

Може да бъдат прилагани и други разпоредби, като например членове 50 или 53. 

Параграфи 1 и 2 от член 48 са обединени. 

Параграф 2 се заличава, тъй като се обединява с параграф 1. 

Изменение  46 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 49 

 

Текст в сила Изменение 

Член 49 Член 49 

Законодателни доклади Законодателни доклади 

1. Председателят на комисията, на 

която е разпределено предложение за 

законодателен акт, предлага 

процедурата, която да се следва. 

1. Председателят на комисията, на 

която е разпределено предложение за 

правнообвързващ акт, предлага 

процедурата, която да се следва. 

2. След приемането на решение 

относно процедурата, която да се 

следва, и ако член 50 не намира 

приложение, парламентарната комисия 

назначава измежду своите членове или 

2. След приемането на решение 

относно процедурата, която да се 

следва, и ако опростената процедура 

по член 50 не намира приложение, 

парламентарната комисия назначава 
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постоянните заместници докладчик по 

предложението за законодателен акт, 

освен ако това вече е било направено 

въз основа на работната програма на 

Комисията, одобрена в съответствие 

с член 37. 

измежду своите членове или 

постоянните заместници докладчик по 

предложението за законодателен акт, 

освен ако това вече е било направено 

въз основа на член 47, параграф 1б. 

3. Докладът на комисията съдържа: 3. Докладът на комисията съдържа: 

а) проектоизменения на 

предложението, ако има такива, 

придружени по целесъобразност с 

кратки обосновки, които са изготвени от 

докладчика и не се подлагат на 

гласуване; 

а) проектоизменения на 

предложението, ако има такива, 

придружени по целесъобразност с 

кратки обосновки, които са изготвени от 

автора и не се подлагат на гласуване; 

б) проект на законодателна резолюция в 

съответствие с член 59, параграф 2; 

б) проект на законодателна резолюция в 

съответствие с член 59, параграф 1в; 

в) при необходимост, обяснителна 

част, включваща финансова обосновка 

на евентуалните финансови последици 

на доклада и неговата съвместимост с 

многогодишната финансова рамка. 

в) по целесъобразност обяснителна 

част, включваща при необходимост 

финансова обосновка на евентуалните 

финансови последици на доклада и 

неговата съвместимост с 

многогодишната финансова рамка. 

 ва) позоваване на оценката на 

въздействието, извършена от 

Парламента, ако има такава. 

Обосновка 

Що се отнася до промените в параграф 3, буква а), те отразяват факта, че 

разпоредбата, както е формулирана понастоящем, предполага, че в „докладите“ 

всички „кратки обосновки“ на измененията са „отговорност на докладчика“. Това е 

така за проектите на доклади, но не и за самите доклади. 

Що се отнася до параграф 3, буква в), финансовите обосновки са доста необичайно 

явление в изложенията на мотивите, а думата „включваща“ предполага 

систематично включване. Предлага се по-гъвкава формулировка. 

Изменение  47 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 50 

 

Текст в сила Изменение 

Член 50 Член 50 

Опростена процедура Опростена процедура 

1. След първото обсъждане на 

предложението за законодателен акт, 

1. След първото обсъждане на 

предложението за законодателен акт, 
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председателят може да предложи то да 

бъде одобрено без изменения. Освен ако 

възразят най-малко една десета от 

членовете на комисията, председателят 

на комисията внася в Парламента 

доклад за приемане на предложението. 

Прилагат се разпоредбите на член 150, 

параграф 1, алинея втора и параграфи 2 

и 4. 

председателят може да предложи то да 

бъде одобрено без изменения. Освен ако 

възразят най-малко една десета от 

членовете на комисията, предложената 

процедура се счита за одобрена. 

Председателят на комисията или 

докладчикът, ако такъв е бил 

назначен, внася в Парламента доклад за 

приемане на предложението. Прилагат 

се разпоредбите на член 150, параграф 

1, алинея втора и параграфи 2 и 4. 

2. Като алтернатива 

председателят може да предложи той 

самият или докладчикът да изготвят 

поредица от изменения, отразяващи 

проведеното в комисията обсъждане. 

Ако комисията се съгласи с това 

предложение, така изготвените 

проектоизменения се изпращат на 

всички нейни членове. Освен ако най-

малко една десета от членовете на 

комисията възразят в определения срок, 

който не може да бъде по-кратък от 

двадесет и един дни от датата на 

изпращането, докладът се счита за приет 

от комисията. В този случай проектът на 

законодателна резолюция и измененията 

се внасят в Парламента без да се 

провеждат разисквания, в съответствие 

с разпоредбите на член 150, параграф 1, 

алинея втора и параграфи 2 и 4. 

2. На свой ред председателят може 

да предложи той самият или 

докладчикът да изготвят поредица от 

изменения, отразяващи проведеното в 

комисията обсъждане. Освен ако най-

малко една десета от членовете на 

комисията възразят, предложената 

процедура се счита за одобрена и 

измененията се изпращат на всички 

нейни членове. 

 Освен ако най-малко една десета от 

членовете на комисията възразят срещу 

измененията в определения срок, 

който не може да бъде по-кратък от 

десет работни дни от датата на 

изпращането, докладът се счита за приет 

от комисията. В този случай проектът на 

законодателна резолюция и измененията 

се внасят в Парламента без да се 

провеждат разисквания, в съответствие 

с разпоредбите на член 150, параграф 1, 

алинея втора и параграфи 2 и 4. 

 Ако най-малко една десета от 

членовете на комисията възразят 

срещу измененията, те се поставят 

на гласуване на следващото заседание 

на комисията. 
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3. Ако най-малко една десета от 

членовете на комисията възразят, 

проектоизмененията се поставят на 

гласуване на следващото заседание на 

комисията. 

 

4. Разпоредбите на първо и второ 

изречение на параграф 1, първо, второ 

и трето изречение на параграф 2, 

както и на параграф 3, се прилагат 

mutatis mutandis по отношение на 

становищата на комисиите по смисъла 

на член 53. 

4. С изключение на разпоредбите, 

уреждащи внасянето в Парламента, 

настоящият член се прилага mutatis 

mutandis по отношение на становищата 

на комисиите по смисъла на член 53. 

Обосновка 

Параграф 3 се прилага за случая, посочен в параграф 2, не за случая, споменат в 

параграф 1. Обединяването на параграфи 2 и 3 в един параграф прави текста по-

разбираем. 

Промените в параграф 4 също така имат за цел подобряване на разбираемостта. 

Изменение  48 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 51 

 

Текст в сила Изменение 

Член 51 Член 51 

Незаконодателни доклади Незаконодателни доклади 

1. Когато парламентарна комисия 

изготвя незаконодателен доклад, тя 

назначава докладчик измежду своите 

членове или постоянните им 

заместници. 

1. Когато парламентарна комисия 

изготвя незаконодателен доклад, тя 

назначава докладчик измежду своите 

членове или постоянните им 

заместници. 

2. Докладчикът отговаря за 

изготвянето на доклада на 

комисията и за представянето му от 

нейно име в пленарно заседание. 

 

3. Докладът на комисията съдържа: 3. Докладът на комисията съдържа: 

а) предложение за резолюция; а) предложение за резолюция; 

б) изложение на мотивите, 

включително финансова обосновка на 

евентуалните финансови последици на 

доклада и неговата съвместимост с 

многогодишната финансова рамка; 

б) изложение на мотивите, 

включително, при необходимост, 

финансова обосновка на евентуалните 

финансови последици на доклада и 

неговата съвместимост с 
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многогодишната финансова рамка; 

в) текста на всички предложения за 

резолюция, които следва да бъдат 

включени съгласно член 133, параграф 

4. 

в) текста на всички предложения за 

резолюция, които следва да бъдат 

включени съгласно член 133, параграф 

4. 

Обосновка 

Параграф 2 се заличава и се премества в сегашния член 56. Това определение на 

задълженията на докладчика ще бъде включено в член 56 относно изготвянето на 

докладите. 

Изменение  49 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 52 

 

Текст в сила Изменение 

Член 52 Член 52 

Доклади по собствена инициатива Доклади по собствена инициатива 

1.  Комисия, която възнамерява да 

изготви доклад и да внесе в 

Парламента предложение за 

резолюция по въпрос от нейната 

компетентност, без да е била сезирана с 

консултация или с искане за 

становище по реда на член 201, 

параграф 1, трябва да поиска 

предварително разрешение от 

Председателския съвет. Отказът да се 

даде такова разрешение 

задължително се мотивира. Ако 

предмет на доклада е предложение, 

внесено от член на ЕП съгласно член 

46, параграф 2, разрешението може да 

бъде отказано само ако не са 

изпълнени условията, предвидени в 

параграф 5 от Устава на членовете 

на ЕП, както и в член 225 от Договора 

за функционирането на Европейския 

съюз. 

1. Комисия, която възнамерява да 

изготви незаконодателен доклад или 

доклад по член 45 или член 46 по 

въпрос от нейната компетентност, 

който не е бил отнесен до нея, трябва 

да поиска предварително разрешение от 

Председателския съвет. 

 Председателският съвет се произнася по 

исканията за разрешение за изготвяне 

на доклад, внесени съгласно първа 

алинея, въз основа на определен от него 

ред. 
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Председателският съвет се произнася по 

исканията за разрешение за съставяне 

на доклад по параграф 1, по определен 

от самия него ред. Ако 

компетентността на комисията, 

поискала такова разрешение, бъде 

оспорена, Председателският съвет се 

произнася с решение в срок от шест 

седмици въз основа на препоръка на 

Съвета на председателите на 

комисии, или при липсата на такава - 

въз основа на препоръка на неговия 

председател. Ако Председателският 

съвет не успее да вземе решение в 

предвидения срок, препоръката се 

счита за одобрена. 

 

 1a.  В случай на отказ на такова 

разрешение мотивите за този отказ 

винаги се посочват. 

 Когато темата на доклада попада в 

рамките на правото на Парламента 

на инициатива по член 45, 

разрешението може да бъде отказано 

единствено ако не са спазени 

условията, предвидени в Договорите. 

 1б. В случаите, посочени в членове 

45 и 46, Председателският съвет 

взема решение в двумесечен срок. 

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 151. 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 170, 

параграф 4. За предложения за 

резолюции на комисии и измененията 

към тях се прилагат членове 176 и 180. 

Член 180 се прилага също така и за 

единното гласуване по алтернативни 

2. Предложенията за резолюции, 

внесени в Парламента, се разглеждат в 

съответствие с процедурата на кратко 

представяне, предвидена в член 151. 

Изменения на такива предложения за 

резолюции и искания за разделно 

гласуване или гласуване поотделно са 

допустими за разглеждане на пленарно 

заседание, единствено ако са внесени 

или 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 170, 

параграф 4. За предложения за 

резолюции на комисии и измененията 

към тях се прилага член 180. Член 180 

се прилага също така и за единното 

гласуване по алтернативни предложения 
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предложения за резолюции. за резолюции. 

Първа алинея 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 45 или 46, или 

когато докладът е бил разрешен като 

стратегически9. 

 

 2a. Параграф 2 не се прилага, когато 

темата на доклада отговаря на 

изискванията за провеждане на 

ключово разискване на пленарно 

заседание, когато докладът е 

изготвен съгласно правото на 

инициатива по членове 45 или 46 или 

когато разрешението за доклада е 

дадено с оглед на качеството му на 

стратегически доклад9a. 

3. Когато темата на доклада 

попада в рамките на правото на 

инициатива по член 45, разрешението 

може да бъде отказано единствено 

ако условията, предвидени в 

Договорите, не са спазени. 

 

4. И в двата случая по членове 45 и 

46 Председателският съвет взема 

решение в двумесечен срок. 

 

__________________ __________________ 

9 Вж. съответното решение на 

Председателския съвет, 

възпроизведено в приложение ХVІI  

към правилника. 

 

 9a Вж. съответното решение на 

Председателския съвет. 

Обосновка 

As regards the changes to paragraph 1, the words "neither a consultation nor a request for an 

opinion has been referred to it" are updated to the current framework where Parliament's 

legislative powers go well beyond consultation. In fact, the own-initiative report must not deal 

with topics which are the subject of a legislative report / proposal.The last part of this 

paragraph will be deleted: Article 5 of the Statute and Article 225 of the Treaty are general 

provisions and do not as such set certain conditions for a Member's initiative. Minimal 

conditions are set in Rule 46(2) and they are meant to allow the President to follow up with 
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the referral to the Committee responsible. It is the Committee responsible which then decides 

whether to seek authorisation. 

The first part of the interpretation following paragraph 1 is integrated into paragraph 1.The 

last part of the interpretation is covered in new Rule 201a(2). 

As regards paragraph 1a and 1b, the change suggests a restructuring of the Rules concerning 

the conditions for authorisation. The current paragraph 3 is reinserted here as subparagraph 

of paragraph 2 to which it is linked 

The content of paragraph 1bis moved from the current Rule 52(4). 

The renumbering and replacement of current paragraph 3 and 4 before current paragraph 2 

aims to clarify that own initiative reports are a subcategory of the non-legislative reports. 

Paragraph 2 subparagraph 1 becomes a separate paragraph. 

Paragraph 3 moved up as paragraph 2.1 and paragraph 5 is deleted here and moved up as 

paragraph 3. As they cover the same issues, the last sentence of paragraph 1 and paragraphs 

3 and 4 are merged. 

Изменение  50 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 53 

 

Текст в сила Изменение 

Член 53 Член 53 

Становища на комисии Становища на комисии 

1. Когато комисията, която първа е 

била сезирана с даден въпрос, желае да 

се запознае със становището на друга 

комисия, или когато друга комисия 

желае да изложи становището си по 

доклада на първоначално сезираната 

комисия, двете комисии могат да 

поискат от председателя на Парламента 

да определи едната от тях за водеща, а 

другата за подпомагаща по реда на член 

201, параграф 3. 

1. Когато комисията, която първа е 

била сезирана с даден въпрос, желае да 

се запознае със становището на друга 

комисия, или когато друга комисия 

желае да изложи становището си пред 

първоначално сезираната комисия, 

двете комисии могат да поискат от 

председателя на Парламента да 

определи едната от тях за водеща, а 

другата за подпомагаща по реда на член 

201, параграф 3. 

 Подпомагащата комисия може да 

назначи докладчик по становище 

измежду своите членове или 

постоянните заместници или да 

изпрати своето становище под 

формата на писмо от нейния 

председател. 

2. В случай на документи от 2. Когато становището засяга 
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законодателен характер по смисъла 

на член 47, параграф 1, становището се 

изразява в проектоизменения към 

текста, с който комисията е била 

сезирана, придружени при 

необходимост с кратка обосновка. 

Обосновките се изготвят от докладчика 

по становището и не се подлагат на 

гласуване. При необходимост 

подпомагащата комисията може да 

изложи накратко в писмен вид 

обосновка на становището като цяло. 

предложение за правнообвързващ акт, 

становището се изразява в 

проектоизменения към текста, с който 

комисията е била сезирана, придружени 

при необходимост с кратка обосновка. 

Обосновките се изготвят от автора на 

изменениятаи не се подлагат на 

гласуване. При необходимост 

подпомагащата комисия може да 

изложи накратко в писмен вид 

обосновка на становището като цяло. 

Такава кратка писмена обосновка се 

изготвя от докладчика. 

В случай на незаконодателни 

текстове становището се изразява в 

предлагане на промени към отделни 

части от предложението за резолюция, 

внесено от водещата комисия. 

Ако становището не засяга 

предложение за правнообвързващ акт, 

то се изразява в предлагане на промени 

към отделни части от предложението за 

резолюция, внесено от водещата 

комисия. 

Водещата комисия подлага 

проектоизмененията или предложенията 

за промени на гласуване. 

Водещата комисия подлага 

проектоизмененията или предложенията 

за промени на гласуване. 

Становищата се ограничават единствено 

до сферата на компетентност на 

подпомагащата комисия. 

Становищата се ограничават единствено 

до сферата на компетентност на 

подпомагащата комисия. 

3. Водещата комисия определя срок, 

в който подпомагащата комисия следва 

да представи становището си на 

водещата комисия, за да бъде взето 

предвид. Всяка промяна в обявения 

график се съобщава незабавно от 

водещата комисия на 

подпомагащата(ите) комисия(и). 

Водещата комисия не съставя 

окончателни заключения преди 

изтичането на този срок. 

3. Водещата комисия определя срок, 

в който подпомагащата комисия следва 

да представи становището си на 

водещата комисия, за да бъде взето 

предвид. Всяка промяна в обявения 

график се съобщава незабавно от 

водещата комисия на 

подпомагащата(-ите) комисия(-и). 

Водещата комисия не съставя 

окончателни заключения преди 

изтичането на този срок. 

 3a. Като алтернатива 

подпомагащата комисия може да 

реши да представи своята позиция 

под формата на изменения, които да 

бъдат внесени пряко във водещата 

комисия след тяхното приемане. Тези 

изменения се внасят от председателя 

на комисията или от докладчика от 

името на комисията. 

 3б. Подпомагащата комисия внася 

измененията, посочени в параграф 3а, 
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в рамките на срока за измененията, 

определен от водещата комисия. 

4. Всички приети становища се 

прилагат към доклада на водещата 

комисия. 

4. Всички становища и изменения, 

приети от подпомагащата комисия, 
се прилагат към доклада на водещата 

комисия. 

5. Само водещата комисия може 

да предлага изменения в пленарно 

заседание. 

5. Подпомагащите комисии по 

смисъла на настоящия член не могат 
да внасят изменения за разглеждане 

от Парламента. 

6. Председателят и докладчикът на 

подпомагащата комисия се канят за 

участие със съвещателен глас в 

заседанията на водещата комисия, 

доколкото там се разглеждат въпроси от 

общ интерес за двете комисии. 

6. Председателят и докладчикът на 

подпомагащата комисия се канят за 

участие със съвещателен глас в 

заседанията на водещата комисия, 

доколкото там се разглеждат въпроси от 

общ интерес за двете комисии. 

Обосновка 

As regards the changes to paragraph 1, strictly speaking, the opinion committee does not 

"make known its views on the report" but on the issue that will be covered by the report.As a 

new Rule 201a (new) is proposed to deal with the questions of competences,an alignment to 

that Rules is necessary throughout the text.The addition aims to clarify that a "rapporteur for 

an opinion" is appointed (currently not in the rules). 

As regards the addition of paragraph 3 a (new), it reflects the outcome of the last CCC away 

day, when the Committee Chairs acknowledged that Rule 53 is over-used and recommended 

the introduction of the ‘committees-amendments” to the draft report of the lead 

committee.This possibility which corresponds to a current practice is now introduced in the 

Rules with an appropriate procedure to adopt and table “committee-amendments”. 

Paragraph 5 is reworded. In fact, the restriction to the committee responsible is already set 

out in Rule 169 (which is a more relevant place). 

Изменение  51 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 54 

 

Текст в сила Изменение 

Член 54 Член 54 

Процедура с асоциирани комисии Процедура с асоциирани комисии 

Когато до Председателския съвет бъде 

отнесен спор за компетентност по реда 

на член 201, параграф 2 или член 52, и 

Председателският съвет счете, въз 

основа на приложение VI, че въпросът 

1. Когато до Председателския съвет 

бъде отнесен спор за компетентност по 

реда на член 201а и Председателският 

съвет счете, въз основа на приложение 

VI, че въпросът попада в почти еднаква 
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попада в почти еднаква степен в 

компетентността на две или повече 

комисии или че различни страни на 

въпроса попадат в компетентността на 

две или повече комисии, се прилага 

член 53 със следните допълнителни 

разпоредби: 

степен в компетентността на две или 

повече комисии или че различни страни 

на въпроса попадат в компетентността 

на две или повече комисии, се прилага 

член 53 със следните допълнителни 

разпоредби: 

– сроковете за разглеждане се определят 

съвместно от заинтересованите 

комисии; 

– сроковете за разглеждане се определят 

съвместно от заинтересованите 

комисии; 

– докладчикът и докладчиците по 

становище се информират взаимно и се 

стремят да постигнат съгласие по 

текстовете, които предлагат на 

съответните си комисии, и по позицията 

си относно измененията; 

– докладчикът и докладчиците по 

становище се информират взаимно и се 

стремят да постигнат съгласие по 

текстовете, които предлагат на 

съответните си комисии, и по позицията 

си относно измененията; 

– съответните председатели, 

докладчикът и докладчиците по 

становище съвместно определят частите 

от текста, които попадат в областта на 

тяхната изключителна или обща 

компетентност, и се споразумяват за 

точните условия на сътрудничеството 

си. В случай на несъгласие относно 

границите на компетентността, по 

искане на една от засегнатите комисии 

въпросът се отнася до Председателския 

съвет, който може да се произнесе по 

въпроса за съответната компетентност 

или да реши, че следва да се приложи 

процедурата на съвместни заседания на 

комисии по член 55; втората алинея 

на член 201, параграф 2, се прилага 

mutatis mutandis; 

– съответните председатели, 

докладчикът и докладчиците по 

становище са обвързани от принципа 

на добро и лоялно сътрудничество и 
съвместно определят частите от текста, 

които попадат в областта на тяхната 

изключителна или споделена 

компетентност, и се споразумяват за 

точните условия на сътрудничеството 

си. В случай на несъгласие относно 

границите на компетентността по 

искане на една от засегнатите комисии 

въпросът се отнася до Председателския 

съвет, който може да се произнесе по 

въпроса за съответната компетентност 

или да реши, че следва да се приложи 

процедурата на съвместни заседания на 

комисии по член 55. Това решение се 

взема в съответствие с процедурата 

и срока по член 201а. 

– водещата комисия приема 

измененията на асоциираната комисия, 

без да ги поставя на гласуване, когато те 

се отнасят до въпроси, които попадат в 

обхвата на изключителната 

компетентност на асоциираната 

комисия. Ако изменения по въпроси, 

които попадат в обхвата на общата 

компетентност на водещата комисия и 

на асоциирана комисия, бъдат 

отхвърлени от първата, асоциираната 

комисия може да ги внесе направо в 

– водещата комисия приема 

измененията на асоциираната комисия, 

без да ги поставя на гласуване, когато те 

се отнасят до въпроси, които попадат в 

обхвата на изключителната 

компетентност на асоциираната 

комисия. Ако водещата комисия не 

зачита изключителната 

компетентност на асоциираната 

комисия, асоциираната комисия 

може да внесе измененията направо в 

Парламента. Ако изменения по 
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Парламента; въпроси, които попадат в обхвата на 

споделената компетентност на 

водещата комисия и на асоциирана 

комисия, не бъдат приети от първата, 

асоциираната комисия може да ги внесе 

направо в Парламента; 

– в случай че се провежда процедура на 

помирение по съответното 

предложение, делегацията на 

Парламента включва докладчика на 

всяка асоциирана комисия. 

– в случай че се провежда процедура на 

помирение по съответното 

предложение, делегацията на 

Парламента включва докладчика на 

всяка асоциирана комисия. 

Текстът на настоящия член не 

поставя никакви ограничения за 

неговото приложно поле. Искания за 

прилагане на процедурата с 

асоциирани комисии по 

незаконодателни доклади на 

основание член 52, параграф 1 и член 

132, параграфи 1 и 2, са допустими. 

 

Процедурата с асоциирани комисии 

по настоящия член не се прилага по 

отношение на препоръката, която се 

приема от компетентната комисия 

по член 99. 

 

Решението на Председателския съвет да 

се приложи процедурата с асоциирани 

комисии се отнася за всички етапи на 

съответната процедура. 

Решението на Председателския съвет да 

се приложи процедурата с асоциирани 

комисии се отнася за всички етапи на 

съответната процедура. 

Правомощията, свързани с качеството 

на „компетентна комисия“, се 

упражняват от водещата комисия. При 

упражняването им тя трябва да спазва 

прерогативите на асоциираната 

комисия, по-специално задължението за 

лоялно сътрудничество във връзка с 

графика, и правото на асоциираната 

комисия да определя кои изменения от 

сферата на нейната изключителна 

компетентност да бъдат внесени в 

Парламента. 

Правомощията, свързани с качеството 

на „компетентна комисия“, се 

упражняват от водещата комисия. При 

упражняването им тя трябва да спазва 

прерогативите на асоциираната 

комисия, по-специално задължението за 

лоялно сътрудничество във връзка с 

графика, и правото на асоциираната 

комисия да определя кои изменения от 

сферата на нейната изключителна 

компетентност да бъдат внесени в 

Парламента. 

В случай че водещата комисия не 

зачете прерогативите на 

асоциираната комисия, решенията, 

взети от водещата комисия, остават 

валидни, но асоциираната комисия 

може да внесе направо в Парламента 

измененията, които попадат в 
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обхвата на изключителна ѝ 

компетентност. 

 1a.  Процедурата, изложена в 

настоящия член, не се прилага по 

отношение на препоръките, които се 

приемат от компетентната комисия 

по член 99. 

Обосновка 

The changes to paragraph 1 reflect the decision to convert the current Rule 201 (2) into a 

new Rule 201awhich would cover the questions of competence. Thus, the restriction to 

legislative files implied by the first paragraph of Rule 201 (1) would be lifted and the new 

Rule would serve to deal with conflict of competences for both legislative and non-legislative 

reports. An alignment to take into account the creation of Rule 201 (a) (new) is necessary 

whenever 201(2) is mentioned. 

The change to paragraph 1, indent 3, aims to make the sentence easy to read and to bring the 

provision in line with the suggested creation of Rule 201a (new). 

For clarity reasons, the last paragraph of the fourth part of the interpretation to this Rule is 

integrated in paragraph 1, indent 4. 

The second subparagraph  of the interpretation is transformed into a new paragraph of Rule 

54 (1a new). 

The last  subparagraph of the interpretation is integrated in the first paragraph of Rule 54 

(fourth hyphen); for the case of shared competence, the text already clearly establishes that 

the associated committee can table amendments directly in plenary. 

Изменение  52 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 55 

 

Текст в сила Изменение 

Член 55 Член 55 

Процедура на съвместни заседания на 

комисии 

Процедура на съвместни комисии  

1. Когато до Председателския съвет 

бъде отнесен въпрос за правомощията 

по реда на член 201, параграф 2, 

Председателският съвет може да реши, 

че следва да се приложи процедурата на 

съвместни заседания на комисии и общо 

гласуване, ако: 

1. Когато до Председателския съвет 

бъде отнесен въпрос за правомощията 

по реда на член 201а, Председателският 

съвет може да реши, че следва да се 

приложи процедурата на съвместни 

заседания на комисии и общо гласуване, 

ако: 

– въпросът е неразривно свързан с – въпросът е неразривно свързан с 
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правомощията на няколко комисии, 

съгласно предвиденото в приложение 

VI, както и 

правомощията на няколко комисии, 

съгласно предвиденото в приложение 

VI, както и 

– се е уверил, че въпросът е от голямо 

значение. 

– се е уверил, че въпросът е от голямо 

значение. 

2. В такъв случай съответните 

докладчици съставят един 

проектодоклад, който се разглежда и 

гласува от съответните комисии под 

общото председателство на 

председателите на комисиите. 

2. В такъв случай съответните 

докладчици съставят един 

проектодоклад, който се разглежда и 

гласува от съответните комисии под 

общото председателство на 

председателите на комисиите. 

На всички етапи от процедурата 

правата, свързани със статута на 

компетентна комисия, могат да бъдат 

използвани от съответните комисии 

само съвместно. Комисиите могат да 

създадат работни групи, които да 

подготвят заседанията и гласуванията. 

На всички етапи от процедурата 

правата, свързани със статута на 

компетентна комисия, могат да бъдат 

използвани от съответните комисии 

само съвместно. Комисиите могат да 

създадат работни групи, които да 

подготвят заседанията и гласуванията. 

3. На второ четене при обикновената 

законодателна процедура позицията на 

Съвета се разглежда на съвместно 

заседание на съответните комисии, 

което, при липсата на договореност 

между председателите, се провежда в 

срядата на първата седмица, предвидена 

за заседания на парламентарните 

органи, следваща съобщаването на 

позицията на Съвета на Парламента. 

Ако не е налице договореност за 

свикването на заседание на по-късна 

дата, то се свиква от председателя на 

Съвета на председателите на комисии. 

Препоръката за второ четене се гласува 

на съвместно заседание въз основа общ 

проект, изготвен от съответните 

докладчици на съвместно заседаващите 

комисии или, ако не е на разположение 

общ проект, въз основа внесените в 

съответните комисии предложения за 

изменение. 

3. На второ четене при обикновената 

законодателна процедура позицията на 

Съвета се разглежда на съвместно 

заседание на съответните комисии, 

което, при липсата на договореност 

между председателите, се провежда в 

срядата на първата седмица, предвидена 

за заседания на парламентарните 

органи, следваща съобщаването на 

позицията на Съвета на Парламента. 

Ако не е налице договореност за 

свикването на заседание на по-късна 

дата, то се свиква от председателя на 

Съвета на председателите на комисии. 

Препоръката за второ четене се гласува 

на съвместно заседание въз основа на 

общ проект, изготвен от съответните 

докладчици на съвместно заседаващите 

комисии или, ако не е на разположение 

общ проект, въз основа на внесените в 

съответните комисии предложения за 

изменение. 

На трето четене при обикновената 

законодателна процедура 

председателите и докладчиците на 

съответните комисии участват по право 

в делегацията в Помирителния комитет. 

На трето четене при обикновената 

законодателна процедура 

председателите и докладчиците на 

съответните комисии участват по право 

в делегацията в Помирителния комитет. 

Настоящият член може да бъде 

прилаган за процедурата, чрез която 
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се стига до изготвянето на препоръка 

за приемане или отхвърляне 

сключването на международно 

споразумение съгласно член 108, 

параграф 5 и член 99, параграф 1, при 

условие че са изпълнени условията, 

предвидени в същия член. 

Обосновка 

As regards the changes to paragraph 1, they reflect the alignment related to the creation of 

new Rule 201 a on questions of competences. 

The interpretation following paragraph 3 probably also applies to recommendations in other 

consent procedures but this is not set out. To prevent any confusion or an interpretation a 

contrario, it is suggested to delete it. 

Изменение  53 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 56 

 

Текст в сила Изменение 

Член 56 Член 52a 

Изготвяне на докладите Изготвяне на докладите 

 -1. Докладчикът отговаря за изготвянето 

на доклада на комисията и за 

представянето му от нейно име в пленарно 

заседание. 

1. Изложението на мотивите се 

изготвя от докладчика и не се подлага 

на гласуване. При все това, изложението 

на мотивите трябва да е в съответствие с 

текста на гласуваното предложение за 

резолюция и всички изменения, 

предложени от комисията,  като в 

противен случай председателят на 

комисията може да заличи изложението 

на мотивите. 

1. Изложението на мотивите се изготвя от 

докладчика и не се подлага на гласуване. При 

все това изложението на мотивите трябва да е в 

съответствие с текста на гласуваното 

предложение за резолюция и всички 

изменения, предложени от комисията, като в 

противен случай председателят на комисията 

може да заличи изложението на мотивите. 

2. В доклада се посочват резултатите 

от проведеното гласуване на доклада 

като цяло. Наред с това, ако при 

гласуването най-малко една трета от 

присъстващите членове направят 

съответно искане, в доклада се 

посочва и как е гласувал всеки един от 

членовете. 

2. В доклада се посочват резултатите от 

проведеното гласуване на доклада като цяло и 

в съответствие с член 208, параграф 3 в него 

се посочва как е гласувал всеки един от 

членовете. 
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3. В случай, че становището на 

комисията не е единодушно, в доклада 

се отразява и мнението на 

малцинството. Мненията на 

малцинството се изказват при 

гласуването на текста в цялост и по 

настояване на техните автори могат да 

бъдат включени в писмена декларация 

от не повече от 200 думи, която се 

прилага към изложението на мотивите. 

3. Позициите на малцинството могат да се 

изказват при гласуването на текста в цялост и 

по настояване на техните автори могат да 

бъдат включени в писмена декларация от не 

повече от 200 думи, която се прилага към 

изложението на мотивите. 

Всички спорове, възникнали във връзка 

с прилагането на тези разпоредби, се 

решават от председателя на комисията. 

Всички спорове, възникнали във връзка с 

прилагането на настоящия параграф, се 

решават от председателя на комисията. 

4. По предложение на нейното 

бюро, комисията може да определи срок 

за представяне на проектодоклад от 

докладчика. Срокът може да бъде 

удължен или да се назначи нов 

докладчик. 

4. По предложение на своя председател 

комисията може да определи срок за 

представяне на проектодоклад от докладчика. 

Срокът може да бъде удължен или може да се 

назначи нов докладчик. 

5. След изтичането на срока 

комисията може да възложи на своя 

председател да поиска въпросът да бъде 

включен в дневния ред на някое от 

следващите заседания на Парламента. В 

този случай разискванията могат да се 

проведат въз основа на устен доклад от 

съответната комисия. 

5. След изтичането на срока комисията 

може да възложи на своя председател да 

поиска въпросът да бъде включен в дневния 

ред на някое от следващите заседания на 

Парламента. В този случай разискванията и 

гласуването могат да се проведат въз основа 

на устен доклад от съответната комисия. 

(Този член във вида, в който е изменен, се премества преди член 53)  

Обосновка 

As regards the contents of paragraph -1, it consists of the provision currently in Rule 51(2) 

and ismoved here for consistency. 

The change to paragraph 2 will bring this provision in line with Rule 208(3): adoption of 

reports by roll-call vote is mandatory. 

As regards the changes to paragraph 3 subparagraph 1, the first sentence will be deleted: 

lack of unanimity implies minority opinions; in addition it is not very clear what is meant by 

"give a summary of the minority opinion" in singular as compared to the rest of the 

paragraph. 

The change to paragraph 4 is an alignment to committees’ practice.Изменение 

 54 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Дял II – глава 3 – заглавие 
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Текст в сила Изменение 

ГЛАВА 3 ГЛАВА 3 

ПЪРВО ЧЕТЕНЕ ОБИКНОВЕНА ЗАКОНОДАТЕЛНА 

ПРОЦЕДУРА 

Изменение  55 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Дял II – глава 3 – раздел 1 (нов) 

 

Текст в сила Изменение 

 РАЗДЕЛ 1 

 ПЪРВО ЧЕТЕНЕ 

Изменение  56 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Дял II – глава 3 – подзаглавие 1 

 

Текст в сила Изменение 

Стадий на разглеждане в комисия заличава се 

Изменение  57 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 57 

 

Текст в сила Изменение 

Член 57 заличава се 

Промени в предложението за 

законодателен акт 

 

1. Ако Комисията уведоми 

Парламента или ако компетентната 

комисия узнае по друг начин, че 

Комисията възнамерява да промени 

своето предложение, компетентната 

комисия отлага разглеждането на 

въпроса до получаване на ново 

предложение или на промените на 

Комисията. 

 

2. Ако Съветът внесе значителни 

промени в предложението за 
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законодателен акт се прилагат 

разпоредбите на член 63. 

Обосновка 

Този член, който е по-скоро специално изготвен за процедурите на консултация, 

отколкото за обикновената законодателна процедура, се заличава тук и се 

премества (както е изменен) в новата глава 4 относно процедурата на 

консултация. Изменение  58 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 58 

 

Текст в сила Изменение 

Член 58 заличава се 

Позиция на Комисията и на Съвета 

по измененията 

 

1. Преди да пристъпи към 

окончателно гласуване на 

предложение за законодателен акт, 

компетентната комисия приканва 

Комисията да изложи позицията си 

по всички изменения към 

предложението й, приети при 

разглеждане в комисия, както и 

Съвета да представи своите 

коментари. 

 

2. Ако Комисията не е в състояние 

да изрази позиция или заяви, че не е 

готова да се съгласи с всички 

изменения, приети от 

компетентната комисия, последната 

може да отложи окончателното 

гласуване. 

 

3. При необходимост позицията на 

Комисията се включва в доклада. 

 

 

Изменение  59 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Дял II – глава 3 – подзаглавие 2 
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Текст в сила Изменение 

Стадий на разглеждане в пленарно 

заседание 

заличава се 

Изменение  60 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 59 

 

Текст в сила Изменение 

Член 59 Член 59 

Приключване на първото четене Гласуване в Парламента – първо 
четене 

 -1.  Парламентът може да одобри, 

измени или отхвърли проекта на 

законодателен акт. 

1. Парламентът разглежда 

предложението за законодателен акт 

въз основа на доклада, изготвен от 

компетентната комисия по реда на член 

49. 

1. Парламентът гласува първо всяко 

предложение за незабавното 

отхвърляне на проекта на 
законодателен акт, внесен в писмен вид 

от компетентната комисия, от 

политическа група или от най-малко 

четиридесет членове на ЕП. 

 Ако това предложение за отхвърляне 

бъде прието, председателят може да 

поиска от институцията инициатор 

да оттегли проекта на законодателен 

акт. 

 Ако институцията инициатор стори 

това, Председателят обявява 

процедурата за приключена. 

 Ако институцията инициатор не 

оттегли проекта на законодателен 

акт, председателят обявява, че 

първото четене в Парламента е 

приключило, освен ако по 

предложение на председателя или 

докладчика на компетентната 

комисия или на политическа група 

или най-малко четиридесет членове 

на ЕП Парламентът реши да отнесе 

въпроса до компетентната комисия 

за ново разглеждане. 
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 Ако това предложение за отхвърляне 

не бъде прието, Парламентът 

действа в съответствие с параграфи 

1а—1в. 

 1a. Всяко временно споразумение , 

внесено от компетентната комисия 

по член 73г, параграф 4, се ползва с 

предимство при гласуването и се 

поставя на единно гласуване, освен 

ако, по искане на политическа група 

или на четиридесет членове на ЕП, 

Парламентът реши вместо това да 

пристъпи към гласуването на 

измененията в съответствие с 

параграф 1б. В този случай 

Парламентът решава също така дали 

гласуването на измененията се 

провежда незабавно. В противен 

случай Парламентът определя нов 

срок за измененията и гласуването се 

провежда на следващо заседание. 

 Ако временното споразумение бъде 

прието с единно гласуване, 

председателят обявява, че първото 

четене в Парламента е приключено. 

 Ако при единно гласуване временното 

споразумение не успее да получи 

мнозинството от подадените 

гласове, председателят на 

Парламента определя нов краен срок 

за внасяне на изменения към проекта 

на законодателен акт. Тези изменения 

след това се поставят на гласуване на 

следващо заседание, за да може 

Парламентът да приключи първото 

четене. 

 1б. Освен когато дадено 

предложение за отхвърляне е било 

прието в съответствие с параграф 1 

или дадено временно споразумение е 

било прието в съответствие с 

параграф 2, измененията към проекта 

на законодателен акт трябва да 

бъдат поставени на гласуване, 

включително, когато е приложимо, 

отделни части от временното 

споразумение, когато са били внесени 

искания за разделно и отделно 
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гласуване или са били внесени 

конкурентни изменения. 

 Преди да се гласуват измененията, 

председателят може да прикани 

Комисията да изложи позицията си, 

както и Съвета да представи своите 

коментари. 

 След гласуването на тези изменения 

Парламентът гласува по целия 

проект на законодателен акт, с 

евентуалните изменения. 

 Ако целият проект на законодателен 

акт, с евентуалните изменения, бъде 

приет, председателят обявява, че 

първото четене е приключило, освен 

ако по предложение на председателя 

или докладчика на компетентната 

комисия или на политическа група 

или най-малко четиридесет членове 

на ЕП Парламентът реши да отнесе 

въпроса до компетентната комисия 

за ново разглеждане с оглед на 

провеждането на 

междуинституционални преговори 

съгласно членове 59а, 73а и 73г. 

 Ако целият проект на законодателен 

акт с евентуалните изменения не 

успее да получи мнозинството от 

подадените гласове, председателят 

обявява, че първото четене е 

приключено, освен ако по 

предложение на председателя или 

докладчика на компетентната 

комисия или на политическа група 

или най-малко четиридесет членове 

на ЕП Парламентът реши да отнесе 

въпроса до компетентната комисия 

за ново разглеждане. 

 1в. След гласуването по реда на 

параграфи 1 – 1б и след гласуването по 

измененията към проекта на 

законодателна резолюция, свързан с 

процедурни искания, ако има такива, 

законодателната резолюция се счита 

за приета. Ако е необходимо, 

законодателната резолюция се 

адаптира по реда на член 193, 
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параграф 2, за да отразява резултата 

от гласуването, извършено по реда на 

параграфи 1—1б. 

 Текстът на законодателната 

резолюция и позицията на 

Парламента се изпращат от 

председателя съответно на Съвета и 

на Комисията, както и, когато 

проектът на законодателен акт 

произхожда от тях, на групата от 

държави членки, от които 

произхожда проектът на 

законодателен акт, на Съда на 

Европейския съюз и на Европейската 

централна банка. 

2. Парламентът гласува първо 

измененията към предложението, 

което е в основата на доклада на 

компетентната комисия, след това 

гласува евентуално измененото 

предложение, измененията към 

проекта на законодателна резолюция 

и накрая проекта на законодателна 

резолюция в цялост. Проектът на 

законодателна резолюция съдържа 

единствено декларация, посочваща 

дали Парламентът приема или 

отхвърля законодателното 

предложение, или предлага изменения 

в него и евентуално включва 

процедурни искания. 

 

Първото четене приключва с 

приемането на проекта на 

законодателна резолюция. Ако 

Парламентът не приеме 

законодателната резолюция, 

предложението на Комисията се 

връща на компетентната комисия. 

 

Всички доклади, внесени в рамките на 

законодателната процедура, трябва 

да съответстват на разпоредбите на 

членове 39, 47 и 49. Внасянето на 

предложение за незаконодателна 

резолюция от компетентната 

комисия трябва да се извършва 

вследствие на конкретно сезиране 

съгласно процедурите за разпределяне, 
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предвидени в член 52 или 201. 

3. Председателят на Парламента 

изпраща одобрения от Парламента 

текст на предложението и 

придружаващата го резолюция на 

Съвета и на Комисията като позиция 

на Парламента. 

 

Обосновка 

The change of the title aims to clarify what the Rule is about(see also Rule 67a below). 

As regards the changes to paragraph 1, it extends the possibility to table a motion for 

rejection to the political groups (this possibility is not foreseen in the current Rule 60). 

Otherwise, this sub-paragraph to paragraph 1 regroups the provisions in Rule 60 paras 2 and 

3, with few modifications aiming to make its reading clearer. These provisions will be placed 

here in order to observe the logical sequence of the vote in plenary.Following the discussion 

in AFCO WG, it was agreed to invert the standard procedure so far (referral back to 

Committee) with the exceptional procedure (to immediately close the first reading).The 

reference to the vote on the draft legislative resolution has been deleted following the 

discussion in AFCO WG on 8/10/2015. 

The insertion of paragraph 1 a (new) aims at granting a privileged status to any provisional 

agreement reached through informal negotiations in trilogue in accordance with Rule 73, by 

putting it to a single vote before any other amendments tabled. However, on request by 

political group/40 members, the Parliament will take a decision on the voting order. Thus, all 

political groups will have the possibility to ask for split votes and to table amendments to the 

Commission's proposal at plenary stage within the usual deadlines, but it would be for the 

plenary to decide the voting order. 

The insertion of paragraph 1 a, subparagraph 3(new) is necessary as under paragraph 2 

amendments would have been already tabled. Usual practice is that amendments which would 

not have been put to vote under paragraph 2 would be put to vote at the next voting session. 

As regards, paragraph 1 b, subparagraphs 3 to 5 (new) - technical adaptation of the text 

following AFCO WG decision not to have a vote on the draft legislative resolution 

anymore.Provision corresponding to current rule 61 paragraph 2, second 

subparagraph.Provision currently in Rule 60 paragraph 3. 

Current Rule 59 §3 is inserted as paragraph 1 c (new), subparagraph 2. 

Изменение  61 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 59 а (нов) 

 

Текст в сила Изменение 

 Член 59 a 
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 Връщане в компетентната комисия 

за ново разглеждане 

 Ако в съответствие с член 59 

въпросът се връща в компетентната 

комисия за ново разглеждане или с 

оглед на провеждането на 

междуинституционални преговори 

съгласно членове 73а и 73г, 

компетентната комисия докладва 

устно или в писмен вид на 

Парламента в срок от четири месеца, 

който може да бъде удължен от 

Председателския съвет. 

 След връщане за ново разглеждане в 

комисия водещата комисия, преди да 

вземе решение относно процедурата, 

трябва да даде възможност на 

асоциирана комисия, както 

предвижда член 54, да избере 

измененията, попадащи в нейната 

изключителна компетентност, по-

специално да определи кои изменения 

трябва да бъдат внесени повторно в 

Парламента. 

 Нищо не възпрепятства Парламента 

да реши да проведе, ако е подходящо, 

заключителни разисквания във връзка 

с доклада на компетентната 

комисия, в която въпросът е бил 

върнат за ново разглеждане. 

 (Последните два параграфа се добавят 

като тълкувания.) 

Обосновка 

С предложеното изменение се удължава срокът от два на четири месеца, тъй като 

се оказа, че срокът от два месеца е изключително кратък срок за постигане на 

значителен напредък по законодателните досиета. Освен това беше добавена 

възможността той да бъде удължен от Председателския съвет, за да бъде пояснена 

разпоредбата, която понастоящем се намира в член 61, параграф 2, алинея 2. 

Параграф 1 произхожда от тълкуванието, което понастоящем се намира в член 60, 

параграф 3. 

Що се отнася до втория параграф от тълкуването, той произхожда от член 61, 

параграф 2, алинея 4, както беше приет на 15 септември 2016 г. 
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Изменение  62 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 60 

 

Текст в сила Изменение 

Член 60 заличава се 

Отхвърляне на предложение на 

Комисията 

 

1. Ако предложението на 

Комисията не събере мнозинство от 

подадените гласове или ако бъде 

прието предложение за неговото 

отхвърляне, което може да бъде 

внесено от компетентната комисия 

или най-малко четиридесет членове 

на ЕП, преди гласуването на проекта 

на законодателна резолюция, 

председателят на Парламента 

приканва Комисията да оттегли 

предложението си. 

 

2. Ако Комисията оттегли 

предложението си, Председателят 

обявява процедурата за приключена и 

уведомява Съвета за това. 

 

3. Ако Комисията не оттегли 

предложението си, Парламентът 

връща въпроса на компетентната 

комисия, без да гласува проекта на 

законодателна резолюция, освен ако 

Парламентът, по предложение на 

председателя на компетентната 

комисия или на нейния докладчик, или 

на политическа група, или на поне 

четиридесет членове на ЕП, 

пристъпи към гласуването на 

проекта на законодателна резолюция. 

 

В случай на връщане за ново 

разглеждане компетентната 

комисия взема решение относно 

процедурата, която да бъде следвана, 

и докладва писмено или устно на 

Парламента в определен от него срок, 

който не може да надвишава два 

месеца. 

 

След връщане за ново разглеждане в  
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комисия съгласно параграф 3, преди да 

вземе решение относно процедурата 

водещата комисия трябва да даде 

възможност на асоциирана комисия 

по член 54 да определи избора си 

относно измененията, попадащи в 

нейната изключителна 

компетентност, по-специално да 

определи кои от измененията, които 

да бъдат внесени повторно в 

Парламента. 

Срокът, определен съгласно параграф 

3, втора алинея, се прилага за 

писменото внасяне или устно 

докладване от страна на 

компетентната комисия. Той не 

засяга определянето от Парламента 

на подходящия момент за 

продължаване разглеждането на 

съответната процедура. 

 

4. Ако компетентната комисия не 

може да спази срока, тя иска връщане 

за ново разглеждане в комисия по член 

188, параграф 1. Ако е необходимо, 

Парламентът може да определи нов 

срок по реда на член 188, параграф 5. 

Ако искането на компетентната 

комисия бъде отхвърлено, 

Парламентът пристъпва към 

гласуване на проекта на 

законодателна резолюция. 

 

Обосновка 

Заличаването се предлага, както и случаят на отхвърляне, с незначителни промени, 

така че да бъде отразена текущата практика, и това бива обхванато в новите 

проекти на членове 59 и 59а. 

Изменение  63 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 61 

 

Текст в сила Изменение 

Член 61 заличава се 

Приемане на изменения към 

предложение на Комисията 
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1. В случай че предложението на 

Комисията бъде одобрено в цялост 

съобразно приетите изменения, 

гласуването на проекта на 

законодателна резолюция се отлага, 

докато Комисията не изложи 

позицията си по всяко от 

измененията на Парламента. 

 

Ако Комисията не е в състояние да 

изрази такава позиция след края на 

гласуването на предложението ѝ от 

Парламента, тя уведомява 

председателя или компетентната 

комисия за срока, в който ще бъде в 

състояние да направи това; 

предложението се включва в проекта 

на дневен ред на първата следваща 

месечна сесия. 

 

2. В случай че Комисията заяви, че 

не възнамерява да приеме всички 

изменения на Парламента, 

докладчикът на компетентната 

комисия или при липса на докладчик, 

председателят на същата комисия, 

прави формално предложение пред 

Парламента относно това дали е 

уместно да се премине към гласуване 

на проекта на законодателна 

резолюция. Преди да внесе 

предложението си, докладчикът или 

председателят на компетентната 

комисия може да поиска от 

председателя да спре разглеждането 

на точката. 

 

Ако Парламентът реши да отложи 

гласуването, въпросът се счита за 

върнат на компетентната комисия 

за ново разглеждане. 

 

В този случай компетентната 

комисия докладва отново писмено или 

устно на Парламента в определен от 

него срок, който не може да 

надвишава два месеца. 

 

Ако компетентната комисия не 

може да спази срока, се прилага 

процедурата, предвидена в член 60, 

параграф 4. 
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На този етап са допустими само 

изменения, внесени от 

компетентната комисия, с които се 

цели постигане на компромис с 

Комисията. 

 

Нищо не препятства Парламента да 

реши да проведе, ако е подходящо, 

заключителен дебат във връзка с 

доклада на компетентната комисия, 

в която въпросът е бил върнат за 

ново разглеждане. 

 

3. Прилагането на параграф 2 не 

изключва внасянето на искане за ново 

разглеждане от който и да е друг член 

на ЕП съгласно член 188. 

 

Комисията, в която въпросът е 

върнат за ново разглеждане по 

параграф 2, трябва, съгласно 

разпореждането за връщане, преди 

всичко да докладва в предвидения срок 

и, когато е възможно, да внесе 

изменения с цел постигане на 

компромис с Комисията, без да 

преразглежда всички разпоредби, 

одобрени от Парламента. 

 

В тази връзка, обаче, предвид 

суспензивния ефект на връщането за 

ново разглеждане, комисията се 

ползва с по-голяма свобода и може, 

ако това е необходимо в интерес на 

компромиса, да предложи 

преразглеждане на разпоредби, за 

които Парламентът е дал 

положителен вот. 

 

В тези случаи, предвид факта, че се 

допуска внасяне единствено на 

изменения, насочени към постигане 

на компромис, и с оглед запазване на 

суверенитета на Парламента, 

докладът по параграф 2 трябва ясно 

да посочи кои от вече одобрените 

разпоредби ще отпаднат, ако 

предложените изменения бъдат 

приети. 
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Обосновка 

Предложеното заличаване, както и всички разпоредби, които продължават да бъдат 

актуални, като се има предвид, че понастоящем Парламентът преговаря със Съвета, 

са обхванати от проекта на новите членове 59 и 59а.  

Тълкуването по параграф 2 се премества в член 59а. 

Изменение  64 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Дял II – глава 3 – подзаглавие 3 

 

Текст в сила Изменение 

Процедура на предприемане на 

последващи действия 

заличава се 

Изменение  65 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 62 

 

Текст в сила Изменение 

Член 62 заличава се 

Предприемане на последващи 

действия във връзка с позицията на 

Парламента 

 

1. След приемането на позиция от 

Парламента по дадено предложение 

на Комисията, председателят и 

докладчикът на компетентната 

комисия следят развитието на 

процедурата, водеща до приемане на 

предложението от Съвета, по-

специално, за да се гарантира 

спазването на ангажиментите, 

поети от Съвета или от Комисията 

към Парламента във връзка с 

приетата от него позиция. 

 

2. Компетентната комисия може 

да покани Комисията и Съвета на 

съвместно обсъждане. 

 

3. На всеки етап от процедурата 

на предприемане на последващи 

действия компетентната комисия 

може, ако счете за необходимо, да 
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внесе предложение за резолюция по 

настоящия член, в която препоръчва 

на Парламента: 

– да прикани Комисията да оттегли 

предложението си; 

 

– да прикани Комисията или Съвета 

да сезират повторно Парламента по 

реда на член 63, или да прикани 

Комисията да внесе ново 

предложение, или 

 

– да предприеме други действия, 

които счете за уместни. 

 

Това предложение се включва в 

проекта на дневен ред на месечната 

сесия, следваща решението на 

комисията. 

 

Обосновка 

Да бъде преместен в новата глава 4 относно процедурата на консултация. 

Изменение  66 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 63 

 

Текст в сила Изменение 

Член 63 Член 63 

Повторно сезиране на Парламента Повторно сезиране на Парламента 

Обикновена законодателна процедура  

1. По искане на компетентната 

комисия, председателят на Парламента 

приканва Комисията повторно да сезира 

Парламента с предложението си: 

1. По искане на компетентната 

комисия, председателят на Парламента 

приканва Комисията повторно да сезира 

Парламента с предложението си, 

когато: 

– когато Комисията оттегли 

първоначалното си предложение, за 

да го замени с друг текст, след като 

Парламентът вече е приел своята 

позиция, освен ако оттеглянето има 

за цел да отрази позицията на 

Парламента; или 

 

–  когато Комисията измени или 

възнамерява да измени съществено 

първоначалното си предложение, освен 

– Комисията замени, измени 

съществено или възнамерява да измени 

съществено първоначалното си 
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ако изменението има за цел да отрази 

позицията на Парламента; или 

предложение, след като Парламентът 

вече е приел своята позиция, освен ако 

оттеглянето има за цел да отрази 

позицията на Парламента;  

– когато поради изтичане на определен 

период от време или промяна в 

обстоятелствата, естеството на 

проблема, предмет на предложението, 

съществено се е променило; или 

–  поради изтичане на определен период 

от време или промяна в обстоятелствата 

естеството на проблема, предмет на 

предложението, съществено се е 

променило; или 

– след приемането на позицията са били 

произведени парламентарни избори и 

Председателският съвет счита, че е 

желателно да се внесе ново 

предложение. 

– след приемането на позицията са били 

произведени парламентарни избори и 

Председателският съвет счита, че е 

желателно да се внесе ново 

предложение. 

 1a. Когато се предлага изменение на 

правното основание на дадено 

предложение, в резултат на което 

обикновената законодателна 

процедура вече не би се прилагала, 

Парламентът, Съветът и 

Комисията в съответствие с 

параграф 25 от 

Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество ще разменят 

мнения по този въпрос посредством 

своите председатели или свои 

представители. 

2. По искане на компетентната 

комисия Парламентът кани Съвета 

повторно да го сезира с предложение, 

внесено от Комисията по реда на член 

294 от Договора за функционирането 

на Европейския съюз, в случай че 

Съветът има намерение да промени 

правното основание на 

предложението, в резултат на което 

обикновената законодателна процедура 

би престанала да се прилага. 

2. По искане на компетентната 

комисия и след размяната на мнения, 

спомената в параграф 1а, 

председателят кани Съвета да сезира 

Парламента с проект на 

правнообвързващ акт, в случай че 

Комисията или Съветът има намерение 

да промени правното основание, 

предвидено в позицията на 

Парламента на първо четене, в 

резултат на което обикновената 

законодателна процедура би престанала 

да се прилага. 

Други процедури  

3. По искане на компетентната 

комисия, председателят приканва 

Съвета повторно да се консултира с 

Парламента при обстоятелствата и 

условията, посочени в параграф 1, а 
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също и когато Съветът съществено 

измени или възнамерява да измени 

първоначалното предложение, по 

което Парламентът вече е дал 

становище, освен ако изменението 

има за цел да отрази измененията на 

Парламента. 

4. При обстоятелствата, 

предвидени в настоящия член, 

председателят отправя искане 

Парламентът да бъде повторно 

сезиран с дадено предложение, в 

случай че Парламентът вземе такова 

решение по искане на политическа 

група или на най-малко четиридесет 

членове на ЕП. 

 

Обосновка 

Заглавие на подраздела може да бъде заличено, тъй като ще бъде част от главата 

относно обикновената законодателна процедура. 

Параграф 1, тире 2 се заличава, тъй като се обединява с предходното тире. 

Параграфи 3 и 4 са претърпели леки промени и ще бъдат преместени в новата глава 4 

относно процедурата на консултация. 

Изменение  67 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Дял II – глава 4 – заглавие 

 

Текст в сила Изменение 

ГЛАВА 4 РАЗДЕЛ 2 

ВТОРО ЧЕТЕНЕ ВТОРО ЧЕТЕНЕ 

Изменение  68 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Дял II – глава 4 – подзаглавие 1 

 

Текст в сила Изменение 

Стадий на разглеждане в комисия заличава се 
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Изменение  69 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 64 

 

Текст в сила Изменение 

Член 64 Член 64 

Съобщаване на позицията на Съвета Съобщаване на позицията на Съвета 

1. Съобщаването на позицията на 

Съвета по член 294 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз 

става с нейното обявяване от 

председателя на пленарно заседание. 

Председателят пристъпва към 

обявяването ѝ след получаване на 

документите, в които се съдържа самата 

позиция, на всички декларации, 

направени в протоколите от заседанието 

на Съвета, на което е приета позицията, 

мотивите на Съвета за нейното 

приемане и позицията на Комисията, 

надлежно преведени на официалните 

езици на Европейския съюз. 

Председателят обявява позицията по 

време на първата месечна сесия, 

следваща получаването на тези 

документи. 

1. Съобщаването на позицията на 

Съвета по член 294 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз 

става с нейното обявяване от 

председателя на пленарно заседание. 

Председателят пристъпва към 

обявяването ѝ след получаване на 

документите, в които се съдържа самата 

позиция, както и на всички декларации, 

направени в протоколите от заседанието 

на Съвета, на което е приета позицията, 

мотивите на Съвета за нейното 

приемане и позицията на Комисията, 

надлежно преведени на официалните 

езици на Европейския съюз. 

Председателят обявява позицията по 

време на първата месечна сесия, 

следваща получаването на тези 

документи. 

Преди да обяви общата позиция, 

председателят проверява, след 

консултации с председателя на 

компетентната комисия и/или 

докладчика, дали полученият от него 

текст действително представлява 

позицията за първо четене на Съвета и 

дали не е налице някоя от хипотезите, 

предвидени в член 63. Ако случаят не е 

такъв, председателят, в съгласие с 

компетентната комисия и по 

възможност със Съвета, търси 

подходящо решение. 

Преди да обяви общата позиция, 

председателят проверява, след 

консултации с председателя на 

компетентната комисия и/или 

докладчика, дали полученият от него 

текст действително представлява 

позицията на първо четене на Съвета и 

дали не е налице някоя от хипотезите, 

предвидени в член 63. Ако случаят не е 

такъв, председателят, в съгласие с 

компетентната комисия и по 

възможност със Съвета, търси 

подходящо решение. 

 1a. В деня на нейното съобщаване 

на Парламента позицията на Съвета 

се счита за служебно разпределена на 

компетентната комисия за първо 

четене. 

2.  Списък на съобщенията се 

публикува в протоколите от 

2. Списък на съобщенията се 

публикува в протоколите от 
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заседанието, заедно с наименованието 

на компетентната комисия. 

заседанието, заедно с наименованието 

на компетентната комисия. 

Обосновка 

Параграф 1 а (нов) е преместен тук от член 66, параграф 1. 

Изменение  70 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 65 

 

Текст в сила Изменение 

Член 65 Член 65 

Удължаване на срокове Удължаване на срокове 

1. Председателят на Парламента 

удължава сроковете за второ четене - по 

искане на председателя на 

компетентната комисия, или – при 

помирителната процедура – по искане 

на парламентарната делегация в 

Помирителния комитет, в 

съответствие с член 294, параграф 14 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз. 

1. Председателят на Парламента 

удължава сроковете за второ четене по 

искане на председателя на 

компетентната комисия в съответствие с 

член 294, параграф 14 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз. 

2.  Председателят уведомява 

Парламента за всяко удължаване на 

сроковете по член 294, параграф 14 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз, независимо дали 

инициативата е на Парламента или на 

Съвета. 

2.  Председателят уведомява 

Парламента за всяко удължаване на 

сроковете по член 294, параграф 14 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз, независимо дали 

инициативата е на Парламента или на 

Съвета. 

Обосновка 

Член 65 е включен в главата относно второто четене, но всъщност обхваща както 

второто, така и третото четене. Разпоредбата, която понастоящем се намира в 

параграф 1 относно удължаването на сроковете за второ четене, е предвидена в 

новия член 69а. 

Изменение  71 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 66 
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Текст в сила Изменение 

Член 66 Член 66 

Разпределяне на компетентната 

комисия и процедура на разглеждане в 

комисия 

Процедура на разглеждане в 

компетентна комисия 

1. В деня на съобщаването ѝ на 

Парламента по реда на член 64, 

параграф 1, позицията на Съвета се 

счита за служебно разпределена на 

компетентната комисия и на 

подпомагащите комисии за първо 

четене. 

 

2. Позицията на Съвета се включва 

като първа точка в дневния ред на 

първото заседание на компетентната 

комисия след датата на нейното 

съобщаване. Съветът може да бъде 

поканен да представи позицията си. 

2. Позицията на Съвета се включва 

като приоритетна точка в дневния ред 

на първото заседание на компетентната 

комисия след датата на нейното 

съобщаване. Съветът може да бъде 

поканен да представи позицията си. 

3. Освен ако се реши друго, 

докладчик за второ четене остава 

докладчикът, определен за първо 

четене. 

3. Освен ако се реши друго, 

докладчик за второ четене остава 

докладчикът, определен за първо 

четене. 

4. Разпоредбите на член 69, 

параграфи 2, 3 и 5 за второ четене в 

Парламента се прилагат и по 

отношение на процедурата на 

разглеждане в компетентната комисия; 

единствено членове или постоянни 

заместници от тази комисия могат да 

внасят предложения за отхвърляне или 

за изменения. Комисията взема решение 

с мнозинство от подадените гласове. 

4. Разпоредбите на член 69, 

параграфи 2 и 3 относно 

допустимостта на измененията към 

позицията на Съвета се прилагат и по 

отношение на процедурата на 

разглеждане в компетентната комисия; 

единствено членове или постоянни 

заместници от тази комисия могат да 

внасят предложения за отхвърляне или 

за изменения. Комисията взема решение 

с мнозинство от подадените гласове. 

5. Преди да пристъпи към 

гласуване, комисията може да поиска 

от председателя и от докладчика да 

обсъдят предложените в комисията 

изменения с председателя на Съвета 

или негов заместник и с 

присъстващия компетентен член на 

Комисията. След обсъждането 

докладчикът може да внесе 

компромисни изменения. 

 

6. За второто четене компетентната 

комисия препоръчва приемане, 

6. За второто четене компетентната 

комисия препоръчва приемане, 
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изменение или отхвърляне на позицията 

на Съвета. Препоръката съдържа и 

кратка обосновка за предлаганото 

решение. 

изменение или отхвърляне на позицията 

на Съвета. Препоръката съдържа и 

кратка обосновка за предлаганото 

решение. 

 6a. Членове 49, 50, 53 и 188 не се 

прилагат при второ четене. 

Обосновка 

Paragraph 1 is deleted here and moved, as amended, to Rule 64(1a). The end of the 

paragraph ("referred automatically to... the committees asked for their opinion at first 

reading.") is misleading. The committees asked for an opinion do not intervene in second 

reading, except if they are "associated committees" in the meaning of Rule 54 (see Rule 47(4) 

and 3rd paragraph of interpretation of Rule 54). 

As regards the deletion of paragraph 5, this provision is not in line with (the current and 

revised) Rule 73, which provide for the intervention of the negotiation team (not only the 

chair and rapporteur). 

As regards the insertion of paragraph 6 a (new), it is moved here, with modifications, from 

current Rule 47 (4). 

Изменение  72 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Дял II – глава 4 – подзаглавие 2 

 

Текст в сила Изменение 

Стадий на разглеждане в пленарно 

заседание 

заличава се 

Изменение  73 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 67 

 

Текст в сила Изменение 

Член 67 Член 67 

Приключване на второто четене Внасяне в Парламента 

1. Позицията на Съвета и 

препоръката на компетентната комисия 

за второ четене, ако има такава, се 

включват служебно в проекта на дневен 

ред на месечната сесия, в която денят 

сряда се пада преди и във всеки случай 

най-близо до деня, в който изтича 

тримесечният срок или, ако същият е 

Позицията на Съвета и препоръката на 

компетентната комисия за второ четене, 

ако има такава, се включват служебно в 

проекта на дневен ред на месечната 

сесия, в която денят сряда се пада преди 

и във всеки случай най-близо до деня, в 

който изтича тримесечният срок или, 

ако същият е бил удължен в 
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бил удължен в съответствие с член 65 - 

четиримесечният срок, освен ако 

въпросът е бил разгледан на предходна 

месечна сесия. 

съответствие с член 65 — 

четиримесечният срок, освен ако 

въпросът е бил разгледан на предходна 

месечна сесия. 

Препоръките за второ четене са 

равносилни на изложение на 

мотивите, с което парламентарната 

комисия обосновава отношението си 

към позицията на Съвета. Тези 

текстове не се подлагат на гласуване. 

 

2. Второто четене приключва с 

одобряване, отхвърляне или 

изменение на позицията на Съвета 

от страна на Парламента в 

сроковете и при условията, 

предвидени в член 294 от Договора за 

функционирането на Европейския 

съюз. 

 

Обосновка 

Параграф 2 се заличава тук и се премества, с евентуалните изменения, в член 67а, 

параграф 5. 

Изменение  74 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 67 а (нов) 

 

Текст в сила Изменение 

 Член 67a 

 Гласуване в Парламента — второ 

четене 

 1. Парламентът гласува първо 

всяко предложение за незабавното 

отхвърляне на позицията на Съвета, 

внесена в писмен вид от 

компетентната комисия, от 

политическа група или от най-малко 

четиридесет членове на ЕП. За да 

бъде прието, е необходимо това 

предложение да събере гласовете на 

мнозинството от всички членове на 

ЕП. 

 Ако това предложение за отхвърляне 

бъде прието, в резултат на което 
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бъде отхвърлена позицията на 

Съвета, председателят обявява на 

пленарно заседание, че 

законодателната процедура е 

приключена. 

 Ако това предложение за отхвърляне 

не бъде прието, Парламентът 

действа в съответствие с параграфи 

2—5. 

 2. Всяко временно споразумение, 

внесено по член 73г, параграф 4 от 

компетентната комисия, се ползва с 

предимство при гласуването и се 

поставя на единно гласуване, освен 

ако, по искане на политическа група 

или на най-малко четиридесет 

членове на ЕП, Парламентът реши да 

пристъпи незабавно към гласуването 

на измененията в съответствие с 

параграф 3. 

 Ако, при единно гласуване, 

временното споразумение получи 

гласовете на мнозинството от 

всички членове на Парламента, 

председателят обявява, че второто 

четене в Парламента е приключено. 

 Ако, при единно гласуване, 

временното споразумение не успее да 

получи подкрепата на мнозинството 

от всички членове на Парламента, 

Парламентът действа в 

съответствие с параграфи 3—5. 

 3. Освен когато дадено 

предложение за отхвърляне е било 

прието в съответствие с параграф 1 

или дадено временно споразумение е 

било прието в съответствие с 

параграф 2, всички изменения към 

позицията на Съвета, включително 

измененията, съдържащи се във 

временното споразумение, внесено от 

компетентната комисия в 

съответствие с член 73г, параграф 4, 

се поставят на гласуване. Всяко 

изменение към позицията на Съвета 

се приема само с мнозинство от 

всички членове на ЕП. 
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 Преди да се гласуват измененията, 

председателят може да прикани 

Комисията да изложи позицията си, 

както и Съвета да представи своите 

коментари. 

 4. Отрицателният вот на 

Парламента по отношение на 

първоначалното предложение за 

отхвърляне на позицията на Съвета 

по параграф 1 не е пречка 

Парламентът, по предложение на 

председателя или докладчика на 

компетентната комисия или на 

политическа група или най-малко 

четиридесет членове на ЕП, да 

разгледа ново предложение за 

отхвърляне след гласуване на 

измененията по реда на параграфи 2 

или 3. За да бъде прието, е необходимо 

това предложение да събере гласовете 

на мнозинството от всички членове 

на ЕП. 

 Ако позицията на Съвета бъде 

отхвърлена, председателят обявява 

на пленарно заседание, че 

законодателната процедура е 

приключена. 

 5. След гласуването по реда на 

параграфи 1—4 и след всяко гласуване 

по измененията към проекта на 

законодателна резолюция, свързан с 

процедурни искания,  председателят 

обявява, че второто четене в 

Парламента е приключено, и 

законодателната резолюция се счита 

за приета. Ако е необходимо, 

законодателната резолюция се 

изменя по реда на член 193, параграф 

2, за да отразява резултата от 

гласуването, извършено по реда на 

параграфи 1—4, или прилагането на 

член 76. 

 Текстът на законодателната 

резолюция и позицията на 

Парламента, ако има такава, се 

изпращат от председателя 

съответно на Съвета и на 
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Комисията. 

 Когато не е внесено предложение за 

отхвърляне или изменение на 

позицията на Съвета, тя се счита за 

одобрена. 

Обосновка 

Промените в параграф 1 съответстват на настоящия член 68, параграф 1, а 

промените в параграф 2 имат за цел да го приведат в съответствие с разпоредбата 

за гласуването на договорения текст на пленарно заседание, на първо четене. 

Изменението на параграф 4 има за цел разширяване на възможността да се предлага 

отхвърляне от председателя и от политическа група или от най-малко четиридесет 

членове на ЕП (в сравнение с настоящия член 68, параграф 2). Разпоредбата, която 

понастоящем е в член 171, параграф 2, буква а), се премества в края на въпросния член 

и се заличава от горепосочения член. 

Изменение  75 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 68 

 

Текст в сила Изменение 

Член 68 заличава се 

Отхвърляне на позицията на Съвета  

1. Компетентната комисия, 

политическа група или най-малко 

четиридесет членове на ЕП могат 

писмено и преди изтичането на 

определения от председателя срок да 

внесат предложение за отхвърляне на 

позицията на Съвета. За приемането 

на това предложение е необходимо 

мнозинство от всички членове на 

Парламента. Предложението за 

отхвърляне на позицията на Съвета 

се поставя на гласуване преди 

гласуване на измененията. 

 

2. Отрицателният вот на 

Парламента по отношение на 

предложението за отхвърляне на 

позицията на Съвета не е пречка 

Парламентът да разгледа, по 

препоръка на докладчика, ново 

предложение за отхвърляне след 

гласуване на измененията и след 

изслушване на изявление на 
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Комисията съгласно член 69, 

параграф 5. 

3. Ако позицията на Съвета бъде 

отхвърлена, председателят обявява 

на пленарно заседание, че 

законодателната процедура е 

приключена. 

 

Обосновка 

Този член ще бъде заличен, тъй като случаят на отхвърляне ще бъде включен в 

проекта на нов член 67а. 

Изменение  76 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 69 

 

Текст в сила Изменение 

Член 69 Член 69 

Изменения в позицията на Съвета Допустимост на измененията в 

позицията на Съвета 

1. Компетентната комисия, 

политическа група или най-малко 

четиридесет членове на ЕП могат да 

внесат изменения в позицията на Съвета 

за разглеждане в пленарно заседание. 

1. Компетентната комисия, 

политическа група или най-малко 

четиридесет членове на ЕП могат да 

внесат изменения в позицията на Съвета 

за разглеждане в пленарно заседание. 

2. Изменения в позицията на Съвета 

се допускат само ако са в съответствие с 

разпоредбите на членове 169 и 170 и 

целят: 

2. Изменения в позицията на Съвета 

се допускат само ако са в съответствие с 

разпоредбите на членове 169 и 170 и 

целят: 

а) да възстановят изцяло или отчасти 

позицията, приета от Парламента на 

първо четене; или 

а) да възстановят изцяло или отчасти 

позицията, приета от Парламента на 

първо четене; или 

б) да се постигне компромис между 

Съвета и Парламента; или 

б) да се постигне компромис между 

Съвета и Парламента; или 

в) да изменят част от текста на 

позицията на Съвета, която не е била 

включена в, или се различава по 

съдържание от предложението, 

представено на първо четене, и която 

не води до съществена промяна по 

смисъла на член 63; или 

в) да изменят част от текста на 

позицията на Съвета, която не е била 

включена в — или се различава по 

съдържание от — предложението, 

представено на първо четене; или 

г) да се отчете съществуването на 

ново фактическо или правно положение, 

г) да се отчете съществуването на 

ново фактическо или правно положение, 
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което е възникнало след първото 

четене. 

което е възникнало след приемането на 

позицията на Парламента на първо 
четене. 

Преценката на председателя да обяви 

дадено изменение за допустимо или 

недопустимо не може да се оспорва. 

Преценката на председателя да обяви 

дадено изменение за допустимо или 

недопустимо не може да се оспорва. 

3. Ако след първото четене бъдат 

произведени нови избори, без да е бил 

приложен член 63, председателят може 

да отмени ограниченията относно 

допустимостта, предвидени в параграф 

2. 

3. Ако след първото четене бъдат 

произведени нови избори, без да е бил 

приложен член 63, председателят може 

да отмени ограниченията относно 

допустимостта, предвидени в 

параграф 2. 

4. Изменения се приемат само с 

мнозинство от всички членове на ЕП. 

 

5. Преди да се гласуват 

измененията, председателят може да 

прикани Комисията да изрази 

позицията си и Съвета – за коментар. 

 

Обосновка 

Предлагат се промени в параграф 2, алинея 1, буква в), тъй като изразът „и която не 

води до съществена промяна по смисъла на член 63“ може да бъде изтълкуван като 

допълнително условие за допустимост. 

Параграфи 4 и 5 се заличават, тъй като те ще бъдат включени в член 67а, параграф 

3. 

Изменение  77 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Дял II – глава 5 – заглавие 

 

Текст в сила Изменение 

ГЛАВА 5 РАЗДЕЛ 4 

ТРЕТО ЧЕТЕНЕ ПОМИРИТЕЛНА ПРОЦЕДУРА И 
ТРЕТО ЧЕТЕНЕ 

Изменение  78 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Дял II – глава 5 – подзаглавие 1 

 

Текст в сила Изменение 

Помирителна процедура заличава се 
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Изменение  79 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 69 б (нов) 

 

Текст в сила Изменение 

 Член 69б 

 Удължаване на срокове 

 1. Председателят на Парламента, 

по искане на парламентарната 

делегация в Помирителния комитет, 

удължава сроковете за трето четене 

в съответствие с член 294, параграф 

14 от Договора за функционирането 

на Европейския съюз. 

 2. Председателят уведомява 

Парламента за всяко удължаване на 

сроковете по член 294, параграф 14 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз, независимо дали 

инициативата е на Парламента или 

на Съвета. 

Изменение  80 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 71 

 

Текст в сила Изменение 

Член 71 Член 71 

Делегация в Помирителния комитет Делегация в Помирителния комитет 

1. Парламентарната делегация в 

Помирителния комитет е равна по 

численост на делегацията на Съвета. 

1. Парламентарната делегация в 

Помирителния комитет е равна по 

численост на делегацията на Съвета. 

2. Политическият състав на 

делегацията съответства на 

разпределението на Парламента по 

политически групи. Председателският 

съвет определя точния брой на 

членовете от всяка политическа група. 

2. Политическият състав на 

делегацията съответства на 

разпределението на Парламента по 

политически групи. Председателският 

съвет определя точния брой на 

членовете от всяка политическа група. 

3. Членовете на делегацията се 

назначават от политическите групи за 

всеки отделен случай, за предпочитане 

измежду членовете на съответните 

комисии, с изключение на трима от тях, 

3. Членовете на делегацията се 

назначават от политическите групи за 

всеки отделен случай, за предпочитане 

измежду членовете на компетентната 

комисия, с изключение на трима от тях, 
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които се назначават като постоянни 

членове на няколко последователни 

делегации за срок от дванадесет месеца. 

Тримата постоянни членове се 

назначават от политическите групи 

измежду заместник-председателите на 

Парламента и представляват най-малко 

две политически групи. Председателят и 

докладчикът на водещата комисия за 

всеки отделен случай също са членове 

на делегацията. 

които се назначават като постоянни 

членове на няколко последователни 

делегации за срок от дванадесет месеца. 

Тримата постоянни членове се 

назначават от политическите групи 

измежду заместник-председателите на 

Парламента и представляват най-малко 

две политически групи. Председателят и 

докладчикът на водещата комисия на 

второто четене, както и 

докладчикът на всяка асоциирана 
комисия за всеки отделен случай също 

са членове на делегацията. 

4. Политическите групи, представени 

в делегацията, назначават заместници. 

4. Политическите групи, представени 

в делегацията, назначават заместници. 

5. Политическите групи и 

независимите членове на 

Парламента, които не са представени в 

делегацията, могат да изпратят по един 

свой представител на всяко вътрешно 

подготвително заседание на 

делегацията. 

5. Политическите групи, които не са 

представени в делегацията, могат да 

изпратят по един свой представител на 

всяко вътрешно подготвително 

заседание на делегацията. Ако 

делегацията не включва независими 

членове на ЕП, един независим член на 

ЕП може да присъства на всяко 

вътрешно подготвително заседание 

на делегацията.  

6. Делегациите се ръководят от 

председателя или от един от тримата 

постоянни членове. 

6. Делегацията се ръководи от 

председателя или от един от тримата 

постоянни членове. 

7. Делегацията взема решения с 

мнозинство от своите членове. 

Разискванията ѝ са закрити. 

7. Делегацията взема решения с 

мнозинство от своите членове. 

Разискванията ѝ са закрити. 

Председателският съвет определя 

допълнителни процедурни насоки за 

работата на делегацията в 

Помирителния комитет. 

Председателският съвет определя 

допълнителни процедурни насоки за 

работата на делегацията в 

Помирителния комитет. 

8. Делегацията докладва резултатите 

от помирителната процедура на 

Парламента. 

8. Делегацията докладва резултатите 

от помирителната процедура на 

Парламента. 

Обосновка 

По отношение на промените в параграф 3 добавянето на „докладчикът на всяка 

асоциирана комисия“ отразява последното тире от член 54. 

Параграф 5 се преформулира, за да се посочи ясно, че всички независими членове на ЕП 

могат да бъдат представлявани колективно само от едно лице. 
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Изменение  81 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

 Дял II – глава 5 – подзаглавие 2 

 

Текст в сила Изменение 

Стадий на разглеждане в пленарно 

заседание 

заличава се 

Изменение  82 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 72 

 

Текст в сила Изменение 

Член 72 Член 72 

Общ проект Общ проект 

1. Когато в рамките на 

Помирителния комитет се постигне 

съгласие по общ проект, въпросът се 

включва в дневния ред на заседание на 

Парламента, което се провежда в 

шестседмичен срок или, ако срокът е 

удължен, осемседмичен срок от датата 

на одобряване на общия проект от 

Помирителния комитет. 

1. Когато в рамките на 

Помирителния комитет се постигне 

съгласие по общ проект, въпросът се 

включва в дневния ред на заседание на 

Парламента, което се провежда в 

шестседмичен срок или, ако срокът е 

удължен, осемседмичен срок от датата 

на одобряване на общия проект от 

Помирителния комитет. 

2. Председателят на парламентарната 

делегация в Помирителния комитет или 

друг определен за целта неин член 

прави изявление относно общия проект, 

който се придружава от доклад. 

2. Председателят на парламентарната 

делегация в Помирителния комитет или 

друг определен за целта неин член 

прави изявление относно общия проект, 

който се придружава от доклад. 

3. Не могат да се внасят изменения 

на общия проект. 

3. Не могат да се внасят изменения 

на общия проект. 

4. Общият проект се поставя на 

единно гласуване в цялост. Той се 

приема с мнозинство от подадените 

гласове. 

4. Общият проект се поставя на 

единно гласуване в цялост. Той се 

приема с мнозинство от подадените 

гласове. 

5. Когато в рамките на 

Помирителния комитет не се постигне 

съгласие за общ проект, председателят 

или друг определен за целта член на 

парламентарната делегация в 

Помирителния комитет прави 

изявление. След изявлението се 

провежда разискване. 

5. Когато в рамките на 

Помирителния комитет не се постигне 

съгласие за общ проект, председателят 

или друг определен за целта член на 

парламентарната делегация в 

Помирителния комитет прави 

изявление. След изявлението се 

провежда разискване. 
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 5a. Предложението не може да бъде 

върнато за разглеждане в комисия в 

хода на помирителната процедура 

между Парламента и Съвета след 

второ четене. 

 5б. Разпоредбите на членове 49, 50 и 

53 не се прилагат по време на 

третото четене. 

Обосновка 

Параграф 5а (нов) бива вмъкнат тук отново от член 47, параграф 3, а параграф 5б 

(нов) – от член 47, параграф 4. 

Изменение  83 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Дял II – глава 6 – заглавие 

 

Текст в сила Изменение 

ГЛАВА 6 РАЗДЕЛ 5 

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 

ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ПРОЦЕДУРА 

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

Обосновка 

Следва да се премести по-долу преди член 78. 

Изменение  84 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Дял II – глава 3 – раздел 3 (нов) 

 

Текст в сила Изменение 

 РАЗДЕЛ 3 

 МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ 

ПРЕГОВОРИ ПО ВРЕМЕ НА 

ОБИКНОВЕНАТА ЗАКОНОДАТЕЛНА 

ПРОЦЕДУРА 

 (Раздел 3 се вмъква преди раздел 4 

относно помирителната процедура и 

третото четене и включва член 73 във 

вида, в който е изменен, както и 

членове 73а – 73г). 
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Изменение  85 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 73 

 

Текст в сила Изменение 

Член 73 Член 73 

Междуинституционални преговори 

при законодателните процедури 

Общи разпоредби 

1. Преговорите с другите институции 

с цел постигане на споразумение в хода 

на законодателна процедура се водят, 

като се взема предвид Кодексът за 

поведение, установен от 

Председателския съвет10. 

Преговорите с другите институции с цел 

постигане на споразумение в хода на 

законодателна процедура могат да 

бъдат започнати единствено 

вследствие на решение, взето в 

съответствие с членове 73а – 73в, или 

след връщане за ново разглеждане от 

Парламента с оглед на провеждането 

на междуинституционални 

преговори. Тези преговори се водят, 

като се взема предвид Кодексът за 

поведение, установен от 

Председателския съвет10. 

2. Такива преговори не се започват, 

преди компетентната комисия да е 

приела, поотделно за всяка съответна 

законодателна процедура и с 

мнозинство от своите членове, 

решение за започване на преговори. 

Това решение определя мандата и 

състава на преговарящия екип. 

Подобни решения се съобщават на 

председателя, който от своя страна 

редовно информира Председателския 

съвет. 

 

Мандатът се състои от доклад, 

приет в комисия и внесен за 

последващо разглеждане в пленарно 

заседание. По изключение, когато 

компетентната комисия счита за 

обосновано започването на преговори 

преди приемането на доклад в 

комисия, мандатът може да се 

състои от пакет от изменения или 

набор от ясно определени цели, 

приоритети или насоки. 

 

3. Преговарящият екип се ръководи 

от докладчика и се председателства 
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от председателя на компетентната 

комисия или от определен от него 

заместник-председател. Съставът му 

включва най-малко докладчиците в 

сянка от всяка политическа група. 

4. Всеки документ, предназначен за 

обсъждане на заседание със Съвета и 

Комисията („триалог“), се съставя 

под формата на документ, съдържащ 

съответните позиции на 

участващите институции и 

евентуалните компромисни решения, 

и се разпраща на преговарящия екип 

най-малко 48 часа, а в неотложни 

случаи – 24 часа, преди началото на 

въпросния триалог. 

 

След всеки триалог преговарящият 

екип докладва на следващото 

заседание на компетентната 

комисия. Документите, отразяващи 

резултатите от последния триалог, 

се предоставят на комисията. 

 

Ако своевременното свикване на 

заседание на комисията е 

невъзможно, преговарящият екип 

докладва, по целесъобразност, на 

председателя, на докладчиците в 

сянка и на координаторите на 

комисията. 

 

Компетентната комисия може да 

актуализира мандата в контекста на 

напредъка, постигнат в преговорите. 

 

5. Ако преговорите доведат до 

компромис, компетентната комисия 

се уведомява незабавно. Договореният 

текст се представя на 

компетентната комисия за 

разглеждане. Ако бъде одобрен на 

гласуване в комисия, договореният 

текст се внася за разглеждане в 

пленарно заседание в подходяща 

форма, включително компромисни 

изменения. Той може да бъде 

представен като консолидиран 

текст, при условие че в него ясно са 

обозначени измененията на 

разглежданото предложение за 
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законодателен акт. 

6. Когато процедурата включва 

асоциирани комисии или съвместни 

заседания на комисии, за решението 

за започване на преговори и за 

провеждането на такива преговори се 

прилагат членове 54 и 55. 

 

В случай на разногласие между 

заинтересованите комисии условията 

за започване на преговори и за 

провеждане на такива преговори се 

определят от председателя на 

Съвета на председателите на 

комисии в съответствие с 

принципите, установени в 

посочените членове. 

 

__________________ __________________ 

10 Вж. приложение XX. 10 Кодекс за поведение относно 

преговорите в рамките на 

обикновената законодателна 

процедура. 

Изменение  86 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 73 а (нов) 

 

Текст в сила Изменение 

 Член 73а 

 Преговори преди първото четене в 

Парламента 

 1.  Когато дадена комисия приеме 

законодателен доклад съгласно член 

49, тя може да реши, с мнозинство 

от своите членове, да започне 

преговори въз основа на този доклад. 

 2.  Решенията за започване на 

преговори се обявяват в началото на 

месечната сесия след тяхното 

приемане в комисия. До края на деня 

след обявяването на пленарно 

заседание политически групи или 

отделни членове на ЕП, които заедно 

съставляват най-малко една десета 

от членовете на ЕП, могат да 
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поискат в писмена форма 

поставянето на гласуване на дадено 

решение на комисията за започване 

на преговори. Парламентът гласува 

по тези искания по време на същата 

месечна сесия. 

 Ако такова искане не бъде получено до 

изтичането на посочения в първа 

алинея краен срок, председателят 

уведомява за това Парламента. Ако 

такова искане е направено, 

председателят може, непосредствено 

преди гласуването, да даде думата на 

един оратор, изказващ се „за“, и на 

един оратор, изказващ се „против“. 

Всеки оратор може да направи 

изказване с продължителност от не 

повече от две минути. 

 3.  Ако Парламентът отхвърли 

решението на комисията за започване 

на преговори, проектът на 

законодателния акт и докладът на 

компетентната комисия се включват 

в дневния ред на следващата месечна 

сесия, а председателят определя 

краен срок за внасяне на изменения. 

Прилагат се разпоредбите на член 59, 

параграф 1б. 

 4. Преговорите могат да започнат 

по всяко време след изтичане на 

крайния срок, определен в параграф 2, 

първа алинея, при условие че не е 

отправено искане за гласуване в 

Парламента относно решението за 

започване на преговори. Ако такова 

искане е било отправено, преговорите 

могат да започнат по всяко време, 

след като решението на комисията за 

започване на преговори бъде одобрено 

в Парламента. 

Обосновка 

Корекцията се отнася до заличаването на последните думи от параграф 4 в 

изменение 263, тъй като посоченото мнозинство е обичайното и не е необходимо да 

се уточнява. Това също така налага промяна на думите „гласуване на пленарно 

заседание“ на „гласуване в Парламента“ в параграф 4. 
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Изменение  87 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 73 б (нов) 

 

Текст в сила Изменение 

 Член 73б 

 Преговори преди първото четене в 

Съвета 

 Ако Парламентът приеме своята 

позиция на първо четене, това 

представлява мандат за преговори с 

другите институции. 

Компетентната комисия може да 

вземе решение, с мнозинство от 

своите членове, за започване на 

преговори по всяко време след това. 

Такива решения се обявяват в 

Парламента по време на месечната 

сесия след гласуването в комисия и в 

протокола се включва препратка към 

тях. 

Изменение  88 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 73 в (нов) 

 

Текст в сила Изменение 

 Член 73в 

 Преговори преди второто четене в 

Парламента 

 Ако позицията на Съвета на първо 

четене бъде отнесена до 

компетентната комисия, позицията 

на Парламента на първо четене 

съгласно член 69 представлява 

мандат за преговори с другите 

институции. Компетентната 

комисия може да вземе решение за 

започване на преговори по всяко време 

след това. 

 Ако позицията на Съвета съдържа 

елементи, които не са включени в 

проекта на законодателен акт или в 
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позицията на Парламента на първо 

четене, комисията може да приеме 

насоки, включително под формата на 

изменения в позицията на Съвета, за 

преговарящия екип. 

 

Изменение  89 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 73 г (нов) 

 

Текст в сила Изменение 

 Член 73г 

 Водене на преговори 

 1.  Преговарящият екип на 

Парламента се ръководи от 

докладчика и се председателства от 

председателя на компетентната 

комисия или от определен от него 

заместник-председател. Съставът му 

включва най-малко докладчиците в 

сянка от всяка политическа група, 

която иска да участва. 

 2.  Всеки документ, предназначен за 

обсъждане по време на заседание със 

Съвета и Комисията („триалог“), се 

разпраща на преговарящия екип най-

малко четиридесет и осем часа, а в 

неотложни случаи – най-малко 

двадесет и четири часа, преди 

началото на въпросния триалог. 

 3.  След всеки триалог 

председателят на преговарящия екип 

и докладчикът, от името на 

преговарящия екип, докладват на 

следващото заседание на 

компетентната комисия. 

 Ако своевременното свикване на 

заседание на комисията е 

невъзможно, председателят на 

преговарящия екип и докладчикът, от 

името на преговарящия екип, 

докладват на заседание на 

координаторите на комисията. 
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 4.  Ако преговорите доведат до 

временно споразумение, 

компетентната комисия се уведомява 

незабавно. Документите, отразяващи 

резултатите от последния триалог, 

се предоставят на комисията и се 

публикуват. Временното 

споразумение се представя на 

компетентната комисия, която 

решава с единно гласуване чрез 

мнозинство от подадените гласове. 

Ако бъде одобрено, то се внася за 

разглеждане от Парламента, като се 

обозначават ясно всички изменения 

на проекта на законодателен акт. 

 5.  В случай на разногласие между 

заинтересованите комисии по реда на 

членове 54 и 55 подробните правила за 

започване на преговори и за 

провеждане на такива преговори се 

определят от председателя на 

Съвета на председателите на 

комисии в съответствие с 

принципите, установени в 

посочените членове. 

Изменение  90 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 74 

 

Текст в сила Изменение 

Член 74 заличава се 

Одобрение на решение за започване на 

междуинституционални преговори 

преди приемането на доклад в 

комисия 

 

1. Всяко решение на комисия за 

започване на преговори преди 

приемането на доклад в комисия се 

превежда на всички официални езици, 

разпространява се до всички членове 

на Парламента и се предава на 

Председателския съвет. 

 

По искане на политическа група 

Председателският съвет може да 

реши да включи точката за 
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разглеждане с разисквания и гласуване 

в проекта на дневен ред на месечната 

сесия след разпространението на 

решението, като в този случай 

председателят определя краен срок за 

внасяне на изменения. 

При липса на решение на 

Председателския съвет да включи 

точката в проекта на дневен ред на 

посочената месечна сесия, решението 

за започване на преговори се съобщава 

от председателя при откриването на 

същата месечна сесия. 

 

2. Точката се включва в проекта на 

дневен ред на следващата месечна 

сесия след съобщението за 

разглеждане с разисквания и гласуване 

и председателят определя краен срок 

за внасяне на изменения, ако една 

политическа група или поне 40 

членове на ЕП поискат това в 

рамките на 48 часа след съобщението. 

 

В случай че такова искане не бъде 

внесено, решението за започване на 

преговори се счита за прието. 

 

 

Изменение  91 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 75 

 

Текст в сила Изменение 

Член 75 Член 63a 

Споразумение на първо четене Споразумение на първо четене 

Когато, съгласно член 294, параграф 4 

от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, Съветът е 

информирал Парламента, че приема 

неговата позиция, председателят 

обявява в пленарно заседание, че 

предложението е прието в 

редакцията, съответстваща на позицията 

на Парламента, след финализиране на 

текста в съответствие с член 193. 

Когато, съгласно член 294, параграф 4 

от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, Съветът е 

информирал Парламента, че приема 

неговата позиция, председателят 

обявява в пленарно заседание, че 

законодателният акт е приет в 

редакцията, съответстваща на позицията 

на Парламента, след финализиране на 

текста в съответствие с член 193. 
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 (Този член се премества в края на 

раздел 1 относно първото четене.) 

Обосновка 

Премества се в края на раздел 1 по-горе относно първото четене. 

 

Изменение  92 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 76 

 

Текст в сила Изменение 

Член 76 Член 69a 

Споразумение на второ четене Споразумение на второ четене 

Когато не е прието предложение за 

отхвърляне на позицията на Съвета и не 

са приети предложения за изменение 

на тази позиция по членове 68 и 69 в 

определените срокове за внасяне и 

гласуване на изменения или на 

предложения отхвърляне, председателят 

обявява на пленарно заседание 

предложения акт за окончателно приет. 

Заедно с председателя на Съвета той 

подписва предложения акт и прави 

необходимото за неговото 

публикуване в Официален вестник на 

Европейския съюз в съответствие с 

член 78. 

Когато не е внесено предложение за 

отхвърляне на позицията на Съвета и не 

са внесени предложения за изменение 

на тази позиция по членове 67а и 69 в 

определените срокове за внасяне и 

гласуване на изменения или на 

предложения за отхвърляне, 

председателят обявява на пленарно 

заседание предложения акт за 

окончателно приет. 

 (Този член се премества в края на 

раздел 2 относно второто четене.) 

Обосновка 

Съдържанието на последното изречение се премества в член 78. 

Изменение  93 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 77 

 

Текст в сила Изменение 

Член 77 заличава се 

Изисквания за съставяне на  
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законодателни актове 

1. В актовете, приети съвместно 

от Парламента и Съвета по 

обикновената законодателна 

процедура, се посочват видът на 

съответния акт, поредният му 

номер, датата на приемане и 

неговият предмет. 

 

2. Актовете, приети съвместно от 

Парламента и Съвета, съдържат 

следното: 

 

а) формулировката “Европейският 

парламент и Съветът на 

Европейския съюз”; 

 

б) посочване на разпоредбите, въз 

основа на които е приет актът, 

предшествани от думите “като взеха 

предвид”; 

 

в) позоваване в преамбюла на акта на 

внесените предложения, дадените 

становища и проведените 

консултации; 

 

г) изложение на съображенията за 

приемането на акта, въведени с 

думите “като имат предвид, че”; 

 

д) фраза като “приеха настоящия 

регламент” или “приеха настоящата 

директива”, или “приеха настоящото 

решение”, следвана от същинския 

текст на акта. 

 

3. Актовете се подразделят на 

членове, които по целесъобразност се 

групират в глави и раздели. 

 

4. В последния член от акта се 

посочва датата на влизане в сила, ако 

тя е преди или след двадесетия ден 

след публикуването. 

 

5. Последният член от акта е 

следван от: 

 

– подходяща формулировка относно 

неговото прилагане съгласно 

съответните разпоредби на 

Договорите; 

 

– формулировката “Съставено в …”,  
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следвана от датата на приемане на 

акта; 

– формулировката “За Европейския 

парламент, Председател”, “За 

Съвета, Председател”, следвана от 

името на председателя на 

Парламента и на 

председателстващия Съвета в 

момента на приемане на акта. 

 

Обосновка 

Този член ще бъде заличен тук и ще бъде преобразуван в приложение към Правилника 

за дейността. Процедурният правилник на Съвета съдържа подобни разпоредби в 

приложение, а не в самия текст. Подробните правила за съставяне на законодателни 

актове са договорени от Парламента, Съвета и Комисията на административно 

равнище (по-специално в Общия наръчник за оформяне и съставяне на 

законодателните текстове на Европейския съюз). 

Изменение  94 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 78 

 

Текст в сила Изменение 

Член 78 Член 78 

Подписване на приетите актове Подписване и публикуване на приетите 

актове 

След финализирането на приетия текст 

съгласно член 193 и след като бъде 

потвърдено, че всички процедури са 

надлежно спазени, актовете, приети по 

обикновената законодателна процедура, 

се подписват от председателя и от 

генералния секретар и се публикуват в 

Официален вестник на Европейския 

съюз от генералните секретари на 

Парламента и на Съвета. 

След финализирането на приетия текст 

съгласно член 193 и приложение XVIa 

и след като бъде потвърдено, че всички 

процедури са надлежно спазени, 

актовете, приети по обикновената 

законодателна процедура, се подписват 

от председателя и от генералния 

секретар. 

 След това генералните секретари на 

Парламента и на Съвета осигуряват 

публикуването на акта в Официален 

вестник на Европейския съюз. 

Обосновка 

Промяната има за цел да определи правното основание за новото приложение, 

създадено с текста на настоящия член 77. 
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Изменение  95 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Дял II – глава 4 (нова)  

 

Текст в сила Изменение 

 ГЛАВА 4 

 СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА 

ПРОЦЕДУРАТА НА КОНСУЛТАЦИЯ 

 (Въвеждат се след член 78) 

Обосновка 

Корекцията се отнася единствено до заглавието на глава 4, за да се избегне 

впечатлението, че тази глава определя всички процедури за процедурата на 

консултация. 

Изменение  96 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 78 а (нов) 

 

Текст в сила Изменение 

 Член 78а 

 Изменено предложение за 

правнообвързващ акт 

 Ако Комисията възнамерява да 

замени или промени своето 

предложение за правнообвързващ акт, 

компетентната комисия може да 

отложи разглеждането на въпроса до 

получаване на ново предложение или 

на промените на Комисията. 

Обосновка 

Текстът на тази разпоредба е настоящият член 57, параграф 1 и предложените 

промени имат за цел опростяването на текста. 

Изменение  97 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 78 б (нов) 
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Текст в сила Изменение 

 Член 78б 

 Позиция на Комисията по 

измененията 

 Преди да пристъпи към окончателно 

гласуване на предложение за 

правнообвързващ акт, 

компетентната комисия може да 

прикани Комисията да изложи 

позицията си по всички изменения 

към предложението ѝ, приети при 

разглеждането в комисия. 

 При необходимост тази позиция се 

включва в доклада. 

Обосновка 

Тази разпоредба понастоящем се съдържа в член 58 и предложените промени имат за 

цел опростяването на текста.  

Изменение  98 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 78 в (нов) 

 

Текст в сила Изменение 

 Член 78в 

 Гласуване в Парламента 

 Разпоредбите на член 59, параграфи -

1, 1, 1б и 1в се прилагат mutatis 

mutandis. 

Изменение  99 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 78 г (нов) 

 

Текст в сила Изменение 

 Член 78г 

 Предприемане на последващи 

действия във връзка с позицията на 

Парламента 
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 1. След приемането на позиция от 

Парламента по проект на 

правнообвързващ акт на Комисията 

председателят и докладчикът на 

компетентната комисия следят 

развитието на процедурата, водеща 

до приемането на проекта на акт от 

Съвета, по-специално с цел да се 

гарантира надлежното спазване на 

всички ангажименти, поети от 

Съвета или от Комисията към 

Парламента във връзка с приетата 

от него позиция. Те редовно 

докладват на комисията. 

 2. Компетентната комисия може 

да покани Комисията и Съвета на 

съвместно обсъждане. 

 3. На всеки етап от процедурата 

на предприемане на последващи 

действия компетентната комисия 

може, ако счете за необходимо, да 

внесе предложение за резолюция, в 

което препоръчва на Парламента: 

 – да прикани Комисията да 

оттегли предложението си,  

 – да прикани Комисията или 

Съвета да сезират повторно 

Парламента съгласно член 78д или да 

прикани Комисията да представи 

ново предложение, или 

 – да предприеме други действия, 

които счете за уместни. 

 Това предложение се включва в 

проекта на дневен ред на месечната 

сесия след приемането на 

предложението от комисията. 

Обосновка 

Разпоредбата се премества тук от настоящия член 62. 

Изменение  100 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Параграф 78 д (нов) 
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Текст в сила Изменение 

 Член 78д 

 Повторно сезиране на Парламента 

 1. По искане на компетентната 

комисия председателят приканва 

Съвета повторно да се консултира с 

Парламента при обстоятелствата и 

условията, посочени в член 63, 

параграф 1, както и когато Съветът 

съществено измени или възнамерява 

да измени проекта на 

правнообвързващ акт, по който 

Парламентът вече е представил 

своята позиция, освен ако 

изменението има за цел да отрази 

измененията на Парламента. 

 2. При обстоятелствата, 

предвидени в настоящия член, 

председателят отправя искане 

Парламентът да бъде повторно 

сезиран с даден проект на 

правнообвързващ акт, в случай че 

Парламентът вземе такова решение 

по искане на политическа група или 

на най-малко четиридесет членове на 

ЕП. 

Обосновка 

Параграф 1 се премества тук от член 63, параграф 3, докато параграф 2 се 

премества от член 63, параграф 4. 

Изменение  101 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Дял II – глава 7 – номериране 

 

Текст в сила Изменение 

ГЛАВА 7 ГЛАВА 5 

КОНСТИТУЦИОННИ ВЪПРОСИ КОНСТИТУЦИОННИ ВЪПРОСИ 

Обосновка 

Глава 7 става глава 5. 
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Изменение  102 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 81 

 

Текст в сила Изменение 

Член 81 Член 81 

Договори за присъединяване Договори за присъединяване 

1. Всяка молба на европейска 

държава за членство в Европейския 

съюз се разпределя на компетентната 

комисия за разглеждане. 

1. Всяка молба на европейска 

държава за членство в Европейския 

съюз в съответствие с член 49 от 

Договора за Европейския съюз се 

разпределя на компетентната комисия за 

разглеждане. 

2. По предложение на компетентната 

комисия, на политическа група или на 

най-малко четиридесет членове на ЕП, 

Парламентът може да реши да покани 

Комисията и Съвета да вземат участие в 

разисквания преди започването на 

преговори с държавата, подала молба за 

членство в ЕС. 

2. По предложение на компетентната 

комисия, на политическа група или на 

най-малко четиридесет членове на ЕП 

Парламентът може да реши да покани 

Комисията и Съвета да вземат участие в 

разисквания преди започването на 

преговори с държавата, подала молба за 

членство в ЕС. 

3. В хода на преговорите Комисията 

и Съветът редовно и изчерпателно 

информират, ако е необходимо при 

условията на поверителност, 

компетентната комисия за 

напредъка на преговорите. 

3. Компетентната комисия 

изисква от Комисията и Съвета да ѝ 

предоставят изчерпателна и редовна 

информация относно напредъка на 

преговорите, ако е необходимо при 

условията на поверителност. 

4. На всеки етап от преговорите 

Парламентът може, въз основа на 

доклад на компетентната комисия, да 

приема препоръки и да изисква те да 

бъдат взети предвид преди сключването 

на договор за присъединяване на 

държава, подала молба за членство в 

ЕС. 

4. На всеки етап от преговорите 

Парламентът може, въз основа на 

доклад на компетентната комисия, да 

приема препоръки и да изисква те да 

бъдат взети предвид преди сключването 

на договор за присъединяване на 

държава, подала молба за членство в 

ЕС. 

5. След приключването на 

преговорите, но преди подписването на 

споразумение, проектът на 

споразумение се представя в 

Парламента за одобрение в съответствие 

с член 99. 

5. След приключването на 

преговорите, но преди подписването на 

споразумение, проектът на 

споразумение се представя в 

Парламента за одобрение в съответствие 

с член 99. В съответствие с член 49 

от Договора за Европейския съюз за 

одобрението на Парламента са 

необходими гласовете на 

мнозинството от неговите членове. 
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Обосновка 

Формулировката в параграф 3 е адаптирана с цел избягване на едностранно изявление 

в Правилника за дейността на ЕП относно действията, които следва да бъдат 

предприемани от другите институции. 

Изменение  103 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 83 

 

Текст в сила Изменение 

Член 83 Член 83 

Нарушаване на основни принципи от 

страна на държава-членка 

Нарушаване на основни принципи и 

ценности от страна на държава членка 

1. Парламентът може, въз основа на 

нарочен доклад на компетентната 

комисия, изготвен в съответствие с 

членове 45 и 52: 

1. Парламентът може, въз основа на 

специален доклад на компетентната 

комисия, изготвен в съответствие с 

членове 45 и 52: 

а) да гласува мотивирано предложение, 

с което призовава Съвета да предприеме 

действия в съответствие с член 7, 

параграф 1 от Договора за Европейския 

съюз; 

а) да гласува мотивирано предложение, 

с което призовава Съвета да предприеме 

действия в съответствие с член 7, 

параграф 1 от Договора за Европейския 

съюз; 

б) да гласува предложение, с което 

призовава Комисията или държавите-

членки да внесат предложение по член 

7, параграф 2 от Договора за 

Европейския съюз; 

б) да гласува предложение, с което 

призовава Комисията или държавите 

членки да внесат предложение по член 

7, параграф 2 от Договора за 

Европейския съюз; 

в) да гласува предложение, с което 

Съветът се призовава да предприеме 

действия в съответствие с член 7, 

параграф 3 или, впоследствие, в 

съответствие с член 7, параграф 4 от 

Договора за Европейския съюз. 

в) да гласува предложение, с което 

Съветът се призовава да предприеме 

действия в съответствие с член 7, 

параграф 3 или, впоследствие, в 

съответствие с член 7, параграф 4 от 

Договора за Европейския съюз. 

2. Всяко искане от Съвета за 

одобрение във връзка с предложение, 

представено в съответствие с член 7, 

параграфи 1 и 2 от Договора за 

Европейския съюз, заедно с 

представените от заинтересованата 

държава-членка бележки, се обявяват 

пред Парламента и се разпределят на 

компетентната комисия в съответствие с 

член 99. Освен в неотложни и 

обосновани случаи, Парламентът взема 

2. Всяко искане от Съвета за 

одобрение във връзка с предложение, 

представено в съответствие с член 7, 

параграфи 1 и 2 от Договора за 

Европейския съюз, заедно с 

представените от заинтересованата 

държава членка бележки, се обявяват 

пред Парламента и се разпределят на 

компетентната комисия в съответствие с 

член 99. Освен в неотложни и 

обосновани случаи, Парламентът взема 
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решение въз основа на предложение на 

компетентната комисия. 

решение въз основа на предложение на 

компетентната комисия. 

3. Решенията по параграфи 1 и 2 се 

вземат с мнозинство от две трети от 

подадените гласове, представляващи 

мнозинството от членовете на 

Парламента. 

3. В съответствие с член 354 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз решенията по 

параграфи 1 и 2 се вземат с мнозинство 

от две трети от подадените гласове, 

представляващи мнозинството от 

членовете на Парламента. 

4. С разрешението на 

Председателския съвет компетентната 

комисия може да внесе придружаващо 

предложение за резолюция. В това 

предложение за резолюция се изразява 

становището на Парламента относно 

наличието на сериозно нарушение, 

извършено от държава-членка, 

подходящите санкции, както и относно 

тяхното изменение или отмяна. 

4. С разрешението на 

Председателския съвет компетентната 

комисия може да внесе придружаващо 

предложение за резолюция. В това 

предложение за резолюция се изразява 

становището на Парламента относно 

наличието на сериозно нарушение, 

извършено от държава членка, относно 

подходящите мерки, които трябва да 

бъдат приети, както и относно тяхното 

изменение или отмяна. 

5. Компетентната комисия гарантира 

предоставянето на пълна информация на 

Парламента и, по целесъобразност, 

провеждането на консултации с 

Парламента по всички мерки за 

предприемане на последващи действия 

по даденото от него одобрение по 

параграф 3. Съветът се приканва да 

направи преглед на развитието на 

въпроса. По предложение на 

компетентната комисия, изготвено с 

разрешение на Председателския съвет, 

Парламентът може да приема препоръки 

до Съвета. 

5. Компетентната комисия гарантира 

предоставянето на пълна информация на 

Парламента и, по целесъобразност, 

провеждането на консултации с 

Парламента по всички мерки за 

предприемане на последващи действия 

по даденото от него одобрение по 

параграф 3. Съветът се приканва да 

направи преглед на развитието на 

въпроса. По предложение на 

компетентната комисия, изготвено с 

разрешение на Председателския съвет, 

Парламентът може да приема препоръки 

до Съвета. 

Обосновка 

Промяната в параграф 4 има за цел привеждането на формулировката в 

съответствие с Договора (в член 7 от Договора за Европейския съюз се използва 

„мерки“, а не „санкции“). 

Изменение  104 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 84 



 

 

 PE596.594/ 131 

 BG 

 

Текст в сила Изменение 

Член 84 Член 84 

Състав на Парламента Състав на Парламента 

Достатъчно време преди края на 

парламентарния мандат Парламентът 

може, въз основа на доклад на 

компетентната си комисия, съставен в 

съответствие с член 45, да направи 

предложение за промяна на състава си. 

Проекторешението на Европейския 

съвет за определяне на състава на 

Парламента се разглежда по реда на 

член 99. 

Достатъчно време преди края на 

парламентарния мандат Парламентът 

може, въз основа на доклад на 

компетентната си комисия, съставен в 

съответствие с член 14, параграф 2 от 

Договора за Европейския съюз и с 

членове 45 и 52 от настоящия 

правилник, да направи предложение за 

промяна на състава си. 

Проекторешението на Европейския 

съвет за определяне на състава на 

Парламента се разглежда по реда на 

член 99. 

Обосновка 

Както и в останалите членове от настоящата глава, е необходимо да се направи 

позоваване на съответния член от Договора (член 14, параграф 2 от Договора за 

Европейския съюз), тъй като това е основата за инициативата на Парламента. 

Изменение  105 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 85 

 

Текст в сила Изменение 

Член 85 Член 85 

Засилено сътрудничество между 

държавите-членки 

Засилено сътрудничество между 

държавите членки 

1. Исканията за въвеждане на 

засилено сътрудничество между 

държави-членки съгласно член 20 от 

Договора за Европейския съюз се 

разпределят от председателя за 

разглеждане от компетентната комисия. 

В зависимост от случая се прилагат 

разпоредбите на членове 39, 41, 43, 47, 

57—63 и член 99 от настоящия 

правилник. 

1. Исканията за въвеждане на 

засилено сътрудничество между 

държави членки съгласно член 20 от 

Договора за Европейския съюз се 

разпределят от председателя за 

разглеждане от компетентната комисия. 

Прилагат се разпоредбите на член 99 

от настоящия правилник. 

2. Компетентната комисия проверява 

съответствието с член 20 от Договора за 

Европейския съюз и с членове 326—334 

2. Компетентната комисия проверява 

съответствието с член 20 от Договора за 

Европейския съюз и с членове 326—334 
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от Договора за функционирането на 

Европейския съюз. 

от Договора за функционирането на 

Европейския съюз. 

3. Последващи актове, предложени в 

рамките на вече установено засилено 

сътрудничество, се разглеждат от 

Парламента по процедурите, които се 

прилагат в случаите, когато няма 

установено засилено сътрудничество. 

Прилагат се разпоредбите на член 47. 

3. Последващи актове, предложени в 

рамките на вече установено засилено 

сътрудничество, се разглеждат от 

Парламента по процедурите, които се 

прилагат в случаите, когато няма 

установено засилено сътрудничество. 

Прилагат се разпоредбите на член 47. 

Обосновка 

Няколко позовавания се заличават, тъй като са ненужни или излишни (позоваването 

на членове 57—63 относно първото четене и позоваването на членове 39, 41, 43 и 47 

са излишни). Що се отнася до процедурата на одобрение, тя по принцип се урежда 

само от член 99 от правилника. 

Изменение  106 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Дял II – глава 8 – номериране 

 

Текст в сила Изменение 

ГЛАВА 8 ГЛАВА 6 

БЮДЖЕТНИ ПРОЦЕДУРИ БЮДЖЕТНИ ПРОЦЕДУРИ 

Изменение  107 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 86 

 

Текст в сила Изменение 

Член 86 Член 86 

Многогодишна финансова рамка Многогодишна финансова рамка 

Когато Съветът изисква одобрението на 

Парламента по отношение на 

предложение за регламент относно 

многогодишната финансова рамка, 

въпросът се разпределя на 

компетентната комисия в 

съответствие с процедурата по член 99. 

За одобрението на Парламента са 

необходими гласовете на мнозинството 

от неговите членове. 

Когато Съветът изисква одобрението на 

Парламента по отношение на 

предложение за регламент относно 

многогодишната финансова рамка, 

въпросът се разглежда в съответствие с 

член 99. В съответствие с член 312, 

параграф 2 от Договора за 

функционирането на Европейския 

съюз за одобрението на Парламента са 

необходими гласовете на мнозинството 

от неговите членове. 
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Изменение  108 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 86 а (нов) 

 

Текст в сила Изменение 

 Член 86а 

 Годишна бюджетна процедура 

 Компетентната комисия може да 

реши да изготви доклад, който тя 

счита за целесъобразен, относно 

бюджета, като взема предвид 

приложението към 

Междуинституционалното 

споразумение от 2 декември 2013 г. 

относно бюджетната дисциплина, 

сътрудничеството по бюджетни 

въпроси и доброто финансово 

управление1a. 

 Всяка друга комисия може да даде 

становище в срока, определен от 

компетентната комисия. 

 ___________________ 

 1a ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1. 

Обосновка 

С промяната се предлага заличаване на настоящия член 87 и замяната му с нов член 

относно годишната бюджетна процедура. 

Изменение  109 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 87 

 

Текст в сила Изменение 

Член 87 заличава се 

Работни документи  

1. На членовете на ЕП се 

предоставят следните документи: 

 

а) представеният от Комисията 

проектобюджет; 

 

б) резюме на Съвета от 

разискванията му по 
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проектобюджета; 

в) позицията на Съвета относно 

проектобюджета, съставена в 

съответствие с член 314, параграф 3 

от Договора за функционирането на 

Европейския съюз; 

 

г) всяко проекторешение относно 

временните суми от една дванадесета 

съобразно член 315 от Договора за 

функционирането на Европейския 

съюз. 

 

2. Тези документи се разпределят 

на водещата комисия. Всяка 

заинтересувана комисия може да даде 

становище. 

 

3. Ако други комисии желаят да 

дадат становища, председателят на 

Парламента определя срока, в който 

те трябва да представят 

становищата си на водещата 

комисия. 

 

Обосновка 

Изменение  110 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 88 

 

Текст в сила Изменение 

Член 88 Член 88 

Разглеждане на проектобюджета – 

първа фаза 

Позиция на Парламента относно 

проектобюджета 

1. При посочените по-долу условия 

всеки член на Парламента може да 

внася и да се изказва в подкрепа на 

проектоизменения към 

проектобюджета. 

1. Измененията в позицията на 

Съвета относно проектобюджета 

може да се внасят в компетентната 

комисия от отделни членове на ЕП. 

 Измененията в позицията на Съвета 

може да се внасят в Парламента от 

най-малко четиридесет членове на 

ЕП или от името на комисия или 

политическа група. 

2. Проектоизмененията са 

допустими само ако са внесени в 

2. Измененията се внасят и 

мотивират в писмена форма, 
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писмена форма и са подписани най-

малко от 40 членове на Парламента 

или са внесени от името на 

политическа група или комисия, 
уточняват бюджетната позиция, за 

която се отнасят, и гарантират 

поддържането на баланс между 

приходи и разходи. В 

проектоизмененията трябва да се 

съдържа цялата необходима 

информация, свързана с бележките, 

които следва да се запишат по 

съответния бюджетен ред. 

подписани са от своите автори и 

уточняват бюджетния ред, за който се 

отнасят. 

Всички проектоизменения на 

проектобюджета трябва да бъдат 

мотивирани в писмена форма. 

 

3. Председателят определя срок за 

внасяне на проектоизменения. 

3. Председателят определя срок за 

внасяне на изменения. 

4. Водещата комисия дава 

становището си по представените 

текстове преди обсъждането им в 

Парламента. 

4. Водещата комисия гласува по 

измененията преди обсъждането им в 

Парламента. 

Проектоизменения, които са били 

отхвърлени от водещата комисия, не се 

поставят на гласуване на пленарно 

заседание, освен ако това е било 

поискано в писмена форма от комисия 

или най-малко от 40 членове на 

Парламента преди изтичането на краен 

срок, определен от председателя; този 

краен срок в никакъв случай не може да 

е по-малък от двадесет и четири часа 

преди началото на гласуването. 

4a.  Изменения, внесени в 

Парламента, които са били отхвърлени 

от водещата комисия, може да се 

поставят на гласуване единствено ако 

това е било поискано в писмена форма 

от комисия или най-малко от 

четиридесет членове на ЕП преди 

изтичането на краен срок, определен от 

председателя; този краен срок в никакъв 

случай не може да е по-кратък от 

двадесет и четири часа преди началото 

на гласуването. 

5. Проектоизменения към 

бюджетната прогноза на Парламента, 

които са подобни на вече отхвърлени от 

Парламента проектоизменения при 

съставянето на прогнозата, се обсъждат 

само ако водещата комисия е дала 

положително становище. 

5. Изменения към бюджетната 

прогноза на Парламента, които са 

подобни на вече отхвърлени от 

Парламента изменения при съставянето 

на прогнозата, се обсъждат само ако 

водещата комисия е дала положително 

становище. 

6. Независимо от член 59, параграф 

2, Парламентът гласува поотделно и 

последователно: 

6. Парламентът гласува 

последователно: 

– всяко проектоизменение, – измененията в позицията на 

Съвета относно проектобюджета, по 
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раздели, 

– всеки раздел на 

проектобюджета, 

 

– предложение за резолюция 

относно проектобюджета. 

–  предложение за резолюция 

относно проектобюджета. 

Продължават да се прилагат обаче 

разпоредбите на член 174, параграфи 4 

до 8. 

Продължават да се прилагат обаче 

разпоредбите на член 174, параграфи 4 

до 8а. 

7. Членове, глави, дялове и раздели 

от проектобюджета, по които не са били 

внесени проектоизменения, се считат 

за приети. 

7. Членове, глави, дялове и раздели 

от проектобюджета, по които не са били 

внесени изменения, се считат за приети. 

8. За приемането на 

проектоизменения са необходими 

гласовете на мнозинството от членовете 

на Парламента. 

8. В съответствие с член 314, 

параграф 4, буква а) от Договора за 

функционирането на Европейския 

съюз за приемането на изменения са 

необходими гласовете на мнозинството 

от членовете на Парламента. 

9. Ако Парламентът е изменил 

проектобюджета, така измененият 

проектобюджет се изпраща на Съвета 

и на Комисията, заедно с обосновките. 

9. Ако Парламентът е изменил 

позицията на Съвета относно 

проектобюджета, така изменената 

позиция се изпраща на Съвета и на 

Комисията, заедно с обосновките и 

протокола от заседанието, на което 

са били приети измененията. 

10. Протоколът от заседанието, на 

което Парламентът се е произнесъл 

по проектобюджета, се изпраща на 

Съвета и на Комисията. 

 

Обосновка 

The title of Rule 88 is changed and brought in line with point 13 of the Annex to the IIA. As 

regards the changes to paragraph 1, they clarify the possibility to table amendments to the 

Council's position.  

Paragraph 2 subparagraph 2 is deleted here and included in subparagraph 1. 

As regards the changes to paragraph 4, the word "texts" is quite vague and therefore it is 

replaced by "amendments". 

As regards the changes to paragraph 6 in the introductory part, the word "notwithstanding" 

is deleted to avoid unnecessary questions on the applicability of the other Rules governing the 

first reading. 

The modifications to paragraph 6 subparagraph 2 reflect the changes in Rule 174. 
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Изменение  111 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 89 

 

Текст в сила Изменение 

Член 89 Член 95a 

Финансов триалог Междуинституционално 

сътрудничество 

Председателят участва в редовни срещи 

между председателите на Европейския 

парламент, Съвета и Комисията, 

свиквани по инициатива на Комисията, 

в рамките на бюджетните процедури, 

посочени в дял ІІ на Част шеста от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз. Председателят взема 

всички необходими мерки за 

насърчаване на консултациите и 

сближаване на позициите на 

институциите с цел улесняване на 

прилагането на гореспоменатите 

процедури. 

В съответствие с член 324 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз председателят 

участва в редовни срещи между 

председателите на Европейския 

парламент, Съвета и Комисията, 

свиквани по инициатива на Комисията, 

в рамките на бюджетните процедури, 

посочени в дял ІІ на Част шеста от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз. Председателят взема 

всички необходими мерки за 

насърчаване на консултациите и 

сближаване на позициите на 

институциите с цел улесняване на 

прилагането на гореспоменатите 

процедури. 

Председателят на Парламента може да 

делегира тази задача на заместник-

председател, който има опит в 

бюджетната област или на председателя 

на компетентната по бюджетните 

въпроси комисия. 

Председателят на Парламента може да 

делегира тази задача на заместник-

председател, който има опит в 

бюджетната област, или на 

председателя на компетентната по 

бюджетните въпроси комисия. 

 (Този член, с евентуалните изменения, 

се премества в края на главата 

относно бюджетните процедури, след 

член 95.) 

Обосновка 

 

 

Изменение  112 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 91 
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Текст в сила Изменение 

Член 91 Член 91 

Окончателно приемане на бюджета Окончателно приемане на бюджета 

Когато председателят се увери, че 

бюджетът е приет в съответствие с 

разпоредбите на член 314 от Договора 

за функционирането на Европейския 

съюз, той обявява на пленарно 

заседание, че бюджетът е окончателно 

приет. Той предприема необходимите 

действия за публикуването му в 

Официален вестник на Европейския 

съюз. 

Когато председателят прецени, че 

бюджетът е приет в съответствие с 

разпоредбите на член 314 от Договора 

за функционирането на Европейския 

съюз, той обявява на пленарно 

заседание, че бюджетът е окончателно 

приет. Той предприема необходимите 

действия за публикуването му в 

Официален вестник на Европейския 

съюз. 

Изменение  113 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 93 

 

Текст в сила Изменение 

Член 93 Член 93 

Освобождаване от отговорност на 

Комисията във връзка с изпълнението 

на бюджета 

Освобождаване от отговорност на 

Комисията във връзка с изпълнението 

на бюджета 

Разпоредбите относно процедурите, 

които следва да се прилагат при 

вземането на решение за 
освобождаване от отговорност на 

Комисията във връзка с изпълнението 

на бюджета съгласно финансовите 

разпоредби на Договора за 

функционирането на Европейския съюз 

и Финансовия регламент, се включват 

под формата на приложение към 

настоящия правилник11. 

Приложението се приема по реда на 

член 227, параграф 2. 

Разпоредбите относно процедурите по 

освобождаване от отговорност на 

Комисията във връзка с изпълнението 

на бюджета съгласно финансовите 

разпоредби на Договора за 

функционирането на Европейския съюз 

и Финансовия регламент се включват 

под формата на приложение към 

настоящия правилник 11.  

__________________ __________________ 

11 Вж. приложение V. 11 Вж. приложение V. 

Обосновка 

Привеждане в съответствие на английската версия с други езикови версии (FR, IT, 

NL).  
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Изменение  114 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 94 

 

Текст в сила Изменение 

Член 94 Член 94 

Други процедури за освобождаване от 

отговорност 

Други процедури по освобождаване от 

отговорност 

Разпоредбите относно процедурата за 

освобождаване от отговорност на 

Комисията във връзка с изпълнението 

на бюджета се прилагат и по отношение 

на процедурата за освобождаване от 

отговорност на: 

Разпоредбите относно процедурата по 

освобождаване от отговорност на 

Комисията, в съответствие с член 319 

от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, във връзка с 

изпълнението на бюджета се прилагат и 

по отношение на процедурата по 

освобождаване от отговорност на: 

– председателя на Европейския 

парламент във връзка с изпълнението на 

бюджета на Европейския парламент; 

– председателя на Европейския 

парламент във връзка с изпълнението на 

бюджета на Европейския парламент; 

– лицата, отговарящи за 

изпълнението на бюджетите на други 

институции и органи на Европейския 

съюз като Съвета (по отношение на 

дейността му в качеството на орган с 

изпълнителни правомощия), Съда на 

Европейския съюз, Сметната палата, 

Европейския икономически и социален 

комитет и Комитета на регионите; 

– лицата, отговарящи за изпълнението 

на бюджетите на други институции и 

органи на Европейския съюз като 

Съвета, Съда на Европейския съюз, 

Сметната палата, Европейския 

икономически и социален комитет и 

Комитета на регионите; 

– Комисията във връзка с изпълнението 

на бюджета на Европейския фонд за 

развитие; 

– Комисията във връзка с изпълнението 

на бюджета на Европейския фонд за 

развитие; 

– органите, отговарящи за бюджетното 

управление на юридически независими 

образувания, които осъществяват задачи 

на Съюза, доколкото тяхната дейност е 

предмет на правна уредба, изискваща 

освобождаване от отговорност от 

Европейския парламент. 

– органите, отговарящи за бюджетното 

управление на юридически независими 

образувания, които осъществяват задачи 

на Съюза, доколкото тяхната дейност е 

предмет на правна уредба, изискваща 

освобождаване от отговорност от 

Европейския парламент. 

Обосновка 

Предложената промяна в уводната част пояснява, че освобождаването от 

отговорност се предоставя въз основа на член 319 от ДФЕС.  

Що се отнася до второто тире, думите „(по отношение на дейността му в 
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качеството на орган с изпълнителни правомощия)“ се заличават, тъй като очевидно 

процедурата по освобождаване от отговорност не засяга политическите дейности 

на Съвета. 

Изменение  115 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 95 

 

Текст в сила Изменение 

Член 95 Член 92a 

Парламентарен контрол върху 

изпълнението на бюджета 

Изпълнение на бюджета 

1. Парламентът следи за 

изпълнението на бюджета за текущата 

година. Той възлага тази задача на 

комисиите, отговарящи за бюджета и 

бюджетния контрол, и на други 

заинтересувани комисии. 

1. Парламентът следи за 

изпълнението на бюджета за текущата 

година. Той възлага тази задача на 

комисиите, отговарящи за бюджета и 

бюджетния контрол, и на други 

заинтересовани комисии. 

2. Всяка година, преди първото 

четене на проектобюджета за 

следващата финансова година, 

Парламентът обсъжда проблемите, 

свързани с изпълнението на текущия 

бюджет, по целесъобразност въз основа 

на предложение за резолюция, внесено 

от компетентната комисия. 

2. Всяка година, преди своето 

четене на проектобюджета за 

следващата финансова година, 

Парламентът обсъжда проблемите, 

свързани с изпълнението на текущия 

бюджет, по целесъобразност въз основа 

на предложение за резолюция, внесено 

от компетентната комисия. 

 (Този член, както е изменен, се 

премества преди член 93.) 

Обосновка 

Изменение  116 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Дял II – глава 9 – номериране 

 

Текст в сила Изменение 

ГЛАВА 9 ГЛАВА 7 

ВЪТРЕШНИ БЮДЖЕТНИ 

ПРОЦЕДУРИ 

ВЪТРЕШНИ БЮДЖЕТНИ 

ПРОЦЕДУРИ 

Обосновка 

Глава 9 става глава 7. 
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Изменение  117 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 98 

 

Текст в сила Изменение 

Член 98 Член 98 

Правомощие за поемане и уреждане на 

разходи 

Правомощие за поемане и уреждане на 

разходи, за одобряване на счетоводния 

отчет и за освобождаване от 

отговорност 

1. Председателят поема и урежда или 

възлага поемането и уреждането 

разходите, предвидени в приетите от 

Бюрото вътрешни финансови 

правилници, след консултации с 

компетентната комисия. 

1. Председателят поема и урежда или 

възлага поемането и уреждането на 

разходите, предвидени в приетите от 

Бюрото вътрешни финансови 

правилници, след консултации с 

компетентната комисия. 

2. Председателят изпраща проекта на 

годишния счетоводен отчет на 

компетентната комисия. 

2. Председателят изпраща проекта на 

годишния счетоводен отчет на 

компетентната комисия. 

3. Въз основа на доклад на 

компетентната комисия, Парламентът 

одобрява счетоводния отчет и взема 

решение за освобождаване от 

отговорност. 

3. Въз основа на доклад на 

компетентната комисия Парламентът 

одобрява счетоводния отчет и взема 

решение за освобождаване от 

отговорност. 

Изменение  118 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Дял II – глава 10 – номериране 

 

Текст в сила Изменение 

ГЛАВА 10 ГЛАВА 8 

ПРОЦЕДУРА НА ОДОБРЕНИЕ ПРОЦЕДУРА НА ОДОБРЕНИЕ 

Обосновка 

Глава 10 става глава 8. 

Изменение  119 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 99 
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Текст в сила Изменение 

Член 99 Член 99 

Процедура на одобрение Процедура на одобрение 

1. Когато се иска одобрението на 

Парламента за предложен акт, при 

приемането на решението си той 

взема предвид препоръката на 

компетентната комисия за приемане 

или отхвърляне на съответния акт. 

Препоръката включва позовавания, но 

не и съображения. Тя може да включва 

кратка обосновка, която се изготвя от 

докладчика и която не се подлага на 

гласуване. Разпоредбите на член 56, 

параграф 1 се прилагат mutatis mutandis. 

Измененията, внесени в комисия, се 

допускат единствено ако целта им е 

да бъде приета препоръка, обратна на 

предложената от докладчика. 

1. Когато се иска одобрението на 

Парламента за правнообвързващ акт, 

компетентната комисия представя 
на Парламента препоръка за приемане 

или отхвърляне на предложения акт. 

 Препоръката включва позовавания, но 

не и съображения. Измененията в 

комисия се допускат единствено ако 

целта им е да бъде приета препоръка, 

обратна на предложената от 

докладчика. 

 Препоръката може да се придружава 

от кратко изложение на мотивите, 

което се изготвя от докладчика и което 

не се подлага на гласуване. 

Разпоредбите на член 56, параграф 1 се 

прилагат mutatis mutandis. 

Компетентната комисия може да внесе 

предложение за незаконодателна 

резолюция. В изготвянето на 

резолюцията могат да участват и 

други комисии в съответствие с член 

201, параграф 3, и във връзка с членове 

53, 54 или 55. 

1a.  Ако е необходимо, компетентната 

комисия може също така да представи 

доклад, включващ предложение за 

незаконодателна резолюция, като 

посочва мотивите, поради които 

Парламентът следва да даде или 

следва да откаже да даде своето 

одобрение, и като представя по 

целесъобразност препоръки за 

прилагането на предложения акт. 

 1б.  Компетентната комисия 

своевременно разглежда искането за 

одобрение. Ако компетентната 

комисия не приеме препоръка в срок 



 

 

 PE596.594/ 143 

 BG 

от шест месеца, след като до нея е 

било отнесено искането за одобрение, 

Председателският съвет може да 

включи въпроса в дневния ред за 

разглеждане по време на следваща 

месечна сесия или — в надлежно 

обосновани случаи — да вземе решение 

за удължаване на шестмесечния срок. 

Парламентът взема решение с единно 

гласуване относно одобрението на 

актовете, за които според Договора за 

Европейския съюз или Договора за 

функционирането на Европейския 

съюз се иска неговото одобрение, 
независимо от това дали препоръката на 

компетентната комисия е да се одобри 

или отхвърли съответният акт, като не 

могат да се внасят никакви изменения. 

Необходимото мнозинство за даване 

на одобрение е мнозинството, 

посочено в съответния член от 

Договора за Европейския съюз или 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз, който съставлява 

правното основание на предлагания 

акт, или ако в него не се посочва 

видът мнозинство — мнозинството 

от подадените гласове. Ако не се 

постигне необходимото мнозинство, се 

счита, че предложеният акт е отхвърлен. 

1в.  Парламентът взема решение с 

единно гласуване относно предложения 

акт независимо от това дали 

препоръката на компетентната комисия 

е да се одобри или отхвърли 

съответният акт, като не могат да се 

внасят никакви изменения. Ако не се 

постигне необходимото мнозинство, се 

счита, че предложеният акт е отхвърлен. 

2. Освен това по отношение на 

международните споразумения, 

договорите за присъединяване, 

установяването на сериозно и трайно 

нарушаване на основни принципи от 

страна на държава членка 

определянето на състава на 

Парламента, установяването на 

засилено сътрудничество между 

държави членки или приемането на 

многогодишната финансова рамка се 

прилагат съответно разпоредбите на 

членове 108, 81, 83, 84, 85 и 86. 

 

3. Когато се иска одобрението на 

Парламента за предложение за 

законодателен акт или предвидено 

международно споразумение, 

компетентната комисия може да 

3. Когато се иска одобрението на 

Парламента, компетентната комисия 

може по всяко време да представи на 

Парламента междинен доклад с 

предложение за резолюция, съдържащо 
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представи на Парламента междинен 

доклад с предложение за резолюция, 

съдържащо препоръки за промяна или 

прилагане на предложения 

законодателен акт или предвиденото 

международно споразумение. 

препоръки за промяна или прилагане на 

предложения акт. 

4. Компетентната комисия 

своевременно разглежда искането за 

одобрение. Ако компетентната 

комисия вземе решение да не дава 

препоръка или ако тя не е приела 

препоръка в срок от шест месеца, 

след като до нея е било отнесено 

искането за одобрение, 

Председателският съвет може да 

включи въпроса в програмата за 

разглеждане по време на следваща 

месечна сесия или да реши да удължи 

шестмесечния срок в надлежно 

обосновани случаи. 

 

Когато се иска одобрението на 

Парламента за сключването на 

международно споразумение, 

Парламентът може да реши въз 

основа на препоръката на 

компетентната комисия да прекъсне 

процедурата на одобрение за не повече 

от една година. 

 

Обосновка 

The changes to paragraph 1 reflect the fact that having an explanatory statement as a means 

of supporting/reinforcing the recommendation by rapporteur/committee is useful (it may lead 

to fewer reports under paragraph 2 as the committee would not draft them regularly in order 

to explain its (new)position). 

Paragraph 1 subparagraph 2 shall become par 1a. The addition of "also" aims to clarify this 

aspect. The references to Rules 53, 54 and 55 are deleted because they are superfluous and 

might even lead to an erroneous “a contrary” reasoning concerning the first subparagraph 

(where Rule 53 and Rule 55 could apply, but not Rule 54). The fact that Rule 54 cannot apply 

to a report concerning the consent procedure stricto sensu is mentioned explicitly under Rule 

54. 

The text of paragraph 1 b (new) is moved from the first subparagraph of Rule 99(4) and 

streamlined. 

The suggested changes to paragraph 1 subparagraph 3 aim to streamline the text and to 

delete provisions which are superfluous. Parliament's consent is always required because of a 

Treaty provision. The majority is also clearly indicated. 
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The suggested deletion of paragraph 2 aim to streamline the text and to delete provisions 

which are superfluous. This paragraph just reiterates some (but not all) situations where 

consent is required and which are already described in Rules 108, 81, 83, 84, 85 & 86. 

The text of paragraph 4 subparagraph 1 is moved to a new paragraph 1b of Rule 99 and 

streamlined. 

Paragraph 4 subparagraph 2 is to be deleted here and moved under Rule 108. This provision 

only applies to envisaged international agreements, because of the involvement of (and 

probable need for clarification for) third parties, and could therefore be moved under Rule 

108. This paragraph does not impede Parliament abrogating at any time its decision to 

suspend, nor does it prevent Parliament from renewing it after its expiry. 

Изменение  120 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Дял II – глава 11 – номериране 

 

Текст в сила Изменение 

ГЛАВА 11 ГЛАВА 9 

ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ 

 

Изменение  121 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 100 

 

Текст в сила Изменение 

Член 100 Член 100 

Процедура за даване на становища по 

член 140 от Договора за 

функционирането на Европейския 

съюз 

Процедура за даване на становища 

относно дерогации по отношение на 

приемането на еврото 

1. Когато съгласно член 140, 

параграф 2 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз 

Парламентът е поканен да изрази 

становището си по препоръки на 

Съвета, след тяхното представяне 

от Съвета в пленарно заседание, 

Парламентът провежда разисквания въз 

основа на писмено или устно 

представено предложение на 

компетентната парламентарна комисия, 

с което се предлага приемането или 

отхвърлянето на препоръките, по 

1. Когато съгласно член 140, 

параграф 2 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз 

Парламентът е поканен да изрази 

становището си, Парламентът провежда 

разисквания въз основа на доклад на 

компетентната парламентарна комисия, 

с който се предлага приемането или 

отхвърлянето на предложения акт. 
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които е поискано становището на 

Парламента. 

2. След приключване на 

разискванията Парламентът гласува 

препоръките с единно гласуване „ан 

блок“, като не се допуска внасяне на 

предложения за тяхното изменение. 

2. След приключване на 

разискванията Парламентът гласува 

предложения акт с единно гласуване, 

като не се допуска внасяне на 

предложения за тяхното изменение. 

Обосновка 

Промяната в заглавието има за цел да направи по-лесно разбирането на заглавието на 

този член. 

Що се отнася до промените в параграф 1, в настоящия си вид този член не е изцяло в 

съответствие с член 140, параграф 2 от ДФЕС, нито отразява действащата 

практика. Парламентът е поканен да изрази становището си по проект на решение 

на Съвета, а не по „препоръки на Съвета“ (този проект на решение на Съвета се 

основава на препоръка на държавите членки, чиято парична единица е еврото). 

Комисията ECON системно изготвя доклад. 

Изменение  122 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 102 

 

Текст в сила Изменение 

Член 102 Член 102 

Процедури, свързани с разглеждането 

на доброволни споразумения 

Процедури, свързани с разглеждането 

на предвидени доброволни 

споразумения 

1. Когато Комисията уведоми 

Парламента за намерението си да 

проучи възможността за прибягване до 

доброволни споразумения вместо 

издаването на законодателен акт, 

компетентната комисия може да изготви 

доклад по същество по реда на член 52. 

1. Когато Комисията уведоми 

Парламента за намерението си да 

проучи възможността за прибягване до 

доброволни споразумения вместо 

издаването на законодателен акт, 

компетентната комисия може да изготви 

доклад по същество по реда на член 52. 

2. Когато Комисията обяви намерението 

си да сключи доброволно споразумение, 

компетентната комисия може да внесе 

предложение за резолюция, с която се 

препоръчва приемане или отхвърляне на 

предложението и се уточняват 

условията, на които подлежи 

приемането или отхвърлянето. 

2. Когато Комисията обяви намерението 

си да сключи доброволно споразумение, 

компетентната комисия може да внесе 

предложение за резолюция, с която се 

препоръчва приемане или отхвърляне на 

предложението и се уточняват 

условията, на които подлежи 

приемането или отхвърлянето. 
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Обосновка 

Настоящото заглавие е подвеждащо, тъй като създава впечатлението, че 

доброволните споразумения вече съществуват. 

Изменение  123 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 103 

 

Текст в сила Изменение 

Член 103 Член 103 

Кодификация Кодификация 

1. Когато Парламентът е сезиран с 

предложение за кодификация на 

законодателството на Съюза, 

предложението се изпраща за 

разглеждане на комисията, компетентна 

по правните въпроси. Последната 

разглежда предложението по реда и 

условията, договорени на 

междуинституционално равнище12, за да 

се увери, че то представлява обикновена 

кодификация, без промени по същество. 

1. Когато Парламентът е сезиран с 

предложение за кодификация на 

законодателството на Съюза, 

предложението се изпраща за 

разглеждане на комисията, компетентна 

по правните въпроси. Последната 

разглежда предложението по реда и 

условията, договорени на 

междуинституционално равнище12, за да 

се увери, че то представлява обикновена 

кодификация, без промени по същество. 

2. Комисията, която е била 

компетентна за актовете, които са 

предмет на кодификацията, може, по 

собствено искане или по искане на 

комисията, компетентна по правните 

въпроси, да бъде сезирана за становище 

относно целесъобразността на 

кодификацията. 

2. Комисията, която е била 

компетентна за актовете, които са 

предмет на кодификацията, може, по 

собствено искане или по искане на 

комисията, компетентна по правните 

въпроси, да бъде сезирана за становище 

относно целесъобразността на 

кодификацията. 

3. Не се допускат изменения на 

текста на предложението. 

3. Не се допускат изменения на 

текста на предложението. 

Въпреки това, по искане на докладчика, 

председателят на комисията, 

компетентна по правните въпроси може 

да предложи на нейното одобрение 

изменения, отнасящи се до технически 

адаптации, при условие че тези 

адаптации са необходими, за да се 

осигури съответствието на 

предложението с правилата за 

кодификация, и не внасят промени по 

същество в предложението. 

Въпреки това по искане на докладчика 

председателят на комисията, 

компетентна по правните въпроси, може 

да предложи за нейното одобрение 

технически адаптации, при условие че 

тези адаптации са необходими, за да се 

осигури съответствието на 

предложението с правилата за 

кодификация, и че те не внасят 

промени по същество в предложението. 

4. Ако комисията, компетентна по 4. Ако комисията, компетентна по 
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правните въпроси счита, че 

предложението не води до промени по 

същество на законодателството на 

Съюза, тя го внася за одобрение от 

Парламента. 

правните въпроси, счита, че 

предложението не води до промени по 

същество на законодателството на 

Съюза, тя го внася за одобрение от 

Парламента. 

Ако комисията, компетентна по 

правните въпроси счита, че 

предложението води до промяна по 

същество, тя предлага на Парламента да 

отхвърли предложението. 

Ако комисията, компетентна по 

правните въпроси, счита, че 

предложението води до промяна по 

същество, тя предлага на Парламента да 

отхвърли предложението. 

И в двата случая Парламентът взема 

решение с гласуване „ан блок“ без 

изменения и разискване. 

И в двата случая Парламентът взема 

решение с гласуване „ан блок“ без 

изменения и разискване. 

__________________ __________________ 

12 Междуинституционално 

споразумение от 20 декември 1994 г, 

Ускорен метод на работа за 

официалната кодификация на 

законодателни текстове, точка 4 (ОВ С 

102, 4.4.1996 г., стр. 2). 

12 Междуинституционално 

споразумение от 20 декември 1994 г., 

Ускорен метод на работа за 

официалната кодификация на 

законодателни текстове, точка 4 

(ОВ С 102, 4.4.1996 г., стр. 2). 

Обосновка 

Предложената промяна има за цел опростяване на формулировката на настоящия 

член и привеждането му в съответствие с действащата практика. 

Изменение  124 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 104 

 

Текст в сила Изменение 

Член 104 Член 104 

Преработка Преработка 

1. Когато Парламентът е сезиран с 

предложение на Комисията за 

преработване на законодателството на 

Съюза, въпросното предложение се 

изпраща за разглеждане от комисията по 

правни въпроси и от водещата комисия. 

1. Когато Парламентът е сезиран с 

предложение на Комисията за 

преработване на законодателството на 

Съюза, въпросното предложение се 

изпраща за разглеждане от комисията, 

компетентна по правни въпроси, и от 

водещата комисия. 

2. Комисията, компетентна по 

правните въпроси разглежда 

предложението в съответствие с реда и 

условията, договорени на 

междуинституционално равнище13, с 

2. Комисията, компетентна по 

правните въпроси, разглежда 

предложението в съответствие с реда и 

условията, договорени на 

междуинституционално равнище13, с 
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цел да провери дали то не съдържа 

други промени по същество освен 

посочените като такива в 

предложението. 

цел да провери дали то не съдържа 

други промени по същество освен 

посочените като такива в 

предложението. 

В рамките на това разглеждане не се 

допускат изменения на текста на 

предложението. Въпреки това член 103, 

параграф 3, алинея втора се прилага за 

непроменените разпоредби в 

предложението за преработване. 

В рамките на това разглеждане не се 

допускат изменения на текста на 

предложението. Въпреки това член 103, 

параграф 3, алинея втора се прилага за 

непроменените разпоредби в 

предложението за преработване. 

3. Ако комисията по правни въпроси 

счита, че предложението не води до 

други промени по същество освен 

посочените като такива в 

предложението, тя уведомява за това 

водещата комисия. 

3. Ако комисията, компетентна по 

правните въпроси, счита, че 

предложението не води до други 

промени по същество освен посочените 

като такива в предложението, тя 

уведомява за това водещата комисия. 

В този случай, в допълнение към 

условията, определени в членове 169 и 

170, в компетентната по същество 

комисия се допускат само изменения, 

които се отнасят за частите от 

предложението, които съдържат 

промени. 

В този случай, в допълнение към 

условията, определени в членове 169 и 

170, във водещата комисия се допускат 

само изменения, които се отнасят за 

частите от предложението, които 

съдържат промени. 

Въпреки това, ако в съответствие с 

точка 8 от 

Междуинституционалното 

споразумение компетентната по 

същество комисия възнамерява също 

така да внесе изменения в 

кодифицираните части от 

предложението, тя незабавно 

съобщава това на Съвета и на 

Комисията, като последната, преди 

гласуването по член 58, следва да 

уведоми компетентната по същество 

парламентарна комисия относно 

своята позиция по измененията и 

дали възнамерява да оттегли 

преработеното предложение или не. 

Въпреки това, изменения на частите 

на предложението, които остават 

непроменени в предложението, могат 

да се допуснат, по изключение и за 

всеки отделен случай, от председателя 

на водещата комисия, ако той счита, 

че това се налага по наложителни 

причини, свързани с вътрешното 

единство на текста, или тъй като 

измененията са неразривно свързани с 

други допустими изменения. Тези 

причини трябва да се посочат в 

писмената обосновка на 

измененията. 

4. Ако комисията, компетентна по 

правните въпроси счита, че 

предложението води до други промени 

по същество освен посочените като 

такива в него, тя предлага на 

Парламента да отхвърли предложението 

и уведомява за това компетентната по 

същество комисия. 

4. Ако комисията, компетентна по 

правните въпроси, счита, че 

предложението води до други промени 

по същество освен посочените като 

такива в него, тя предлага на 

Парламента да отхвърли предложението 

и уведомява за това компетентната по 

същество комисия. 



 

 

 PE596.594/ 150 

 BG 

В такъв случай председателят приканва 

Комисията да оттегли предложението 

си. Ако Комисията оттегли 

предложението си, председателят 

обявява процедурата за безпредметна и 

уведомява Съвета за това. Ако 

Комисията не оттегли предложението 

си, Парламентът го връща на водещата 

комисия, която го разглежда по 

обичайната процедура. 

В такъв случай председателят приканва 

Комисията да оттегли предложението 

си. Ако Комисията оттегли 

предложението си, председателят 

обявява процедурата за безпредметна и 

уведомява Съвета за това. Ако 

Комисията не оттегли предложението 

си, Парламентът го връща на водещата 

комисия, която го разглежда по 

обичайната процедура. 

__________________ __________________ 

13 Междуинституционално 

споразумение от 28 ноември 2001 г. 

относно по-структурирано използване 

на техниката за преработване на 

нормативни актове, точка 9 (ОВ С 77, 

28.3.2002 г., стр. 1). 

13 Междуинституционално 

споразумение от 28 ноември 2001 г. 

относно по-структурирано използване 

на техниката за преработване на 

нормативни актове, точка 9 (ОВ С 77, 

28.3.2002 г., стр. 1). 

Обосновка 

Parliament has repeatedly considered recasting as the normal legislative technique (for one 

of the latest resolutions, see 2011/2029(INI), para. 41), but the Commission has reduced the 

number of recasting  proposals because of the current wording of this Rule and its 

implications in terms of unrestricted and unpredictable amending powers. Given the 

reluctance of the Commission to forward new proposals for recast due to the powers of 

Parliament to introduce substantive changes, a new drafting is proposed. The proposed 

change reinstates the original wording of this paragraph (amended in 2009) with a view to 

clarifying the boundaries of Parliament's amending powers and encouraging the Commission 

to present more recasting proposals. Although the current Rule is silent on that, the same 

criteria should apply at plenary stage. 

Изменение  125 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Дял II – глава 9а (нова) 

 

Текст в сила Изменение 

 ГЛАВА 9A 

 ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ И АКТОВЕ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Обосновка 

От съображения за яснота се създава нова глава относно делегираните актове и 

актовете за изпълнение. 
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Изменение  126 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 105 

 

Текст в сила Изменение 

Член 105 Член 105 

Делегирани актове Делегирани актове 

1. Когато Комисията изпрати на 

Парламента делегиран акт, 

Председателят го изпраща на 

комисията, която е била компетентна по 

съответния основен законодателен акт, 

която може да реши да определи 

докладчик за разглеждането на един 

или няколко делегирани акта. 

1. Когато Комисията изпрати на 

Парламента делегиран акт, 

председателят го изпраща на комисията, 

която е била компетентна по съответния 

основен законодателен акт и която може 

да реши да определи един от своите 

членове за разглеждането на един или 

няколко делегирани акта. 

2. Председателят обявява на 

Парламента датата на получаване на 

делегирания акт на всички официални 

езици и срока за представяне на 

възражения. Този срок започва да тече 

от същата дата. 

2. По време на месечната сесия 

след получаването на делегирания акт 

председателят обявява на Парламента 

датата на получаването му на всички 

официални езици и срока за представяне 

на възражения. Този срок започва да 

тече от датата на получаване. 

Обявлението се публикува в протокола 

от заседанието, заедно с 

наименованието на компетентната 

комисия. 

Обявлението се публикува в протокола 

от заседанието, заедно с 

наименованието на компетентната 

комисия. 

3. При спазване на разпоредбите на 

основния законодателен акт и ако счита 

за уместно, след като се консултира с 

всички заинтересовани комисии, 

компетентната комисия може да 

представи на Парламента мотивирано 

предложение за резолюция. В 

предложението за резолюция се 

посочват мотивите за възражения на 

Парламента, като то може също да 

съдържа искане към Комисията да 

представи нов делегиран акт, който 

да взема предвид препоръките, 

формулирани от Парламента. 

3. При спазване на разпоредбите на 

основния законодателен акт и ако счита 

за уместно, компетентната комисия 

може, след като се консултира с всички 

заинтересовани комисии, да представи 

на Парламента мотивирано 

предложение за резолюция, с което се 

повдигат възражения срещу 

делегирания акт. Ако десет работни 

дни преди началото на месечната 

сесия, в която денят сряда се пада 

преди и най-близо до деня, в който 

изтича срокът, посочен в параграф 5, 

компетентната комисия не е 

представила предложение за 

резолюция, политическа група или 

най-малко четиридесет членове на 

ЕП могат да внесат предложение за 

резолюция по въпроса, което да бъде 

включено в дневния ред за посочената 
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месечна сесия. 

4. Ако десет работни дни преди 

началото на месечната сесия, в която 

денят сряда се пада преди и най-близо 

до деня, в който изтича срокът, 

посочен в параграф 1г, 

компетентната комисия не е 

представила предложение за 

резолюция, политическа група или 

най-малко четиридесет членове на 

Парламента могат да внесат 

предложение за резолюция по въпроса, 

което да бъде включено в дневния ред 

за посочената месечна сесия. 

 

 4a. Във всяко предложение за 

резолюция, внесено в съответствие с 

параграф 3, се посочват мотивите за 

представяне на възражения от 

Парламента, като то може също да 

съдържа искане към Комисията да 

представи нов делегиран акт, който 

да взема предвид препоръките, 

формулирани от Парламента. 

5. Парламентът се произнася по 

всяко внесено предложение за 

резолюция в срока, предвиден в 

основния законодателен акт, с 

мнозинството, посочено в член 290 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз. 

5. Парламентът одобрява това 

предложение в срока, предвиден в 

основния законодателен акт, в 

съответствие с член 290, параграф 2 

от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, с мнозинството от 

своите членове. 

Когато компетентната комисия прецени, 

че в съответствие с основния 

законодателен акт е необходимо 

удължаване на срока за представяне на 

възражения срещу делегирания акт, 

нейният председател информира за това 

Съвета и Комисията от името на 

Парламента. 

Когато компетентната комисия прецени, 

че в съответствие с разпоредбите на 

основния законодателен акт е 

необходимо удължаване на срока за 

представяне на възражения срещу 

делегирания акт, нейният председател 

информира за това Съвета и Комисията 

от името на Парламента. 

6. Ако компетентната комисия 

препоръча Парламентът да обяви, преди 

изтичане на срока, предвиден в 

основния законодателен акт, че не 

възразява срещу делегирания акт: 

6. Ако компетентната комисия 

препоръча Парламентът да обяви, преди 

изтичане на срока, предвиден в 

основния законодателен акт, че не 

възразява срещу делегирания акт: 

– тя информира председателя на Съвета 

на председателите на комисии с писмо, 

в което се посочват основанията, и 

– тя информира председателя на Съвета 

на председателите на комисии с писмо, 

в което се посочват основанията, и 
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внася препоръка във връзка с това; внася препоръка във връзка с това; 

– ако по време на следващото заседание 

на Съвета на председателите на комисии 

или, при неотложни случаи - 

посредством писмена процедура, не 

бъде повдигнато никакво възражение, 

неговият председател информира за 

това председателя на Парламента, който 

съобщава това на пленарното заседание 

в най-кратки срокове; 

– ако по време на следващото заседание 

на Съвета на председателите на комисии 

или, при неотложни случаи — 

посредством писмена процедура, не 

бъде повдигнато никакво възражение, 

неговият председател информира за 

това председателя на Парламента, който 

съобщава това на пленарното заседание 

в най-кратки срокове; 

– ако в срок от двадесет и четири часа 

след обявяването на пленарно заседание 

политическа група или най-малко 

четиридесет членове на Парламента 

възразят на препоръката, последната се 

поставя на гласуване; 

– ако в срок от двадесет и четири часа 

след обявяването на пленарно заседание 

политическа група или най-малко 

четиридесет членове на Парламента 

възразят на препоръката, последната се 

поставя на гласуване; 

– ако в същия срок не е представено 

възражение, предложената препоръка се 

счита за приета; 

– ако в същия срок не е представено 

възражение, предложената препоръка се 

счита за приета; 

– приемането на такава препоръка прави 

недопустимо всяко следващо 

предложение за възражение по 

делегирания акт. 

– приемането на такава препоръка прави 

недопустимо всяко следващо 

предложение за възражение по 

делегирания акт. 

7. Компетентната комисия може, при 

спазване на разпоредбите на основния 

законодателен акт, да поеме 

инициативата да представи в 

Парламента мотивирано предложение 

за резолюция за оттегляне, изцяло или 

частично, на делегирането на 

правомощия, предвидено от този акт. 

Парламентът взема решение с 

мнозинството, посочено в член 290 

от Договора за функционирането на 

Европейския съюз. 

7. Компетентната комисия може, при 

спазване на разпоредбите на основния 

законодателен акт, да поеме 

инициативата да представи в 

Парламента предложение за резолюция 

за оттегляне, изцяло или частично, на 

делегирането на правомощия или за 

възразяване срещу мълчаливото 

продължаване на делегирането на 

правомощия, предвидени в този акт. 

 В съответствие с член 290, параграф 

2 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз за вземането на 

решение за оттегляне на 

делегирането на правомощия са 

необходими гласовете на 

мнозинството от членовете на 

Парламента.  

8. Председателят на Парламента 

информира Съвета и Комисията за 

позициите, приети в съответствие с 

8. Председателят на Парламента 

информира Съвета и Комисията за 

позициите, приети в съответствие с 
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настоящия член. настоящия член. 

Обосновка 

As regards the changes to paragraph 1, they reflect the practice: the motions for resolutions 

for objecting a delegated act are tabled by the committee responsible, either in the name of 

the Committee Chair, or in the name of the authors of the original request. 

The changes to paragraph 2 aims at clarifying it: in the second sentence, the date could be 

"the date" expressly mentioned in the first sentence or the date of the announcement (see the 

impact of the date of announcement on the deadlines for second reading).  

The last sentence of paragraph 3 shall become paragraph 4a. The restructuring of 

paragraphs 3 and 4 aims to clarify that the current paragraph 3 second sentence also applies 

when a motion for resolution is tabled by a political group or at least 40 Members. 

Paragraph 4 is deleted here and moved to the end of paragraph 3. 

The insertion of paragraph 4 a (new) is meant to broaden the scope as indicated in paragraph 

3 above. 

As regards the changes to paragraph 7: the Treaty does not require any specific reasons by 

EP when revoking a delegation of powers, therefore the word "reasoned" is deleted. 

Moreover, a provision governing the decision whereby Parliament opposes the tacit extension 

of the period of delegation of powers is introduced in Rule 105 as no such provision existed 

so far. 

Изменение  127 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 106 

 

Текст в сила Изменение 

Член 106 Член 106 

Актове и мерки за изпълнение Актове и мерки за изпълнение 

1. Когато Комисията изпрати на 

Парламента проект на акт или мярка за 

изпълнение, председателят го изпраща 

за разглеждане от комисията, която е 

била компетентна за основния 

законодателен акт, която може да реши 

да определи докладчик за 

разглеждането на един или няколко 

проекта на актове или мерки за 

изпълнение. 

1. Когато Комисията изпрати на 

Парламента проект на акт или мярка за 

изпълнение, председателят го изпраща 

за разглеждане от комисията, която е 

била компетентна за основния 

законодателен акт, която може да реши 

да определи един от своите членове за 

разглеждането на един или няколко 

проекта на актове или мерки за 

изпълнение. 

2. Компетентната комисия може да 

представи на Европейския парламент 

мотивирано предложение за резолюция, 

2. Компетентната комисия може да 

представи на Европейския парламент 

мотивирано предложение за резолюция, 
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в което се посочва, че даден проект на 

акт или мярка за изпълнение надхвърля 

изпълнителните правомощия, 

предвидени в основния законодателен 

акт, или че не е в съответствие с правото 

на Съюза поради други причини. 

в което се посочва, че даден проект на 

акт или мярка за изпълнение надхвърля 

изпълнителните правомощия, 

предвидени в основния законодателен 

акт, или че не е в съответствие с правото 

на Съюза поради други причини. 

3. Предложението за резолюция 

може да съдържа искане до Комисията 

за оттегляне на акта, на мярката или 

на проекта на акт или мярка, за неговото 

изменение като се вземат предвид 

възраженията, формулирани от 

Парламента, или за представяне на ново 

законодателно предложение. 

Председателят информира Съвета и 

Комисията относно взетото решение. 

3. Предложението за резолюция 

може да съдържа искане до Комисията 

за оттегляне на проекта на акт или 

мярка за изпълнение, за неговото 

изменение, като се вземат предвид 

възраженията, формулирани от 

Парламента, или за представяне на ново 

законодателно предложение. 

Председателят информира Съвета и 

Комисията относно взетото решение. 

4. Ако предвижданите от Комисията 

мерки за изпълнение попадат в 

приложното поле на процедурата по 

регулиране с контрол, предвидена в 

Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 

юни 1999 г. за установяване на 

условията и реда за упражняване на 

изпълнителните правомощия, 

предоставени на Комисията, се прилагат 

следните допълнителни разпоредби: 

4. Ако предвижданите от Комисията 

мерки за изпълнение попадат в 

приложното поле на процедурата по 

регулиране с контрол, предвидена в 

Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 

юни 1999 г. за установяване на 

условията и реда за упражняване на 

изпълнителните правомощия, 

предоставени на Комисията, се прилагат 

следните допълнителни разпоредби: 

а) срокът за контрол започва да тече 

след внасянето в Парламента на проекта 

на мерки на всички официални езици. 

Когато се прилагат съкратени срокове за 

контрол като предвидените в член 5а, 

параграф 5, буква б) от Решение 

1999/468/ЕО, и при спешни случаи, 

предвидени в член 5а, параграф 6 от 

Решение 1999/468/ЕО, ако 

председателят на компетентната 

комисия не възрази, срокът за контрол 

започва да тече от датата на получаване 

от Парламента на окончателния проект 

на мерките за изпълнение, на езиковите 

версии, представени на членовете на 

комитета, създаден съгласно Решение 

1999/468/ЕО. В този случай член 158 не 

се прилага; 

а) срокът за контрол започва да тече 

след внасянето в Парламента на проекта 

на мярка за изпълнение на всички 

официални езици. Когато се прилагат 

съкратени срокове за контрол като 

предвидените в член 5а, параграф 5, 

буква б) от Решение 1999/468/ЕО на 

Съвета, и при спешни случаи, 

предвидени в член 5а, параграф 6 от 

Решение 1999/468/ЕО, ако 

председателят на компетентната 

комисия не възрази, срокът за контрол 

започва да тече от датата на получаване 

от Парламента на окончателния проект 

на мярка за изпълнение, на езиковите 

версии, представени на членовете на 

комитета, създаден съгласно Решение 

1999/468/ЕО. Член 158 не се прилага в 

гореспоменатите два случая; 

б) ако проектът на мярка за 

изпълнение се основава на член 5а, 

параграф 5 или параграф 6 от Решение 

б) ако проектът на мярка за 

изпълнение се основава на член 5а, 

параграф 5 или параграф 6 от Решение 
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1999/468/ЕО, които предвиждат 

съкратени срокове за възражение от 

страна на Европейския парламент, 

предложение за резолюция против 

приемането на проекта на мярка може 

да бъде внесено от председателя на 

компетентната комисия, ако тя не е 

успяла да проведе заседание в 

определеното време; 

1999/468/ЕО, които предвиждат 

съкратени срокове за възражение от 

страна на Европейския парламент, 

предложение за резолюция против 

приемането на проекта на мярка може 

да бъде внесено от председателя на 

компетентната комисия, ако тя не е 

успяла да проведе заседание в 

определеното време; 

в) Парламентът, с гласовете на 

мнозинството от своите членове, може 

да се противопостави на приемането 

на проекта на мярка за изпълнение, 

като посочи, че проектът превишава 

изпълнителните правомощия, 

предвидени в основния акт, че проектът 

е несъвместим с целта или 

съдържанието на основния акт, или че 

не зачита принципите на субсидиарност 

или пропорционалност; 

в) Парламентът, с гласовете на 

мнозинството от своите членове, може 

да приеме резолюция против 

приемането на проекта на мярка за 

изпълнение, в която се посочва, че 

проектът превишава изпълнителните 

правомощия, предвидени в основния 

акт, че проектът е несъвместим с целта 

или съдържанието на основния акт, или 

че не зачита принципите на 

субсидиарност или пропорционалност; 

 Ако десет работни дни преди 

началото на месечната сесия, в която 

денят сряда се пада преди и най-близо 

до деня, в който изтича срокът за 

противопоставяне на приемането на 

проекта на мярка за изпълнение, 

компетентната комисия не е 

представила подобно предложение за 

резолюция, политическа група или 

най-малко четиридесет членове на 

ЕП могат да внесат предложение за 

резолюция по въпроса, което да бъде 

включено в дневния ред за посочената 

месечна сесия. 

г) ако компетентната комисия, въз 

основа на надлежно обосновано 

искане на Комисията, препоръча с 

мотивирано писмо до председателя на 

Съвета на председателите на комисии, 

Парламентът да обяви, че не се 

възразява срещу предложената мярка, 

преди изтичането на обичайния срок, 

предвиден в член 5а, параграф 3, буква 

в) и/или в член 5а, параграф 4, буква д) 

от Решение 1999/468/ЕО, се прилага 

процедурата, предвидена в член 105, 

параграф 6 от настоящия правилник. 

г) ако компетентната комисия 

препоръча с мотивирано писмо до 

председателя на Съвета на 

председателите на комисии 

Парламентът да обяви, че не възразява 

срещу предложената мярка, преди 

изтичането на обичайния срок, 

предвиден в член 5а, параграф 3, буква 

в) и/или в член 5а, параграф 4, буква д) 

от Решение 1999/468/ЕО, се прилага 

процедурата, предвидена в член 105, 

параграф 6 от настоящия правилник. 
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Обосновка 

Изясняване на текста в буква а), тъй като член 158 не се прилага само в двата случая, 

предвидени в член 5а, параграф 5, буква б) и член 5а, параграф 6 от Решение 

1999/468/ЕО на Съвета. 

Изменение  128 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 108 

 

Текст в сила Изменение 

Член 108 Член 108 

Международни споразумения Международни споразумения 

1. Когато се предвижда започване на 

преговори за сключване, подновяване 

или изменение на международно 

споразумение компетентната комисия 

може да реши да изготви доклад или да 

наблюдава по друг начин процедурата 

и да информира Съвета на 

председателите на комисии за това 

решение. По целесъобразност могат 

да се изискват становищата на други 

комисии съгласно член 53, параграф 1. 

Член 201, параграф 2 и член 54 или 55 

се прилагат според случая. 

1. Когато се предвижда започване на 

преговори за сключване, подновяване 

или изменение на международно 

споразумение, компетентната комисия 

може да реши да изготви доклад или да 

наблюдава по друг начин 

подготвителния етап. Тя информира 

Съвета на председателите на комисии за 

това решение. 

Председателите и докладчиците на 

водещата комисия и на евентуалните 

асоциирани комисии предприемат 

съвместно съответните действия, за 

да се гарантира, че на Парламента се 

предоставя незабавно и редовно пълна 

информация, ако е необходимо при 

условията на поверителност, на 

всички етапи от договарянето и 

сключването на международни 

споразумения, включително 

проектите и окончателно приетите 

текстове на директивите за 

преговорите, както и информацията, 

посочена в параграф 3: 

 

– от Комисията, в съответствие с 

нейните задължения съгласно 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз и с нейните 

ангажименти съгласно Рамковото 
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споразумение за отношенията между 

Европейския парламент и 

Европейската комисия, както и 

– от Съвета, в съответствие с 

неговите задължения съгласно 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз. 

 

 1a. Водещата комисия се 

информира възможно най-бързо от 

Комисията за избраното правно 

основание за сключване на 

международните споразумения по 

параграф 1. Водещата комисия 

проверява избраното правно 

основание по реда на член 39. 

2. По предложение на компетентната 

комисия, на политическа група или на 

най-малко четиридесет членове на ЕП, 

Парламентът може да поиска от Съвета 

да не дава разрешение за започването на 

преговори, докато Парламентът не 

изрази позицията си по предложения 

мандат за преговори въз основа на 

доклад на компетентната комисия. 

2. По предложение на компетентната 

комисия, на политическа група или на 

най-малко четиридесет членове на ЕП 

Парламентът може да поиска от Съвета 

да не дава разрешение за започването на 

преговори, докато Парламентът не 

изрази позицията си по предложения 

мандат за преговори въз основа на 

доклад на компетентната комисия. 

3. Към момента, в който се 

предвижда откриване на преговори, 

компетентната комисия се 

информира от Комисията за 

избраното правно основание за 

сключване на международните 

споразумения по параграф 1. 

Компетентната комисия проверява 

избраното правно основание по реда 

на член 39. Ако Комисията не посочи 

правно основание или при наличие на 

съмнения относно неговата 

правилност, се прилагат 

разпоредбите на член 39. 

 

4. На всеки етап от преговорите и от 

момента на приключването на 

преговорите до сключването на 

международното споразумение 

Парламентът може, въз основа на 

доклад на компетентната комисия и 

след като разгледа всички съответни 

предложения, внесени по реда на член 

134, да приеме препоръки и да изисква 

4. На всеки етап от преговорите и от 

момента на приключването на 

преговорите до сключването на 

международното споразумение 

Парламентът може, въз основа на 

доклад на компетентната комисия, 

изготвен по нейна собствена 

инициатива или след като разгледа 

всички съответни предложения, внесени 
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те да бъдат взети предвид преди 

сключването на посоченото 

споразумение. 

от политическа група или от най-

малко 40 членове на ЕП, да приеме 

препоръки до Съвета, до Комисията 

или до заместник-председателя на 

Комисията/върховен представител на 

Съюза по въпросите на външните 

работи и политиката на сигурност и 

да изисква те да бъдат взети предвид 

преди сключването на посоченото 

споразумение. 

5. Исканията от Съвета за одобрение 

или за становище от страна на 

Парламента се препращат от 

Председателя до компетентната 

комисия за разглеждане в съответствие 

с член 99 или с член 47, параграф 1. 

5. Исканията от Съвета за одобрение 

или за становище от страна на 

Парламента се препращат от 

Председателя до компетентната 

комисия за разглеждане в съответствие 

с член 99 или с член 47, параграф 1. 

6. Преди да се проведе гласуването, 

компетентната комисия, политическа 

група или най-малко една десета от 

членовете на ЕП могат да предложат 

Парламентът да поиска становището на 

Съда относно съвместимостта на дадено 

международно споразумение с 

Договорите. Ако Парламентът одобри 

такова предложение, гласуването се 

отлага до произнасянето на 

становището на Съда14. 

6. Във всеки един момент преди 

Парламентът да гласува по искане за 

одобрение или становище, 

компетентната комисия или най-малко 

една десета от членовете на ЕП могат да 

предложат Парламентът да поиска 

становището на Съда относно 

съвместимостта на дадено 

международно споразумение с 

Договорите. 

 Преди Парламентът да гласува 

предложението, председателят на 

ЕП може да поиска становището на 

комисията, компетентна по 

правните въпроси, която докладва на 

Парламента за своите заключения. 

 Ако Парламентът одобри 

предложението да се поиска 

становището на Съда, гласуването на 

искането за одобрение или становище 
се отлага до произнасянето на 

становището на Съда. 

7. Парламентът дава 

становището или одобрението си за 

сключването, подновяването или 

изменението на международно 

споразумение или финансов протокол, 

сключен от Европейския съюз, като се 

произнася с гласуване „ан блок“ с 

мнозинство от подадените гласове,  

7. Когато от Парламента се 

изисква да даде одобрението си за 

сключването, подновяването или 

изменението на международно 

споразумение, той взема решение с 

гласуване „ан блок“ съгласно член 99. 
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като не се допуска внасянето на 

изменения в текста на 

споразумението или протокола. 

 Ако Парламентът откаже да даде 

одобрението си, председателят на ЕП 

уведомява Съвета, че въпросното 

споразумение не може да бъде 

сключено, подновено или изменено. 

 Без да се засяга член 99, параграф 1б, 

Парламентът може да реши въз 

основа на препоръка на водещата 

комисия да отложи решението си по 

процедурата на одобрение за не повече 

от една година. 

8. Ако изразеното от Парламента 

становище е отрицателно, 

председателят изисква от Съвета да не 

сключва въпросното споразумение. 

8. Когато от Парламента се 

изисква да даде становището си 

относно сключването, подновяването 

или изменението на международно 

споразумение, не се допуска внасянето 

на изменения в текста на 

споразумението. Без да се засягат 

разпоредбите на член 170, параграф 1, 

измененията към проекта на решение 

на Съвета са допустими. 

 Ако изразеното от Парламента 

становище е отрицателно, 

председателят изисква от Съвета да не 

сключва въпросното споразумение. 

9. Ако Парламентът откаже да 

одобри сключването на международно 

споразумение, председателят 

уведомява Съвета, че въпросното 

споразумение не може да бъде 

сключено. 

 

 9a. Председателите и докладчиците 

на водещата комисия и на 

евентуалните асоциирани комисии 

проверяват дали, в съответствие с 

член 218, параграф 10 от Договора за 

функционирането на Европейския 

съюз, Съветът, Комисията и 

заместник-председателят на 

Комисията/върховен представител на 

Съюза по въпросите на външните 

работи и политиката на сигурност 

предоставят на Парламента 

незабавно и редовно пълна 
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информация, ако е необходимо при 

условията на поверителност, на 

всички етапи от подготовката за 

преговорите, договарянето и 

сключването на международни 

споразумения, включително 

информация относно проекта и 

окончателно приетия текст на 

директивите за преговорите, както и 

информацията относно прилагането 

на съответните споразумения. 

__________________  

14 Вж. тълкуването на чл. 141.  

Обосновка 

As regards the changes to paragraph 1, they aim to clarify this paragraph, which concerns 

the monitoring of the steps taken by the other institutions prior to the effective launch of the 

negotiations. The committees responsible could do this monitoring by:-  an INI report 

(authorised automatically and notified for information to the CCC);-  by any other means 

under these Rules (such as motions for resolutions following debates on statements or on oral 

questions, etc.).The last two sentences are deleted as superfluous. The scope of Rules 53, 54 

and 55 is clearly defined in those Rules. Any committee can do an opinion to INI reports 

under Rule 53. They can also do opinions under Rules 54 or 55. The acknowledgement of 

their exclusive or joint competences are not always questioned and settled under Rule 201 (2) 

(new Rule 201 a). Moreover, referring to the right of asking for opinions under this 

paragraph, but not under all Rules of procedures where they are applicable may lead to an 

erroneous “a contrario” type of reasoning. 

Paragraph 1 indent 1 is deleted as redundant and not comprehensive (there are also 

customary practice and obligations taken in the form of unilateral declarations by 

Commissioners). Similarly, 

the second indent of paragraph 1is deleted as it is redundant. 

Paragraph 1 a (new) applies even before the Commission asks the Council to approve its 

negotiating mandate (here in paragraph 2 above). To observe the chronology paragraphs 2 

and 3 are inverted. 

Paragraph 4 applies during the negotiations and before the conclusion of the international 

agreement. The change aims to clarify that the committee responsible may draw an INI report 

(authorised automatically and notified for information to the CCC).To simplify the reading, it 

is suggested to add the provision concerning the possibility for a political group or at least 40 

members to table such a proposal (currently in Rule 134 paragraph 1 and 2). 

As regards the changes to paragraph 6, questions concerning the compatibility of an 

international agreement with the Treaties often touch upon issues – such as subsidiarity, legal 

basis, the interpretation and application of international law, the legal protection of 

Parliament’s rights and prerogatives etc. – for which the Committee on Legal Affairs is 
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responsible under Annex VI to the Rules of Procedure. It is therefore appropriate to involve 

this Committee in the procedure referred to in this provision. 

As regards the changes to paragraph 7, the first sentence covers both consultations and 

consent procedures. In case of consultation, Parliament does not decide in a single vote: 

amendments to the Council decision are admissible and put to the vote. However, the second 

sentence is useful only for consultations since, under Rule 99(1), third subparagraph (Rule 99 

§ 4 new), plenary amendments are never admissible in consent procedures.AFCO WG 

suggests therefore to re-order paragraphs 7, 8 and 9 in order to address the specificity of the 

consent and the consultation procedures.Moreover, the reference to "financial protocol[s]" 

which applies only in this provision shall be deleted. Elsewhere in the Rule, the reference to 

"international agreement[s]" is deemed sufficient.The third subparagraph is moved here from 

Rule 99 paragraph 4 second subparagraph. The text is slightly adapted to correspond to the 

new placement. 

Paragraph 9 to be deleted here and moved under paragraph 7. 

The new paragraph 9a consists of the text of subparagraph 2 of paragraph 1 which is slightly 

adapted.  

Indeed, the current wording of that subparagraph gives the impression that the EP should be 

proactive in order for Article 218(10) TFEU to be applied. This is not in line with the 

Treaties, under which other institutions must inform the EP without specific requests, 

especially after C-658/11. The wording “…shall jointly supervise/monitor in line with Article 

218(10) TFEU that Parliament is provided…” could be suggested.This subparagraph covers 

all demarches related to the conclusion of international agreements, from the intention to 

open negotiations to its conclusion and implementation.  

Изменение  129 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 109 

 

Текст в сила Изменение 

Член 109 Член 109 

Процедури, основани на член 218 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз, в случаите на 
временно прилагане или суспендиране 

на прилагането на международни 

споразумения, или изготвянето на 

позиции, които се приемат от името 
на Съюза в рамките на орган, създаден с 

международно споразумение 

Временно прилагане или спиране на 

прилагането на международни 

споразумения или установяване на 

позицията на Съюза в рамките на 

орган, създаден с международно 

споразумение 

Когато по силата на своите 

задължения съгласно Договора за 

функционирането на Европейския 

съюз и Рамковото споразумение за 

Когато Комисията или заместник-

председателят/върховен 

представител информира 

Парламента и Съвета за своето 



 

 

 PE596.594/ 163 

 BG 

отношенията между Европейския 

парламент и Европейската комисия 
Комисията информира Парламента и 

Съвета за своето намерение да 

предложи временното прилагане или 

спирането на прилагането на 

международно споразумение, в 

пленарно заседание се прави 

изявление, следвано от разисквания. 

Парламентът може да формулира 

препоръки по реда на членове 108 или 

113. 

намерение да предложи временното 

прилагане или спиране на 

прилагането на международно 

споразумение, Парламентът може да 

прикани Съвета, Комисията и 

заместник-председателя на 

Комисията/върховен представител на 

Съюза по въпросите на външните 

работи и политиката на сигурност 

да направят изявление, което е 

последвано от разисквания. 

Парламентът може да отправи 

препоръки въз основа на доклад на 

водещата комисия или по реда на член 

113, които могат да включват по-

специално искане към Съвета да не 

прилага временно дадено 

споразумение, преди Парламентът да 

е дал съгласието си. 

Същата процедура се прилага когато 

Комисията информира Парламента за 

предложение във връзка с позициите, 

които предстои да бъдат приети от 

името на Съюза в орган, създаден чрез 

международно споразумение. 

Същата процедура се прилага, когато 

Комисията или заместник-

председателят/върховен 

представител предложи позициите, 

които трябва да се приемат от името 

на Съюза в рамките на орган, създаден 

с международно споразумение. 

Обосновка 

Заглавието е съкратено, като се заличава позоваването на член 218 (същият член е 

приложим за процедурите, посочени в член 108, докато настоящият член засяга 

единствено член 2018, параграфи 9 и 10). Предложената промяна има за цел 

привеждане на заглавието в съответствие с формулировката в член 218, параграф 9 

от ДФЕС „спиране на прилагането“. 

Предложената промяна в параграф 1 има за цел да поясни кой е авторът на 

изявлението. В целия член се въвежда „Комисията или ЗП/ВП“ с цел привеждане в 

съответствие с член 218, параграф 9 от ДФЕС. 

Изменение  130 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 110 

 

Текст в сила Изменение 

Член 110 Член 110 

Специални представители Специални представители 
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1. Когато Съветът възнамерява да 

назначи специален представител по 

член 33 от Договора за Европейския 

съюз, по искане на компетентната 

комисия председателят кани Съвета да 

направи изявление и да отговори на 

въпроси относно мандата, целите и 

други въпроси, свързани със задачата и 

ролята на специалния представител. 

1. Когато Съветът възнамерява да 

назначи специален представител по 

член 33 от Договора за Европейския 

съюз, по искане на компетентната 

комисия председателят кани Съвета да 

направи изявление и да отговори на 

въпроси относно мандата, целите и 

други въпроси, свързани със задачата и 

ролята на специалния представител. 

2. След назначаването му, но преди 

официалното му встъпване в длъжност, 

специалният представител може да бъде 

поканен да се яви пред компетентната 

комисия, за да направи изявление и да 

отговаря на поставени от нея въпроси. 

2. След назначаването му, но преди 

официалното му встъпване в длъжност, 

специалният представител може да бъде 

поканен да се яви пред компетентната 

комисия, за да направи изявление и да 

отговаря на поставени от нея въпроси. 

3. В срок от три месеца от 

изслушването компетентната комисия 

може да предложи препоръка съгласно 

член 134, която е пряко свързана с 

изявлението и отговорите на 

специалния представител. 

3. В срок от два месеца от 

изслушването компетентната комисия 

може да изготви препоръки до Съвета, 

Комисията или заместник-

председателя на Комисията/върховен 

представител на Съюза по въпросите 

на външните работи и политиката 

на сигурност, които са пряко свързани 

с назначението. 

4. Специалният представител се 

приканва да информира Парламента 

редовно и изчерпателно относно 

практическото изпълнение на мандата 

му. 

4. Специалният представител се 

приканва да информира Парламента 

редовно и изчерпателно относно 

практическото изпълнение на мандата 

му. 

5. Специален представител, 

назначен от Съвета с мандат по 

конкретни политически въпроси, 

може да бъде канен за изявление пред 

компетентната комисия по негова 

собствена инициатива или по 

инициатива на Парламента. 

 

Обосновка 

Настоящата формулировка в параграф 3 не е ясна, само частта от член 134 относно 

предложението, внесено от политическа група или от най-малко 40 членове на ЕП, 

изглежда има отношение към посочения параграф. Процедурата по член 113 сама по 

себе си винаги ще бъде приложима, тъй като приложното поле на посочения член 

обхваща ОВППС. Параграф 5 се заличава, тъй като е излишен. 
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Изменение  131 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 111 

 

Текст в сила Изменение 

Член 111 Член 111 

Представителство в международните 

отношения 

Представителство в международните 

отношения 

1. Когато трябва да се определи 

ръководител на външна делегация на 

Съюза, кандидатът може да бъде 

поканен да се яви пред съответния 

парламентарен орган, за да направи 

изявление и да отговаря на въпроси. 

1. Когато трябва да се определи 

ръководител на външна делегация на 

Съюза, кандидатът може да бъде 

поканен да се яви пред 

компетентната комисия, за да 

направи изявление и да отговаря на 

въпроси. 

2. В срок от три месеца от 

изслушването, предвидено в параграф 1, 

компетентната комисия може да приеме 

резолюция или да формулира 

препоръка, която е пряко свързана с 

направеното изявление и дадените 

отговори. 

2. В срок от два месеца от 

изслушването, предвидено в параграф 1, 

компетентната комисия може да приеме 

резолюция или да формулира 

препоръка, по целесъобразност, която е 

пряко свързана с назначението. 

Обосновка 

Промяната има за цел да се замени „съответния парламентарен орган“ с 

„компетентната комисия“, за да се приведе разпоредбата в съответствие с 

декларацията относно политическата отчетност и да се гарантира 

последователност на формулировките в рамките на Правилника за дейността. 

Изменение  132 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 112 

 

Текст в сила Изменение 

Член 112 Член 113a 

Консултации с и предоставяне на 

информация на Парламента в рамките 

на общата външна политика и политика 

на сигурност 

Консултации с Парламента и 

предоставяне на информация на 

неговото внимание в рамките на 

общата външна политика и политика на 

сигурност 

1. Когато се провеждат консултации 

с Парламента по реда на член 36 от 

Договора за Европейския съюз, 

1. Когато се провеждат консултации 

с Парламента по реда на член 36 от 

Договора за Европейския съюз, 
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въпросът се отнася до компетентната 

комисия, която може да формулира 

препоръки съгласно член 113 от 

настоящия правилник. 

въпросът се отнася до компетентната 

комисия, която може да изготви 

проект на препоръки съгласно член 113 

от настоящия правилник. 

2. Заинтересуваните комисии се 

стремят редовно и своевременно да 

получават от Заместник-председателя 

на Комисията/Върховния представител 

на Съюза по въпросите на външните 

работи и политиката на сигурност 

информация относно развитието и 

провеждането на общата външна 

политика и политика на сигурност на 

Съюза, относно предвижданите разходи 

всеки път, когато в рамките на тази 

политика се приема решение, което 

води до финансови последици, и 

относно всички други финансови 

аспекти, свързани с изпълнението на 

действията по тази политика. По 

изключение, по искане на заместник-

председателя/Върховния представител, 

дадена комисия може да вземе решение 

за провеждане на закрити заседания. 

2. Заинтересуваните комисии се 

стремят редовно и своевременно да 

получават от заместник-председателя на 

Комисията/върховен представител на 

Съюза по въпросите на външните 

работи и политиката на сигурност 

информация относно развитието и 

провеждането на общата външна 

политика и политика на сигурност на 

Съюза, относно предвижданите разходи 

всеки път, когато в рамките на тази 

политика се приема решение, което 

води до финансови последици, и 

относно всички други финансови 

аспекти, свързани с изпълнението на 

действията по тази политика. По 

изключение по искане на заместник-

председателя/върховен представител 

дадена комисия може да вземе решение 

за провеждане на закрити заседания. 

3. Два пъти годишно се провеждат 

разисквания по утвърдения от 

заместник-председателя на 

Комисията/Върховния представител на 

Съюза по въпросите на външните 

работи и политиката на сигурност 

консултативен документ относно 

главните аспекти и основните решения 

във външната политика и политиката на 

сигурност, включително общата 

политика на сигурност и отбрана и 

финансовите последици за бюджета на 

Съюза. Прилагат се процедурите, 

предвидени в член 123. 

3. Два пъти годишно се провеждат 

разисквания по утвърдения от 

заместник-председателя на 

Комисията/върховен представител на 

Съюза по въпросите на външните 

работи и политиката на сигурност 

консултативен документ относно 

главните аспекти и основните решения 

във външната политика и политиката на 

сигурност, включително общата 

политика на сигурност и отбрана и 

финансовите последици за бюджета на 

Съюза. Прилагат се процедурите, 

предвидени в член 123. 

(Вж. и тълкуването към член 134.)  

4. Заместник-

председателят/Върховният представител 

се канят на всяко разискване в пленарно 

заседание, отнасящо се до външната 

политика, политиката на сигурност или 

политиката на отбрана. 

4. Заместник-председателят/върховен 

представител се канят на всяко 

разискване в пленарно заседание, 

отнасящо се до външната политика, 

политиката на сигурност или 

политиката на отбрана. 
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 (Измененият член следва да се 

премести след член 113 и впоследствие 

да бъде включен в новосъздадената 

Глава 2а). 

Обосновка 

Що се отнася до заличаването на тълкуването, основанието за използването на това 

позоваване не е ясно. Единственото тълкуване в член 134 се отнася до неговия 

параграф 3. То се отнася за докладите, а не за предложенията за резолюции, 

предвидени в член 123. 

Изменение  133 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Дял II – глава 2а – заглавие (ново)  

 

Текст в сила Изменение 

 ГЛАВА 2А 

 ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО 

ВЪНШНАТА ДЕЙНОСТ НА СЪЮЗА 

 (Да се въведе преди член 113.) 

 

Изменение  134 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 113 

 

Текст в сила Изменение 

Член 113 Член 113 

Препоръки в рамките на общата 

външна политика и политика на 

сигурност 

Препоръки относно външните 

политики на Съюза 

1. Комисията, компетентна по 

въпросите на общата външна 

политика и политика на сигурност 

може, след като получи разрешение 

от Председателския съвет или 

вследствие на предложение по 

смисъла на член 134, да формулира 

препоръки до Съвета в рамките на 

своята компетентност. 

1. Компетентната комисия може 

да изготви проект на препоръки до 

Съвета, Комисията или заместник-

председателя Комисията/върховен 

представител на Съюза по въпросите 

на външните работи и политиката 

на сигурност във връзка с въпроси, 

попадащи в обхвата на дял V от 

Договора за Европейския съюз 

(външната дейност на Съюза), или в 

случаите, когато международно 

споразумение, попадащо в обхвата на 
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член 108, не е било отнесено до 

Парламента или Парламентът не е 

бил информиран за него в 

съответствие с член 109. 

2. В неотложни случаи 

разрешението по параграф 1 може да 

бъде дадено от председателя на 

Парламента, който също така може да 

дава разрешение за провеждането на 

неотложно заседание на 

заинтересoваната комисия. 

2. В неотложни случаи 

председателят на Парламента може да 

даде разрешение за провеждането на 

неотложно заседание на съответната 

комисия. 

3. В процеса на приемане на тези 

препоръки, които трябва да се 

гласуват под формата на писмен 

текст, не се прилагат разпоредбите на 

член 158 и се допуска внасянето на 

устни предложения за изменение. 

3. В процеса на приемане на тези 

проектопрепоръки на етапа на 

разглеждане в комисия е необходимо 

да се подложи на гласуване писмен 

текст. 

Неприлагането на член 158 е 

възможно само в рамките на комисия 

и единствено в неотложни случаи. На 

пленарни заседания, както и на 

заседания на комисия, които не са 

обявени за неотложни, не се допуска 

отклонение от разпоредбите на член 

158. 

 

Разпоредбата, която гласи, че се 

допуска внасянето на устни 

предложения за изменение, означава, 

че членовете на комисия не могат да 

се противопоставят на поставянето 

на гласуване на устни предложения за 

изменение в рамките на комисия. 

 

 3a. В неотложните случаи, 

предвидени в параграф 2, член 158 не 

се прилага на етапа на разглеждане в 

комисия и се допуска внасянето на 

устни предложения за изменения. 

Членовете на ЕП не могат да 

възразяват срещу устни предложения 

за изменения, които се подлагат на 

гласуване в комисия. 

4. Формулираните по този начин 

препоръки се включват в дневния ред за 

следващата месечна сесия. В неотложни 

случаи, определени като такива от 

председателя, препоръките могат да 

бъдат включени в дневния ред на 

4. Изготвените от комисията 

проектопрепоръки се включват в 

дневния ред за следващата месечна 

сесия. В неотложни случаи, определени 

като такива от председателя, 

препоръките могат да бъдат включени в 
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текущата месечна сесия. Препоръките 

се считат за приети, освен ако преди 

началото на месечната сесия най-

малко четиридесет членове на ЕП 

представят писмено възражение, в 

който случай препоръките на 

комисията се включват в дневния ред 

на същата сесия за разисквания и 

гласуване. Предложения за изменение 

могат да се внасят от политическа 

група или от най-малко четиридесет 

членове на ЕП. 

дневния ред на текущата месечна сесия. 

 4a. Препоръките се считат за 

приети, освен ако преди началото на 

месечната сесия най-малко 40 членове 

на ЕП представят писмено 

възражение. Ако бъде внесено такова 

възражение, проектопрепоръките на 

комисията се включват в дневния ред 

на същата месечна сесия. Посочените 

препоръки се подлагат на обсъждане 

и всяко изменение, внесено от 

политическа група или най-малко 40 

членове на ЕП, се подлага на 

гласуване. 

 

Обосновка 

The changes to the title aim to extend the scope of Rule 113, so as to align it with the broader 

scope of Rule 134; moreover, Rule 113 is merged with Rule 134 and a a new chapter 

concerning EP recommendations on the Union’s external action is created. Consequently, 

Rule 134 is to be deleted. 

As regards the changes to paragraph 1, it is suggested to also include the Commission among 

the possible “addressees” of an EP recommendation.  

The deletion in paragraph 3 subparagraph 1 is proposed because this is the only reference in 

the Rules to "oral amendments". All other references are made in interpretations (in 

particular, the interpretation to Rule 169 gives the oral amendments equivalent status to the 

amendments not distributed in all languages).However, the interpretation which follows 

paragraph 3,is deleted and merged, with slight adaptations, with the provision of paragraph 3 

a (new); it acknowledges the specifcity of the CFSP area and the high probability of urgent 

matters which would justify the a derogation for putting "oral amendments" to vote.  



 

 

 PE596.594/ 170 

 BG 

Изменение  135 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 114 

 

Текст в сила Изменение 

Член 114 Член 114 

Нарушаване на правата на човека Нарушаване на правата на човека 

На всяка месечна сесия, без да е 

необходимо разрешение, всяка от 

компетентните комисии може по 

предвидения в член 113, параграф 4 ред 

да внася предложение за резолюция във 

връзка със случаи на нарушаване на 

правата на човека. 

На всяка месечна сесия, без да е 

необходимо разрешение, всяка от 

компетентните комисии може по 

предвидения в член 113, параграфи 4 и 

4а ред да внася предложение за 

резолюция във връзка със случаи на 

нарушаване на правата на човека. 

Изменение  136 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 115 

 

Текст в сила Изменение 

Член 115 Член 115 

Прозрачност на дейността на 

Парламента 

Прозрачност на дейността на 

Парламента 

1. Парламентът осигурява максимална 

прозрачност на своята дейност в 

съответствие с разпоредбите на член 1, 

алинея втора от Договора за 

Европейския съюз, член 15 от Договора 

за функционирането на Европейския 

съюз и член 42 от Хартата на основните 

права на Европейския съюз. 

1. Парламентът осигурява максимална 

прозрачност на своята дейност в 

съответствие с разпоредбите на член 1, 

алинея втора от Договора за 

Европейския съюз, член 15 от Договора 

за функционирането на Европейския 

съюз и член 42 от Хартата на основните 

права на Европейския съюз. 

2. Разискванията на Парламента са 

публични. 

2. Разискванията на Парламента са 

публични. 

3. Заседанията на комисиите по 

принцип са публични. Въпреки това, 

комисиите могат да решат, най-късно в 

момента на приемане на дневния ред на 

определено заседание, да разделят 

дневния ред на въпросното заседание на 

открити и закрити за публичен достъп 

точки. Ако обаче заседанието се 

провежда при закрити врати, комисията 

може, при условията на член 4, 

3. Заседанията на комисиите по 

принцип са публични. Въпреки това 

комисиите могат да решат, най-късно в 

момента на приемане на дневния ред на 

определено заседание, да разделят 

дневния ред на въпросното заседание на 

открити и закрити за публичен достъп 

точки. Ако обаче заседанието се 

провежда при закрити врати, комисията 

може да реши да предостави публичен 
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параграфи от 1 до 4 от Регламент 

(ЕО) № 1049/2001 на Европейския 

парламент и на Съвета, да предостави 

публичен достъп до документите и 

протоколите от заседанието. В случай 

на нарушение на разпоредбите за 

поверителност се прилага член 166. 

достъп до документите от заседанието. 

4. Компетентната комисия винаги 

разглежда в закрито заседание 

исканията, свързани с предвидените в 

член 9 процедури относно имунитета. 

 

Обосновка 

Промените в параграф 3 представляват единствено доизясняване на 

формулировката. Кръстосаната препратки към член 4 от Регламент (ЕО) № 

1049/2001 няма смисъл от правна гледна точка. Нарушаването на поверителния 

характер вече се урежда от членове 11 и 166, така че няма нужда този въпрос да се 

повтаря в рамките на тази разпоредба. 

Параграф 4 се заличава, тъй като въпросът следва да попада в обхвата на член 9, 

параграф 10 и да се разглежда съгласно принципите, установени в съответствие с 

член 9, параграф 12. 

Изменение  137 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 116 

 

Текст в сила Изменение 

Член 116 Член 116 

Публичен достъп до документи Публичен достъп до документи 

1. Всеки гражданин на Съюза и всяко 

физическо или юридическо лице, чието 

местопребиваване или седалище се 

намират на територията на държава-

членка, имат право на достъп до 

документите на Парламента в 

съответствие с член 15 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз 

при спазване на принципите, условията 

и ограниченията, предвидени в 

Регламент (ЕО) № 1049/2001 на 

Европейския парламент и на Съвета, и в 

съответствие със специалните 

разпоредби, които се съдържат в 

настоящия правилник. 

1. Всеки гражданин на Съюза и всяко 

физическо или юридическо лице, чието 

местопребиваване или седалище се 

намират на територията на държава 

членка, имат право на достъп до 

документите на Парламента в 

съответствие с член 15 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз 

при спазване на принципите, условията 

и ограниченията, предвидени в 

Регламент (ЕО) № 1049/2001 на 

Европейския парламент и на Съвета. 
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Доколкото е възможно, същият достъп 

до документите на Парламента се 

предоставя и на други физически или 

юридически лица. 

Доколкото е възможно, същият достъп 

до документите на Парламента се 

предоставя и на други физически или 

юридически лица. 

Регламент (ЕО) № 1049/2001 се 

публикува заедно с настоящия 

правилник за сведение.15 

 

2. За целите на достъпа до 

документи, изразът “документи на 

Парламента” означава всеки текст по 

смисъла на член 3, буква а) от 

Регламент (ЕО) № 1049/2001, изготвен 

или получен от лица, които заемат 

мандатни длъжности в Парламента по 

смисъла на дял I, глава 2 от настоящия 

правилник, органите на Парламента, 

комисиите и междупарламентарните 

делегации, или от секретариата на 

Парламента. 

2. За целите на достъпа до 

документи, изразът „документи на 

Парламента“ означава всеки текст по 

смисъла на член 3, буква а) от 

Регламент (ЕО) № 1049/2001, изготвен 

или получен от лица, които заемат 

мандатни длъжности в Парламента по 

смисъла на дял I, глава 2 от настоящия 

правилник, органите на Парламента, 

комисиите и междупарламентарните 

делегации, или от секретариата на 

Парламента. 

За целите на достъпа до документи, 

документите, изготвени от отделни 

членове на Парламента или 

политически групи, се считат за 

документи на Парламента, ако са 

предложени за обсъждане по реда на 

настоящия правилник. 

В съответствие с член 4 от Устава 

на членовете на Европейския 

парламент и за целите на достъпа до 

документи документите, изготвени от 

отделни членове на Парламента или 

политически групи, се считат за 

документи на Парламента единствено 

ако са предложени за обсъждане в 

съответствие с настоящия правилник. 

Бюрото приема правила, които да 

гарантират регистрацията на всички 

документи на Парламента. 

Бюрото приема правила, които да 

гарантират регистрацията на всички 

документи на Парламента. 

3. Парламентът създава регистър на 

парламентарните документи. В 

съответствие с Регламент (ЕО) № 

1049/2001 до законодателните 

документи и някои други категории 

документи се осигурява пряк достъп 

чрез регистъра. Доколкото е възможно, 

в регистъра се включват и препратки 

към другите документи на Парламента. 

3. Парламентът създава публичен 

уебсайт с регистър на парламентарните 

документи. В съответствие с Регламент 

(ЕО) № 1049/2001 до законодателните 

документи и някои други категории 

документи се осигурява пряк достъп 

чрез публичния уебсайт с регистъра 

на Парламента. Доколкото е 

възможно, в публичния уебсайт с 

регистъра се включват и препратки към 

другите документи на Парламента. 

Категориите документи, до които се 

осигурява пряк достъп, се посочват в 

приет от Бюрото списък, който се 

публикува на интернет страницата 

на Парламента. Този списък не 

Категориите документи, до които се 

осигурява пряк достъп посредством 

публичния уебсайт с регистъра на 

Парламента, се посочват в приет от 

Бюрото списък, който се публикува на 
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ограничава правото на достъп до 

документите, които не са включени в 

изброените категории; тези документи 

се предоставят въз основа на писмено 

заявление. 

публичния уебсайт с регистъра на 

Парламента. Този списък не ограничава 

правото на достъп до документите, 

които не са включени в изброените 

категории; тези документи може да се 

предоставят въз основа на писмено 

заявление в съответствие с 

Регламент (ЕО) № 1049/2001. 

Бюрото може да приеме правила в 

съответствие с Регламент (ЕО) № 

1049/2001 относно режима за достъп, 

които се публикуват в Официален 

вестник на Европейския съюз. 

Бюрото приема правила за достъп до 

документи съгласно Регламент (ЕО) № 

1049/2001, които се публикуват в 

Официален вестник на Европейския 

съюз. 

4. Бюрото определя органите, които 

отговарят за обработката на 

първоначалните заявления (член 7 от 

Регламент (ЕО) № 1049/2001), и приема 

решения относно заявленията за 

потвърждение (член 8 от регламента) и 

заявленията за достъп до чувствителни 

документи (член 9 от регламента). 

4. Бюрото определя органите, които 

отговарят за обработката на 

първоначалните заявления (член 7 от 

Регламент (ЕО) № 1049/2001) и за 

приемането на решения относно 

заявленията за потвърждение (член 8 от 

регламента) и относно заявленията за 

достъп до чувствителни документи 

(член 9 от регламента). 

5. Председателският съвет 

определя представителите на 

Парламента в 

междуинституционалната комисия, 

създадена по силата на член 15, 

параграф 2 от Регламент (ЕО) № 

1049/2001. 

 

6. Един от заместник-председателите 

контролира обработването на 

заявленията за достъп до документи. 

6. Един от заместник-председателите 

контролира обработването на 

заявленията за достъп до документи. 

 6a. Бюрото приема годишния 

доклад, посочен в член 17, параграф 1 

от Регламент (ЕО) № 1049/2001. 

7. Въз основа на предоставената 

от Бюрото и от други източници 

информация, компетентната 

парламентарна комисия изготвя 

годишния доклад по член 17 от 

Регламент (ЕО) № 1049/2001 и го 

представя в пленарно заседание. 

7. Компетентната парламентарна 

комисия редовно проверява 

прозрачността на дейностите на 

Парламента и представя доклад със 

своите заключения и препоръки на 
пленарно заседание. 

Компетентната комисия също така 

разглежда и оценява докладите, приети 

от другите институции и агенции 

съгласно член 17 от регламента. 

Компетентната комисия също така 

може да разглежда и оценява 

докладите, приети от другите 

институции и агенции съгласно член 17 
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от регламента. 

 7a. Председателският съвет 

определя представителите на 

Парламента в 

междуинституционалната комисия, 

създадена по силата на член 15, 

параграф 2 от Регламент (ЕО) 

№ 1049/2001. 

__________________  

15 Вж. Приложение XIV.  

Обосновка 

The changes to paragraph 1, subparagraph 1 are necessary as the Rules of Procedure may 

not restrict public access rights under Regulation 1049/2001. 

As regards the deletion of paragraph 1, subparagraph 3, this annex is deleted since from a 

legal and procedural point of view it is not an annex. The Regulation would however be 

included in a compendium of legal acts, easily accessible to MEPs and other persons. 

The changes to paragraph 2, subparagraph 2, reflect the ‘raison d’être’ of this rule. A 

document is "tabled" when it enters into the EP administrative circuit. 

The changes to paragraph 3, subparagraph 2, clarify the relevant “register”; the use of 

“shall” would imply an obligation to disclose, but an exception under Article 4 of Regulation 

1049 might apply; therefore “may” is more appropriate. 

Paragraph 3, subparagraph 3, is updated as the rules have already been adopted (adopting 

them is an obligation under Regulation 1049/2001). 

Paragraph 5 is deleted here and reinserted as paragraph 8 (new).  

The changes to paragraph 7 and the addition of 6 a (new) adjust the the text to standard 

practice according to which the Bureau endorses yearly a technical/administrative report 

whereas the LIBE Committee prepares biannual reports (EP Institutional report on the 

implementation of Regulation 1049/2001; such reports were adopted in 2009, 2011, 2013, 

and 2016). It is therefore suggested to clarify that the adoption of the technical report is 

ensured by the Bureau whereas LIBE is competent for the institutional/political report, which 

may be based on the findings of the technical reports.Article 17(1) of Regulation (EC) No 

1049/2001 reads as follows: "1. Each institution shall publish annually a report for the 

preceding year including the number of cases in which the institution refused to grant access 

to documents, the reasons for such refusals and the number of sensitive documents not 

recorded in the register." 

Изменение  138 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 116 а (нов) 
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Текст в сила Изменение 

 Член 116а 

 Достъп до Парламента 

 1.  Пропуски за членовете на ЕП, 

техните сътрудници и трети лица се 

издават въз основа на разпоредбите, 

установени от Бюрото. Посочените 

разпоредби уреждат също така 

използването и отнемането на 

пропуските. 

 2. Пропуски не се издават на лица 

от обкръжението на членовете на 

ЕП, които попадат в обхвата на 

Споразумението между Европейския 

парламент и Европейската комисия 

относно регистъра за прозрачност за 

организации и самостоятелно заети 

физически лица, които участват в 

изготвянето и прилагането на 

политиките на ЕС1а. 

 3.  Субектите, включени в 

регистъра за прозрачност, както и 

техните представители, на които са 

издадени дългосрочни пропуски за 

Европейския парламент, трябва да 

спазват: 

 –  приложения към 

споразумението кодекс за поведение за 

вписаните в регистъра за 

прозрачност субекти; 

 –  процедурите и другите 

задължения, определени в 

споразумението; както и 

 –  разпоредбите за прилагане на 

настоящия член. 

 Без да се нарушава приложимостта 

на общите правила, уреждащи 

отнемането или временната отмяна 

на дългосрочните пропуски, освен ако 

са налице важни основания, които не 

позволяват това, генералният 

секретар, с разрешението на 

квесторите, отнема или временно 

отменя даден дългосрочен пропуск, 
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ако неговият притежател е бил 

заличен от регистъра за прозрачност 

поради нарушение на кодекса за 

поведение за вписаните в регистъра за 

прозрачност субекти, ако е извършил 

тежко нарушение на задълженията, 

предвидени в настоящия параграф, 

или е отказал да се отзове на 

официална покана да участва в 

изслушване или в заседание на 

комисия или да сътрудничи на 

анкетна комисия, без да представи 

достатъчни основания. 

 4.  Квесторите могат да определят 

доколко кодексът за поведение, 

посочен в параграф 2, е приложим за 

лицата, които, въпреки че 

притежават дългосрочен пропуск, не 

попадат в приложното поле на 

споразумението. 

 5.  Бюрото, по предложение на 

генералния секретар, приема 

необходимите мерки за прилагане на 

регистъра за прозрачност, в 

съответствие с разпоредбите на 

споразумението за създаването на 

въпросния регистър. 

 __________________ 

 1a OВ L 277, 19.9.2014 г., стр. 11. 

Обосновка 

Нова разпоредба, за да се добави позоваване на регистъра за прозрачност. 

Изменение  139 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 117 

 

Текст в сила Изменение 

Член 117 Член 117 

Избор на председател на Комисията Избор на председател на Комисията 

1 След като Европейският съвет 

предложи кандидат за председател на 

Комисията, председателят на 

Парламента кани кандидата да направи 

1. След като Европейският съвет 

предложи кандидат за председател на 

Комисията, председателят на 

Парламента кани кандидата да направи 
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изявление и да представи политическите 

си насоки пред Парламента. След 

изявлението се провеждат разисквания. 

изявление и да представи политическите 

си насоки пред Парламента. След 

изявлението се провеждат разисквания. 

Европейският съвет се кани за участие в 

разискванията. 

Европейският съвет се кани за участие в 

разискванията. 

2. Парламентът избира председателя 

на Комисията с мнозинство от всички 

свои членове. 

2. В съответствие с член 17, 

параграф 7 от Договора за 

Европейския съюз Парламентът избира 

председателя на Комисията с 

мнозинство от всички свои членове. 

Гласуването е тайно. Гласуването е поименно. 

3. Ако кандидатът бъде избран, 

председателят уведомява за това Съвета 

и изисква от него и от новоизбрания 

председател на Комисията да предложат 

с общо съгласие кандидатите за 

различните постове на членове на 

Комисията. 

3. Ако кандидатът бъде избран, 

председателят уведомява за това Съвета 

и изисква от него и от новоизбрания 

председател на Комисията да предложат 

с общо съгласие кандидатите за 

различните постове на членове на 

Комисията. 

4. Ако кандидатът не получи 

необходимото мнозинство, 

председателят приканва Европейския 

съвет да предложи в срок от един месец 

нов кандидат, който се избира според 

същата процедура. 

4. Ако кандидатът не получи 

необходимото мнозинство, 

председателят приканва Европейския 

съвет да предложи в срок от един месец 

нов кандидат, който се избира според 

същата процедура. 

Обосновка 

Изменение  140 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 118 

 

Текст в сила Изменение 

Член 118 Член 118 

Избор на Комисията Избор на Комисията 

 - 1.  Председателят на Парламента 

кани новоизбрания председател на 

Комисията, за да информира 

Парламента относно 

разпределението на портфейлите в 

предлаганата колегия на членовете на 

Комисията в съответствие с 

политическите насоки на 

новоизбрания председател. 

1. След провеждане на консултации с 1. След провеждане на консултации с 
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новоизбрания председател на 

Комисията, председателят на 

Парламента кани предложените от 

новоизбрания председател и от Съвета 

кандидати за различните постове на 

членове на Комисията да се явят пред 

съответните парламентарни комисии, в 

зависимост от сферата на тяхната 

бъдеща компетентност. Тези 

изслушвания са публични. 

новоизбрания председател на 

Комисията председателят на 

Парламента кани предложените от 

новоизбрания председател и от Съвета 

кандидати за различните постове на 

членове на Комисията да се явят пред 

съответните парламентарни комисии 

или органи в зависимост от сферата на 

тяхната бъдеща компетентност. 

 1a. Изслушванията се провеждат 

от комисиите. 

 По изключение изслушването може да 

се проведе в различен формат, когато 

даден кандидат за член на Комисията 

има отговорности, които са 

предимно хоризонтални, при условие 

че изслушването включва 

компетентните комисии. 

Изслушванията са публични. 

2. Председателят на Парламента 

може да покани новоизбрания 

председател на Комисията да 

информира Парламента относно 

начина, по който разпределя 

портфейлите в предлаганата колегия 

на членовете на Комисията в 

съответствие със своите 

политически насоки. 

 

3. Съответната комисия или комисии 

канят номинирания за член на 

Европейската комисия да направи 

изявление и да отговаря на въпроси. 

Изслушванията се организират по такъв 

начин, че да дават възможност на 

кандидата за член на Европейската 

комисия да представи на Парламента 

цялата релевантна информация. 

Разпоредбите, свързани с организацията 

на изслушванията, се посочват в 

приложение към Правилника за 

дейността16. 

3. Съответната комисия или комисии 

канят кандидата за член на 

Европейската комисия да направи 

изявление и да отговаря на въпроси. 

Изслушванията се организират по такъв 

начин, че да дават възможност на 

кандидата за член на Европейската 

комисия да представи на Парламента 

цялата релевантна информация. 

Разпоредбите, свързани с организацията 

на изслушванията, се посочват в 

приложение към Правилника за 

дейността16. 

4. Новоизбраният председател 

представя колективно състава на 

Комисията и нейната програма на 

заседание на Парламента, на което се 

канят да присъстват председателят на 

4. Новоизбраният председател бива 

поканен да представи колективно 

състава на Комисията и нейната 

програма на заседание на Парламента, 

на което се канят да присъстват 
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Европейския съвет и председателят на 

Съвета. След изявлението се провеждат 

разисквания. 

председателят на Европейския съвет и 

председателят на Съвета. След 

изявлението се провеждат разисквания. 

5. След приключване на 

разискванията всяка политическа група 

или най-малко четиридесет членове на 

Парламента могат да внесат 

предложение за резолюция. Прилагат се 

разпоредбите на член 123, параграфи 3, 

4 и 5. 

5. След приключване на 

разискванията всяка политическа група 

или най-малко четиридесет членове на 

Парламента могат да внесат 

предложение за резолюция. Прилагат се 

разпоредбите на член 123, параграфи 3 – 

5б. 

След гласуването на предложението 

за резолюция Парламентът избира 

или отхвърля Комисията с 

мнозинство от подадените гласове. 

 

Гласуването е поименно.  

Парламентът може да отложи 

гласуването за следващото заседание. 

 

 5a. След гласуването на 

предложението за резолюция 

Парламентът избира или отхвърля 

Комисията с мнозинство от 

подадените гласове, чрез поименно 

гласуване. Парламентът може да 

отложи гласуването за следващото 

заседание. 

6. Председателят уведомява Съвета 

за избора или отхвърлянето на 

Комисията. 

6.  Председателят уведомява Съвета 

за избора или отхвърлянето на 

Комисията. 

7. В случай на съществена промяна в 

портфейлите в рамките на Комисията 

по време на нейния мандат, като 

например при попълване на свободно 

място или при назначаване на нов 

член на Комисията вследствие на 

присъединяване на нова държава-

членка, съответните членове на 

Комисията се канят да се явят пред 

комисиите, отговарящи за 

областите, които са от тяхната 

компетентност, в съответствие с 

параграф 3. 

7. В случай на съществена промяна в 

портфейлите или промяна в състава на 

Комисията по време на нейния мандат 

съответните членове на Комисията или 

всеки друг кандидат за член на 

Комисията се канят да вземат 

участие в изслушване, което се 

провежда в съответствие с параграфи 

1а и 3. 

 7a. В случай на промяна в 

портфейлите на членовете на 

Комисията или във финансовите 

интереси на даден член на Комисията 

по време на неговия мандат 
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ситуацията подлежи на 

парламентарен контрол в 

съответствие с приложение XVI. 

 Ако по време на мандата на даден 

член на Комисията бъде установен 

конфликт на интереси и 

председателят на Комисията не 

приложи препоръките на 

Парламента за намиране на решение 

на този конфликт на интереси, 

Парламентът може да поиска от 

председателя на Комисията да 

оттегли доверието си спрямо 

съответния член на Комисията 

съгласно член 5 от Рамковото 

споразумение за отношенията между 

Европейския парламент и 

Европейската комисия и, ако е 

целесъобразно, да предприеме мерки с 

цел лишаване на въпросния член на 

Комисията от право на пенсия или 

от други полагащи се облаги в 

съответствие с член 245, параграф 1 

от Договора за функционирането на 

Европейския съюз. 

_______________  

16 Вж. приложение XVI.  

Обосновка 

The changes to this Rule transpose the principle set out in paragraph 5 of the EP resolution 

of 8 September 2015 on procedures and practices regarding Commissioner hearings. 

Paragraph 2 of Rule 118 becomes paragraph 1 and "may" is replaced by "shall", since it 

corresponds to standard practice the last three subparagraphs of paragraph 5 are re-grouped 

into a new paragraph (5a)in order to facilitate the reading and the interpretation. 

In paragraph 7, the reference to a new MS is deleted as it is not accurate given that the same  

procedure applies to any new Commissioner (resignation, new accession or other 

circumstances.)  

Изменение  141 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 118 а (нов) 
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Текст в сила Изменение 

 Член 118а 

 Многогодишно планиране 

 Веднага след назначаването на 

новата Комисия Парламентът, 

Съветът и Комисията, в 

съответствие с параграф 5 от 

Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество, обменят мнения и 

постигат съгласие по общи 

заключения относно многогодишното 

планиране. 

 За тази цел и преди да бъдат 

проведени преговори със Съвета и с 

Комисията във връзка с общите 

заключения относно многогодишното 

планиране, председателят на 

Парламента провежда размяна на 

мнения с Председателския съвет 

относно основните цели на 

политиките и приоритетите за 

новия мандат. Тази размяна на 

мнения отчита, наред с другото, 

приоритетите, представени от 

новоизбрания председател на 

Комисията, както и отговорите, 

дадени от кандидатите за членове на 

Комисията по време на 

изслушванията, предвидени в член 

118. 

 Преди да подпише общите 

заключения, председателят на 

Парламента се обръща към 

Председателския съвет за одобрение. 

Изменение  142 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 119 

 

Текст в сила Изменение 

Член 119 Член 119 

Предложение за вот на недоверие на Предложение за вот на недоверие на 



 

 

 PE596.594/ 182 

 BG 

Комисията Комисията 

1. Една десета от всички членове на 

Парламента могат да внесат чрез 

председателя на Парламента 

предложение за вот на недоверие на 

Комисията. 

1. Една десета от всички членове на 

Парламента могат да внесат чрез 

председателя на Парламента 

предложение за вот на недоверие на 

Комисията. Ако през предходните два 

месеца е било гласувано предложение 

за вот на недоверие, ново 

предложение може да бъде внесено 

само от най-малко една пета от 

всички членове на Парламента. 

2. Предложението трябва да съдържа 

наименованието “предложение за вот на 

недоверие” и да бъде мотивирано. То 

се изпраща на Комисията. 

2. Предложението трябва да съдържа 

наименованието „предложение за вот на 

недоверие“ и да посочва основанията 

за него. То се изпраща на Комисията. 

3. Председателят съобщава на 

членовете на Парламента, че е 

постъпило предложение за вот на 

недоверие веднага след като го получи. 

3. Председателят съобщава на 

членовете на Парламента, че е 

постъпило предложение за вот на 

недоверие веднага след като го получи. 

4. Разискванията по предложението 

за вот на недоверие се провеждат най-

малко двадесет и четири часа след 

обявяването на членовете на ЕП, че е 

постъпило такова предложение. 

4. Разискванията по предложението 

за вот на недоверие се провеждат най-

малко двадесет и четири часа след 

обявяването на членовете на ЕП, че е 

постъпило такова предложение. 

5. Предложението се гласува 

поименно, а самото гласуване се 

провежда най-малко четиридесет и осем 

часа след началото на разискванията. 

5. Предложението се гласува 

поименно, а самото гласуване се 

провежда най-малко четиридесет и осем 

часа след началото на разискванията. 

6. Разискванията и гласуването се 

провеждат най-късно по време на 

месечната сесия след внасяне на 

предложението. 

6. Без да се засягат разпоредбите 

на параграфи 4 и 5 разискванията и 

гласуването се провеждат най-късно по 

време на месечната сесия след внасяне 

на предложението. 

7. Предложението за вот на 

недоверие се приема с мнозинство от 

две трети от подадените гласове, 

представляващи мнозинство от 

членовете на Парламента. Резултатът от 

гласуването се съобщава на 

председателя на Съвета и на 

председателя на Комисията. 

7. В съответствие с член 234 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз предложението за 

вот на недоверие се приема с 

мнозинство от две трети от подадените 

гласове, представляващи мнозинство от 

членовете на Парламента. Резултатът от 

гласуването се съобщава на 

председателя на Съвета и на 

председателя на Комисията. 
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Обосновка 

Промяната в параграф 6 е техническо пояснение, засягащо допълнителните месечни 

сесии в Брюксел. 

Изменение  143 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 120 

Текст в сила Изменение 

Член 120 Член 120 

Назначаване на съдии и генерални 

адвокати в Съда на Европейския съюз 

Назначаване на съдии и генерални 

адвокати в Съда на Европейския съюз 

По предложение на компетентна 

парламентарна комисия, Парламентът 

назначава своя кандидат за член на 

седемчленния комитет, отговарящ за 

проверката на годността на кандидатите 

да упражняват функциите на съдия и 

генерален адвокат в Съда и в Общия 

съд. 

По предложение на компетентна 

парламентарна комисия Парламентът 

назначава своя кандидат за член на 

седемчленния комитет, отговарящ за 

проверката на годността на кандидатите 

да упражняват функциите на съдия и 

генерален адвокат в Съда и в Общия 

съд. Компетентната комисия 

подбира кандидата, когото желае да 

предложи, като провежда гласуване, 

при което е необходимо обикновено 

мнозинство. За тази цел 

координаторите на посочената 

комисия съставят списък с подбрани 

кандидати. 

Обосновка 

Тази промяна привежда член 120 в съответствие с действащата практика. 

Изменение  144 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 121 

 

Текст в сила Изменение 

Член 121 Член 121 

Назначаване на членовете на Сметната 

палата 

Назначаване на членовете на Сметната 

палата 

1. Кандидатите за членове на 

Сметната палата се канят да направят 

изявление пред компетентната комисия 

и да отговорят на поставените им от 

1. Кандидатите за членове на 

Сметната палата се канят да направят 

изявление пред компетентната комисия 

и да отговорят на поставените им от 
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нейните членове въпроси. Комисията 

гласува тайно и поотделно всяка от 

кандидатурите. 

нейните членове въпроси. Комисията 

гласува тайно и поотделно всяка от 

кандидатурите. 

2. Компетентната комисия 

формулира препоръка до Парламента за 

одобрение на кандидатурата под 

формата на доклад, съдържащ 

отделно предложение за решение по 

всяка от кандидатурите. 

2. Компетентната комисия 

формулира препоръка до Парламента 

относно одобрението на кандидатурата. 

3. Гласуването в пленарна зала се 

провежда в срок от два месеца от 

представянето на кандидатурите, освен 

ако по искане на компетентната 

комисия, политическа група или най-

малко четиридесет членове на 

Парламента последният реши друго. 

Парламентът гласува тайно и поотделно 

всяка от кандидатурите и се произнася с 

мнозинство от подадените гласове. 

3. Гласуването в пленарна зала се 

провежда в срок от два месеца от 

представянето на кандидатурите, освен 

ако по искане на компетентната 

комисия, политическа група или най-

малко четиридесет членове на 

Парламента последният реши друго. 

Комисията гласува тайно и поотделно 

по всяка от кандидатурите. 

4. Ако Парламентът изрази 

отрицателно становище относно 

отделна кандидатура, председателят 

изисква от Съвета да оттегли 

предложението си и да предложи нова 

кандидатура на Парламента. 

4. Ако Парламентът изрази 

отрицателно становище относно 

отделна кандидатура, председателят 

изисква от Съвета да оттегли 

предложението си и да предложи нова 

кандидатура на Парламента. 

Изменение  145 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 122 

 

Текст в сила Изменение 

Член 122 Член 122 

Назначаване на членовете на 

Изпълнителния съвет на Европейската 

централна банка 

Назначаване на членовете на 

Изпълнителния съвет на Европейската 

централна банка 

1.  Предложеният кандидат за 

председател на Европейската централна 

банка се кани да направи изявление 

пред компетентната парламентарна 

комисия и да отговаря на поставени от 

нейните членове въпроси. 

1. Предложеният кандидат за 

председател, заместник-председател 

или член на Изпълнителния съвет на 

Европейската централна банка се кани 

да направи изявление пред 

компетентната парламентарна комисия 

и да отговори на поставени от нейните 

членове въпроси. 

2.  Компетентната комисия 

формулира препоръка до Парламента 

2.  Компетентната комисия 

формулира препоръка до Парламента 
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относно одобрението на кандидатурата. относно одобрението на кандидатурата. 

3.  Гласуването в пленарна зала се 

провежда в срок от два месеца от 

представянето на кандидатурата, освен 

ако по искане на компетентната 

комисия, политическа група или най-

малко четиридесет членове на 

Парламента последният реши друго. 

3. Гласуването в пленарна зала се 

провежда в срок от два месеца от 

представянето на кандидатурата, освен 

ако по искане на компетентната 

комисия, политическа група или най-

малко четиридесет членове на 

Парламента последният реши друго. 

Комисията гласува тайно и 

поотделно по всяка от 

кандидатурите. 

4.  Ако изразеното от Парламента 

становище е отрицателно, 

председателят изисква от Съвета да 

оттегли предложението си и да 

предложи нова кандидатура на 

Парламента. 

4. Ако изразеното от Парламента 

становище по дадена кандидатура е 

отрицателно, председателят изисква 

оттегляне на предложението и 

представяне на нова кандидатура пред 

Парламента. 

5.  Същата процедура се прилага и 

за кандидатурите за заместник-

председател и за останалите членове 

на Изпълнителния съвет на 

Европейската централна банка. 

 

Обосновка 

The change in paragraph 1 aims to clarify that the procedure should be followed (and is 

actually followed) with regard to all members of the ECB Executive Board (cf. current § 5). 

In paragraph 4, the words "the President shall ask the Council to withdraw its nomination 

and to submit a new nomination to Parliament" imply that Parliament is consulted by the 

Council. However, the wording of Article 283(2) TFEU is not clear in this respect.Where the 

EN wording of this Treaty provision might leave some doubt, the FR version clearly provides 

for a consultation by the European Council: "sont nommés par le Conseil européen ..., sur 

recommandation du Conseil et après consultation du Parlement européen".However, 

according to the DE version, Parliament is indeed consulted by the Council.Therefore 

Rule122 §4 has been reformulated so as to correspond with both versions. 

§ 5.See suggested changes to §1. 

Изменение  146 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 122 а (нов) 

 

Текст в сила Изменение 

 Член 122 а 

 Назначения в органите за 
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икономическо управление 

 1. Настоящият член се прилага за 

назначаването на: 

 – председателя и заместник-

председателя на надзорния съвет на 

единния надзорен механизъм; 

 – председателя, заместник-

председателя и пълноправните 

членове на Единния съвет за 

преструктуриране на Единния 

механизъм за преструктуриране; 

 – председателя и изпълнителните 

директори на Европейския надзорен 

орган (Европейски банков орган, 

Европейски орган за ценни книжа и 

пазари, Европейски орган за 

застраховане и професионално 

пенсионно осигуряване); както и 

 – управителния директор и 

заместник управителния директор на 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции. 

 2. Всеки от кандидатите се кани 

да направи изявление пред 

компетентната парламентарна 

комисия и да отговори на 

поставените от нейните членове 

въпроси. 

 3. Компетентната комисия 

формулира препоръка до Парламента 

относно всяко предложение за 

назначение. 

 4. Гласуването се провежда в срок 

от два месеца от представянето на 

предложението за назначение, освен 

ако Парламентът, по искане на 

компетентната комисия, на 

политическа група или на най-малко 

четиридесет членове на Парламента, 

реши друго. Парламентът гласува 

тайно и поотделно по всяка от 

кандидатурите. 

 5. Ако приетото от Парламента 

решение по дадено предложение за 

назначение е отрицателно, 

председателят на Парламента 



 

 

 PE596.594/ 187 

 BG 

изисква оттегляне на предложението 

и представяне на ново предложение 

пред Парламента. 

Изменение  147 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 123 

 

Текст в сила Изменение 

Член 123 Член 123 

Изявления на Комисията, Съвета и 

Европейския съвет 

Изявления на Комисията, Съвета и 

Европейския съвет 

1.  Членовете на Комисията, Съвета и 

Европейския съвет могат по всяко време 

да поискат от председателя на 

Парламента разрешение да направят 

изявление. Председателят на 

Европейския съвет прави изявление 

след всяко заседание на Европейския 

съвет. Председателят на Парламента 

решава кога може да бъде направено 

изявлението, както и дали то да бъде 

последвано от пълни разисквания или от 

тридесетминутна сесия, в която членове 

на ЕП могат да задават кратки и 

конкретни въпроси. 

1. Членовете на Комисията, Съвета и 

Европейския съвет могат по всяко време 

да поискат от председателя на 

Парламента разрешение да направят 

изявление. Председателят на 

Европейския съвет прави изявление 

след всяко заседание на Европейския 

съвет. Председателят на Парламента 

решава кога може да бъде направено 

изявлението, както и дали то да бъде 

последвано от пълни разисквания или от 

тридесетминутна сесия, в която членове 

на ЕП могат да задават кратки и 

конкретни въпроси. 

2.  При включването на изявление, 

последвано от разисквания, в дневния 

си ред, Парламентът решава дали 

разискванията да приключат с 

резолюция. Това не се прави, ако на 

същата или на следващата месечна 

сесия е предвидено да бъде разгледан 

доклад по същия въпрос, освен ако 

поради изключителни причини 

председателят предложи друго. Ако 

Парламентът реши да приключи 

разискванията с резолюция, комисия, 

политическа група или най-малко 

четиридесет членове на ЕП могат да 

внесат предложение за резолюция. 

2. При включването на изявление, 

последвано от разисквания, в дневния 

си ред, Парламентът решава дали 

разискванията да приключат с 

резолюция. Това не се прави, ако на 

същата или на следващата месечна 

сесия е предвидено да бъде разгледан 

доклад по същия въпрос, освен ако 

поради изключителни причини 

председателят предложи друго. Ако 

Парламентът реши да приключи 

разискванията с резолюция, комисия, 

политическа група или най-малко 

четиридесет членове на ЕП могат да 

внесат предложение за резолюция. 

3.  Предложенията за резолюции се 

поставят на гласуване в същия ден. 

Председателят взема решения за 

допускане на евентуални изключения от 

това правило. Допускат се обяснения на 

3. Предложенията за резолюции се 

поставят на гласуване при първото 

възможно време за гласуване. 

Председателят взема решения за 

допускане на евентуални изключения от 
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вот. това правило. Допускат се обяснения на 

вот. 

4.  Общото предложение за 

резолюция замества внесените преди 

това предложения от лицата, които са го 

подписали, но не и предложенията, 

внесени от други комисии, политически 

групи или членове на ЕП. 

4. Общото предложение за 

резолюция замества внесените преди 

това предложения от лицата, които са го 

подписали, но не и предложенията, 

внесени от други комисии, политически 

групи или членове на ЕП. 

 4a. Ако дадено общо предложение за 

резолюция е внесено от политически 

групи, представляващи ясно 

мнозинство, председателят може да 

постави първо това предложение на 

гласуване. 

5. След приемането на резолюция не 

могат да се поставят на гласуване други 

предложения, освен ако председателят 

по изключение реши друго. 

5. След приемането на резолюция не 

могат да се поставят на гласуване други 

предложения, освен ако председателят 

по изключение реши друго. 

 5a. Вносителят или вносителите 

на предложение за резолюция, внесено 

по реда на параграф 2 или на член 135, 

параграф 2, имат право да го 

оттеглят преди окончателното 

гласуване. 

 5б. Оттеглено предложение за 

резолюция може да се поеме и 

незабавно да се внесе повторно от 

политическа група, комисия или от 

толкова на брой членове на ЕП, 

колкото са необходими за внасянето 

на това предложение за разглеждане. 

Параграф 5а и настоящият параграф 

се прилагат и за резолюциите, 

внесени за разглеждане съгласно 

членове 105 и 106. 

Обосновка 

Параграф 5а обхваща текста, който сега е преместен в член 133, параграф 6, който е 

опростен. 

Параграф 5б включва текста на настоящия член 133, параграф 8 с добавка относно 

предложенията във връзка с делегирани актове и актове за изпълнение. 
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Изменение  148 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 124 

 

Текст в сила Изменение 

Член 124 Член 124 

Изявления за обяснение на решения на 

Комисията 

Изявления за обяснение на решения на 

Комисията 

След като се допита до 

Председателския съвет, председателят 

на Парламента може да покани 

председателя на Комисията, члена на 

Комисията, който отговаря за 

отношенията с Парламента, или, по 

споразумение, друг член на Комисията, 

да направи изявление пред Парламента 

след всяко заседание на Комисията, в 

което да изложи взетите основни 

решения. Изявлението се следва от 

разисквания с продължителност най-

малко тридесет минути, в хода на които 

членовете на ЕП могат да задават 

кратки и конкретни въпроси. 

Председателят на Парламента кани 

председателя на Комисията, члена на 

Комисията, който отговаря за 

отношенията с Парламента, или, по 

споразумение, друг член на Комисията, 

да направи изявление пред Парламента 

след всяко заседание на Комисията, в 

което да изложи взетите основни 

решения, освен ако поради 

съображения, свързани с графика, или 

поради относителната политическа 

значимост на въпроса 

Председателският съвет реши, че 

това не е необходимо. Изявлението се 

следва от разисквания с 

продължителност най-малко тридесет 

минути, в хода на които членовете на 

ЕП могат да задават кратки и конкретни 

въпроси. 

Изменение  149 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 125 

 

Текст в сила Изменение 

Член 125 Член 125 

Изявления на Сметната палата Изявления на Сметната палата 

1.  В рамките на процедурата по 

освобождаване от отговорност или на 

дейността на Парламента в областта на 

бюджетния контрол, председателят на 

Сметната палата може да бъде поканен 

да вземе думата, за да представи 

бележките, съдържащи се в годишния 

доклад, специалните доклади или 

становищата на палатата, или за да даде 

1. В рамките на процедурата по 

освобождаване от отговорност или на 

дейността на Парламента в областта на 

бюджетния контрол председателят на 

Сметната палата може да бъде поканен 

да направи изявление, за да представи 

бележките, съдържащи се в годишния 

доклад, специалните доклади или 

становищата на палатата, или за да даде 
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разяснения по нейната работна 

програма. 

разяснения по нейната работна 

програма. 

2.  Парламентът може да реши да 

проведе отделни разисквания, с 

участието на Комисията и на Съвета, по 

всеки повдигнат в изказването въпрос, 

по-специално когато са били 

докладвани нередности във 

финансовото управление. 

2. Парламентът може да реши да 

проведе отделни разисквания, с 

участието на Комисията и на Съвета, по 

всеки повдигнат в изказването въпрос, 

по-специално когато са били 

докладвани нередности във 

финансовото управление. 

Обосновка 

Формулировката „да вземе думата“ се заменя с „да направи изявление“, с което тази 

разпоредба се привежда в съответствие с израза, използван в член 123, параграф 1 и 

член 124, както и с посочването на „изявления“ в параграф 2 по-долу. 

Изменение  150 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 126 

 

Текст в сила Изменение 

Член 126 Член 126 

Изявления на Европейската централна 

банка 

Изявления на Европейската централна 

банка 

1.  Председателят на Европейската 

централна банка представя пред 

Парламента годишния отчет на банката 

за дейността на Европейската система 

на централните банки и за паричната 

политика през предходната и текущата 

година. 

1. Председателят на Европейската 

централна банка се кани да представи 

пред Парламента годишния отчет на 

банката за дейността на Европейската 

система на централните банки и за 

паричната политика през предходната и 

текущата година. 

2.  След представянето се провеждат 

общи разисквания. 

2. След представянето се провеждат 

общи разисквания. 

3.  Председателят на Европейската 

централна банка се кани да присъства на 

заседанията на компетентната комисия 

най-малко четири пъти годишно, за да 

направи изявления и да отговаря на 

въпроси. 

3.  Председателят на Европейската 

централна банка се кани да присъства на 

заседанията на компетентната комисия 

най-малко четири пъти годишно, за да 

направи изявления и да отговаря на 

въпроси. 

4.  По тяхно искане или по искане на 

Парламента председателят, заместник-

председателят и останалите членове на 

Изпълнителния съвет на Европейската 

централна банка се канят да присъстват 

и на други заседания. 

4. По тяхно искане или по искане на 

Парламента председателят, заместник-

председателят и останалите членове на 

Изпълнителния съвет на Европейската 

централна банка се канят да присъстват 

и на други заседания. 
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5.  За изслушванията по параграфи 3 

и 4 се съставя пълен стенографски 

протокол на официалните езици. 

5. За изслушванията по параграфи 3 

и 4 се съставя пълен стенографски 

протокол. 

Обосновка 

Вследствие на последното изменение на член 194 пълните стенографски протоколи 

от пленарните заседания вече не съставят на всички езици. На равнище комисии 

постоянната практика относно диалога по парични въпроси е да има протокол на 

заседанията, който след това се превежда на три езика. 

Изменение  151 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 127 

 

Текст в сила Изменение 

Член 127 заличава се 

Препоръки относно общите насоки на 

икономическите политики 

 

1.  Препоръката на Комисията 

относно общите насоки на 

икономическите политики на 

държавите-членки и на Съюза се 

представя на компетентната 

комисия, която представя доклад на 

Парламента. 

 

2.  Съветът се кани да информира 

Парламента относно съдържанието 

на неговата препоръка и взетата от 

Европейския съвет позиция. 

 

Обосновка 

Следва да се заличи, тъй като не се прилага на практика.В действителност 

докладите по собствена инициатива на комисиите ECON и EMPL в тази област се 

основават на решението на Председателския съвет от 5 юли 2012 г.; 

Председателският съвет реши да одобри (годишно, автоматично и извън квотата) 

следните доклади по собствена инициатива: – след публикуването на годишния обзор 

на растежа и с оглед на пролетната среща на върха: Доклад по собствена 

инициатива на комисията ECON (+ комисията BUDG съгласно член 54), както и 

доклад по собствена инициатива на комисията EMPL (+ комисията BUDG съгласно 

член 54) – в началото на есента: доклад по собствена инициатива на комисията 

ECON за оценка на изпълнението на текущия семестър и осигуряване на принос за 

годишния обзор на растежа за следващата година. 
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Изменение  152 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 128 

 

Текст в сила Изменение 

Член 128 Член 128 

Въпроси с искане за устен отговор, 

последван от разисквания 

Въпроси с искане за устен отговор, 

последван от разисквания 

1. На Съвета или Комисията могат да 

бъдат задавани въпроси от комисия, 

политическа група или най-малко 

четиридесет членове на ЕП, като същите 

могат да отправят искане за 

включването на тези въпроси в дневния 

ред на Парламента. 

1 На Съвета, на Комисията или на 

заместник-председателя на 

Комисията/върховен представител на 

Съюза по въпросите на външните 

работи и политиката на сигурност 
могат да бъдат задавани въпроси от 

комисия, политическа група или най-

малко четиридесет членове на ЕП, като 

същите могат да отправят искане за 

включването на тези въпроси в дневния 

ред на Парламента. 

Въпросите се отправят в писмена форма 

чрез председателя на Парламента, който 

незабавно ги внася в Председателския 

съвет. 

Въпросите се отправят в писмена форма 

чрез председателя на Парламента, който 

незабавно ги внася в Председателския 

съвет. 

Председателският съвет решава дали и в 

какъв ред да бъдат включени въпросите 

в дневния ред.  Въпросите, които в срок 

от три месеца от постъпването им не са 

включени в дневния ред, отпадат. 

Председателският съвет решава дали да 

бъдат включени въпросите в проекта 

на дневен ред в съответствие с 

процедурата, предвидена в член 149. 

Въпросите, които в срок от три месеца 

от постъпването им не са включени в 

проекта на дневен ред, отпадат. 

2.  Въпросите към Комисията трябва 

да бъдат изпратени на тази 

институция най-малко една седмица 

преди заседанието, в чиито дневен ред е 

включен съответният въпрос, а 

въпросите към Съвета се изпращат най-

малко три седмици преди тази дата. 

2. Въпросите към Комисията и 

заместник-председателя на 

Комисията/върховен председател на 

Съюза по въпросите на външните 

работи и политиката на сигурност 
трябва да бъдат изпратени на адресата 

най-малко една седмица преди 

заседанието, в чийто дневен ред е 

включен съответният въпрос, а 

въпросите към Съвета се изпращат най-

малко три седмици преди тази дата. 

3.  Когато въпросите се отнасят за 

областите, посочени в член 42 от 

Договора за Европейския съюз, срокът 
по параграф 2 на настоящия член не се 

3. Когато въпросите се отнасят до 

общата политика на сигурност и 

отбрана, сроковете по параграф 2 не се 

прилагат и отговорът трябва да бъде 
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прилага и Съветът трябва да отговори 

достатъчно бързо, за да бъде 

Парламентът надлежно информиран. 

даден достатъчно бързо, за да бъде 

Парламентът надлежно информиран. 

4. Един от вносителите на въпроса 

може да го развие в рамките на пет 

минути. Отговорът се дава от един от 

членовете на съответната 

институция. 

4. Един от вносителите на въпроса 

може да го развие. Отговорът се дава от 

адресата. 

Вносителят на въпроса има право да 

използва цялото посочено време за 

изказване. 

 

5.  Разпоредбите на член 123, 

параграфи от 2 до 5 се прилагат mutatis 

mutandis. 

5. Разпоредбите на член 123, 

параграфи от 2 до 5б относно 

внасянето и гласуването на 

предложения за резолюции се прилагат 

mutatis mutandis. 

Обосновка 

Paragraph 1 is brought up to date, as following the entry into force of the Lisbon Treaty its 

text should include the possibility to submit Oral Questions to the Vice-President / High 

Representative Furthermore, the change made refloect the fact that the CoP does not decide 

on each and every Oral Question tabled, but simply adopts the Draft Agenda and Final Draft 

Agenda, including the possible Oral Questions. The reference to Rule 149 is introduced as the 

recommendation by the CCC referred to in Rule 149(1) includes a list of Oral Questions. 

In paragraph 2 the words "that institution" cannot be used anymore if the VP/HR is added, 

therefore it is suggested to use "addressee" like in Annex III to the Rules. 

Changes to paragraph 3 aim to increase the readability as this paragraph provides for two 

time limits. 

Paragraph 4 is modified as having speaking time for the authors of the Oral Question does 

not seem useful especially as the Rules of Procedure do not establish the speaking time for 

other speakers in Plenary (rapporteurs, rapporteurs for opinion, authors of the motions for 

resolutions of Rule 135, other institutions, etc.). Speaking time is agreed with political groups 

and indicated in the Agenda of the Plenary. In addition, as regards authors of oral questions, 

when there is more than one author (e.g. several OQs on the same subject or one OQ tabled 

by several political groups or committees, but not in the case of an OQ tabled by 40+ MEPs), 

speaking time for each author or co-author is 2 minutes, not 5. This is why the reference to 5 

minutes is deleted. 

The second subparagraph of paragraph 2 is deleted as it is valid in the case of a question 

tabled jointly by several committees or political groups, as ad hoc arrangements are frequent, 

e.g. for questions tabled jointly by several committees. 
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Изменение  153 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 129 

 

Текст в сила Изменение 

Член 129 Член 129 

Време за въпроси Време за въпроси 

1.  В рамките на всяка месечна сесия 

се отделя време за въпроси към 

Комисията в продължение на 90 минути 

по една или повече конкретни 

хоризонтални теми, за които се взема 

решение от Председателския съвет един 

месец преди месечната сесия. 

1. В рамките на всяка месечна сесия 

може да се отделя време за въпроси 

към Комисията в продължение на най-

много 90 минути по една или повече 

конкретни хоризонтални теми, за които 

се взема решение от Председателския 

съвет един месец преди месечната 

сесия. 

2.  Членовете на Комисията, които са 

поканени от Председателския съвет да 

участват, имат портфейл, свързан с 

конкретната хоризонтална тема или 

теми, по които ще им бъдат задавани 

въпроси. Броят на членовете на 

Комисията се ограничава до двама за 

всяка месечна сесия, с възможност за 

добавяне на трети в зависимост от 

конкретната хоризонтална тема или 

теми, избрани за времето за въпроси. 

2. Членовете на Комисията, които са 

поканени от Председателския съвет да 

участват, имат портфейл, свързан с 

конкретната хоризонтална тема или 

теми, по които ще им бъдат задавани 

въпроси. Броят на членовете на 

Комисията се ограничава до двама за 

всяка месечна сесия, с възможност за 

добавяне на трети в зависимост от 

конкретната хоризонтална тема или 

теми, избрани за времето за въпроси. 

3.  Времето за въпроси се 

организира в съответствие със 

система за жребий, подробно описана 

в приложение към настоящия 

правилник17. 

 

4.  В съответствие с насоките, 

установени от Председателския съвет, 

може да се отдели специално време за 

въпроси към Съвета, към председателя 

на Комисията, към заместник-

председателя на Комисията/върховен 

представител на Съюза по въпросите на 

външните работи и политиката на 

сигурност и към председателя на 

Еврогрупата. 

4. В съответствие с насоките, 

установени от Председателския съвет, 

може да се отдели специално време за 

въпроси към Съвета, към председателя 

на Комисията, към заместник-

председателя на Комисията/върховен 

представител на Съюза по въпросите на 

външните работи и политиката на 

сигурност и към председателя на 

Еврогрупата. 

 4a. Времето за въпроси не се 

разпределя предварително. 

Председателят на Парламента 

гарантира, доколкото е възможно, че 
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се предоставя възможност на членове 

на ЕП с различни политически 

възгледи и от различни държави 

членки да поставят въпроси.  

 4б. Членът на ЕП разполага с една 

минута за формулиране на въпроса, а 

членът на Комисията − с две минути 

за отговор. Членът на ЕП може да 

зададе уточняващ въпрос с 

продължителност 30 секунди, който 

е пряко свързан с основния въпрос. 

Членът на Комисията разполага с две 

минути за уточняващ отговор. 

 Въпросите и уточняващите въпроси 

трябва да бъдат пряко свързани с 

конкретната хоризонтална тема, 

определена съгласно параграф 1. 

Председателят може да вземе 

решение относно допустимостта на 

въпросите. 

__________________  

17 Вж. приложение II.  

Обосновка 

С промяната в параграф 4а се предлага да се използва процедурата за вземане на 

думата с вдигане на ръка. Параграф 4б приема съдържанието на параграфи 2 и 3 от 

приложение II. Вследствие на посочените промени приложението следва да се заличи. 

Изменение  154 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 130 

 

Текст в сила Изменение 

Член 130 Член 130 

Въпроси с искане за писмен отговор Въпроси с искане за писмен отговор 

1.  Всеки член на ЕП може да отправя 

към председателя на Европейския съвет, 

Съвета, Комисията или към заместник-

председателя на Комисията/върховен 

представител на Съюза по въпросите на 

външните работи и политиката на 

сигурност въпроси с искане за писмен 

отговор в съответствие с критериите, 

съдържащи се в приложение към 

настоящия правилник18. За 

1. Всеки член на ЕП може да отправя 

към председателя на Европейския съвет, 

Съвета, Комисията или към заместник-

председателя на Комисията/върховен 

представител на Съюза по въпросите на 

външните работи и политиката на 

сигурност въпроси с искане за писмен 

отговор в съответствие с критериите, 

съдържащи се в приложение към 

настоящия правилник18. За 
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съдържанието на въпросите отговарят 

единствено техните вносители. 

съдържанието на въпросите отговарят 

единствено техните вносители. 

2.  Въпросите се внасят чрез 

председателя на Парламента. При 

съмнения относно допустимостта на 

даден въпрос решение се взема от 

председателя. Решението на 

председателя се основава не само на 

разпоредбите на приложението, 

посочено в параграф 1, а и на всички 

разпоредбите на настоящия Правилник 

за дейността като цяло. Решението на 

Председателя се съобщава на вносителя. 

2. Въпросите се внасят чрез 

председателя на Парламента. При 

съмнения относно допустимостта на 

даден въпрос решение се взема от 

председателя на Парламента. Решението 

на председателя на Парламента се 

основава не само на разпоредбите на 

приложението, посочено в параграф 1, а 

и на всички разпоредбите на настоящия 

Правилник за дейността като цяло. 

Мотивираното решение на 

председателя на Парламента се 

съобщава на вносителя. 

3. Въпросите се внасят в електронен 

формат. Всеки член на ЕП може да 

внесе най-много пет въпроса на месец. 

3. Въпросите се внасят в електронен 

формат. Всеки член на ЕП може да 

внесе най-много двадесет въпроса в 

рамките на три последователни 

месеца. 

По изключение могат да се внасят 

допълнителни въпроси на хартиен 

носител, които се внасят и 

подписват лично от съответния член 

на ЕП в съответната служба на 

секретариата на Парламента. 

 

След срок, който изтича след една 

година, считано от началото на 

осмия парламентарен мандат, 

Председателският съвет прави 

оценка на правилата за 

допълнителните въпроси. 

 

Изразът „по изключение“ трябва да 

се тълкува в смисъл, че 

допълнителният въпрос се отнася до 

въпрос с неотложен характер и че 

внасянето на този въпрос не може да 

бъде отложено до следващия месец. 

Освен това броят на въпросите, 

внесени съгласно параграф 3, втора 

алинея, трябва да не надхвърля 

ограничението от пет въпроса на 

месец. 

 

 3a. Даден въпрос може да бъде 

подкрепен и от други членове на ЕП 

освен неговия вносител. Тези въпроси 

се приспадат единствено от квотата 
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на вносителя за въпроси съгласно 

параграф 3, но не и от квотата на 

подкрепящите ги членове на ЕП. 

4. Ако даден въпрос не може да 

получи отговор в определения срок, по 

искане на неговия вносител въпросът се 

включва в дневния ред на следващото 

заседание на компетентната комисия. 

Разпоредбите на член 129 се прилагат 

mutatis mutandis. 

4. Ако даден въпрос не може да 

получи отговор от адресата в срок от 

три седмици (въпрос от 

първостепенна важност) или шест 

седмици (въпрос, който не е от 

първостепенна важност) от 

предаването му на адресата, по 

искане на неговия вносител въпросът 

може да бъде включен в дневния ред на 

следващото заседание на компетентната 

комисия. 

Тъй като съгласно член 206, параграф 

1 председателите на парламентарни 

комисии разполагат с правото да 

свикват заседания на съответната 

комисия, с оглед добрата организация 

на дейността те имат право да 

вземат решение относно проектите 

на дневен ред на заседанията, които 

свикват. Това правомощие не засяга 

предвиденото в член 130, параграф 4 

тяхно задължение да включат в 

проекта на дневен ред за следващото 

заседание на комисията въпрос с 

искане за писмен отговор по искане на 

неговия вносител. Председателите на 

комисии обаче разполагат с правото 

на преценка да предложат, с оглед на 

политическите приоритети, дневния 

ред и процедурата за провеждане на 

заседанието (например процедура без 

разисквания с евентуално приемане на 

решение относно последващите 

действия или, по целесъобразност, 

препоръка за отлагане на въпросната 

точка за следващо заседание). 

 

5. На въпроси, които изискват 

незабавен отговор, но не и 

задълбочено проучване (въпроси от 

първостепенна важност), се дава 

отговор в срок от три седмици от 

изпращането им на адресатите. 

Всеки член на Парламента може да 

внася по един въпрос от първостепенна 

важност месечно. 

5. Всеки член на Парламента може да 

внася по един въпрос от първостепенна 

важност месечно. 
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На останалите въпроси (въпроси, 

които не са от първостепенна 

важност) се дава отговор в срок от 

шест седмици от датата на 

изпращането им на адресатите. 

 

6.  Въпросите и отговорите се 

публикуват на уеб сайта на Парламента. 

6. Въпросите и отговорите, 

включително евентуалните 

приложения, свързани с тях, се 

публикуват на уебсайта на Парламента. 

__________________ __________________ 

18 Вж. приложение IIІ. 18 Вж. приложение IIІ. 

Обосновка 

Several changes are made to this Rule. Paragraph 2 is aligned with Rule 136 paragraph 2. In 

practice, the author always receives an explanation of the reasons why the question was 

considered inadmissible by the President. 

Second subparagraph of paragraph 3 is deleted in accordance with the plenary decision of 29 

April 2015.The EP resolution of 29 April 2015 on Parliament's estimates of revenue and 

expenditure calls upon the EP"- to limit, for each Member, the number of parliamentary 

questions submitted in electronic format to a maximum of five questions per month (not taking 

into account the co-authors);- to abolish the possibility to submit any additional questions 

[...];- [...]- expects the revised rules to be applicable as of January 2016."On 9 September 

2015, the following interpretation was adopted:  "The expression 'by way of exception' is to 

be interpreted as meaning that the additional question concerns a matter of urgency and that 

the submission of that question cannot wait until the following month. Furthermore, the 

number of questions tabled under the second subparagraph of paragraph 3 must be smaller 

than the norm of five questions per month". In accordance wit the)CoP decision of 9 

December 2015, subparagraph 3 of paragraph 3 is also deleted.  

Subparagraph 4 of paragraph 3 is also deleted  because it is obsolete given that the 

additional questions are abolished.  

Changes to paragraph 4 aim at clarifying the provision. Currently, the application mutatis 

mutandis of Rule 129 raises doubts since the latest amendments thereto. Furthermore, since 

the increased number of written questions caused delays in the Institutions' replies, these 

written questions tend to appear more and more often on the committees' agendas, so it is 

suggested that the placement on the Committee agenda should not be automatic. 

Changes to paragraph 5 aim to correct the fact that the current text imposes an obligation on 

third parties. As regards the research needed as a criterion  for establishing the priority, 

practice shows that it is difficult to invoke it; the substance of the questions should give an 

indication whether it is a priority question or not. 

Изменение  155 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 131 
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Текст в сила Изменение 

Член 131 Член 131 

Въпроси с искане за писмен отговор към 

Европейската централна банка 

Въпроси с искане за писмен отговор към 

Европейската централна банка 

1.  Всеки член на ЕП може да отправя 

към Европейската централна банка най-

много шест въпроса на месец с искане 

за писмен отговор в съответствие с 

критериите, съдържащи се в 

приложение към настоящия 

правилник19. За съдържанието на 

въпросите отговарят единствено 

техните вносители. 

1.  Всеки член на ЕП може да отправя 

към Европейската централна банка най-

много шест въпроса на месец с искане 

за писмен отговор в съответствие с 

критериите, съдържащи се в 

приложение към настоящия 

правилник19. За съдържанието на 

въпросите отговарят единствено 

техните вносители. 

2.  Въпросите се внасят в писмена 

форма чрез председателя на 

компетентната комисия, който 

уведомява за тях Европейската 

централна банка. При съмнения относно 

допустимостта на даден въпрос решение 

се взема от председателя на 

компетентната комисия. Неговото 

решение се съобщава на вносителя. 

2.  Въпросите се внасят в писмена 

форма чрез председателя на 

компетентната комисия, който 

уведомява за тях Европейската 

централна банка. При съмнения относно 

допустимостта на даден въпрос решение 

се взема от председателя на 

компетентната комисия. Неговото 

решение се съобщава на вносителя. 

3. Въпросите и отговорите се 

публикуват на уеб сайта на Парламента. 

3. Въпросите и отговорите се 

публикуват на уебсайта на Парламента. 

4. Ако даден въпрос не е получил 

отговор в определения срок, по искане 

на неговия вносител въпросът се 

включва в дневния ред на следващото 

заседание на компетентната комисия, на 

което присъства председателят на 

Европейската централна банка. 

4. Ако даден въпрос не е получил 

отговор в срок от шест седмици, по 

искане на неговия вносител въпросът 

може да бъде включен в дневния ред на 

следващото заседание на компетентната 

комисия, на което присъства 

председателят на Европейската 

централна банка. 

__________________ _________________ 

19 Вж. Приложение ІІI. 19 Вж. Приложение ІІI. 

Обосновка 

Промяната в параграф 4 отразява практиката в комисията ECON да се иска отговор 

възможно най-скоро и във всеки случай в срок от 6 седмици. Освен това, подобно на 

промяната, която се извършва в член 130, параграф 4, се предлага включването в 

дневния ред на комисията ECON да не става автоматично.  
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Изменение  156 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 131 а (нов) 

 

Текст в сила Изменение 

 Член 131 а 

 Въпроси с искане за писмен отговор 

относно единния надзорен механизъм 

и Единния механизъм за 

преструктуриране 

 1. Член 131, параграфи 1, 2 и 3, се 

прилага mutatis mutandis по 

отношение на въпроси с искане за 

писмен отговор относно единния 

надзорен механизъм и Единния 

механизъм за преструктуриране. 

Броят на тези въпроси се приспада от 

максимално разрешения брой въпроси 

(шест), предвиден в член 131, 

параграф 1. 

 2. Ако даден въпрос не е получил 

отговор в срок от шест седмици, по 

искане на неговия вносител въпросът 

може да бъде включен в дневния ред 

на следващото заседание на 

компетентната комисия, на което 

присъства председателят на съвета 

на адресата. 

Обосновка 

Петдневният срок е посочен в Междуинституционалното споразумение с ЕЦБ. Вж. 

също забележката под член 130, параграф 4 относно включването в дневния ред на 

комисията. 

Изменение  157 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Дял V – глава 4 – заглавие 

 

Текст в сила Изменение 

ДОКЛАДИ НА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ДОКЛАДИ НА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ 

И ОРГАНИ 
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Изменение  158 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 132 

 

Текст в сила Изменение 

Член 132 Член 132 

Годишни доклади и други доклади на 

други институции 

Годишни доклади и други доклади на 

други институции или органи 

1.  Годишните доклади и другите 

доклади на други институции, по 

отношение на които Договорите 

предвиждат консултиране с 

Европейския парламент или за които по 

силата на други правни разпоредби се 

изисква становището на Парламента, се 

разглеждат в доклад, който се представя 

за обсъждане на пленарно заседание. 

1. Годишните доклади и другите 

доклади на други институции или 

органи, по отношение на които 

Договорите предвиждат консултиране с 

Европейския парламент или за които по 

силата на други правни разпоредби се 

изисква становището на Парламента, се 

разглеждат в доклад, който се представя 

за обсъждане на пленарно заседание. 

2.  Годишните доклади и другите 

доклади на други институции, които не 

попадат в приложното поле на параграф 

1, се разпределят на компетентната 

комисия, която може да предложи 

изготвянето на доклад по реда на член 

52. 

2. Годишните доклади и другите 

доклади на други институции или 

органи, които не попадат в приложното 

поле на параграф 1, се разпределят на 

компетентната комисия, която ги 

разглежда и може да внесе кратко 

предложение за резолюция на 

Парламента или да предложи 

изготвянето на доклад по реда на член 

52, ако счита, че Парламентът 

трябва да вземе отношение по важен 

въпрос, обхванат от докладите. 

Обосновка 

Предложената промяна в заглавието има за  цел да разшири обхвата на 

разпоредбата, тъй като „други органи“ има по-широко значение от „други 

институции“. 

Изменение  159 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 133 
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Текст в сила Изменение 

Член 133 Член 133 

Предложения за резолюции Предложения за резолюции 

1. Всеки член на Парламента може да 

внесе предложение за резолюция по 

въпрос, попадащ в кръга от дейности на 

Европейския съюз. 

1. Всеки член на Парламента може да 

внесе предложение за резолюция по 

въпрос, попадащ в кръга от дейности на 

Европейския съюз. 

Предложението не може да надвишава 

200 думи. 

Предложението не може да надвишава 

200 думи. 

 1а. Съдържанието на такова 

предложение не може: 

 – да съдържа решения по въпроси, 

за които в Правилника за дейността, 

по-конкретно член 46, се предвиждат 

други специални процедури и 

правомощия, или 

 – да разглежда въпроси, които са 

предмет на текущи процедури в 

Парламента. 

 1б. Всеки член на ЕП може да внася 

не повече от едно такова 

предложение месечно. 

 1в.  Предложението за резолюция се 

внася до председателя на 

Парламента, който проверява дали 

то отговаря на приложимите 

критерии. Ако председателят на 

Парламента определи 

предложението за допустимо, той 

обявява това на пленарно заседание и 

разпределя предложението на 

компетентната комисия. 

  

2. Компетентната комисия взема 

решение относно приложимата 

процедура. 

2. Компетентната комисия взема 

решение относно приложимата 

процедура, включително обединяване 

на предложението за резолюция с 

други предложения за резолюции или 

доклади, приемане на становище, 

което може да е под формата на 

писмо, или изготвяне на доклад 

съгласно член 52. Тя може също така 

да реши да не предприема никакви 
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действия във връзка с предложението 

за резолюция. 

Тя може да обедини предложението 

за резолюция с други предложения за 

резолюции или доклади. 

 

Тя може да приеме становище под 

формата на писмо. 

 

Тя може да реши да изготви доклад по 

реда на член 52. 

 

3.  Решенията на комисията и на 

Председателския съвет се съобщават на 

вносителите на предложението за 

резолюция. 

3. Решенията на председателя на 

ЕП, на комисията и на Председателския 

съвет се съобщават на вносителите на 

предложението за резолюция. 

4.  Докладът съдържа текста на 

предложението за резолюция. 

4. Докладът съдържа текста на 

предложението за резолюция. 

5.  Становищата под формата на 

писмо, адресирано до други институции 

на Европейския съюз, се изпращат от 

председателя на Парламента. 

5. Становищата под формата на 

писмо, адресирано до други институции 

на Европейския съюз, се изпращат от 

председателя на Парламента. 

6.  Вносителят или вносителите 

на предложение за резолюция, внесено 

по реда на член 123, параграф 2, член 

128, параграф 5 или член 135, параграф 

2, имат право да го оттеглят преди 

окончателното гласуване. 

 

7. Предложение за резолюция, 

внесено по реда на параграф 1, може да 

бъде оттеглено от неговия вносител или 

вносители, или от първия подписал 

предложението преди компетентната 

комисия да е взела решение съгласно 

параграф 2 за съставяне на доклад по 

предложението. 

7. Предложение за резолюция, 

внесено по реда на параграф 1, може да 

бъде оттеглено от неговия вносител или 

вносители, или от първия подписал 

предложението преди компетентната 

комисия да е взела решение съгласно 

параграф 2 за съставяне на доклад по 

предложението. 

След поемане по този начин на 

предложението от компетентната 

комисия, единствено тя е оправомощена 

да го оттегли, и то до началото на 

окончателното гласуване. 

След поемане по този начин на 

предложението от компетентната 

комисия, единствено тя е оправомощена 

да го оттегли, и то до началото на 

окончателното гласуване. 

8. Оттеглено предложение за 

резолюция може да се поеме и 

незабавно да се внесе повторно от 

политическа група, комисия или от 

толкова на брой членове на ЕП, 

колкото са необходими за внасянето 

на това предложение за разглеждане. 
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Комисиите са длъжни да 

гарантират, че внесените по реда на 

настоящия член предложения за 

резолюции, които отговарят на 

определените изисквания, са обект на 

последващи действия и надлежно се 

цитират в изготвените като краен 

резултат документи. 

 

Обосновка 

The changes proposed in paragraphs 1a and 1b take into account the fact that the number of 

motions for resolution has increased exponentially during the current term. According to 

some recent figures:38 motions for resolution tabled in 201182 in 201247 in 2013494 in  

2014and 737 in 2015 (855 including the ones that have not been published ). Over 90 % of 

these motions are tabled by a very small number of MEPs (less than 10), and nearly all 

motions for resolution have a counter part in a written question by the same author.In 2015, 

only one single motion for resolution was given follow up by a committee: the relevant 

committee decided to ask authorisation for an INI report on the subject.  

Changes to paragraph 2 (1) clarify that the enumeration in this paragraph is not exhaustive. 

Subaragraphs 2,3 and 4 of paragraph 2 are deleted here and moved into Rule 133(2). 

Paragraph 6 is deleted here and moved under Rule 123 as a new paragraph (5a) with slight 

modifications, so as to take into account other Rules which provide for the possibility of 

withdrawal of a motion for resolution as for example Rules 105 and 106.As this paragraph 

does not apply to motions tabled by individual Members, but only to motions tabled by a 

committee, political group or 40 Members, it is moved to Rule 123 as a new paragraph 4a. 

Likewise, pargraph 8 is deleted here and moved as modified under Rule 123 as a new 

paragraph 5b:“A withdrawn motion for a resolution may be taken over and retabled 

immediately by a group, a committee or the same number of Members as is entitled to table it. 

This provision applies also to resolutions tabled under Rules 105 and 106.” The suggested 

change aims to clarify that re-tabling also applies to resolutions objecting to DIA under Rules 

105 and 106. 

Изменение  160 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 134 

 

Текст в сила Изменение 

Член 134 заличава се 

Препоръки до Съвета  

1.  Политическа група или най-

малко четиридесет членове на 

Парламента могат да внасят 

предложение за препоръка до Съвета 

по въпросите, уредени в дял V от 
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Договора за Европейския съюз, или 

когато не е проведено допитване до 

Парламента относно международно 

споразумение, което попада в 

приложното поле на членове 108 или 

109. 

2. Тези предложения се изпращат 

за разглеждане от компетентната 

комисия. 

 

Когато е необходимо, комисията 

сезира Парламента в съответствие с 

определените в настоящия правилник 

процедури. 

 

3. Когато представя доклад, 

компетентната комисия представя 

на Парламента предложение за 

препоръка до Съвета, заедно с кратко 

изложение на мотивите и, когато е 

необходимо, становищата на 

комисиите, с които са проведени 

консултации. 

 

За прилагането на този параграф не 

се изисква предварително разрешение 

на Председателския съвет. 

 

4.  Прилагат се разпоредбите на 

член 113. 

 

Обосновка 

Този член се заличава, тъй като е обединен с член 113 в рамките на „главата относно 

външните отношения“. 

Изменение  161 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 135 

 

Текст в сила Изменение 

Член 135 Член 135 

Разисквания по случаи на нарушаване 

на правата на човека, демокрацията и 

принципа на правовата държава 

Разисквания по случаи на нарушаване 

на правата на човека, демокрацията и 

принципа на правовата държава 

1. Комисия, междупарламентарна 

делегация, политическа група или най-

малко четиридесет членове на 

Парламента могат в писмена форма да 

1. Комисия, междупарламентарна 

делегация, политическа група или най-

малко четиридесет членове на 

Парламента могат в писмена форма да 
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поискат от председателя да се проведат 

разисквания по неотложен случай на 

нарушаване на правата на човека, 

демокрацията и принципа на правовата 

държава (член 149, параграф 3). 

поискат от председателя да се проведат 

разисквания по неотложен случай на 

нарушаване на правата на човека, 

демокрацията и принципа на правовата 

държава. 

2. Въз основа на исканията по 

параграф 1 и в съответствие с 

разпоредбите на приложение IV 

Председателският съвет съставя списък 

на въпросите, които следва да бъдат 

включени в окончателния проект на 

дневен ред за следващото разискване по 

случаи на нарушаване на правата на 

човека, демокрацията и принципа на 

правовата държава. Общият брой на 

включените в дневния ред въпроси не 

може да надвишава три, в това число 

подвъпросите. 

2. Въз основа на исканията по 

параграф 1 и в съответствие с 

разпоредбите на приложение IV 

Председателският съвет съставя списък 

на въпросите, които следва да бъдат 

включени в окончателния проект на 

дневен ред за следващото разискване по 

случаи на нарушаване на правата на 

човека, демокрацията и принципа на 

правовата държава. Общият брой на 

включените в дневния ред въпроси не 

може да надвишава три, в това число 

подвъпросите. 

В съответствие с разпоредбите на член 

152 Парламентът може да реши да не 

разгледа даден въпрос, включен сред 

насрочените за разискване въпроси, и да 

го замени с друг, който не е включен в 

дневния ред. Предложенията за 

резолюции по избраните въпроси се 

внасят до края на деня, в който се 

приема дневният ред. Председателят 

определя точния срок за внасяне на 

такива предложения за резолюции. 

В съответствие с разпоредбите на член 

152 Парламентът може да реши да не 

разгледа даден въпрос, включен сред 

насрочените за разискване въпроси, и да 

го замени с друг, който не е включен в 

дневния ред. Предложенията за 

резолюции по избраните въпроси могат 

да бъдат внасяни от комисия, 

политическа група или най-малко 

четиридесет членове на ЕП до края на 

деня, в който се приема дневният ред. 

Председателят определя точния срок за 

внасяне на такива предложения за 

резолюции. 

3. Общото време за изказвания на 

политическите групи и независимите 

членове на ЕП се разпределя в 

съответствие с процедурата, предвидена 

в член 162, параграфи 4 и 5, в рамките 

на максималното време за разисквания, 

т.е. не повече от 60 минути за месечна 

сесия. 

3. Общото време за изказвания на 

политическите групи и независимите 

членове на ЕП се разпределя в 

съответствие с процедурата, предвидена 

в член 162, параграфи 4 и 5, в рамките 

на максималното време за разисквания, 

т.е. не повече от 60 минути за месечна 

сесия. 

Времето, което остава, след като се 

вземат предвид времето за представяне 

и гласуване на предложенията за 

резолюции и времето за евентуални 

изказвания на представители на 

Комисията и на Съвета, се разпределя 

между политическите групи и 

Времето, което остава, след като се 

вземат предвид времето за представяне 

на предложенията за резолюции и 

времето за евентуални изказвания на 

представители на Комисията и на 

Съвета, се разпределя между 

политическите групи и независимите 



 

 

 PE596.594/ 207 

 BG 

независимите членове на ЕП. членове на ЕП. 

4. Непосредствено след края на 

разискванията се провежда гласуване. 

Разпоредбите на член 183 не се 

прилагат. 

4. Непосредствено след края на 

разискванията се провежда гласуване. 

Разпоредбите на член 183 относно 

обясненията на вота не се прилагат. 

Гласуванията по реда на този член могат 

да бъдат проведени под формата на 

общо гласуване под ръководството на 

председателя и на Председателския 

съвет. 

Гласуванията по реда на този член могат 

да бъдат проведени под формата на 

общо гласуване под ръководството на 

председателя и на Председателския 

съвет. 

5.  Ако са внесени две или повече 

предложения за резолюции с един и 

същи предмет, се прилага процедурата 

по член 123, параграф 4. 

5. Ако са внесени две или повече 

предложения за резолюции с един и 

същи предмет, се прилага процедурата 

по член 123, параграфи 4 и 4а. 

6. Председателят на Парламента и 

председателите на политическите групи 

могат да решат да поставят на гласуване 

дадено предложение за резолюция, без 

да се провеждат разисквания. За 

вземането на такова решение се изисква 

единодушното съгласие на 

председателите на всички политически 

групи. 

6. Председателят на Парламента и 

председателите на политическите групи 

могат да решат да поставят на гласуване 

дадено предложение за резолюция, без 

да се провеждат разисквания. За 

вземането на такова решение се изисква 

единодушното съгласие на 

председателите на всички политически 

групи. 

Разпоредбите на членове 187, 188 и 190 

не се прилагат по отношение на 

предложения за резолюции, включени в 

дневния ред за разисквания по случаи на 

нарушаване на правата на човека, 

демокрацията и принципа на правовата 

държава. 

Разпоредбите на членове 187 и 188 не се 

прилагат по отношение на предложения 

за резолюции, включени в дневния ред 

за разисквания по случаи на нарушаване 

на правата на човека, демокрацията и 

принципа на правовата държава. 

Предложенията за резолюции се 

включват в дневния ред на 

разискванията по случаи на нарушаване 

на правата на човека, демокрацията и 

принципа на правовата държава само 

след приемане на списъка с въпросите. 

Предложенията за резолюции, които не 

могат да бъдат разгледани в рамките на 

предвиденото за това време, отпадат. 

Същото важи и за предложенията за 

резолюции, за които след искане по 

член 168, параграф 3 се установи липса 

на кворум. Разбира се, членовете на 

ЕП имат право повторно да внесат тези 

предложения за разглеждане в комисия 

съгласно член 133 или за разискването 

по случаи на нарушаване на правата на 

Предложенията за резолюции се 

включват в дневния ред на 

разискванията по случаи на нарушаване 

на правата на човека, демокрацията и 

принципа на правовата държава само 

след приемане на списъка с въпросите. 

Предложенията за резолюции, които не 

могат да бъдат разгледани в рамките на 

предвиденото за това време, отпадат. 

Същото важи и за предложенията за 

резолюции, за които след искане по 

член 168, параграф 3 се установи липса 

на кворум. Вносителите имат право 

повторно да внесат тези предложения за 

разглеждане в комисия съгласно член 

133 или за разискването по случаи на 

нарушаване на правата на човека, 
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човека, демокрацията и принципа на 

правовата държава на следващата 

месечна сесия. 

демокрацията и принципа на правовата 

държава на следващата месечна сесия. 

В дневния ред на разисквания по случаи 

на нарушаване на правата на човека, 

демокрацията и принципа на правовата 

държава не може да се включва въпрос, 

който вече е бил включен в дневния ред 

на същата месечна сесия. 

В дневния ред на разисквания по случаи 

на нарушаване на правата на човека, 

демокрацията и принципа на правовата 

държава не може да се включва въпрос, 

който вече е бил включен в дневния ред 

на същата месечна сесия. 

В настоящия правилник не се съдържат 

разпоредби, допускащи общо 

разискване по предложение за 

резолюция, внесено по реда на параграф 

2, алинея втора, и доклад на комисия по 

същия въпрос. 

В настоящия правилник не се съдържат 

разпоредби, допускащи общо 

разискване по предложение за 

резолюция, внесено по реда на 

параграф 2, алинея втора, и доклад на 

комисия по същия въпрос. 

* * *  

Когато е отправено искане по член 168, 

параграф 3 за установяване на 

наличието на кворум, искането е 

валидно само за предложението за 

резолюция, което предстои да се 

гласува, но не и за следващите 

предложения. 

Когато е отправено искане по член 168, 

параграф 3 за установяване на 

наличието на кворум, искането е 

валидно само за предложението за 

резолюция, което предстои да се 

гласува, но не и за следващите 

предложения. 

Обосновка 

Промените в параграф 3, втора алинея отразяват факта, че в действителност 

времето за гласуване не се приспада, докато кръстосаната препратка в параграф 5 

означава, че предложенията за резолюция съгласно член 135 могат да бъдат общи 

предложения. 

Чрез изменението на параграф 6, втора алинея ще се предостави възможност за 

прилагането на член 190 относно отсрочването на разискванията или на гласуването. 

Изменение  162 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 136 

 

Текст в сила Изменение 

Член 136 заличава се 

Писмени декларации  

1.  Най-малко 10 членове на 

Парламента от най-малко три 

политически групи могат да внесат 

писмена декларация от не повече от 
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200 думи, отнасяща се изключително 

до въпрос, който е от 

компетентността на Европейския 

съюз. Съдържанието на тази 

декларация не може да излиза извън 

формата на декларация. По-

конкретно тя не може да призовава 

за предприемане на каквито и да е 

законодателни действия, да съдържа 

решения по въпроси, за които в 

Правилника за дейността се 

предвиждат специални процедури и 

правомощия, или да разглежда 

въпроса за текущи процедури в 

Парламента. 

2.  Разрешението за предприемане 

на по-нататъшни действия се дава 

въз основа на обосновано решение на 

председателя съгласно параграф 1 във 

всеки един случай. Писмените 

декларации се публикуват на 

официалните езици на интернет 

сайта на Парламента и се 

разпространяват по електронен път 

до всички членове на ЕП. Те се 

вписват в електронен регистър, 

заедно с имената на лицата, които са 

ги подписали. Регистърът е публичен 

и е достъпен чрез интернет сайта на 

Парламента. Също така 

председателят съхранява 

подписаните писмени декларации на 

хартиен носител. 

 

3.  Всеки член на Парламента може 

да положи подписа си под декларация, 

която е вписана в електронния 

регистър. Подписът може да бъде 

оттеглен във всеки един момент в 

срок от три месеца след вписването 

на декларацията в регистъра. В 

случай на оттегляне на подпис 

съответният член на ЕП не може да 

положи отново своя подпис под 

декларацията. 

 

4.  Когато в края на срока от три 

месеца от вписването й в регистъра 

дадена декларация е подписана от 

мнозинството от членовете на 
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Парламента, председателят 

уведомява за това Парламента. Без 

това да задължава Парламента, 

декларацията се публикува в 

протокола от заседанието съвместно 

с имената на подписалите я. 

5.  Процедурата се закрива с 

предаването, в края на месечната 

сесия, на декларацията заедно с 

имената на подписалите я членове на 

ЕП на нейните адресати. 

 

6.  Когато институциите, към 

които е адресирана приетата 

декларация, в срок от три месеца след 

получаването й не информират 

Парламента за това, какви мерки 

възнамеряват да предприемат, по 

искане на някой от авторите на 

декларацията въпросът се включва в 

дневния ред на следващото заседание 

на компетентната комисия. 

 

7.  Писмена декларация, която е 

била вписана в регистъра в 

продължение на повече от три месеца 

и не е подписана от най-малко 

половината от членовете на 

Парламента, отпада, без да има 

възможност за продължаване на този 

тримесечен срок. 

 

Изменение  163 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Дял V – глава 5 (нова)  

 

Текст в сила Изменение 

 ГЛАВА 5A 

 КОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ 

ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ 

 (Въвежда се след член 136) 

Обосновка 

Членове 137—139 не са на най-подходящото място в глава, озаглавена „Резолюции и 

препоръки“. Поради това се създава нова глава 5А. 
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Изменение  164 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 137 

 

Текст в сила Изменение 

Член 137 Член 137 

Консултации с Европейския 

икономически и социален комитет 

Консултации с Европейския 

икономически и социален комитет 

1.  Ако Договорът за 

функционирането на Европейския съюз 

предвижда консултации с Европейския 

икономически и социален комитет, 

председателят започва процедурата на 

консултация и информира Парламента 

относно това. 

1.  Ако Договорът за 

функционирането на Европейския съюз 

предвижда консултации с Европейския 

икономически и социален комитет, 

председателят започва процедурата на 

консултация и информира Парламента 

относно това. 

2. Всяка комисия може да поиска да 

се проведат консултации с Европейския 

икономически и социален комитет по 

проблеми от общ характер или по 

конкретен въпрос. 

2. Всяка комисия може да поиска да 

се проведат консултации с Европейския 

икономически и социален комитет по 

проблеми от общ характер или по 

конкретен въпрос. 

Комисията определя срок, в който 

Европейският икономически и социален 

комитет да изрази становището си. 

Комисията определя срок, в който 

Европейският икономически и социален 

комитет да изрази становището си. 

Исканията за консултации с 

Европейския икономически и социален 

комитет се одобряват от Парламента 

без да се провеждат разисквания. 

Исканията за консултации с 

Европейския икономически и социален 

комитет се обявяват пред Парламента 

на следващата му месечна сесия и се 

считат за одобрени, освен ако 

политическа група или най-малко 

четиридесет членове на Парламента 

поискат в рамките на 24 часа от 

обявяването исканията да се 

поставят на гласуване. 

3.  Изпратените от Европейския 

икономически и социален комитет 

становища се изпращат за разглеждане 

от компетентната комисия. 

3.  Изпратените от Европейския 

икономически и социален комитет 

становища се изпращат за разглеждане 

от компетентната комисия. 

Обосновка 

Прозрачността на процедурата може да бъде подобрена чрез обявяване в пленарна 

зала на точния обхват на консултацията, поискана от комисията. Ако се прави 

такова обявяване на искането, би могло също да се предвиди използването на 

процедурата на мълчаливо съгласие, която понастоящем се използва в други области 

(делегирани актове, тълкуване на Правилника за дейността, поправки): ако не е 
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повдигнато възражение в определен срок, започващ след обявяването, искането за 

консултация се счита за одобрено; ако се повдигне възражение в съответния срок, 

искането се поставя на гласуване. 

Изменение  165 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 138 

 

Текст в сила Изменение 

Член 138 Член 138 

Консултации с Комитета на регионите Консултации с Комитета на регионите 

1. Ако Договорът за 

функционирането на Европейския съюз 

предвижда консултации с Комитета на 

регионите, председателят започва 

процедурата на консултация и 

информира Парламента относно това. 

1. Ако Договорът за 

функционирането на Европейския съюз 

предвижда консултации с Комитета на 

регионите, председателят започва 

процедурата на консултация и 

информира Парламента относно това. 

2. Всяка комисия може да поиска да 

се проведат консултации с Комитета на 

регионите по проблеми от общ характер 

или по конкретен въпрос. 

2. Всяка комисия може да поиска да 

се проведат консултации с Комитета на 

регионите по проблеми от общ характер 

или по конкретен въпрос. 

Комисията определя срок, в който 

Комитетът на регионите да изрази 

становището си. 

Комисията определя срок, в който 

Комитетът на регионите да изрази 

становището си. 

Исканията за консултации с Комитета 

на регионите се одобрява от 

Парламента без да се провеждат 

разисквания. 

Исканията за консултации с Комитета 

на регионите се обявяват пред 

Парламента на следващата му 

месечна сесия и се считат за 

одобрени, освен ако политическа група 

или най-малко четиридесет членове 

на Парламента поискат в рамките на 

24 часа от обявяването те да се 

поставят на гласуване. 

3. Изпратените от Комитета на 

регионите становища се изпращат за 

разглеждане от компетентната комисия. 

3. Изпратените от Комитета на 

регионите становища се изпращат за 

разглеждане от компетентната комисия. 

Обосновка 

Прозрачността на процедурата може да бъде подобрена чрез обявяване в пленарна 

зала на точния обхват на консултацията, поискана от комисията. Ако се прави 

такова обявяване на искането, би могло също да се предвиди използването на 

процедурата на мълчаливо съгласие, която понастоящем се използва в други области 

(делегирани актове, тълкуване на Правилника за дейността, поправки): ако не е 

повдигнато възражение в срок, започващ след обявяването, искането за консултация 
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се счита за одобрено; всеки път, когато се повдигне възражение в този срок, 

искането се поставя на гласуване. 

Изменение  166 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 140 

 

Текст в сила Изменение 

Член 140 Член 140 

Междуинституционални споразумения Междуинституционални споразумения 

1. Парламентът може да сключва 

споразумения с други институции в 

контекста на прилагане на Договорите 

или с оглед на усъвършенстването или 

изясняването на процедури. 

1. Парламентът може да сключва 

споразумения с други институции в 

контекста на прилагане на Договорите 

или с оглед на усъвършенстването или 

изясняването на процедури. 

Тези споразумения могат да бъдат под 

формата на съвместни декларации, 

размяна на писма, кодекси за поведение 

или други подходящи актове. Те се 

подписват от председателя след 

разглеждането им от комисията, 

компетентна по конституционните 

въпроси и одобряването им от 

Парламента. Те могат да бъдат 

приложени към настоящия 

правилник за сведение. 

Тези споразумения могат да бъдат под 

формата на съвместни декларации, 

размяна на писма, кодекси за поведение 

или други подходящи актове. Те се 

подписват от председателя след 

разглеждането им от комисията, 

компетентна по конституционните 

въпроси, и след одобряването им от 

Парламента.  

2. Когато такива споразумения 

предполагат изменение на 

съществуващи процедурни права или 

задължения, или създават нови 

процедурни права или задължения за 

членовете или за органите на 

Парламента, или по друг начин 

предполагат изменение или тълкуване 

на настоящия правилник, в съответствие 

с член 226, параграфи 2—6, въпросът се 

отнася за разглеждане от компетентната 

комисия преди подписване на 

споразумението. 

2. Когато такива споразумения 

предполагат изменение на 

съществуващи процедурни права или 

задължения или създават нови 

процедурни права или задължения за 

членовете или за органите на 

Парламента, или по друг начин 

предполагат изменение или тълкуване 

на настоящия правилник, в съответствие 

с член 226, параграфи 2—6 въпросът се 

отнася за разглеждане от компетентната 

комисия преди подписване на 

споразумението. 

Изменение  167 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 141 
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Текст в сила Изменение 

Член 141 Член 141 

Производства пред Съда на 

Европейския съюз 

Производства пред Съда на 

Европейския съюз 

1. В предвидените в Договорите и в 

Статута на Съда на Европейския съюз 

срокове за предявяване на искове от 

институциите на Съюза или от 

физически или юридически лица, 

Парламентът прави преглед на 

законодателството на Съюза и на 

мерките за неговото прилагане, за да се 

гарантира пълното зачитане на 

разпоредбите на Договорите, по-

специално в частта им относно правата 

на Парламента. 

1. В предвидените в Договорите и в 

статута на Съда на Европейския съюз 

срокове за предявяване на искове от 

институциите на Съюза или от 

физически или юридически лица 

Парламентът прави преглед на 

законодателството на Съюза и неговото 

прилагане, за да се гарантира пълното 

зачитане на разпоредбите на 

Договорите, по-специално в частта им 

относно правата на Парламента. 

2.  Компетентната комисия 

докладва на Парламента, при 

необходимост устно, когато счита, че е 

налице нарушение на правото на Съюза. 

2. Комисията, компетентна по 

правните въпроси, докладва на 

Парламента, при необходимост устно, 

когато счита, че е налице нарушение на 

правото на Съюза. По целесъобразност 

тя може да изслуша становищата на 

водещата комисия. 

3. Председателят предявява иск от 

името на Парламента в съответствие с 

препоръката на компетентната 

комисия. 

3. Председателят предявява иск от 

името на Парламента в съответствие с 

препоръката на комисията, 

компетентна по правните въпроси. 

В началото на следващата месечна сесия 

Председателят може да постави на 

сезира Парламента с въпроса за 

поддържането на иска. Ако 

Парламентът вземе решение срещу 

поддържането на иска с мнозинство от 

подадените гласове, председателят 

оттегля иска. 

В началото на следващата месечна сесия 

председателят може да сезира 

Парламента с въпроса за поддържането 

на иска. Ако Парламентът вземе 

решение срещу поддържането на иска с 

мнозинство от подадените гласове, 

председателят оттегля иска. 

Ако председателят предяви иск 

противно на препоръката на 

компетентната комисия, в началото на 

следващата месечна сесия той 

задължително сезира Парламента 

въпроса за поддържането на иска. 

Ако председателят предяви иск 

противно на препоръката на 

компетентната комисия, в началото на 

следващата месечна сесия той 

задължително сезира Парламента с 

въпроса за поддържането на иска. 

4. Председателят представя бележки 

или встъпва от името на Парламента в 

съдебни производства, след като се 

консултира с компетентната 

4. Председателят представя бележки 

или встъпва от името на Парламента в 

съдебни производства, след като се 

консултира с комисията, 
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комисия. компетентна по правните въпроси. 

Ако председателят възнамерява да се 

отклони от препоръката на 

компетентната комисия, той 

информира за това компетентната 

комисия и отнася въпроса за 

разглеждане от Председателския съвет, 

като излага своите мотиви. 

Ако председателят възнамерява да се 

отклони от препоръката на комисията, 

компетентна по правните въпроси, 

той я информира за това и отнася 

въпроса за разглеждане от 

Председателския съвет, като излага 

своите мотиви. 

Когато Председателският съвет счита, 

че по изключение Парламентът не 

следва да представи бележки или да 

встъпи в дело пред Съда на 

Европейския съюз, когато под въпрос е 

поставена действителността на приет от 

Парламента акт, въпросът незабавно се 

поставя на обсъждане в пленарно 

заседание. 

Когато Председателският съвет счита, 

че по изключение Парламентът не 

следва да представи бележки или да 

встъпи в дело пред Съда на 

Европейския съюз, когато под въпрос е 

поставена действителността на приет от 

Парламента акт, въпросът незабавно се 

отнася до Парламента за обсъждане. 

В неотложни случаи председателят 

може да предприеме предохранителни 

действия с оглед спазване на 

определените от съответния съд 

срокове. В такива случаи 

предвидената в настоящия параграф 

процедура се прилага при първа 

възможност. 

 

Никоя от разпоредбите на правилника 

не възпрепятства компетентната 

комисия да взема решения относно 

подходящата процедура за 

своевременно предаване на нейната 

препоръка в неотложни случаи. 

Никоя от разпоредбите на правилника 

не възпрепятства компетентната 

комисия да взема решения относно 

подходящата процедура за 

своевременно предаване на нейната 

препоръка в неотложни случаи. 

В член 108, параграф 6 от Правилника 

за дейността се установява 

специална процедура за решението на 

Парламента относно упражняването 

на правото му да поиска от Съда, по 

силата на член 218, параграф 11 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз, становище 

относно съвместимостта на дадено 

международно споразумение с 

Договорите. Тази разпоредба 

представлява lex specialis, който има 

предимство пред общото правило, 

установено в член 141. 

 

Когато става дума за упражняването на 

правата на Парламента пред Съда на 

Когато става дума за упражняването на 

правата на Парламента пред Съда на 
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Европейския съюз и въпросният акт не 

попада в обхвата на член 141, 

процедурата, предвидена в този член, се 

прилага по аналогия. 

Европейския съюз и въпросният акт не 

попада в обхвата на член 141, 

процедурата, предвидена в този член, се 

прилага по аналогия. 

 4a. В неотложни случаи, по 

възможност след като се консултира 

с председателя и докладчика на 

комисията, компетентна по 

правните въпроси, председателят 

може да предприеме предохранителни 

действия с оглед на спазването на 

съответните срокове. В такива 

случаи процедурата, предвидена в 

параграф 3 или 4, според случая, се 

прилага при първа възможност. 

 4б. Комисията, компетентна по 

правните въпроси, определя 

принципите, които тя ще използва за 

прилагането от нейна страна на 

настоящия член. 

Обосновка 

The changes in paragraph 4(4) aim at making the urgent procedure of a general application  

as in practice, precautionary action might be necessary in any case, i.e. also in relation to the 

direct actions referred to in paragraph 3.  

The changes in paragraph 4 (4b) aim to ratify the existence of the 'Guidelines for the 

application of Rule 141 of the Rules of Procedure', drafted in cooperation with the Legal 

Service, and adopted by the Coordinators of the Committee on Legal Affairs on  24 February 

2015 . Recommendations made to the President under this Rule have constantly referred to 

these Guidelines since their adoption.  

The deletion of the interpretation reflect the change to Rule 108(6) (according to which the 

President may request the opinion of the committee responsible for legal affairs before 

Parliament votes on a proposal to seek an opinion from the Court of Justice on the 

compatibility of an international agreement with the Treaties).  

Изменение  168 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 143 

 

Текст в сила Изменение 

Член 143 Член 143 

Конференция на комисиите по 

европейски въпроси (КОСАК) 

Конференция на парламентарните 

комисии по европейските въпроси 
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(КОСАК) 

1. По предложение на председателя, 

Председателският съвет определя 

членовете и може да възлага мандат на 

делегацията на Парламента в КОСАК. 

Делегацията се ръководи от заместник-

председателя на Европейския 

парламент, отговарящ за отношенията с 

националните парламенти, и от 

председателя на комисията, 

компетентна по институционалните 

въпроси. 

1. По предложение на председателя 

Председателският съвет определя 

членовете и може да възлага мандат на 

делегацията на Парламента в КОСАК. 

Делегацията се ръководи от заместник-

председателя на Европейския 

парламент, отговарящ за отношенията с 

националните парламенти, и от 

председателя на комисията, 

компетентна по конституционните  

въпроси. 

2. Останалите членове на 

делегацията се избират в зависимост от 

обсъжданите теми на заседанието на 

КОСАК и включват, доколкото е 

възможно, представители на комисиите, 

компетентни по тези въпроси. След 

всяко заседание делегацията 

представя доклад. 

 2. Останалите членове на 

делегацията се избират в зависимост от 

обсъжданите теми на заседанието на 

КОСАК и включват, доколкото е 

възможно, представители на комисиите, 

компетентни по тези въпроси. 

3.  Надлежно се взема предвид 

общият политически баланс в рамките 

на Парламента. 

3.  Надлежно се взема предвид 

общият политически баланс в рамките 

на Парламента. 

 3a. Делегацията представя доклад 

на Председателския съвет след всяко 

заседание на КОСАК. 

Обосновка 

Пълното наименование на КОСАК тук идва от Протокол № 9 към Договора от 

Амстердам. То не съответства на наименованието, дадено в член 10 от Протокол 

№ 1 към ДЕС и ДФЕС, т.е. „Конференция на парламентарните органи, 

специализирани по въпросите на Европейския съюз“, или в Правилника за дейността 

на КОСАК (ОВ C 229, 4.8.2011 г., стр. 1), т.е. „Конференцията на комисиите по 

европейските въпроси на парламентите на Европейския съюз“.  Подобни разлики се 

наблюдават в другите езикови версии на Правилника за дейността на Европейския 

парламент. 

Изменение  169 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 146 

 

Текст в сила Изменение 

Член 146 Член 146 

Свикване на Парламента Свикване на Парламента 
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1. Парламентът се събира, без да се 

налага да бъде свикван, във вторник 

през втората седмица на месец март 

всяка година и сам определя 

продължителността на прекъсванията 

между сесиите. 

1. В съответствие с първия 

параграф от член 229 от Договора за 

функционирането на Европейския 

съюз Парламентът се събира, без да се 

налага да бъде свикван, във вторник 

през втората седмица на месец март 

всяка година. Той сам определя 

продължителността на прекъсванията 

между сесиите. 

2. Освен това, Парламентът се 

събира, без да се налага да бъде 

свикван, във вторник през първата 

седмица след изтичането на един месец 

от края на срока, посочен в член 10, 

параграф 1 от Акта от 20 септември 

1976 г. 

2. Освен това Парламентът се 

събира, без да се налага да бъде 

свикван, във вторник през първата 

седмица след изтичането на един месец 

от края на срока, посочен в член 10, 

параграф 1 от Акта от 20 септември 

1976 г. 

3.  Председателският съвет може с 

мотивирано решение, взето най-малко 

петнадесет дни преди определената 

преди това от Парламента дата за 

възобновяване на сесията, да променя 

продължителността на прекъсванията, 

определена в съответствие с параграф 1; 

въпреки това, датата за възобновяване 

на сесията не може да се отлага с повече 

от две седмици. 

3.  Председателският съвет може с 

мотивирано решение, взето най-малко 

петнадесет дни преди определената 

преди това от Парламента дата за 

възобновяване на сесията, да променя 

продължителността на прекъсванията, 

определена в съответствие с параграф 1; 

въпреки това датата за възобновяване на 

сесията не може да се отлага с повече от 

две седмици. 

4. По изключение, след провеждане 

на консултации с Председателския 

съвет, председателят може да свика 

Парламента по искане на мнозинството 

от неговите членове или по искане на 

Комисията или Съвета. 

4. По изключение, след провеждане 

на консултации с Председателския 

съвет председателят може да свика 

Парламента по искане на мнозинството 

от неговите членове или по искане на 

Комисията или Съвета. 

По изключение, с одобрението на 

Председателския съвет, председателят 

може да свика Парламента в неотложни 

случаи. 

По изключение, и с одобрението на 

Председателския съвет председателят 

може да свика Парламента в неотложни 

случаи. 

Изменение  170 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 148 

 

Текст в сила Изменение 

Член 148 Член 148 

Присъствие на членовете на ЕП на 

пленарни заседания 

Присъствие на членовете на ЕП на 

пленарни заседания 
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1. За всяко заседание се изготвя 

присъствен списък, в който членовете 

на ЕП трябва да се подписват. 

1. За всяко заседание се изготвя 

присъствен списък, в който членовете 

на ЕП трябва да се подписват. 

2. Имената на присъстващите 

членове на ЕП, според присъствения 

списък, се отбелязват в протокола от 

всяко заседание като „присъстващи“. 

Имената на членовете на ЕП, чието 

отсъствие е извинено от председателя, 

се отбелязват в протокола от всяко 

заседание като „извинени“. 

2. Имената на членовете на ЕП, 

регистрирани като присъстващи в 
присъствения списък, се отбелязват в 

протокола от всяко заседание като 

„присъстващи“. Имената на членовете 

на ЕП, чието отсъствие е извинено от 

председателя, се отбелязват в протокола 

от всяко заседание като „извинени“. 

Обосновка 

Промяната следва по-близко френския текст „Les noms des députés dont la présence est 

attestée par cette feuille de présence sont consignés comme "présents" ...“. 

Изменение  171 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 149 

 

Текст в сила Изменение 

Член 149 Член 149 

Проект на дневен ред Проект на дневен ред 

1. Преди всяка месечна сесия 

проектът на дневен ред се изготвя от 

Председателския съвет въз основа на 

препоръките на Съвета на 

председателите на комисии, като се 

взема предвид договорената работна 

програма на Комисията, посочена в 

член 37. 

1. Преди всяка месечна сесия 

проектът на дневен ред се изготвя от 

Председателския съвет въз основа на 

препоръките на Съвета на 

председателите на комисии. 

По покана на председателя, Комисията 

и Съветът могат да присъстват на 

обсъждането на проекта на дневен ред в 

рамките на Председателския съвет. 

По покана на председателя Комисията и 

Съветът могат да присъстват на 

обсъждането на проекта на дневен ред в 

рамките на Председателския съвет. 

2. В проекта на дневен ред може да 

се посочи времето за гласуване на някои 

от точките, подлежащи на обсъждане. 

2. В проекта на дневен ред може да 

се посочи времето за гласуване на някои 

от точките, подлежащи на обсъждане. 

3.  В проекта могат да се 

предвидят един или два периода с 

максимална обща продължителност 

60 минути, определени за разисквания 

по случаи на нарушаване на правата 

на човека, демокрацията и принципа 
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на правовата държава по член 135. 

4.  Окончателният проект на дневен 

ред се раздава на членовете на 

Парламента най-малко три часа преди 

началото на съответната месечна сесия. 

4. Окончателният проект на дневен 

ред се предоставя на разположение на 

членовете на Парламента най-малко три 

часа преди началото на съответната 

месечна сесия. 

Обосновка 

Последната част на изречението в параграф 1 ще бъде заличена, за да се избегне 

възможен конфликт с каквито и да е промени в член 37 вследствие на новото 

междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество. 

Изменение  172 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 150 

 

Текст в сила Изменение 

Член 150 Член 150 

Процедура в пленарната зала без 

изменения и разисквания 

Процедура в пленарната зала без 

изменения и разисквания 

1. Всяко предложение за 

законодателен акт (първо четене) и 

всяко незаконодателно предложение 

за резолюция, приети в рамките на 

комисия, за които "против" са 

гласували по-малко от една десета от 

членовете на комисията, се включва в 

дневния ред на Парламента за гласуване 

без изменения. 

1. Когато даден доклад е приет в 

рамките на комисия, като „против“ са 

гласували по-малко от една десета от 

членовете на комисията, той се 

включва в дневния ред на Парламента за 

гласуване без изменения. 

Тази точка се гласува „ан блок“, освен 

ако преди съставянето на окончателния 

проект на дневен ред политическа група 

или отделни членове на ЕП, които 

заедно съставляват една десета от 

членовете на Парламента, писмено са 

поискали по точката да могат да се 

внасят изменения. В този случай 

председателят определя срока за 

тяхното внасяне. 

Тази точка се гласува „ан блок“, освен 

ако преди съставянето на окончателния 

проект на дневен ред политическа група 

или отделни членове на ЕП, които 

заедно съставляват една десета от 

членовете на Парламента, писмено са 

поискали по точката да могат да се 

внасят изменения. В този случай 

председателят определя срока за 

тяхното внасяне. 

2. По точките, включени в 

окончателния проект на дневен ред за 

гласуване без изменение, не се 

провеждат разисквания, освен ако при 

приемането на дневния ред в началото 

2. По точките, включени в 

окончателния проект на дневен ред за 

гласуване без изменение, не се 

провеждат разисквания, освен ако при 

приемането на дневния ред в началото 
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на месечната сесия Парламентът реши 

друго по предложение на 

Председателския съвет или по искане на 

политическа група или на най-малко 

четиридесет членове на Парламента. 

на месечната сесия Парламентът реши 

друго по предложение на 

Председателския съвет или по искане на 

политическа група или на най-малко 

четиридесет членове на Парламента. 

3. При съставяне на окончателния 

проект на дневен ред за месечната 

сесия, Председателският съвет може да 

предложи разглеждането и на други 

точки без изменения или разисквания. 

При приемане на дневния ред, 

Парламентът може да не приеме нито 

едно от тези предложения, ако 

политическа група или най-малко 

четиридесет членове на ЕП са 

депозирали писмени възражения най-

малко един час преди началото на 

месечната сесия. 

3. При съставяне на окончателния 

проект на дневен ред за месечната сесия 

Председателският съвет може да 

предложи разглеждането и на други 

точки без изменения или разисквания. 

При приемане на дневния ред 

Парламентът може да не приеме нито 

едно от тези предложения, ако 

политическа група или най-малко 

четиридесет членове на ЕП са 

депозирали писмени възражения най-

малко един час преди началото на 

месечната сесия. 

4. Когато дадена точка се разглежда 

без разисквания, докладчикът или 

председателят на компетентната 

комисия може непосредствено преди 

гласуването да направи изказване с 

продължителност от не повече от две 

минути. 

4. Когато дадена точка се разглежда 

без разисквания, докладчикът или 

председателят на компетентната 

комисия може непосредствено преди 

гласуването да направи изказване с 

продължителност от не повече от две 

минути. 

Обосновка 

Промените в параграф 1 отразяват факта, че настоящото тълкуване и прилагане на 

обхвата на член 150 е твърде широко: COD (първо четене), CNS, APP, NLE, INI, IMM, 

BUDG, REGL. Всъщност това се прилага за всички доклади, приети в комисия. 

Понастоящем само проектопредложенията за резолюции, препоръките за второ 

четене и проектопрепоръките на Съвета са изключени от обхвата му. 

Изменение  173 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 152 

 

Текст в сила Изменение 

Член 152 Член 149a 

Приемане и изменение на дневния ред Приемане и изменение на дневния ред 

1. В началото на всяка месечна сесия 

Парламентът приема с решение 

окончателния проект на дневен ред.  

Изменения могат да се предлагат от 

комисия, политическа група или най-

1. В началото на всяка месечна сесия 

Парламентът приема своя дневен ред. 

Изменения на окончателния проект на 

дневен ред могат да се предлагат от 

комисия, политическа група или най-
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малко четиридесет членове на ЕП. 

Всяко такова предложение трябва да 

бъде получено от председателя най-

малко един час преди началото на 

месечната сесия. Председателят може да 

даде думата на вносителя на 

предложението, на един изказващ се 

"за" и на един изказващ се "против" 

предложението, като всеки от тях 

разполага с не повече от една минута за 

изказване. 

малко четиридесет членове на ЕП. 

Всяко такова предложение трябва да 

бъде получено от председателя най-

малко един час преди началото на 

месечната сесия. Председателят може да 

даде думата на вносителя на 

предложението и на един изказващ се 

„против“ предложението, като всеки от 

тях разполага с не повече от една 

минута за изказване. 

2. Веднъж приет, дневният ред не 

може да се изменя, освен по реда на 

член 154 или членове 187 до 191 или по 

предложение на председателя. 

2. Веднъж приет, дневният ред не 

може да се изменя, освен по реда на 

член 154 или членове 187 до 191 или по 

предложение на председателя. 

В случай на отхвърляне на процедурно 

предложение за изменение на дневния 

ред, същото предложение не може да се 

внася повторно през същата месечна 

сесия. 

В случай на отхвърляне на процедурно 

предложение за изменение на дневния 

ред същото предложение не може да се 

внася повторно през същата месечна 

сесия. 

3. Преди да закрие заседанието, 

председателят обявява датата, часа и 

дневния ред на следващото заседание. 

3. Преди да закрие заседанието, 

председателят обявява датата, часа и 

дневния ред на следващото заседание. 

(Този член се премества 

непосредствено след член 149, тъй 

като засяга проекта на дневен ред.) 

Обосновка 

Изменение  174 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 153 а (нов) 

 

Текст в сила Изменение 

 Член 153 a 

 Разискване по актуален въпрос по 

искане на политическа група 

 1. На всяка месечна сесия един или 

два периода, всеки от които с 

минимална продължителност 60 

минути, се определят в проекта на 

дневен ред за разисквания по актуален 

въпрос от основен интерес за 

политиката на Европейския съюз. 
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 2. Всяка политическа група има 

правото да предложи актуален 

въпрос по свой избор за поне едно 

такова разискване на година. 

Председателският съвет гарантира 

справедливо разпределение между 

политическите групи в рамките на 

една година при упражняването на 

това право. 

 3. Политическите групи изпращат 

актуалния въпрос, избран от тях, в 

писмена форма на председателя преди 

съставянето на окончателния проект 

на дневен ред от Председателския 

съвет. Член 38, параграф 1 относно 

правата, свободите и принципите, 

признати в член 6 от Договора за 

Европейския съюз, и ценностите, 

провъзгласени в член 2 от него, се 

зачитат напълно. 

 4. Председателският съвет 

определя времето за провеждане на 

такива разисквания. Той може да 

реши с мнозинство от четири пети 

от членовете на Европейския 

парламент да отхвърли въпрос, 

представен от група. 

 5. Въведение към разискванията се 

прави от представител на 

политическата група, която е 

предложила актуалния въпрос. 

Времето за изказвания след това 

въведение се разпределя в 

съответствие с член 162, параграфи 4 

и 5. 

 6. Разискванията приключват без 

да се приема резолюция. 

Изменение  175 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 154 

 

Текст в сила Изменение 

Член 154 Член 154 

Неотложна процедура Неотложна процедура 
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1. Искане за третирането като 

неотложни на разискванията по 

предложение, по което съгласно член 

47, параграф 1 са били проведени 

консултации с Парламента, може да се 

отправя до Парламента от председателя, 

комисия, политическа група, най-малко 

четиридесет членове на ЕП, Комисията 

или Съвета. Искането трябва да бъде в 

писмена форма и мотивирано. 

1. Искане за третирането като 

неотложни на разискванията по 

предложение, внесено съгласно член 47, 

параграф 1 в Парламента, може да се 

отправя до Парламента от председателя, 

комисия, политическа група, най-малко 

четиридесет членове на ЕП, Комисията 

или Съвета. Искането трябва да бъде в 

писмена форма и мотивирано. 

2. Веднага след получаването на 

искане за неотложни разисквания, 

председателят обявява това на 

Парламента. Искането се поставя на 

гласуване в началото на заседанието, 

следващо заседанието, на което е 

обявено постъпването на искането, при 

условие че предложението, за което се 

отнася искането, е разпространено на 

официалните езици. Когато са 

постъпили няколко искания за 

неотложни разисквания по един и същи 

въпрос, приемането или отхвърлянето 

на едно от тях важи за всички останали. 

2. Веднага след получаването на 

искане за неотложни разисквания 

председателят обявява това на 

Парламента. Искането се поставя на 

гласуване в началото на заседанието, 

следващо заседанието, на което е 

обявено постъпването на искането, при 

условие че предложението, за което се 

отнася искането, е разпространено на 

официалните езици. Когато са 

постъпили няколко искания за 

неотложни разисквания по един и същи 

въпрос, приемането или отхвърлянето 

на едно от тях важи за всички останали. 

3. Преди гласуването могат да бъдат 

изслушани само вносителят, един 

изказващ се "за" и един изказващ се 

"против", както и председателят и/или 

докладчикът на компетентната комисия, 

като изказването на всеки от тях 

продължава не повече от три минути. 

3. Преди гласуването могат да бъдат 

изслушани само вносителят, един 

изказващ се „против“, както и 

председателят и/или докладчикът на 

компетентната комисия, а изказването 

на всеки от тях продължава не повече от 

три минути. 

4.  Въпросите, които се разглеждат в 

рамките на неотложната процедура, се 

ползват с предимство пред останалите 

точки в дневния ред. Председателят 

определя времето за разисквания и 

гласуване по тях. 

4.  Въпросите, които се разглеждат в 

рамките на неотложната процедура, се 

ползват с предимство пред останалите 

точки в дневния ред. Председателят 

определя времето за разисквания и 

гласуване по тях. 

5. Неотложни разисквания могат 

да се провеждат без доклад или, по 

изключение, въз основа на устен доклад 

на компетентната комисия. 

5. Неотложна процедура може да 

се провежда без доклад или, по 

изключение, въз основа на устен доклад 

на компетентната комисия. 

 В случаите, в които се прилага 

неотложна процедура и се провеждат 

междуинституционални преговори, 

членове 73 и 73а не се прилагат. 

Разпоредбите на член 74г се прилагат 

mutatis mutandis. 
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Обосновка 

Думата „консултации“ в параграф 1 би могла да означава ограничаване до 

процедурите на консултация, а член 47, параграф 1 обхваща също и обикновени 

законодателни процедури. Такива неотложни действия във връзка с досие също биха 

могли да се окажат полезни в рамките на процедурата на одобрение. 

Предложената промяна в параграф 5 има за цел да обхване не само „разискванията“, 

но също и „гласуването“, както е посочено в параграф 4. 

 + Ново тълкуване 

Изменение  176 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 156 

 

Текст в сила Изменение 

Член 156 Член 156 

Срокове Срокове 

Освен в неотложните случаи по членове 

135 и 154, разискванията и гласуването 

по даден текст не могат да започнат, ако 

текстът не е бил раздаден най-малко 

двадесет и четири часа предварително. 

Освен в неотложните случаи по членове 

135 и 154, разискванията и гласуването 

по даден текст не могат да започнат, ако 

текстът не е бил предоставен на 

разположение най-малко двадесет и 

четири часа предварително. 

 

Изменение  177 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 157 

 

Текст в сила Изменение 

Член 157 Член 157 

Достъп до пленарната зала Достъп до пленарната зала 

1.  Никой няма право на достъп до 

пленарната зала, освен членовете на ЕП, 

членовете на Комисията или Съвета, 

генералния секретар на Парламента, 

служителите, чиито функции налагат 

това, и експертите и длъжностните 

лица на Европейския съюз. 

1. Никой няма право на достъп до 

пленарната зала, освен членовете на ЕП, 

членовете на Комисията или Съвета, 

генералния секретар на Парламента, 

служителите, чиито функции налагат 

това, и всички лица, поканени от 

председателя. 

2. Единствено притежателите на 

пропуск, издаден от председателя или 

от генералния секретар на Парламента, 

2. Единствено притежателите на 

пропуск, издаден от председателя или 

от генералния секретар на Парламента, 
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имат достъп до галериите. имат достъп до галериите. 

3. Представителите на 

обществеността, които са допуснати до 

галериите, трябва да седят и да пазят 

тишина. Всяко лице, което дава израз на 

одобрението или неодобрението си, се 

извежда незабавно от разпоредителите. 

3. Представителите на 

обществеността, които са допуснати до 

галериите, трябва да седят и да пазят 

тишина. Всяко лице, което дава израз на 

одобрението или неодобрението си, се 

извежда незабавно от разпоредителите. 

Обосновка 

Изменение  178 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 158 

 

Текст в сила Изменение 

Член 158 Член 158 

Езиков режим Езиков режим 

1. Всички документи на Парламента 

се съставят на официалните езици. 

1. Всички документи на Парламента 

се съставят на официалните езици. 

2. Всички членове на ЕП имат право 

да говорят в Парламента на официален 

език по техен избор. Изказванията, 

направени на един от официалните 

езици, се превеждат симултанно на 

останалите официални езици и на всеки 

друг език, който Бюрото счете за 

необходимо. 

2. Всички членове на ЕП имат право 

да говорят в Парламента на официален 

език по свой избор. Изказванията, 

направени на един от официалните 

езици, се превеждат симултанно на 

останалите официални езици и на всеки 

друг език, който Бюрото счете за 

необходимо. 

3. На заседанията на комисиите и на 

делегациите се осигурява устен превод 

от и на официалните езици, ползвани и 

поискани от членовете на съответната 

комисия или делегация и от техните 

заместници. 

3. На заседанията на комисиите и на 

делегациите се осигурява устен превод 

от и на официалните езици, ползвани и 

поискани от членовете на съответната 

комисия или делегация и от техните 

заместници. 

4. На заседанията на комисиите и 

делегациите, които се провеждат извън 

обичайните работни места на 

Парламента, се осигурява устен превод 

от и на езиците на онези членове, които 

са потвърдили, че ще участват в 

заседанието. По изключение членовете 

на комисията или делегацията могат 

да уговорят по-гъвкави условия. При 

разногласие решението се взема от 

Бюрото. 

4. На заседанията на комисиите и 

делегациите, които се провеждат извън 

обичайните места на работа на 

Парламента, се осигурява устен превод 

от и на езиците на членовете на ЕП, 

които са потвърдили, че ще участват в 

заседанието. По изключение могат да се 

уговорят по-гъвкави условия. Бюрото 

приема необходимите разпоредби. 
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Когато след обявяване на 

резултатите от гласуването се 

установят различия между 

отделните езикови версии, 

председателят решава дали 

обявеният резултат е действителен 

по реда на член 184, параграф 5. Ако 

обяви резултата за действителен, 

той решава коя езикова версия се 

счита за приета. Независимо от 

това, оригиналната версия не може 

да се приеме по правило за 

официалния текст, тъй като е 

възможна ситуация, при която 

всички останали езици се различават 

от оригиналния текст. 

 

 4a. След като се обяви резултатът 

от гласуването, председателят се 

произнася по искания във връзка с 

предполагаеми несъответствия 

между отделните езикови версии. 

Обосновка 

Изменение  179 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 159 

 

Текст в сила Изменение 

Член 159 Член 159 

Преходна разпоредба Преходна разпоредба 

1. В рамките на преходен период с 

продължителност до края на осмия 

парламентарен мандат20 са допустими 

отклонения от разпоредбите на член 

158, когато и доколкото не е налице 

необходимият брой устни или писмени 

преводачи за даден официален език, 

въпреки взетите съответни мерки. 

1. В рамките на преходен период с 

продължителност до края на осмия 

парламентарен мандат20 са допустими 

отклонения от разпоредбите на член 

158, когато и доколкото не е налице 

необходимият брой устни или писмени 

преводачи за даден официален език 

въпреки взетите съответни мерки. 

2. По предложение на генералния 

секретар Бюрото установява наличието 

на условията по параграф 1 по 

отношение на всеки от съответните 

официални езици и преразглежда 

решението си на всеки шест месеца въз 

основа на доклад на генералния 

2. По предложение на генералния 

секретар и при надлежно отчитане на 

разпоредбите на параграф 3 Бюрото 

установява наличието на условията по 

параграф 1 по отношение на всеки от 

съответните официални езици и 

преразглежда решението си на всеки 
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секретар относно постигнатия напредък. 

Бюрото приема необходимите правила 

за прилагане. 

шест месеца въз основа на доклад на 

генералния секретар относно 

постигнатия напредък. Бюрото приема 

необходимите правила за прилагане. 

3. Приложими са временните 

специални разпоредби относно 

формулировката на нормативните 

актове, приети от Съвета въз основа на 

Договорите, с изключение на 

регламентите, които се приемат 

съвместно от Европейския 

парламент и Съвета. 

3. Приложими са временните 

специални разпоредби относно 

формулировката на нормативните 

актове, приети от Съвета въз основа на 

Договорите. 

4. По мотивирана препоръка от 

Бюрото Парламентът може да реши по 

всяко време да отмени настоящия член 

по-рано или, в края на посочения в 

параграф 1 срок - да удължи срока. 

4. По мотивирана препоръка от 

Бюрото Парламентът може да реши по 

всяко време да отмени настоящия член 

по-рано или, в края на посочения в 

параграф 1 срок — да удължи срока. 

__________________ __________________ 

20 Удължен с решение на Парламента от 

26 февруари 2014 г. 

20 Удължен с решение на Парламента от 

26 февруари 2014 г. 

Обосновка 

При промените в параграфи 2 и 3 се взема предвид фактът, че дерогацията за 

наличието на правни актове на ЕС на ирландски език ще отпада постепенно, считано 

от края на 2016 г. Актовете, различни от „регламенти, които се приемат съвместно 

от Европейския парламент и Съвета“, ще трябва да се приемат и публикуват на 

ирландски:  директивите на Европейския парламент и на Съвета – от 1 януари 2017 г. 

нататък, решенията на Европейския парламент и на Съвета – от 1 януари 2018 г. 

нататък, и т.н. Съответно ще бъдат необходими повече ресурси за превода на тези 

документи, които биха могли да се считат за приоритетни пред други, 

незаконодателни документи. 

Изменение  180 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 160 

 

Текст в сила Изменение 

Член 160 Член 160 

Разпространяване на документи Разпространяване на документи 

Документите, които служат за основа на 

разискванията и решенията на 

Парламента, се отпечатват и 

раздават на членовете на ЕП. Списък 

на тези документи се публикува в 

Документите, които служат за основа на 

разискванията и решенията на 

Парламента, се предоставят на 

разположение на членовете на ЕП. 
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протоколите от парламентарните 

заседания. 

Без да се накърнява прилагането на 

първия параграф, членовете на ЕП и 

политическите групи имат пряк достъп 

до вътрешната компютърна система на 

Европейския парламент за справка с 

всички подготвителни документи, които 

нямат поверителен характер 

(проектодоклади, проектопрепоръки, 

проектостановища, работни документи, 

изменения, внесени в комисия). 

Без да се накърнява прилагането на 

първия параграф, членовете на ЕП и 

политическите групи имат пряк достъп 

до вътрешната компютърна система на 

Европейския парламент за справка с 

всички подготвителни документи, които 

нямат поверителен характер 

(проектодоклади, проектопрепоръки, 

проектостановища, работни документи, 

изменения, внесени в комисия). 

Обосновка 

Последното изречение се заличава тук и се добавя в член 192 относно протоколите от 

пленарните заседания като нов параграф 1а.  

Изменение  181 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 162 

 

Текст в сила Изменение 

Член 162 Член 162 

Разпределение на времето за изказвания 

и списък на ораторите 

Разпределение на времето за изказвания 

и списък на ораторите 

1. Председателският съвет може да 

предложи на Парламента как да се 

разпредели времето за изказвания в 

рамките на определено разискване. 

Парламентът взема решение по 

предложението, без да го поставя на 

обсъждане. 

1. Председателският съвет може да 

предложи на Парламента как да се 

разпредели времето за изказвания в 

рамките на определено разискване. 

Парламентът взема решение по 

предложението, без да го поставя на 

обсъждане. 

2. Членовете на ЕП не могат да се 

изказват, без да са получили думата от 

председателя. Членовете на ЕП се 

изказват от място и се обръщат към 

председателя. Ако даден оратор се 

отклонява от обсъждания въпрос, 

председателят го предупреждава да се 

придържа към темата. 

2. Членовете на ЕП не могат да се 

изказват, без да са получили думата от 

председателя. Членовете на ЕП се 

изказват от място и се обръщат към 

председателя. Ако даден оратор се 

отклонява от обсъждания въпрос, 

председателят го предупреждава да се 

придържа към темата. 

3. За първата част на конкретно 

разискване председателят може да 

състави списък на ораторите, който 

включва една или повече поредици от 

3. За първата част на конкретно 

разискване председателят може да 

състави списък на ораторите, който 

включва една или повече поредици от 
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желаещи да се изкажат оратори от всяка 

политическа група, по ред, определен от 

числеността на политическата група, и 

един независим член на ЕП. 

желаещи да се изкажат оратори от всяка 

политическа група, по ред, определен от 

числеността на политическата група. 

4. Времето за изказвания през тази 

част на разискването се разпределя по 

следните критерии: 

4. Времето за изказвания през тази 

част на разискването се разпределя по 

следните критерии: 

а) една част от времето се разделя 

поравно между всички политически 

групи; 

а) една част от времето се разделя 

поравно между всички политически 

групи; 

б) друга част се разделя между 

политическите групи пропорционално 

на общия брой на техните членове; 

б) друга част се разделя между 

политическите групи пропорционално 

на общия брой на техните членове; 

в) независимите членове на ЕП 

получават общо време за изказвания въз 

основа на дяловете на всяка 

политическа група, определени в букви 

а) и б). 

в) независимите членове на ЕП 

получават общо време за изказвания въз 

основа на дяловете на всяка 

политическа група, определени в букви 

а) и б). 

5. Когато е определено общо време 

за изказвания по няколко точки от 

дневния ред, политическите групи 

съобщават на председателя каква част 

от времето си ще използват за отделните 

точки. Председателят следи за 

спазването на направеното 

разпределение. 

5. Когато е определено общо време 

за изказвания по няколко точки от 

дневния ред, политическите групи 

съобщават на председателя каква част 

от времето си ще използват за отделните 

точки. Председателят следи за 

спазването на направеното 

разпределение. 

6. Останалата част от времето за 

разискване не се разпределя 

предварително. Вместо това 

председателят приканва членовете на 

ЕП да ограничават по правило 

изказванията си до една минута. 

Председателят гарантира, доколкото е 

възможно, редуването на изказвания на 

оратори с различни политически 

възгледи и от различни държави-

членки. 

6. Останалата част от времето за 

разискване не се разпределя 

предварително. Вместо това 

председателят може да прикани 

членовете на ЕП да ограничават по 

правило изказванията си до една 

минута. Председателят гарантира, 

доколкото е възможно, редуването на 

изказвания на оратори с различни 

политически възгледи и от различни 

държави членки. 

7. При поискване, може да се отдава 

предимство на председателя или 

докладчика на компетентната комисия и 

на председателите на политическите 

групи, които желаят да се изкажат от 

името на своите групи, или на 

заместващи тези лица оратори. 

7. При поискване председателят на 

Парламента може да даде предимство 

на председателя или докладчика на 

компетентната комисия и на 

председателите на политическите групи, 

които желаят да се изкажат от името на 

своите групи, или на заместващи тези 

лица оратори. 

8. Председателят може да дава 8. Председателят може да дава 
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думата на членове на ЕП, които, чрез 

вдигане на синя карта, изразят желание 

да зададат въпрос от не повече от 

половин минута на друг член на ЕП по 

време на неговото изказване, със 

съгласието на оратора и когато 

председателят се увери, че това няма да 

доведе до смущаване на разискването. 

думата на членове на ЕП, които, чрез 

вдигане на синя карта, изразят желание 

да зададат въпрос от не повече от 

половин минута на друг член на ЕП по 

време на неговото изказване във връзка 

с казаното от него, със съгласието на 

оратора и когато председателят се 

увери, че това няма да доведе до 

смущаване на разискването или — 

поради използването на 

последователни въпроси, зададени 

чрез вдигането на сини карти — до 

силен дисбаланс по отношение на 

политическата принадлежност на 

вземащите думата членове на ЕП. 

9. Никой член на ЕП не може да 

говори повече от една минута по: 

протоколите от заседания, процедурни 

предложения, изменения в 

окончателния проект на дневен ред или 

дневния ред. 

9. Никой член на ЕП не може да 

говори повече от една минута по: 

протоколите от заседания, процедурни 

предложения, изменения в 

окончателния проект на дневен ред или 

дневния ред. 

10. Без да се накърняват 

останалите дисциплинарни 

правомощия на председателя, той 

може да разпореди да бъдат заличени 

от протоколите от заседанията 

изказвания на членове на ЕП, на 

които не е била дадена думата или 

които продължават да говорят след 

изтичане на определеното им време. 

 

11. По правило при разискванията по 

даден доклад Комисията и Съветът се 

изслушват непосредствено след 

представянето на доклада от 

докладчика. Комисията, Съветът и 

докладчикът могат да бъдат изслушани 

отново, в частност, за да отговорят на 

изявления, направени от членове на ЕП. 

11. По правило при разискванията по 

даден доклад Комисията и Съветът се 

изслушват непосредствено след 

представянето на доклада от 

докладчика. Комисията, Съветът и 

докладчикът могат да бъдат изслушани 

отново, в частност, за да отговорят на 

изявления, направени от членове на ЕП. 

12. Членовете на ЕП, които не са се 

изказвали по време на разискванията, 

могат, най-много веднъж в рамките на 

една месечна сесия, да внесат писмено 

изявление, не по-дълго от 200 думи, 

което се прилага към стенографския 

протокол от разискванията. 

12. Членовете на ЕП, които не са се 

изказвали по време на разискванията, 

могат, най-много веднъж в рамките на 

една месечна сесия, да внесат писмено 

изявление, не по-дълго от 200 думи, 

което се прилага към стенографския 

протокол от разискванията. 

13. Без да се накърняват 

разпоредбите на член 230 от Договора 

13. При надлежно отчитане на 

разпоредбите на член 230 от Договора 
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за функционирането на Европейския 

съюз, председателят се стреми да 

постигне споразумение с Комисията, 

Съвета и председателя на Европейския 

съвет за подходящо разпределение на 

времето за изказвания между тях 

за функционирането на Европейския 

съюз председателят се стреми да 

постигне споразумение с Комисията, 

Съвета и председателя на Европейския 

съвет за подходящо разпределение на 

времето за изказвания между тях. 

Обосновка 

Paragraph 10 is deleted here and inserted in Rule 194 (Verbatim) as paragraph 1a (new). A 

technical change that brings everything under Verbatim and allows for a single cross 

reference in Rule 206 "Rule 194 also applies mutatis mutandis to Committees" (only few 

committees draw up Verbatim reports). Thus, no cross reference to this Rule is needed in Rule 

209. 

The suggested modification in paragraph 13 clarifies that the Rules of Procedure might not, 

in any case, prejudice primary law and that this paragraph is not likely to allow an 

infringement of Article 230 TFUE since the President just "seek[s]" "to reach an 

understanding" with the institutions concerned. 

Изменение  182 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 164 а (нов)  

 

Текст в сила Изменение 

 Член 164 a 

 Предотвратяване на 

възпрепятстване 

 Председателят разполага с 

правомощието да слага край на 

прекомерното използване на 

процедурни искания като искания за 

изказване във връзка с нарушения на 

Правилника, процедурни 

предложения, обяснения на вот и 

искания за гласуване поотделно, за 

разделно или за поименно гласуване, 

когато е убеден, че тези искания явно 

целят и ще доведат до 

продължително и сериозно 

възпрепятстване на процедурите на 

Парламента или упражняването на 

правата на други членове на ЕП. 

 (В глава 3 „Общи правила за 

провеждане на пленарни заседания“) 
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Обосновка 

Текстът на разяснението, понастоящем в член 22, параграф 1, се премества тук с 

непроменена формулировка. 

Изменение  183 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 165 

 

Текст в сила Изменение 

Член 165 Член 165 

Незабавни мерки Незабавни мерки 

1. Председателят призовава към 

спазване на реда всеки член на ЕП, 

който нарушава нормалното протичане 

на заседанието или чието поведение не 

отговаря на съответните разпоредби на 

член 11. 

1. Председателят призовава към 

спазване на реда всеки член на ЕП, 

който нарушава нормалното протичане 

на заседанието или чието поведение не 

отговаря на съответните разпоредби на 

член 11. 

2. При повторно нарушение 

председателят отново призовава към 

спазване на реда и това се отразява в 

протокола от заседанието. 

2. При повторно нарушение 

председателят отново призовава към 

спазване на реда и това се отразява в 

протокола от заседанието. 

3. При продължаващо безредие или 

последващо нарушение председателят 

може да отнеме на нарушителя правото 

да се изказва и да го отстрани от залата 

до края на заседанието. В изключително 

сериозни случаи председателят може да 

прибегне до посочената мярка 

незабавно и без повторен призив за 

спазване на реда. Генералният секретар 

незабавно осигурява изпълнението на 

тези дисциплинарни мерки с помощта 

на разпоредителите и, ако е необходимо, 

на парламентарната служба за охрана. 

3. При продължаващо безредие или 

последващо нарушение председателят 

може да отнеме на нарушителя правото 

да се изказва и да го отстрани от залата 

до края на заседанието. В изключително 

сериозни случаи председателят може да 

прибегне до посочената мярка 

незабавно и без повторен призив за 

спазване на реда. Генералният секретар 

незабавно осигурява изпълнението на 

тези дисциплинарни мерки с помощта 

на разпоредителите и, ако е необходимо, 

на парламентарната служба за охрана. 

4. Ако безредието заплашва да 

попречи на работата на Парламента, 

председателят закрива или прекъсва за 

определено време заседанието, за да 

възстанови реда. Ако не може да бъде 

чут, той напуска председателското 

място; с това действие заседанието се 

прекъсва. Заседанието се свиква отново 

от председателя. 

4. Ако безредието заплашва да 

попречи на работата на Парламента, 

председателят закрива или прекъсва за 

определено време заседанието, за да 

възстанови реда. Ако не може да бъде 

чут, той напуска председателското 

място; с това действие заседанието се 

прекъсва. Заседанието се свиква отново 

от председателя. 

 4a. Председателят може да реши да 
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прекъсне прякото аудио-визуално 

предаване в случай на обидни, 

расистки или ксенофобски изказвания 

или поведение от страна на член на 

ЕП. 

 4б. Председателят може да реши да 

заличи от аудио-визуалните записи на 

разискванията части от изказване на 

член на ЕП, в които се използва 

обиден, расистки или ксенофобски 

език. 

 Решението влиза в сила незабавно. 

Въпреки това то следва да се одобри 

от Бюрото най-късно четири 

седмици, след като е взето, или ако 

Бюрото няма заседания през този 

период — на следващото му 

заседание. 

5.  Правомощията, предвидени в 

параграфи от 1 до 4, се предоставят 

mutatis mutandis на лицата, 

председателстващи заседанията на 

органи, комисии и делегации съгласно 

настоящия правилник. 

5. Правомощията, предвидени в 

параграфи от 1 до 4б, се предоставят 

mutatis mutandis на лицата, 

председателстващи заседанията на 

органи, комисии и делегации съгласно 

настоящия правилник. 

6.  При необходимост и с оглед на 

тежестта на нарушението на нормите за 

поведение, членът на ЕП, който 

председателства заседанието, може, не 

по-късно от следващата месечна сесия 

или следващото заседание на 

съответния орган, комисия или 

делегация, да поиска от председателя на 

ЕП да приложи член 166. 

6.  При необходимост и с оглед на 

тежестта на нарушението на нормите за 

поведение членът на ЕП, който 

председателства заседанието, може, не 

по-късно от следващата месечна сесия 

или следващото заседание на 

съответния орган, комисия или 

делегация, да поиска от председателя на 

ЕП да приложи член 166. 

Обосновка 

Изменение  184 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 166 

 

Текст в сила Изменение 

Член 166 Член 166 

Санкции Санкции 

1. При изключително сериозни 

нарушения на реда или смущаване на 

1. При сериозни нарушения на реда 

или смущаване на работата на 



 

 

 PE596.594/ 235 

 BG 

работата на Парламента в нарушение на 

принципите, предвидени в член 11, 

председателят, след като изслуша 

съответния член на ЕП, взема 

мотивирано решение за определяне на 

подходяща санкция. Преди да бъде 

обявено в пленарна зала, решението се 

съобщава на съответния член на ЕП и 

на председателите на органите, 

комисиите и делегациите, в които 

участва въпросният член на ЕП. 

Парламента в нарушение на 

принципите, предвидени в член 11, 

председателят взема мотивирано 

решение за определяне на подходяща 

санкция. 

 Председателят приканва съответния 

член на ЕП да представи своите 

забележки в писмен вид преди 

приемането на решението. В 

изключителни случаи председателят 

може да реши да проведе устно 

изслушване на съответния член на 

ЕП. 

 Решението се съобщава на съответния 

член на ЕП чрез препоръчано писмо 

или, при неотложни случаи, 

посредством разпоредителите. 

 След уведомяването на съответния 

член на ЕП всяка санкция, наложена 

на член на ЕП, се обявява от 

председателя на пленарно заседание и 

председателите на органите, комисиите 

и делегациите, в които участва 

въпросният член на ЕП, се уведомяват 

за това. 

 Когато решението за санкцията е 

окончателно, то се публикува на 

видно място на уебсайта на 

Парламента за остатъка от 

парламентарния мандат. 

2. При оценката на наблюдаваното 

поведение се вземат предвид неговият 

епизодичен, повтарящ се или системен 

характер, както и неговата тежест, въз 

основа на насоките, приложени към 

настоящия правилник21. 

2. При оценката на наблюдаваното 

поведение се вземат предвид неговият 

епизодичен, повтарящ се или системен 

характер, както и неговата тежест. 

 Следва да се прави разграничение 

между действия с визуално естество, 

които могат да бъдат толерирани, 

при условие че не са оскърбителни, 

оклеветяващи, расистки или 
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ксенофобски и че са в рамките на 

разумното, и действия, които 

действително смущават 

парламентарната дейност. 

3. Санкцията може да се състои в 

прилагане на една или няколко от 

следните мерки: 

3. Санкцията може да се състои в 

прилагане на една или няколко от 

следните мерки: 

а) порицание; а) порицание; 

б) лишаване от право на надбавка за 

дневни разходи за срок от 2 до 10 дни; 

б) лишаване от право на надбавка за 

дневни разходи за срок от 2 до 30 дни; 

в) временно отстраняване от участие във 

всички или в част от дейностите на 

Парламента за срок от 2 до 10 

последователни дни, в които 

Парламентът или който и да е от 

неговите органи, комисии или 

делегации заседават, без да се накърнява 

упражняването на правото му на 

гласуване в пленарна зала и при строго 

спазване в този случай на нормите за 

поведение на членовете на ЕП; 

в) временно отстраняване от участие 

във всички или в част от дейностите на 

Парламента за срок от 2 до 30 

последователни дни, в които 

Парламентът или който и да е от 

неговите органи, комисии или 

делегации заседават, без да се накърнява 

упражняването на правото му на 

гласуване в пленарна зала и при строго 

спазване в този случай на нормите за 

поведение на членовете на ЕП; 

г) представяне на Председателския 

съвет в съответствие с член 21 на 

предложение за временно 

отстраняване или освобождаване на 

члена на ЕП от един или повече 

заемани от него мандати или 

длъжности в рамките на 

Парламента. 

 

 га) забрана за съответния член на 

ЕП да представлява Парламента в 

междупарламентарна делегация, на 

междупарламентарна конференция 

или на какъвто и да било 

междуинституционален форум, за 

срок с продължителност до една 

година; 

 гб) при нарушаване на 

задълженията за поверителност – 

ограничаване на правата за достъп до 

поверителна или класифицирана 

информация за срок до една година. 

 3a. Мерките, предвидени в параграф 

3, букви б) – гб), могат да бъдат 

удвоени при повторни нарушения или 

ако членът на ЕП откаже да изпълни 
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мярка, предприета съгласно член 165, 

параграф 3. 

 3б. Председателят може освен това 

да внесе предложение в 

Председателския съвет за временно 

отстраняване или освобождаване на 

члена на ЕП от една или повече от 

заеманите от него мандатни 

длъжности в рамките на 

Парламента в съответствие с 

процедурата, предвидена в член 21. 

__________________  

21 Вж. приложение ХV.  

Обосновка 

Changes to paragraph 1 take into account that the EN version "In exceptionally serious cases 

of disorder or disruption of Parliament " is much less explicit than the FR version (and 

others) "Dans le cas où un député trouble la séance [...] ou perturbe les travaux du Parlement 

". Therefore it is suggested to replace the mandatory oral hearing with giving the opportunity 

to the Member concerned to present his views.The suggested changes aim to answer several 

practical inconveniences:- on the hearing: there is no legal necessity that the President hears 

the Member concerned orally (usually the Member concerned just states what he stated in 

writing);- on the notifications: in the recent past, there have been a number of cases  where 

the sanctioned Member refused to sign an "accusé de reception"; 

 Changes to paragraph 3b aim to review the penalties and to linkto the context in which the 

penalised conduct took place (e.g: days on which Parliament meets, days when the 

committees or the delegations meet, ban on access to confidential information, ban on 

participation in EP delegations). 

Изменение  185 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 167 

 

Текст в сила Изменение 

Член 167 Член 167 

Вътрешни процедури за обжалване Вътрешни процедури за обжалване 

Съответният член на ЕП може да подаде 

жалба по вътрешен ред до Бюрото в 

двуседмичен срок от съобщаването на 

наложената от председателя на ЕП 

санкция. Жалбата спира изпълнението 

на санкцията. Най-късно до четири 

седмици след подаване на жалбата 

Бюрото може да отмени, потвърди или 

Съответният член на ЕП може по 

силата на член 166, параграфи 1—3а 

да подаде жалба по вътрешен ред до 

Бюрото в двуседмичен срок от 

съобщаването на наложената от 

председателя на ЕП санкция. Жалбата 

спира изпълнението на санкцията. Най-

късно до четири седмици след подаване 
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намали наложената санкция, без да се 

накърняват правата за външно 

обжалване, с които разполага 

съответният член на ЕП. В случай, че в 

определения срок Бюрото не се 

произнесе с решение, санкцията се 

счита за нищожна. 

на жалбата или, ако не заседава през 

този период, на следващото си 

заседание, Бюрото може да отмени, 

потвърди или измени наложената 

санкция, без да се накърняват правата за 

външно обжалване, с които разполага 

съответният член на ЕП. В случай че в 

определения срок Бюрото не се 

произнесе с решение, санкцията се 

счита за нищожна. 

Обосновка 

С изменението се цели да се поясни, че ако през посочените четири седмици няма 

заседание на Бюрото, решението се взема при провеждането на първото следващо 

заседание на Бюрото. 

Изменение  186 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Дял VII – глава 5 – заглавие 

 

Текст в сила Изменение 

КВОРУМ И ГЛАСУВАНЕ КВОРУМ, ИЗМЕНЕНИЯ И 

ГЛАСУВАНЕ 

Обосновка 

В заглавието може да се посочат и „ИЗМЕНЕНИЯ“, тъй като в съответната глава 

става дума и за тях. 

Изменение  187 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 168 

 

Текст в сила Изменение 

Член 168 Член 168 

Кворум Кворум 

1. Парламентът може да разисква, да 

определя дневния си ред и да одобрява 

протоколите от своите заседания 

независимо от броя на присъстващите 

членове на ЕП. 

1. Парламентът може да разисква, да 

определя дневния си ред и да одобрява 

протоколите от своите заседания 

независимо от броя на присъстващите 

членове на ЕП. 

2. Кворум има, когато в пленарната 

зала присъстват една трета от общия 

2. Кворум има, когато в пленарната 

зала присъстват една трета от общия 
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брой членове на ЕП. брой членове на ЕП. 

3. Всички гласувания са 

действителни, независимо от броя на 

гласуващите, освен ако председателят, 

по искане, отправено преди началото на 

самото гласуване от най-малко 

четиридесет членове на ЕП, установи, 

че в момента на гласуването няма 

кворум. Ако от гласуването е видно, 

че няма кворум, гласуването се включва 

в дневния ред на следващото заседание. 

3. Всички гласувания са 

действителни, независимо от броя на 

гласуващите, освен ако председателят, 

по искане, отправено преди началото на 

самото гласуване от най-малко 

четиридесет членове на ЕП, установи, 

че няма кворум. Ако необходимият за 

наличието на кворум брой членове на 

ЕП не е налице, председателят 

обявява, че няма кворум, и гласуването 

се включва в дневния ред на следващото 

заседание. 

Искане за проверка на кворума трябва 

да бъде направено от най-малко 

четиридесет членове на ЕП. Не се 

допуска искане от името на 

политическа група. 

 

Съгласно параграф 2 при установяване 

на резултата от гласуването трябва 
да се вземат предвид всички 

присъстващи в пленарната зала 

членове на ЕП и съгласно параграф 4 – 

всички членове на ЕП, които са 

поискали проверка на кворума. 

Електронната система за гласуване 
не може да се използва за тази цел. 

Вратите на пленарната зала не се 

затварят. 

Електронната система за гласуване 

може да се използва за проверка на 

прага от четиридесет членове на ЕП, 

но не може да се използва за проверка 

на кворума. Вратите на пленарната зала 

не се затварят. 

Ако необходимият за наличието на 

кворум брой членове на ЕП не е 

налице, председателят не обявява 

резултатите от гласуването, а 

вместо това обявява липса на кворум. 

 

Последното изречение на параграф 3 

не се прилага при гласуване на 

процедурни предложения, а само при 

гласувания по същество. 

 

4. Членовете на ЕП, които са 

поискали проверка на кворума, се броят 

за присъстващи по смисъла на параграф 

2, дори вече да са напуснали 

пленарната зала. 

4. Членовете на ЕП, които искат 

проверка на кворума, трябва да 

присъстват в пленарната зала при 

отправяне на искането и се броят за 

присъстващи по смисъла на параграфи 

2 и 3, дори и ако след това напуснат 

пленарната зала. 

Членовете на Европейския  
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парламент, поискали проверка на 

кворума, трябва да присъстват в 

пленарната зала при отправяне на 

искането. 

5. Ако присъстват по-малко от 

четиридесет членове на ЕП, 

председателят може да обяви липса на 

кворум. 

5. Ако присъстват по-малко от 

четиридесет членове на ЕП, 

председателят може да обяви липса на 

кворум. 

Обосновка 

The changes to paragraph 3 subparagraph 1, take into account the interpretation to this 

article and the the current practice which is slightly different from the Rule. The principles 

governing the verification of the quorum is as follows:- at least 40 MEPs (thresholds!) may 

ask for the quorum to be checked; the MEPs submitting this request do this by standing up;- 

in case 40 MEPs ask for the quorum to be checked, the check is being done visually: The 

number of MEPs being present are visually counted;- if the quorum is not present, the vote 

will not take place, but be immediately postponed. 

As regards the deletion of paragraph 3 subparagraph 2, it is superfluous as it overlaps with 

paragraph 3 of the Rule itself. 

As regards the changes of the interpretationafter paragraph 3, the first sentence of this 

interpretation is superfluous as it overlaps with paragraphs 2 and 4 of the Rule itself. 

Изменение  188 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 168 а (нов) 

 

Текст в сила Изменение 

 Член 168 a 

 Прагове 

 1. За целите на настоящия 

правилник, освен ако не е посочено 

друго, се прилагат следните 

определения: 

 а) „нисък праг“ означава една 

двадесета от всички членове на 

Парламента или политическа група; 

 б) „среден праг“ означава една 

десета от всички членове на 

Парламента, включваща една или 

повече политически групи или 

отделни членове на ЕП, или 

комбинация от двете; 



 

 

 PE596.594/ 241 

 BG 

 в) „висок праг“ означава една пета 

от всички членове на Парламента, 

включваща една или повече 

политически групи или отделни 

членове на ЕП, или комбинация от 

двете. 

 2. Когато, за целите на вземането 

на решение дали е достигнат даден 

праг, се изискват подписи на членове 

на ЕП, подписите могат да бъдат 

собственоръчно поставени или 

електронни, като се използва 

системата за електронен подпис на 

Парламента. В рамките на 

съответните срокове даден член на 

ЕП може да оттегли своя подпис, но 

след това не може да го постави 

отново. 

 3. Когато е необходима подкрепата 

на политическа група, за да бъде 

постигнат даден праг, групата 

действа чрез своя председател или 

чрез лице, което е надлежно 

определено от него за целта. 

 4. Подкрепата на политическа 

група се отчита по следния начин за 

прилагането на средния и на високия 

праг: 

 - когато е направено позоваване на 

член, определящ подобен праг, в хода 

на заседание: всички членове на ЕП, 

които принадлежат към 

подкрепящата група и присъстват 

физически; 

 - в останалите случаи: всички 

членове на ЕП, които принадлежат 

към подкрепящата група. 

Изменение  189 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Хоризонтално привеждане в съответствие 

 

Текст в сила Хоризонтално привеждане в 

съответствие 

 Хоризонтално привеждане в 
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съответствие на членове и изменения 

към новите определения за праговете, 

посочени в член 168а. 

 А. В следните членове или изменения, 

засягащи следните членове, думите 

„политическа група или група от най-

малко 40 членове на ЕП“, във всяка 

граматично изменена форма, се 

заменят с „политическа група или 

членове на ЕП, достигащи поне 

ниския праг“, като се извършат 

необходимите граматически 

промени: 

 Член 15, параграф 1 

 Член 38, параграф 2 

 Член 38а, параграф 1 (нов) 

 Член 42, параграф 2, трета алинея 

(нова) 

 Член 59, параграф 1, първа алинея 

(нова) 

 Член 59, параграф 1, четвърта алинея 

(нова) 

 Член 59, параграф 1а, първа алинея 

(нова) 

 Член 59, параграф 1б, четвърта 

алинея (нова) 

 Член 59, параграф 1б, пета алинея 

(нова) 

 Член 63, параграф 4 и член 78д, 

параграф 2 

 Член 67а, параграф 1, първа алинея 

(нова) и член 68, параграф 1 

 Член 67а, параграф 2, първа алинея 

(нова) 

 Член 67а, параграф 4, първа алинея 

(нова) 

 Член 69, параграф 1 

 Член 81, параграф 2 

 Член 88, параграф 1, втора алинея 

 Член 105, параграфи 3 и 4 

 Член 105, параграф 6, трето тире 
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 Член 106, параграф 4в, втора алинея 

(нова) 

 Член 108, параграф 2 

 Член 108, параграф 4 

 Член 113, параграф 4а (нов) 

 Член 118, параграф 5, първа алинея 

 Член 121, параграф 3 

 Член 122, параграф 3 

 Член 122а, параграф 4 (нов) 

 Член 123, параграф 2 

 Член 128, параграф 1, първа алинея 

 Член 135, параграф 1 

 Член 135, параграф 2 

 Член 137, параграф 2, трета алинея  

 Член 138, параграф 2, трета алинея 

 Член 150, параграф 2 

 Член 150, параграф 3 

Член 152, параграф 1 

Член 153, параграф 1 

 Член 154, параграф 1 

 Член 169, параграф 1, първа алинея 

 Член 170 параграф 4, първа алинея 

Член 174, параграф 5 

 Член 174, параграф 6 

Член 176, параграф 1 

 Член 180, параграф 1 

 Член 187, параграф 1, първа алинея 

 Член 188, параграф 1, първа и втора 

алинея 

 Член 189, параграф 1, първа алинея  

 Член 190, параграф 1, първа алинея 

 Член 190, параграф 4 

 Член 226, параграф 4 

Член 231, параграф 4 

Приложение XVI, параграф 1в, седма 
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алинея 

В член 88, параграф 4 и член 113, 

параграф 4а думите „най-малко 

четиридесет членове на ЕП“, във 

всяка граматично изменена форма, се 

заменят с „политическа група или 

членове на ЕП, достигащи поне 

ниския праг“, като се извършат 

необходимите граматически промени. 

 Б. В член 50, параграфи 1 и 2 думите 

„най-малко една десета от членовете 

на комисията“, във всяка граматично 

изменена форма, се заменят с 

„членове на ЕП или политическа(-и) 

група(-и), достигащи поне средния 

праг в комисията“, като се извършат 

необходимите граматически промени. 

 В член 73а, параграф 2 и член 150, 

параграф 1, втора алинея, думите 

„политически групи или отделни 

членове на ЕП, които заедно 

съставляват най-малко една десета 

от членовете на Парламента“, във 

всяка граматично изменена форма, се 

заменят с „членове на ЕП или 

политическа(-и) група(-и), достигащи 

поне средния праг“, като се извършат 

необходимите граматически промени. 

 В член 210а, параграф 4 думите 

„трима членове на комисията“ се 

заменят с „членове на ЕП или 

политическа(-и) група(-и), достигащи 

поне средния праг в комисията“, като 

се извършат необходимите 

граматически промени. 

 В. В член 15, параграф 1 думите „една 

пета от всички членове на 

Парламента“ се заменят с „членове 

на ЕП или политическа(-и) група(-и), 

достигащи поне високия праг“, като 

се извършат необходимите 

граматически промени. 

 В член 182, параграф 2 и член 180а, 

параграф 2 думите „най-малко една 

пета от всички членове на 

Парламента“ се заменят с „членове 

на ЕП или политическа(-и) група(-и), 
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достигащи поне високия праг“, като 

се извършат необходимите 

граматически промени. 

 В член 191, параграф 1 думите 

„политическа група или група от най-

малко 40 членове на ЕП“ се заменят с 

„членове на ЕП или политическа(-и) 

група(-и), достигащи поне високия 

праг“, като се извършат 

необходимите граматически промени. 

 В член 204, първа алинея и член 208, 

параграф 2 думите „най-малко една 

шеста от членовете на комисията “ 

или „една шеста от членовете ѝ“, във 

всяка граматично изменена форма, се 

заменят с „членове на ЕП или 

политическа(и) група(и), достигащи 

поне високия праг в комисията“, като 

се извършат необходимите 

граматически промени. 

 В член 208, параграф 3 думите „една 

четвърт от членовете на 

комисията“ се заменят с „членове на 

ЕП или политическа(-и) група(-и), 

достигащи поне високия праг в 

комисията“, като се извършат 

необходимите граматически промени. 

 Г. Това хоризонтално привеждане в 

съответствие на праговете не 

възпрепятства приемането, 

отхвърлянето или изменението на 

горепосочените членове и изменения 

във връзка с основания, различни от 

праговете. 

 (Настоящото изменение се прилага в 

целия текст. Приемането му ще 

наложи съответните промени в целия 

текст.) 

Изменение  190 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 169 

 

Текст в сила Изменение 

Член 169 Член 169 
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Внасяне и предлагане на изменения Внасяне и предлагане на изменения 

1. Изменения могат да се внасят за 

разглеждане от Парламента само от 

водещата комисия, политическа група 

или най-малко четиридесет членове на 

ЕП. 

1. Изменения могат да се внасят за 

разглеждане от Парламента само от 

водещата комисия, политическа група 

или най-малко четиридесет членове на 

ЕП. Публикуват се имената на всички 

съвносители. 

Измененията се внасят в писмена форма 

и се подписват от техните автори. 

Измененията се внасят в писмена форма 

и се подписват от техните автори. 

Измененията на документи от 

законодателен характер по смисъла 

на член 47, параграф 1 могат да бъдат 

придружени от кратка обосновка. 

Отговорност за обосновката носи 

нейният автор и тя не се поставя на 

гласуване. 

Измененията на предложения за 

правнообвързващи актове могат да 

бъдат придружени от кратка обосновка. 

Отговорност за обосновката носи 

нейният автор и тя не се поставя на 

гласуване. 

2. При спазване на ограниченията, 

посочени в член 170, дадено изменение 

може да има за цел промяна на която и 

да е част от текста, както и заличаване, 

добавяне или замяна на думи или 

цифри. 

2. При спазване на ограниченията, 

посочени в член 170, дадено изменение 

може да има за цел промяна на която и 

да е част от текста, както и заличаване, 

добавяне или замяна на думи или 

цифри. 

По смисъла на настоящия член и на 

член 170 думата “текст” означава 

цялото предложение за 

резолюция/проект на законодателна 

резолюция, предложение за решение 

или предложение за законодателен акт. 

По смисъла на настоящия член и на 

член 170 думата „текст“ означава 

цялото предложение за 

резолюция/целия проект на 

законодателна резолюция, цялото 

предложение за решение или цялото 

предложение за правнообвързващ акт. 

3. Председателят определя срок за 

внасянето на изменения. 

3. Председателят определя срок за 

внасянето на изменения. 

4. Измененията могат да бъдат 

представени в хода на разискванията от 

техния автор или от всеки друг член на 

ЕП, упълномощен от него да го 

замества. 

4. Измененията могат да бъдат 

представени в хода на разискванията от 

техния автор или от всеки друг член на 

ЕП, упълномощен от него да го 

замества. 

5. Когато дадено изменение бъде 

оттеглено от неговия автор, то отпада, 

освен ако бъде незабавно поето от друг 

член на ЕП. 

5. Когато дадено изменение бъде 

оттеглено от неговия автор, то отпада, 

освен ако бъде незабавно поето от друг 

член на ЕП. 

6. Измененията се поставят на 

гласуване само след като са били 

отпечатани и разпространени на 

всички официални езици, освен ако 

Парламентът реши друго. Такова 

решение не може да бъде взето, ако 

Измененията се поставят на гласуване 

само след като са били предоставени 

на разположение на всички официални 

езици, освен ако Парламентът реши 

друго. Такова решение не може да бъде 

взето, ако срещу него възразят най-
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срещу него възразят най-малко 

четиридесет членове на ЕП. 

Парламентът се въздържа от вземане на 

решения, които биха довели до 

неприемливо поставяне в 

неравностойно положение на членове на 

ЕП, използващи определен език. 

малко четиридесет членове на ЕП. 

Парламентът се въздържа от вземане на 

решения, които биха довели до 

неприемливо поставяне в 

неравностойно положение на членове на 

ЕП, използващи определен език. 

Ако присъстващите членове на ЕП са 

по-малко от сто, Парламентът не може 

да реши друго, ако срещу него възразят 

поне една десета от присъстващите 

членове на ЕП. 

Ако присъстващите членове на ЕП са 

по-малко от сто, Парламентът не може 

да реши друго, ако срещу него възразят 

поне една десета от присъстващите 

членове на ЕП. 

По предложение на председателя, всяко 

устно изменение или устно 

предложение за промяна се счита за 

изменение, което не е било 

разпространено на всички официални 

езици. Ако председателят прецени, че то 

е допустимо съгласно член 170, 

параграф 3 и срещу него няма 

възражение по реда на член 169, 

параграф 6, то се подлага на гласуване 

по установения ред. 

По предложение на председателя всяко 

устно изменение или устно 

предложение за промяна се счита за 

изменение, което не е било 

предоставено на разположение на 

всички официални езици. Ако 

председателят прецени, че то е 

допустимо съгласно член 170, параграф 

3 и срещу него няма възражение по реда 

на член 169, параграф 6, то се подлага 

на гласуване по установения ред. 

В комисия, броят на гласовете за 

възразяване срещу подлагането на 

гласуване на такова устно изменение 

или устно предложение за промяна се 

определя въз основа на член 209, 

пропорционално на изискуемия в 

пленарно заседание, като при 

необходимост се закръглява към по-

голямото цяло число. 

В рамките на комисиите броят на 

гласовете за възразяване срещу 

подлагането на гласуване на такова 

устно изменение или устно 

предложение за промяна се определя 

въз основа на член 209, пропорционално 

на изискуемия в пленарно заседание, 

като при необходимост се закръглява 

към по-голямото цяло число. 

Обосновка 

Промяната в параграф 1 въвежда в Правилника за дейността препоръка, включена в 

доклада „Ферара“, приет от Парламента на 28 април 2016 г. 

Изменение  191 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 170 

 

Текст в сила Изменение 

Член 170 Член 170 

Допустимост на измененията Допустимост на измененията 
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1. Недопустими са всички 

изменения: 

1. Без да се засягат допълнителните 

условия, предвидени в член 52, 

параграф 2 относно докладите по 

собствена инициатива и в член 69, 

параграф 2 относно измененията на 

позицията на Съвета, недопустими са 

всички изменения: 

а) които не са пряко свързани с 

текста, който целят да изменят; 

а) които не са пряко свързани с 

текста, който целят да изменят; 

б) които целят да заличат или 

заменят текста изцяло; 

б) които целят да заличат или 

заменят текста изцяло; 

в) които целят да изменят повече от 

един отделен член или параграф от 

текста, за който се отнасят. Тази 

разпоредба не се отнася за компромисни 

изменения или за изменения, които 

целят идентични промени на 

определено съчетание от думи в целия 

текст; 

в) които целят да изменят повече от 

един отделен член или параграф от 

текста, за който се отнасят. Тази 

разпоредба не се отнася за компромисни 

изменения или за изменения, които 

целят идентични промени на 

определено съчетание от думи в целия 

текст; 

 ва) които целят да изменят 

предложение за кодификация на 

законодателство на Съюза; при все 

това член 103, параграф 3, втора 

алинея се прилага mutatis mutandis; 

 вб) които целят да изменят части 

от предложение за преработване на 

законодателен акт на Съюза, които 

остават непроменени в 

предложението; при все това член 

104, параграф 2, втора алинея и член 

104, параграф 3, трета алинея се 

прилагат mutatis mutandis; 

г) за които е установено, че 

формулировката на текста, чието 

изменение се цели, на поне един от 

официалните езици не се нуждае от 

промяна; в този случай председателят, 

заедно с останалите заинтересовани, се 

стреми да намери подходящо езиково 

решение на въпроса. 

г) които имат за цел единствено 

да осигурят езиковата правилност 

или засягат терминологичната 

последователност на текста на 

езика, на който се внася изменението; 

в този случай председателят, заедно с 

останалите заинтересовани, се стреми да 

намери подходящо езиково решение на 

въпроса. 

2. Всяко изменение, което е 

несъвместимо взетите преди това 

решения при гласуването на текста, 

отпада. 

 

3. Решението относно допустимостта 3. Решението относно допустимостта 
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на изменения се взема от председателя. на изменения се взема от председателя. 

Решението на председателя по параграф 

3 относно допустимостта на изменения 

се основава не само на разпоредбите на 

параграфи 1 и 2 от настоящия член, а на 

всички разпоредби на настоящия 

правилник. 

Решението на председателя по параграф 

3 относно допустимостта на изменения 

се основава не само на разпоредбите на 

параграф 1 от настоящия член, а на 

всички разпоредби на настоящия 

правилник. 

4. Политическа група или най-малко 

четиридесет членове на ЕП могат да 

внесат алтернативно предложение за 

резолюция, което да замени 

предложение за незаконодателна 

резолюция, съдържащо се в доклад на 

парламентарна комисия. 

4. Политическа група или най-малко 

четиридесет членове на ЕП могат да 

внесат алтернативно предложение за 

резолюция, което да замени 

предложение за незаконодателна 

резолюция, съдържащо се в доклад на 

парламентарна комисия. 

В такъв случай групата или съответните 

членове на ЕП нямат право да предлагат 

изменения в предложението за 

резолюция на водещата комисия. 

Алтернативното предложение за 

резолюция не може да бъде по-дълго от 

предложението за резолюция на 

комисията. То се гласува „ан блок“ от 

Парламента без изменения. 

В такъв случай групата или съответните 

членове на ЕП нямат право да предлагат 

изменения в предложението за 

резолюция на водещата комисия. 

Алтернативното предложение за 

резолюция не може да бъде по-дълго от 

предложението за резолюция на 

комисията. То се гласува „ан блок“ от 

Парламента без изменения. 

Разпоредбите на член 123, параграф 4 

се прилагат mutatis mutandis. 

Разпоредбите на член 123, параграфи 4 

и 4а относно общите предложения за 

резолюции се прилагат mutatis mutandis. 

 4a. Изменения могат да бъдат 

внасяни – с одобрението на 

председателя – след изтичането на 

срока за внасяне на изменения, ако 

става дума за компромисни изменения 

или при възникване на технически 

проблеми. Решението относно 

допустимостта на измененията се 

взема от председателя. 

Председателят може да поставя 

такива изменения на гласуване само 

със съгласието на Парламента. 

 За определяне на допустимостта на 

компромисните изменения се 

прилагат следните общи критерии: 

 – по правило компромисните 

изменения се отнасят до части от 

текста, които са били предмет на 

изменение преди изтичането на срока 

за внасяне на изменения; 
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 – по правило компромисните 

изменения се внасят от политически 

групи, представляващи мнозинство в 

Парламента, от председателите или 

от докладчиците от името на 

съответните комисии или от 

вносителите на други изменения; 

 – по правило компромисните 

изменения водят до оттегляне на 

другите изменения към същата част 

от текста. 

 Единствено председателят на 

Парламента може да предложи да 

бъде взето предвид дадено 

компромисно изменение. За да се 

постави на гласуване съответното 

изменение, председателят трябва да 

получи съгласието на Парламента, 

като попита дали има възражения 

срещу провеждането на такова 

гласуване. Ако бъде повдигнато 

възражение, Парламентът взема 

решение по въпроса с мнозинство от 

подадените гласове. 

Обосновка 

The changes to the introductory part of paragraph 1  aim to include a reference to specific 

Rules dealing with the admissibility of amendments, for the sake of clarity. 

Changes to paragraph 1 (c a (new)) seeks to clarify that the same principle laid down in Rule 

103(3) which provides that, except for the cases mentioned therein, amendments to proposals 

for codification are not admissible at committee stage, applies at plenary stage as well. 

Changes to paragraph § 1 (c b (new)) seeks to clarify that the same principle laid down in 

Rule 104(2) and (3) which provides that, except for the cases mentioned therein, amendments 

to the provisions which remain unchanged in a proposal recasting Union legislation are not 

admissible at committee stage, applies at plenary stage as well. 

Changes to paragrapg 1 d aims to clarify certain questions raised sometmes by the current 

provision. For instance, it does theoretically exclude a vote when one single language version 

of the Commission proposal already reflects, due to a translation error, the contents of the 

amendment tabled. The wording suggested is selectively based upon Rule 193(3). Indeed, 

together with Rule 193(2), Rule 193(3) covers a linked issue. 

Paragraph 2 is deleted here and moved under Rule 171 (4).This paragraph does not concern 

the "admissibility of amendments" (i.e. the title of this Rule). Furthermore, a similar principle 

is set out in the last sentence of Rule 171(4). 
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Paragraph 4a(new) is moved here from Rule 174 § 4 and slightly redrafted (in line with the 

existing interpretation). 

Изменение  192 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 171 

 

Текст в сила Изменение 

Член 171 Член 171 

Процедура за гласуване Процедура за гласуване 

1. За докладите се прилага следната 

процедура за гласуване: 

1. Освен в случаите, когато в 

настоящия правилник специално е 

предвидено друго, за текстовете, 

внесени за разглеждане в Парламента, 
се прилага следната процедура за 

гласуване: 

а) първо се гласуват всички внесени 

изменения на текста, за който се 

отнася докладът на водещата 

комисия; 

а) първо, когато е приложимо, се 

гласуват всички внесени изменения към 

предложението за правнообвързващ 

акт; 

б) на второ място се гласува текстът в 

неговата цялост, с евентуалните 

изменения; 

б) на второ място, когато е 

приложимо, се гласува 

предложението в неговата цялост, с 

евентуалните изменения; 

в) на трето място се гласуват 

измененията на предложението за 

резолюция/ законодателна 

проекторезолюция; 

в) на трето място се гласуват всички 

изменения на предложението за 

резолюция/проекта на законодателна 

резолюция; 

г) накрая се гласува предложението за 

резолюция/проектът на 

законодателна резолюция в цялост 

(окончателно гласуване). 

г) накрая се гласува предложението 

за резолюция в цялост (окончателно 

гласуване). 

Парламентът не гласува изложението 

на мотивите, съдържащо се в доклада. 

Парламентът не гласува по нито едно 

изложение на мотивите, съдържащо се 

в доклада. 

2. При второ четене се прилага 

следната процедура: 

 

а) когато не е внесено предложение за 

отхвърляне или изменение на 

позицията на Съвета, тя се счита за 

одобрена по реда на член 76; 

 

б) предложение за отхвърляне на 

позицията на Съвета се гласува преди 
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гласуването на евентуални изменения 

(вж. член 68, параграф 1); 

в) когато са предложени няколко 

изменения на позицията на Съвета, 

те се гласуват по предвидения в член 

174 ред; 

 

г) когато Парламентът е гласувал 

изменение на общата позиция, по-

нататъшно гласуване на текста в 

неговата цялост може да се проведе 

само по реда на член 68, параграф 2. 

 

3.  При трето четене се прилага 

процедурата по член 72. 

 

4. При гласуване на законодателни 

текстове и на предложения за 

незаконодателни резолюции първо се 

гласува частта от текста по същество и 

след това позоваванията и 

съображенията. Измененията, които 

са несъвместими с решение, взето с 

предходно гласуване, отпадат. 

4. При гласуване на предложения за 

правнообвързващи актове и на 

предложения за незаконодателни 

резолюции първо се гласува частта от 

текста по същество и след това 

позоваванията и съображенията. 

 4a. Всяко изменение, което е 

несъвместимо с взетите преди това 

решения при гласуването на текста, 

отпада. 

5. Единственият член на ЕП, който 

има право да взема думата по време на 

гласуването, е докладчикът, който има 

възможност накратко да изложи 

становището на водещата комисия по 

поставените на гласуване изменения. 

5. Единственият член на ЕП, който 

има право да взема думата по време на 

гласуването, е докладчикът или, вместо 

него, председателят на комисията. 

Той има възможност накратко да 

изложи становището на водещата 

комисия по поставените на гласуване 

изменения. 

Обосновка 

The changes to the introductory part of paragraph 1  aims to clarify the scope of this 

paragraph, as the word "report" does not described entirely;   it actually covers non-

legislative files and 1st reading codecision files and consultations. Points (a) and (b) apply to 

legislative files only; points (c) and (d) also apply to motions of resolutions not included in a 

"report" (the so-called "B8" documents). More generally, for legislative reports, Rule 171 (1), 

(2) & (3) essentially repeats Rule 59(2), Rules 68, 69 and 76, as well Rule 72. Compare with 

Rule 99 which sets out the voting procedure for consents but is not in any way referred to in 

Rule 171. 

The second sentence of paragraph 4 is deleted as it sets out a principle similar to the one in 

Rule 170(2). For clarity reasons, Rule 170 (2) could be moved hereafter. 
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Изменение  193 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 172 

 

Текст в сила Изменение 

Член 172 заличава се 

Равен брой гласове  

1.  В случай на равен брой гласове 

по член 171, параграф 1, буква б) или 

г), текстът в неговата цялост се 

връща за ново разглеждане в 

комисията. Същата процедура се 

прилага и при гласуванията по 

членове 3 и 9, както и при 

окончателните гласувания по членове 

199 и 212, като в случая на 

последните два члена въпросът се 

връща за ново разглеждане от 

Председателския съвет. 

 

2.  В случай на равен брой гласове 

при гласуването на дневния ред в 

неговата цялост (член 152) или на 

протоколите в тяхната цялост (член 

192), или на текст, подложен на 

разделно гласуване по член 176, 

текстът се счита за приет. 

 

3. Във всички останали случаи при 

равен брой гласове текстът или 

предложението се считат за 

отхвърлени, без да се накърняват 

разпоредбите на членовете, които 

изискват квалифицирано мнозинство. 

 

Член 172, параграф 3 следва да се 

тълкува в смисъл, че равният брой 

гласове по проектопрепоръка по член 

141, параграф 4 за невстъпване в 

производство пред Съда на 

Европейския съюз не означава, че е 

приета препоръка за встъпване на 

Парламента в съответното 

производство. В такъв случай се 

приема, че комисията не се е 

произнесла. 
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Обосновка 

Този член се заличава на това място и се добавя веднага след член 179 (Окончателно 

гласуване). 

Изменение  194 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 173 

 

Текст в сила Изменение 

Член 173 заличава се 

Принципи на гласуване  

1. Гласуването на доклад се 

провежда въз основа на препоръка на 

водещата комисия. Комисията може 

да делегира това правомощие на своя 

председател и на докладчика си. 

 

2. Комисията може да препоръча 

всички или някои изменения да бъдат 

поставени на гласуване "ан блок", да 

бъдат приети, отхвърлени или 

анулирани. 

 

Комисията може да предложи и 

компромисни изменения. 

 

3. Когато комисията предлага 

измененията да бъдат гласувани "ан 

блок", първо се провежда гласуване 

"ан блок". 

 

4.  Когато комисията предлага 

компромисно изменение, то има 

предимство при гласуването. 

 

5.  Измененията, за които е 

поискано поименно гласуване, се 

гласуват поотделно. 

 

6.  Не се допуска разделно гласуване 

в случаите на гласуване "ан блок" или 

на гласуване на компромисно 

изменение. 

 

Обосновка 

Принципът за приоритетно гласуване на (всички) компромисни изменения, поставени 

на гласуване, е включен в член 174, параграф 4а (нов), параграф 5 е преместен в член 

174, параграф 8а (нов), а параграф 6, в леко изменен вид, се премества в член 174, 
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параграф 4б (нов). 

Изменение  195 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 174 

 

Текст в сила Изменение 

Член 174 Член 174 

Ред за гласуване на изменения Ред за гласуване на изменения 

1. Измененията имат предимство 

пред текста, за който се отнасят, и се 

гласуват преди него. 

1. Измененията имат предимство 

пред текста, за който се отнасят, и се 

гласуват преди него. 

2. Ако са внесени две или повече 

взаимно изключващи се изменения на 

една и съща част от текста, предимство 

има и първо се гласува изменението, 

което най-много се отклонява от 

първоначалния текст. Ако то бъде 

прието, останалите изменения се считат 

за отхвърлени. Ако то бъде отхвърлено, 

следващото по предимство изменение се 

поставя на гласуване и въпросът се 

решава по аналогичен начин за 

останалите изменения. При съмнение 

относно предимството, въпросът се 

решава от председателя. Ако всички 

изменения бъдат отхвърлени, за приет 

се счита първоначалният текст, освен 

ако е било поискано отделно гласуване 

в определения срок. 

2. Ако са внесени две или повече 

взаимно изключващи се изменения на 

една и съща част от текста, предимство 

има и първо се гласува изменението, 

което най-много се отклонява от 

първоначалния текст. Ако то бъде 

прието, останалите изменения се считат 

за отхвърлени. Ако то бъде отхвърлено, 

следващото по предимство изменение се 

поставя на гласуване и въпросът се 

решава по аналогичен начин за 

останалите изменения. При съмнение 

относно предимството въпросът се 

решава от председателя. Ако всички 

изменения бъдат отхвърлени, за приет 

се счита първоначалният текст, освен 

ако е било поискано отделно гласуване 

в определения срок. 

3. Председателят може да постави 

на гласуване най-напред първоначалния 

текст или да постави на гласуване 

изменение, което е по-близко до 

първоначалния текст, преди 

изменението, което най-много се 

отклонява от първоначалния текст. 

3. Когато обаче председателят 

прецени, че това ще улесни 

гласуването, той може да постави на 

гласуване най-напред първоначалния 

текст или да постави на гласуване 

изменение, което е по-близко до 

първоначалния текст, преди 

изменението, което най-много се 

отклонява от първоначалния текст. 

Ако едно от двете получи мнозинство от 

гласовете, всички останали изменения, 

внесени по същия текст отпадат. 

Ако едно от двете получи мнозинство от 

гласовете, всички останали изменения, 

внесени по същата част от текста, 

отпадат. 

4. По изключение, по предложение 

на председателя, изменения, внесени 
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след приключване на разискванията, 

могат да бъдат поставени на 

гласуване, ако се касае за компромисни 

изменения или при възникване на 

технически проблеми. Председателят 

поставя такива изменения на 

гласуване само със съгласието на 

Парламента. 

Съгласно член 170, параграф 3, 

председателят се произнася по 

допустимостта на измененията. В 

случай на компромисни изменения, 

внесени след приключване на 

разискванията, по силата на 

настоящия параграф, председателят 

взема решение относно тяхната 

допустимост за всеки отделен случай, 

като отчита техния компромисен 

характер. 

 

Единствено председателят на 

Парламента може да предложи да 

бъде взето предвид дадено 

компромисно изменение. За да се 

постави на гласуване съответното 

изменение, председателят трябва да 

получи съгласието на Парламента, 

като попита дали има възражения 

срещу провеждането на такова 

гласуване. Ако бъде повдигнато 

такова възражение, Парламентът 

взема решение с мнозинство от 

подадените гласове. 

 

 4a. Когато компромисни изменения 

се поставят на гласуване, те се 

ползват с приоритет при 

гласуването. 

 4б. Не се допуска разделно гласуване 

в случаите на гласуване на 

компромисно изменение. 

5.  Ако компетентната комисия е 

внесла пакет от изменения към текста, 

за който се отнася нейният доклад, 

председателят ги поставя на гласуване 

„ан блок“, освен ако политическа група 

или най-малко четиридесет членове на 

ЕП поискат измененията да бъдат 

гласувани поотделно или ако са 

5. Ако компетентната комисия е 

внесла пакет от изменения към текста, 

за който се отнася нейният доклад, 

председателят ги поставя на гласуване 

„ан блок“, освен ако по определени 

точки политическа група или най-

малко четиридесет членове на ЕП 

поискат измененията да бъдат гласувани 
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постъпили други изменения. поотделно или разделно или ако са 

постъпили други конкурентни 

изменения. 

6. Председателят може да постави 

други изменения на гласуване „ан 

блок“, когато те са допълващи. В този 

случай той следва процедурата, 

предвидена в параграф 5. Авторите на 

допълващи изменения могат да 

предложат гласуване „ан блок“. 

6. Председателят може да постави 

други изменения на гласуване „ан 

блок“, когато те са допълващи, освен 

ако политическа група или най-малко 

четиридесет членове на ЕП поискат 

да се гласува поотделно или разделно. 

Авторите на изменения могат също да 

предложат гласуване „ан блок“, ако 

техните изменения са допълващи. 

7. След приемането или 

отхвърлянето на конкретно изменение 

председателят може да реши да постави 

на гласуване „ан блок“ няколко други 

изменения, които са с подобно 

съдържание или си поставят аналогични 

цели. Преди това председателят може да 

поиска съгласието на Парламента. 

7. След приемането или 

отхвърлянето на конкретно изменение 

председателят може да реши да постави 

на гласуване „ан блок“ няколко други 

изменения, които са с подобно 

съдържание или си поставят аналогични 

цели. Преди това председателят може да 

поиска съгласието на Парламента. 

Такъв пакет от изменения може да се 

отнася до различни части на 

първоначалния текст. 

Такъв пакет от изменения може да се 

отнася до различни части на 

първоначалния текст. 

8.  При предлагане на две или повече 

идентични изменения от различни 

автори те се гласуват като едно. 

8.  При предлагане на две или повече 

идентични изменения от различни 

автори те се гласуват като едно. 

 8a. Измененията, за които е 

поискано поименно гласуване, се 

гласуват поотделно. 

Обосновка 

Параграф 4 се заличава на това място и се премества в член 170, параграф 4а (нов). 

Буквално погледнато, това се прилага за измененията, „внесени след приключване на 

разискванията“, а не за измененията, внесени в периода между края на срока за 

внасяне на изменения и приключването на разискванията.  

Параграфи 4а (нов) и 4б (нов), в леко изменен вид, се преместват тук съответно от 

член 173, параграф 4 и член 173, параграф 6. 

Параграф 8а (нов) е настоящият член 173, параграф 5. 

Изменение  196 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 175 
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Текст в сила Изменение 

Член 175 Член 175 

Разглеждане в комисия на изменения, 

внесени за пленарно заседание 

Отсяване в комисия на изменения, 

внесени за пленарно заседание 

Когато за един доклад са внесени 

повече от петдесет изменения и искания 

за разделно гласуване или гласуване 

поотделно, които да бъдат разгледани на 

пленарно заседание, председателят 

може, след като се консултира с 

председателя на компетентната 

комисия, да поиска тя да разгледа тези 

изменения или искания на нейно 

заседание. Всяко изменение или искане 

за разделно гласуване или гласуване 

поотделно, което на този етап не събере 

гласовете на най-малко една десета от 

членовете на комисията, не се поставя 

на гласуване на пленарно заседание. 

Когато във връзка с текст, внесен от 

дадена комисия, са внесени повече от 

петдесет изменения или искания за 

разделно гласуване или гласуване 

поотделно, които да бъдат разгледани на 

пленарно заседание, председателят 

може, след като се консултира с 

председателя на комисията, да поиска 

тя да гласува по всяко от тези 

изменения или искания на нейно 

заседание. Всяко изменение или искане 

за разделно гласуване или гласуване 

поотделно, което на този етап не събере 

гласовете на най-малко една трета от 

членовете на комисията, не се поставя 

на гласуване на пленарно заседание. 

Обосновка 

Поради определянето на обхвата на този член чрез думата „доклад“ разглежданият 

член понастоящем не се прилага за други („В“) документи, внесени от комисиите, 

като например предложения за резолюции или препоръки. Промяната предполага 

включване на забрана на гласуването „ан блок“ на равнището на комисиите и 

повдигане на прага от една десета на една трета от членовете на комисията. 

Изменение  197 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 176 

 

Текст в сила Изменение 

Член 176 Член 176 

Разделно гласуване Разделно гласуване 

1. Когато подлежащият на гласуване 

текст съдържа две или повече 

разпоредби или се отнася до два или 

повече въпроса, или може да бъде 

разделен на две или повече части, които 

имат самостоятелен смисъл и/или 

нормативна стойност, политическа 

група или най-малко четиридесет 

1. Когато подлежащият на гласуване 

текст съдържа две или повече 

разпоредби или се отнася до два или 

повече въпроса, или може да бъде 

разделен на две или повече части, които 

имат самостоятелен смисъл и/или 

нормативна стойност, политическа 

група или най-малко четиридесет 
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членове на ЕП могат да поискат 

разделно гласуване. 

членове на ЕП могат да поискат 

разделно гласуване. 

2. Искането се внася вечерта преди 

гласуването, освен ако председателят 

определи друг срок. Решение по 

искането се взема от председателя. 

2. Искането се внася най-късно 

вечерта преди гласуването, освен ако 

председателят определи друг срок. 

Решение по искането се взема от 

председателя. 

Изменение  198 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 178 

 

Текст в сила Изменение 

Член 178 Член 178 

Гласуване Гласуване 

1.  Обикновено в Парламента се 

гласува с вдигане на ръка. 

1.  Обикновено в Парламента се 

гласува с вдигане на ръка. 

 Председателят обаче може по всяко 

време да реши гласуването да се 

извърши чрез електронната система 

за гласуване. 

 1a. Председателят обявява 

началото и края на гласуването. 

 След като председателят е обявил 

началото на гласуването, никой, с 

изключение на самия него, не може да 

взема думата до обявяване на края на 

гласуването. 

 1б. За да се определи дали даден 

текст е приет или отхвърлен, се 

отчитат само гласовете, подадени 

„за“ и „против“, освен ако в 

Договорите не е предвидено специално 

мнозинство. 

2. Ако председателят прецени, че 

резултатът буди съмнение, гласуването 

се извършва отново чрез електронната 

система за гласуване, а ако последната 

не работи, чрез сядане и изправяне. 

2. Ако председателят прецени, че 

резултатът от гласуване с вдигане на 

ръка буди съмнение, гласуването се 

извършва отново чрез електронната 

система за гласуване, а ако последната 

не работи, чрез сядане и изправяне. 

 2a. Председателят установява 

резултата от гласуването и го 

обявява. 
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3. Резултатът от гласуването се 

регистрира. 

3. Резултатът от гласуването се 

регистрира. 

Обосновка 

Първа алинея се премества на това място от член 181, параграф 1, първа алинея. 

Параграф 1а (нов) се премества от член 184, параграфи 1 и 2, а параграф 1б (нов ) – 

от член 180, параграф 2, второ изречение на втора алинея. 

Параграф 2а (нов) се премества на това място от член 180, параграф 2, последното 

изречение от втора алинея. 

Изменение  199 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 179 

 

Текст в сила Изменение 

Член 179 Член 179 

Окончателно гласуване Окончателно гласуване 

При вземане на решение въз основа на 

доклад Парламентът провежда единно 

и/или окончателно гласуване, което е 

поименно в съответствие с член 180, 

параграф 2. Поименно гласуване на 

изменения се допуска само въз основа 

на искане, направено съгласно член 

180. 

При вземане на решение въз основа на 

доклад Парламентът провежда единно 

и/или окончателно гласуване, което е 

поименно в съответствие с член 180, 

параграф 2. 

Разпоредбите на член 179 относно 

поименното гласуване не се прилагат за 

докладите, предвидени в член 8, 

параграф 2 и в член 9, параграфи 3, 6 и 

8, приемани в рамките на процедури, 

свързани с имунитета. 

Разпоредбите на член 179 относно 

поименното гласуване не се прилагат за 

докладите, предвидени в член 8, 

параграф 2 и в член 9, параграфи 3, 6 и 

8, приемани в рамките на процедури, 

свързани с имунитета. 

 

Обосновка 

Второто изречение в параграф 1 е излишно и не се отнася до окончателното 

гласуване. 

Изменение  200 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 179 а (нов) 
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Текст в сила Изменение 

 Член 179а 

 Равен брой гласове 

 1. В случай на равен брой гласове по 

член 171, параграф 1, буква б) или г), 

текстът в неговата цялост се връща 

за ново разглеждане в комисията. 

Същата процедура се прилага и при 

гласуванията по членове 3 и 9. 

 2. В случай на равен брой гласове 

при гласуването на текст, подложен 

на разделно гласуване по член 176, 

текстът се счита за приет. 

 3. Във всички останали случаи при 

равен брой гласове текстът или 

предложението се считат за 

отхвърлени, без да се накърняват 

разпоредбите на членовете, които 

изискват квалифицирано мнозинство. 

 Член 179а, параграф 3 следва да се 

тълкува в смисъл, че равният брой 

гласове по проектопрепоръка по член 

141, параграф 4 за невстъпване в 

производство пред Съда на 

Европейския съюз не означава, че е 

приета препоръка, съгласно която 

Парламентът следва да встъпи в 

съответното производство. В такъв 

случай се приема, че компетентната 

комисия не се е произнесла с 

препоръка. 

 Председателят на Парламента може 

да гласува, без обаче да има решаващ 

глас. 

 (Последните две алинеи се добавят 

като тълкувания.) 

Обосновка 

Препратките към членове 199 и 212 се заличават, ако бъдат одобрени 

предложенията за изменение на посочените членове. Не се провежда гласуване 

относно дневния ред или протокола като цяло, а само относно предложенията за 

изменения. Ако няма приети искания за изменения, те се приемат с мълчаливо 

съгласие. 
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Изменение  201 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 180 

 

Текст в сила Изменение 

Член 180 Член 180 

Поименно гласуване Поименно гласуване 

1. В допълнение към случаите, 

предвидени в член 118, параграф 5, 

член 119, параграф 5 и член 179, 

гласуването е поименно и ако 

политическа група или най-малко 

четиридесет членове на ЕП са 

отправили писмено искане за това 

вечерта преди гласуването, освен ако 

председателят не определи друг срок. 

1. В допълнение към случаите, 

предвидени в посочените членове, 

гласуването е поименно, ако 

политическа група или най-малко 

четиридесет членове на ЕП са 

отправили писмено искане за това най-

късно вечерта преди гласуването, освен 

ако председателят не определи друг 

срок. 

Разпоредбите на член 180, параграф 1 

относно поименното гласуване не се 

прилагат за докладите, предвидени в 

член 8, параграф 2 и в член 9, параграфи 

3, 6 и 8, приемани в рамките на 

процедури, свързани с имунитета. 

Разпоредбите на член 180 относно 

поименното гласуване не се прилагат за 

докладите, предвидени в член 8, 

параграф 2 и в член 9, параграфи 3, 6 и 

8, приемани в рамките на процедури, 

свързани с имунитета. 

 1a. Всяка от политическите групи 

може да внесе не повече от сто 

искания за поименни гласувания в 

рамките на една месечна сесия. 

2. Поименното гласуване се 

извършва чрез електронната система за 

гласуване. Когато последната не може 

да се използва по технически причини, 

поименното гласуване се извършва по 

азбучен ред, като се започва с изтеглено 

чрез жребий име на член на ЕП. 

Председателят гласува последен. 

2. Поименното гласуване се 

извършва чрез електронната система за 

гласуване. 

 Когато последната не може да се 

използва по технически причини, 

поименното гласуване може да се 

извършва по азбучен ред, като се 

започва с изтеглено чрез жребий име на 

член на ЕП. Председателят гласува 

последен. Гласува се устно с думите 

„да“, „не“ или „въздържал се“. 

Гласува се устно с думите „да“, „не“ или 

„въздържал се“. За да се определи дали 

предложението е прието или 
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отхвърлено, се отчитат само 

гласовете, подадени „за“ и „против“. 

Председателят установява 

резултата от гласуването и го 

обявява. 

Гласуването се отразява в протокола от 

заседанието. Списъкът на гласувалите 

се изготвя по политически групи и по 

азбучен ред на имената на членовете на 

ЕП, като се посочва как е гласувал всеки 

един от тях. 

2a. Гласуването се отразява в 

протокола от заседанието. Списъкът на 

гласувалите се изготвя по политически 

групи и по азбучен ред на имената на 

членовете на ЕП, като се посочва как е 

гласувал всеки един от тях. 

 Обосновка 

По отношение на промените в параграф 1, като се има предвид, че в няколко 

конкретни члена се изисква поименно гласуване (като например член 52, параграф 2, 

член 90, параграф 6, член 118, параграф 5, член 119, параграф 5 и член 179) и с оглед на 

евентуалните бъдещи промени, изглежда е по-добре да има само общо позоваване на 

посочените разпоредби. 

По отношение на заличаването на параграф 2, втора алинея се заличава: първото 

изречение ще стане част от втора алинея; второто и третото изречение ще бъдат 

включени в член 178. 

Изменение  202 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 180 а (нов) 

 

Текст в сила Изменение 

 Член 180а 

 Тайно гласуване 

 1. В случаите на назначения се 

провежда тайно гласуване, без да се 

накърняват разпоредбите на член 15, 

параграф 1 и член 204, параграф 2, 

алинея втора. 

 При определяне на броя на 

подадените гласове се вземат предвид 

само бюлетините с имената на 

номинираните кандидати. 

 2. Тайно гласуване се провежда и по 

искане на най-малко една пета от 

общия брой членове на Парламента. 

Такова искане трябва да се представи 

преди началото на гласуването. 
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 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. 

Обосновка 

Предишен член 182. Препратката към член 199 се заличава заради промените, 

предложени за посочения член.Изменението има за цел да се изясни, че тайното 

гласуване се прилага и за външни назначения и не е ограничено до избор/назначаване на 

членове на ЕП. 

Изменение  203 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 181 

 

Текст в сила Изменение 

Член 181 Член 181 

Електронно гласуване Използване на системата за 
електронно гласуване 

1. Председателят може по всяко 

време да реши гласуването по членове 

178, 180 и 182 да се извърши чрез 

електронната система за гласуване. 

 

Когато електронната система за 

гласуване не може да се използва по 

технически причини, гласуването се 

извършва по реда, предвиден в член 

178, член 180, параграф 2 или член 182. 

 

Техническите подробности по 

използването на електронната система 

за гласуване се уреждат с указания на 

1.  Техническите подробности по 

използването на електронната система 

за гласуване се уреждат с указания на 
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Бюрото. Бюрото. 

2. При електронно гласуване се 

регистрира само цифровият резултат от 

гласуването. 

2. При електронно гласуване, освен 

ако то не засяга поименно гласуване, 
се регистрира само цифровият резултат 

от гласуването. 

Независимо от това, ако е било 

поискано поименно гласуване по член 

180, 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 

180, параграф 2. Системата по 

параграф 1 от настоящия член може 

да се използва за определяне на 

наличието на мнозинство. 

 

 3a. Председателят може по всяко 

време да реши електронната система 

за гласуване да се използва, за да се 

провери дали е достигнат даден праг. 

Обосновка 

Местата на членове 181 и 182 ще бъдат разменени, тъй като тайно гласуване може 

да се провежда и като се използва електронната система за гласуване. 

Що се отнася до първата алинея на параграф 1, в настоящия член тя се заличава и се 

прибавя в член 178. 

По отношение на втората алинея на параграф 1, тя се заличава, тъй като е излишна. 

Параграф 2, втора алинея се заличава, тъй като повтаря член 180, параграф 2, трета 

алинея. 

Изменение  204 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 182 

 

Текст в сила Изменение 

Член 182 заличава се 

Тайно гласуване  

1. В случаите на назначения се  
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провежда тайно гласуване, без да се 

накърняват разпоредбите на член 15, 

параграф 1, член 199, параграф 1 и 

член 204, параграф 2, алинея втора. 

При определяне на броя на 

подадените гласове 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 

кандидати 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. 

 

Обосновка 

Местата на членове 181 и 182 ще бъдат разменени, тъй като тайно гласуване може 

да се провежда и като се използва електронната система за гласуване. 

Изменение  205 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 182 а (нов) 
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Текст в сила Изменение 

 Член 182 а 

 Спорове относно гласуването 

 1. Процедурни въпроси, свързани с 

действителността на гласуването, 

могат да се повдигат, след като 

председателят е обявил края на 

гласуването. 

 2. След като резултатът от 

гласуването с вдигане на ръка бъде 

обявен, всеки член на ЕП може да 

поиска проверка на резултата чрез 

електронната система за гласуване. 

 3. Председателят решава дали 

обявеният резултат е действителен. 

Решението е окончателно. 

Обосновка 

Това е досегашният член 184, който тук е променен и поставен преди член 183. 

Изменение  206 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 183 

 

Текст в сила Изменение 

Член 183 Член 183 

Обяснения на вот Обяснения на вот 

1. След приключване на общите 

разисквания всеки член на ЕП може да 

даде устно обяснение по окончателния 

вот в рамките на една минута или да 

даде писмено обяснение, не по-дълго от 

200 думи, което се включва в пълния 

стенографски протокол от 

заседанието. 

1. След приключване на гласуването 

всеки член на ЕП може да даде устно 

обяснение по еднократния и/или 

окончателния вот по точка, внесена за 

разглеждане от Парламента, в 

рамките на една минута. Всеки член на 

ЕП може да даде до три устни 

обяснения на вот в рамките на една 

месечна сесия. 

 Всеки член на ЕП може да даде 

писмено обяснение на вот, не по-дълго 

от 200 думи, което се публикува на 

страницата на съответния член на 

ЕП на уебсайта на Парламента. 
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Всяка политическа група може да даде 

обяснение на вота в рамките на две 

минути. 

Всяка политическа група може да даде 

обяснение на вота в рамките на две 

минути. 

След започване на първото обяснение не 

се приемат повече искания за даване на 

обяснение на вот. 

След започване на първото обяснение 

на вот по първата точка не се 

приемат повече искания за даване на 

обяснение на вот. 

Допустими са обяснения на вота при 

окончателното гласуване по всеки 

въпрос, внесен за разглеждане от 

Парламента. За целите на настоящия 

член понятието “окончателно 

гласуване” се отнася не до вида 

гласуване, а означава последното 

гласуване по даден въпрос. 

Допустими са обяснения на вота при 

единното и/или окончателното 

гласуване по всяка точка, внесена за 

разглеждане от Парламента. За целите 

на настоящия член понятието 

„окончателно гласуване“ се отнася не 

до вида гласуване, а означава 

последното гласуване по даден въпрос. 

2. Не се допускат обяснения на вот 

при гласуване по процедурни въпроси. 

2. Не се допускат обяснения на вот 

при тайно гласуване или при гласуване 

по процедурни въпроси. 

3. Когато предложение за 

законодателен акт или доклад са били 

включени в дневния ред на Парламента 

по реда на член 150, членовете на ЕП 

могат да представят писмени обяснения 

на вота по реда на параграф 1. 

3. Когато дадена точка е била 

включена в дневния ред на Парламента 

без изменения или без разисквания, 

членовете на ЕП могат единствено да 

представят писмени обяснения на вота 

по реда на параграф 1. 

Както писмените, така и устните 

обяснения трябва да имат пряко 

отношение към гласувания текст. 

Както писмените, така и устните 

обяснения трябва да имат пряко 

отношение към точката, внесена за 

разглеждане в Парламента. 

Обосновка 

Изменението на параграф 1, трета алинея е пояснение в съответствие с текущата 

практика. 

По отношение на измененията на параграф 2 обясненията на вот са изрично 

изключени в случая на тайно гласуване. 

По отношение на измененията на тълкуването след параграф 3 изразът „гласувания 

текст“ не винаги е подходящ. Например при избора на членовете на Комисията не се 

внася текст, но се правят обяснения на вота. 

Изменение  207 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 184 
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Текст в сила Изменение 

Член 184 заличава се 

Спорове относно гласуването  

1. Председателят обявява началото и 

края на гласуването. 

 

2. След като председателят е обявил 

началото на гласуването, никой, с 

изключение на самия него, не може да 

взема думата до обявяване на края на 

гласуването. 

 

3. Процедурни въпроси, свързани с 

действителността на гласуването, 

могат да се повдигат, след като 

председателят е обявил края на 

гласуването. 

 

4. След като резултатът от 

гласуването с вдигане на ръка бъде 

обявен, всеки член на ЕП може да 

поиска проверка на резултата чрез 

електронната система за гласуване. 

 

5. Председателят решава дали 

обявеният резултат е действителен. 

Решението е окончателно. 

 

Обосновка 

Измененият член се премества в член 178, преди член 183 (член 182а(нов)). 

Изменение  208 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Дял VII – глава 6 – заглавие 

 

Текст в сила Изменение 

ГЛАВА 6 ГЛАВА 6 

ПРОЦЕДУРНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАРУШЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА И 
ПРОЦЕДУРНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Обосновка 

„Interruptive motions“ — термин, който фигурира в съществуващия английски текст 

на правилника и който в българския текст досега нямаше изричен превод (приема се 

като част от „процедурни предложения“), се заменя от „Points of order“ (Нарушения 

на правилника) (бел. пр.). Поради това заглавието на разглежданата глава може да 
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бъде „Нарушения на правилника и процедурни предложения“ (като член 185 се 

премества след член 186). Като се има предвид, че те имат предимство пред 

процедурните предложения, се предлага на това място да се добави настоящият 

член 186 относно нарушенията на правилника преди разпоредбите относно 

процедурните предложения. 

Изменение  209 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 185 

 

Текст в сила Изменение 

Член 185 Член 185 

Процедурни предложения Процедурни предложения 

1. Думата се дава с предимство за 

едно от следните процедурни 

предложения: 

1. Думата се дава с предимство за 

едно от следните процедурни 

предложения: 

а)  искане за обявяване на 

недопустимост (член 187); 

а) искане за обявяване на недопустимост 

(член 187); 

б) искане за връщане за ново 

разглеждане в комисия (член 188); 

б) искане за връщане за ново 

разглеждане в комисия (член 188); 

в) искане за закриване на разискванията 

(член 189); 

в) искане за закриване на разискванията 

(член 189); 

г) искане за отсрочване на разисквания 

или на гласуване (член 190); или 

г) искане за отсрочване на разисквания 

или на гласуване (член 190); или 

д) искане за прекъсване или закриване 

на заседанието (член 191). 

д) искане за прекъсване или закриване 

на заседанието (член 191). 

Във връзка с тези предложения, освен 

техният автор, се изслушват единствено: 

един изказващ се „за“ и един „против“ 

предложението, както и председателят 

или докладчикът на компетентната 

комисия. 

Във връзка с тези предложения, освен 

техният автор, се изслушват единствено: 

един изказващ се „против“ 

предложението, както и председателят 

или докладчикът на компетентната 

комисия. 

2. Времето за изказване не може да 

надвишава една минута. 

2. Времето за изказване не може да 

надвишава една минута. 

Изменение  210 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 186 

 

Текст в сила Изменение 

Член 186 Член 184a 
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Нарушения на правилника Нарушения на правилника 

1. Думата може да се даде на всеки 

член на ЕП, за да обърне внимание на 

председателя за евентуално неспазване 

на Правилника за дейността на ЕП. 

Членът на ЕП трябва първо да посочи 

члена от правилника, на който се 

позовава. 

1. Думата може да се даде на всеки 

член на ЕП, за да обърне внимание на 

председателя за евентуално неспазване 

на Правилника за дейността на ЕП. 

Членът на ЕП трябва първо да посочи 

члена от правилника, на който се 

позовава. 

2. Исканията за изказване във връзка 

с нарушения на правилника имат 

предимство пред всяко друго искане на 

думата. 

2. Исканията за изказване във връзка 

с нарушения на правилника имат 

предимство пред всяко друго искане на 

думата или процедурно предложение. 

3. Времето за изказване не може да 

надвишава една минута. 

3. Времето за изказване не може да 

надвишава една минута. 

4. Председателят незабавно се 

произнася по всяко посочено нарушение 

в съответствие с Правилника за 

дейността на ЕП и обявява решението 

си веднага след изказването. Решението 

на председателя не подлежи на 

гласуване. 

4. Председателят незабавно се 

произнася по всяко посочено нарушение 

в съответствие с Правилника за 

дейността на ЕП и обявява решението 

си веднага след изказването. Решението 

на председателя не подлежи на 

гласуване. 

5. По изключение той може да заяви, 

че ще обяви решението си по-късно, но 

след не повече от двадесет и четири 

часа от повдигането на въпроса за 

нарушението. Отлагането на 

произнасянето на решението не води до 

отсрочване на разискванията. 

Председателят може да отнесе въпроса 

до компетентната комисия. 

5. По изключение той може да заяви, 

че ще обяви решението си по-късно, но 

след не повече от двадесет и четири 

часа от повдигането на въпроса за 

нарушението. Отлагането на 

произнасянето на решението не води до 

отсрочване на разискванията. 

Председателят може да отнесе въпроса 

до компетентната комисия. 

Исканията за изказване във връзка с 

неспазване на правилника трябва да се 

отнасят за точката от дневния ред, която 

се разглежда в момента. В подходящ 

момент, например след приключване на 

разискванията по тази точка или преди 

прекъсване на заседанието, 

председателят може да даде думата за 

изказване по повод на неспазване на 

правилника, свързано с друг въпрос. 

Исканията за изказване във връзка с 

неспазване на правилника трябва да се 

отнасят за точката от дневния ред, която 

се разглежда в момента. В подходящ 

момент, например след приключване на 

разискванията по тази точка или преди 

прекъсване на заседанието, 

председателят може да даде думата за 

изказване по повод на неспазване на 

правилника, свързано с друг въпрос. 

 (Този член, във вида, в който е изменен, 

се премества преди член 185.) 

Обосновка 

Като се има предвид, че те имат предимство пред процедурните предложения, се 
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предлага разглежданият член 186 относно нарушенията на правилника да се добави 

преди разпоредбите относно процедурните предложения под формата на член 184а 

(нов). 

Изменение  211 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 187 

 

Текст в сила Изменение 

Член 187 Член 187 

Искане за обявяване на недопустимост Искане за обявяване на недопустимост 

1. В началото на разискванията по 

конкретна точка от дневния ред, може 

да се оспори нейната допустимост. 

Подобно искане незабавно се поставя на 

гласуване. 

1 В началото на разискванията по 

конкретна точка от дневния ред може да 

се оспори нейната допустимост от 

политическа група или четиридесет 

членове на ЕП. Подобно искане 

незабавно се поставя на гласуване. 

Намерението да се оспори 

допустимостта трябва да бъде заявено 

не по-късно от двадесет и четири часа 

предварително на председателя, който 

незабавно уведомява за това 

Парламента. 

Намерението да се оспори 

допустимостта трябва да бъде заявено 

не по-късно от двадесет и четири часа 

предварително на председателя, който 

незабавно уведомява за това 

Парламента. 

2. Ако искането за обявяване на 

недопустимост бъде подкрепено, 

Парламентът незабавно преминава към 

следващата точка от дневния ред. 

2. Ако искането за обявяване на 

недопустимост бъде подкрепено, 

Парламентът незабавно преминава към 

следващата точка от дневния ред. 

Обосновка 

В члена не се посочва кой може да оспори допустимостта. Поради това се предлага 

да се включи праг, който е същият като посочения в членове 188, 189, 190 и 191. 

Изменение  212 

 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 188 

 

Текст в сила Изменение 

Член 188 Член 188 

Връщане за ново разглеждане в комисия Връщане за ново разглеждане в комисия 

1. Връщане за ново разглеждане в 

комисия може да бъде поискано от 

политическа група или най-малко 

1. Връщане за ново разглеждане в 

комисия може да бъде поискано от 

политическа група или най-малко 
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четиридесет членове на ЕП при 

определянето на дневния ред или преди 

началото на разискванията. 

четиридесет членове на ЕП при 

определянето на дневния ред или преди 

началото на разискванията. 

Намерението за внасяне на искане за 

връщане за ново разглеждане в комисия 

се заявява най-малко двадесет и четири 

часа предварително на председателя, 

който незабавно уведомява за това 

Парламента. 

Намерението за внасяне на искане за 

връщане за ново разглеждане в комисия 

се заявява най-малко двадесет и четири 

часа предварително на председателя, 

който незабавно уведомява за това 

Парламента. 

2. Връщане за ново разглеждане в 

комисия може също така да бъде 

поискано от политическа група или най-

малко четиридесет членове на ЕП преди 

или по време на гласуване. 

Предложението незабавно се поставя на 

гласуване. 

2. Връщане за ново разглеждане в 

комисия може също така да бъде 

поискано от политическа група или най-

малко четиридесет членове на ЕП преди 

или по време на гласуване. 

Предложението незабавно се поставя на 

гласуване. 

3 Искане за връщане може да се 

прави само веднъж на всеки от 

различните етапи на процедурата. 

3 Искане за връщане може да се 

прави само веднъж на всеки от 

различните етапи на процедурата. 

4. Връщането за ново разглеждане в 

комисия води до прекъсване на 

обсъждането на точката. 

4. Връщането за ново разглеждане в 

комисия води до прекъсване на 

разглеждането на точката. 

5. Парламентът може да определи 

срок, в който комисията да докладва 

заключенията си. 

5. Парламентът може да определи 

срок, в който комисията да докладва 

заключенията си. 

 Обосновка 

Думата „обсъждане“ не изглежда най-подходящата, в случай че по време на 

гласуване се поиска връщане за ново разглеждане, поради което се предлага тя да се 

замени с „разглеждане“. 

Изменение  213 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 190 

 

Текст в сила Изменение 

Член 190 Член 190 

Отсрочване на разискванията и на 

гласуването 

Отсрочване на разискванията или на 

гласуването 

1. В началото на разискванията по 

дадена точка от дневния ред 

политическа група или най-малко 

четиридесет членове на ЕП могат да 

поискат отлагане на разискванията за 

1. В началото на разискванията по 

дадена точка от дневния ред 

политическа група или най-малко 

четиридесет членове на ЕП могат да 

поискат отлагане на разискванията за 



 

 

 PE596.594/ 274 

 BG 

определена дата и час. Искането 

незабавно се поставя на гласуване. 

определена дата и час. Искането 

незабавно се поставя на гласуване. 

Намерението за внасяне на искане за 

отсрочване на разискванията се заявява 

най-малко двадесет и четири часа 

предварително на председателя, който 

незабавно уведомява за това 

Парламента. 

Намерението за внасяне на искане за 

отсрочване на разискванията се заявява 

най-малко двадесет и четири часа 

предварително на председателя, който 

незабавно уведомява за това 

Парламента. 

2. Ако искането бъде прието, 

Парламентът преминава към 

разглеждане на следващата точка от 

дневния ред. Отсроченото разискване се 

възобновява на определената дата и час. 

2. Ако искането бъде прието, 

Парламентът преминава към 

разглеждане на следващата точка от 

дневния ред. Отсроченото разискване се 

възобновява на определената дата и час. 

3. Ако искането бъде отхвърлено, то 

не може да се отправя повторно до края 

на същата месечна сесия. 

3. Ако искането бъде отхвърлено, то 

не може да се отправя повторно до края 

на същата месечна сесия. 

4. Преди или по време на гласуване 

политическа група или най-малко 

четиридесет членове на ЕП могат да 

предложат отлагане на гласуването. 

Предложението незабавно се поставя на 

гласуване. 

4. Преди или по време на гласуване 

политическа група или най-малко 

четиридесет членове на ЕП могат да 

предложат отлагане на гласуването. 

Предложението незабавно се поставя на 

гласуване. 

Във всяко решение на Парламента за 

отлагане на разискванията за 

следваща месечна сесия се посочва 

месечната сесия, в чийто дневен ред 

те ще бъдат включени, като, разбира 

се, дневният ред за тази месечна 

сесия се съставя по реда на членове 

149 и 152. 

 

Обосновка 

Промяната на заглавието е единствено въпрос на формулировка: „и“ се заменя с 

„или“. 

Що се отнася до заличаването на тълкуването, посоченото тълкуване не винаги се 

зачита, а проектът на дневен ред за всяка месечна сесия се приема от 

Председателския съвет. 

Изменение  214 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 191 
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Текст в сила Изменение 

Член 191 Член 191 

Прекъсване или закриване на 

заседанието 

Прекъсване или закриване на 

заседанието 

Заседанието може да бъде прекъснато 

или закрито по време на разисквания 

или гласуване, ако Парламентът вземе 

такова решение по предложение на 

председателя или по искане на 

политическа група или на най-малко 

четиридесет членове на ЕП. 

Предложението или искането се поставя 

на гласуване незабавно. 

Заседанието може да бъде прекъснато 

или закрито по време на разисквания 

или гласуване, ако Парламентът вземе 

такова решение по предложение на 

председателя или по искане на 

политическа група или на най-малко 

четиридесет членове на ЕП. 

Предложението или искането се поставя 

на гласуване незабавно. 

Ако е внесено искане за прекъсване или 

закриване на заседанието, процедурата 

за гласуване на това искане трябва да 

бъде започната без забавяне. Следва да 

бъдат използвани обичайните начини за 

обявяване на началото на гласуването в 

пленарна зала и в съответствие със 

съществуващата практика следва да се 

предостави достатъчно време на 

членовете на ЕП да стигнат до 

пленарната зала. 

Ако е внесено искане за прекъсване или 

закриване на заседанието, процедурата 

за гласуване на това искане трябва да 

бъде започната без забавяне. Следва да 

бъдат използвани обичайните начини за 

обявяване на началото на гласуването в 

пленарна зала и в съответствие със 

съществуващата практика следва да се 

предостави достатъчно време на 

членовете на ЕП да стигнат до 

пленарната зала. 

По аналогия с член 152, параграф 2, 

втора алинея, ако такова искане бъде 

отхвърлено, друго подобно не може да 

бъде внасяно повторно през същия ден. 

В съответствие с тълкуването на член 

22, параграф 1 председателят има право 

да сложи край на прекомерното 

използване на искания, внесени по 

настоящия член. 

По аналогия с член 149а, параграф 2, 

втора алинея, ако такова искане бъде 

отхвърлено, друго подобно не може да 

бъде внасяно повторно през същия ден. 

В съответствие с член 164а 

председателят има право да сложи край 

на прекомерното използване на искания, 

внесени по настоящия член. 

Изменение  215 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 192 

 

Текст в сила Изменение 

Член 192 Член 192 

Протоколи Протоколи 

1. Протоколът от всяко заседание, в 

който подробно се описват заседанието 

1. Протоколът от всяко заседание, в 

който подробно се описват заседанието, 
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и решенията на Парламента и имената 

на изказалите се, се раздава най-малко 

половин час преди началото на 

следобедната част на следващото 

заседание. 

имената на изказалите се и решенията 

на Парламента, включително 

резултатът от гласуванията на 

изменения, се предоставя на 

разположение най-малко половин час 

преди началото на следобедната част на 

следващото заседание.  

В контекста на законодателната 

процедура всички изменения, приети 

от Парламента, също се считат за 

решения по смисъла на тази 

разпоредба, включително в случай на 

окончателно отхвърляне на 

предложението на Комисията по 

член 60, параграф 1 или съответно на 

отхвърляне на позицията на Съвета 

по член 68, параграф 3. 

 

 1a. Списък на документите, които 

служат за основа на разискванията и 

решенията на Парламента, се 

публикува в протокола. 

2. В началото на следобедната част 

на всяко заседание председателят 

предлага на Парламента да одобри 

протокола от предходното заседание. 

2. В началото на следобедната част 

на всяко заседание председателят 

предлага на Парламента да одобри 

протокола от предходното заседание. 

3. Ако протоколът бъде оспорен, 

Парламентът, при необходимост, 

решава дали поисканите промени трябва 

да бъдат взети под внимание. Никой 

член на ЕП не може да се изказва по 

тази тема повече от една минута. 

3. Ако протоколът бъде оспорен, 

Парламентът, при необходимост, 

решава дали поисканите промени трябва 

да бъдат взети предвид. Никой член на 

ЕП не може да се изказва по тази тема 

повече от една минута. 

4. Протоколът се подписва от 

председателя и от генералния секретар и 

се съхранява в архивите на Парламента. 

Протоколите се публикуват в 

Официален вестник на Европейския 

съюз. 

4. Протоколът се подписва от 

председателя и от генералния секретар и 

се съхранява в архивите на Парламента. 

Протоколите се публикуват в 

Официален вестник на Европейския 

съюз. 

Обосновка 

Параграф 1а (нов) се премества от член 160 тук с цел последователност, като е леко 

изменен. 

Изменение  216 

Правилник за дейността на Европейския парламент 
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Текст в сила Изменение 

Член 194 Член 194 

Пълни стенографски протоколи Пълни стенографски протоколи 

1. За всяко пленарно заседание се 

съставя пълен стенографски протокол 

под формата на многоезичен документ, 

в който всички устни изказвания са на 

оригиналния език, на който са 

направени. 

1. За всяко пленарно заседание се 

съставя пълен стенографски протокол 

под формата на многоезичен документ, 

в който всички устни изказвания са на 

официалния език, на който са 

направени. 

 1a. Без да се засягат другите 

дисциплинарни правомощия на 

председателя на ЕП, той може да 

разпореди да бъдат заличени от 

стенографските протоколи 

изказвания на членове на ЕП, на 

които не е била дадена думата или 

които продължават да говорят след 

изтичане на определеното им време. 

2. Ораторите могат да внесат 

корекции в печатния текст на устните си 

изказвания в срок от пет работни дни. 

Корекциите се изпращат в посочения 

срок на секретариата. 

2. Ораторите могат да внесат 

корекции в печатния текст на устните си 

изказвания в срок от пет работни дни. 

Корекциите се изпращат в посочения 

срок на секретариата. 

3. Пълните многоезични 

стенографски протоколи се публикуват 

като приложение към Официален 

вестник на Европейския съюз и се 

съхраняват в архивите на Парламента. 

3. Пълните многоезични 

стенографски протоколи се публикуват 

като приложение към Официален 

вестник на Европейския съюз и се 

съхраняват в архивите на Парламента. 

4. Превод на всеки официален език 

на извлечение от пълния стенографски 

протокол се извършва по искане на член 

на Европейския парламент. Ако е 

необходимо, преводът се предоставя в 

кратък срок. 

4. Превод на всеки официален език 

на извлечение от пълния стенографски 

протокол се извършва по искане на член 

на Европейския парламент. Ако е 

необходимо, преводът се предоставя в 

кратък срок. 

 Обосновка 

По отношение на добавянето на параграф 1а (нов) той се прехвърля от член 162, 

параграф 10. Това ще осигури последователност и ще предостави възможност за 

автоматично прилагане mutatis mutandis по отношение на комисиите в 

изключителните случаи, когато те разполагат със стенографски протокол, като по 

този начин се намалява броят на препратките, които понастоящем присъстват в 

член 209. 
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Изменение  217 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 195 

 

Текст в сила Изменение 

Член 195 Член 195 

Аудиовизуални записи на разискванията Аудио-визуални записи на 

разискванията 

1. Разискванията на Парламента, 

както и многоезичният звукозапис от 

всички активни преводачески кабини, се 

излъчват в реално време на неговия 

уебсайт на езиците, на които се 

провеждат. 

1. Разискванията на Парламента, 

както и многоезичният звукозапис от 

всички активни преводачески кабини, се 

излъчват в реално време на неговия 

уебсайт на езиците, на които се 

провеждат. 

2. Веднага след всяко пленарно 

заседание на уебсайта на Парламента се 

подготвят и публикуват индексирани 

аудиовизуални записи на разискванията, 

на езиците, на които те се провеждат, 

както и многоезичният звукозапис от 

всички активни преводачески кабини, и 

остават на разположение по време на 

настоящия и следващия парламентарен 

мандат, след което се съхраняват в 

архивите на Парламента. Веднага щом 

многоезичните стенографски протоколи 

от разискванията са на разположение, се 

създава връзка между тях и посочените 

аудио-визуални записи. 

2. Веднага след всяко пленарно 

заседание на уебсайта на Парламента се 

подготвят и публикуват индексирани 

аудио-визуални записи на 

разискванията на езиците, на които те се 

провеждат, както и многоезичният 

звукозапис от всички активни 

преводачески кабини, и те остават на 

разположение за оставащата част от 

парламентарния мандат и по време 

на следващия парламентарен мандат, 

след което се съхраняват в архивите на 

Парламента. Веднага щом 

многоезичните стенографски протоколи 

от разискванията са на разположение, се 

създава връзка между тях и посочените 

аудио-визуални записи. 

Обосновка 

Изразът „по време на настоящия и следващия парламентарен мандат“ породи някои 

критики. Предпочита се формулировка от типа на „за оставащата част от 

парламентарния мандат и по време на следващия парламентарен мандат“. 

Изменение  218 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Дял VІII – глава 1 – заглавие 

 

Текст в сила Изменение 

КОМИСИИ – СЪЗДАВАНЕ И КОМИСИИ 
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ПРАВОМОЩИЯ 

Обосновка 

Глави 1 и 2 се сливат в една-единствена глава, посветена на комисиите, и за по-голяма 

яснота се създава отделна глава, посветена на междупарламентарните делегации. 

Изменение  219 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 196 

 

Текст в сила Изменение 

Член 196 Член 196 

Създаване на постоянни комисии Създаване на постоянни комисии 

По предложение на Председателския 

съвет Парламентът създава постоянни 

комисии, чиито правомощия се 

уреждат в съответното приложение към 

настоящия правилник22. Членовете на 

тези комисии се избират на първата 

месечна сесия на новоизбрания 

Парламент и отново след две години и 

половина. 

По предложение на Председателския 

съвет Парламентът създава постоянни 

комисии. Техните отговорности се 

уреждат в съответното приложение към 

настоящия правилник22, което се 

приема с мнозинство от подадените 

гласове. Членовете на посочените 

комисии се назначават по време на 

първата месечна сесия на новоизбрания 

Парламент и отново след две години и 

половина. 

Правомощията на постоянните 

комисии могат да бъдат определени и в 

друг момент, различен от деня на 

тяхното създаване. 

Отговорностите на постоянните 

комисии могат да бъдат определени и в 

друг момент, различен от деня на 

тяхното създаване. 

__________________ __________________ 

22 Вж. приложение VІ. 22 Вж. приложение VІ. 

Обосновка 

Изменение  220 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 197 

 

Текст в сила Изменение 

Член 197 Член 197 

Създаване на специални комисии Специални комисии 

По предложение на Председателския 

съвет Парламентът може по всяко време 

1.  По предложение на 

Председателския съвет Парламентът 
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да създава специални комисии, чиито 

правомощия, състав и срок на 

действие се определят едновременно с 

решението за създаването им; срокът 

на действие на специалната комисия 

не може да бъде по-дълъг от 

дванадесет месеца, освен ако след 

изтичане на този срок Парламентът 

реши да го удължи. 

може по всяко време да създава 

специални комисии, чиито 

отговорности, численост и мандат се 

определят едновременно с решението за 

създаването им. 

Тъй като правомощията, съставът и 

срокът на действие на специалните 

комисии се определят в момента на 

вземане на решение за тяхното 

създаване, Парламентът не може 

впоследствие да реши да промени 

техните правомощия, като ги 

разшири или ограничи. 

 

 1a.  Мандатът на специална 

комисия не може да бъде по-дълъг от 

дванадесет месеца, освен ако след 

изтичане на този срок Парламентът 

реши да го удължи. Освен ако 

Парламентът реши друго в 

решението си за създаване на 

специалната комисия, нейният 

мандат започва да тече от датата 

на нейното учредително заседание. 

 1б. Специалните комисии нямат 

право да отправят становища до 

останалите комисии. 

Обосновка 

По отношение на промените в параграф 1 последната част от изречението се 

заличава на това място и се премества по-долу като параграф 2 (нов). 

Що се отнася до заличаването на тълкуването след параграф 1, изречението, според 

което правомощията и отговорностите на специалните комисии не могат да бъдат 

променени след тяхното създаване, се заличава. 

Що се отнася до добавянето на параграф 1б, изречението се премества от много 

общия член 201, параграф 1 на това място. 

Изменение  221 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 198 



 

 

 PE596.594/ 281 

 BG 

 

Текст в сила Изменение 

Член 198 Член 198 

Анкетни комисии Анкетни комисии 

1. По искане на една четвърт от 

всички свои членове Парламентът може 

да създаде анкетна комисия за 

разследване на твърдения за 

нарушения или неправилно прилагане 

на правото на Съюза, които може да са 

били извършени от институция или 

орган на Европейския съюз, от 

публичен административен орган на 

държава-членка или от лица, 

оправомощени от правото на Съюза да 

го прилагат. 

1. В съответствие с член 226 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз и член 2 от 

Решение 95/167/ЕО, Евратом, ЕОВС 

на Европейския парламент, Съвета и 

Комисията от 19 април 1995 г. 

относно реда и условията за 

упражняване на правото на 

разследване на Европейския 

парламент по искане на една четвърт 

от всички свои членове Парламентът 

може да създаде анкетна комисия за 

разследване на предполагаеми 

нарушения или лошо администриране 

при прилагането на правото на Съюза, 

които може да са били извършени от 

институция или орган на Европейския 

съюз, от публичен административен 

орган на държава членка или от лица, 

оправомощени от правото на Съюза да 

го прилагат. 

Решението за създаване на анкетна 

комисия се публикува в Официален 

вестник на Европейския съюз в 

едномесечен срок. Наред с това 

Парламентът взема всички 

необходими мерки за възможно най-

широкото огласяване на това 

решение. 

 

 Не могат да се внасят изменения по 

отношение на предмета на 

анкетата, така както е определен от 

една четвърт от всички членове на 

ЕП, както и по отношение на срока, 

предвиден в параграф 10. 

 1a. Решението за създаване на 

анкетна комисия се публикува в 

Официален вестник на Европейския 

съюз в едномесечен срок от вземането 

на решението. 

2. Начинът на работа на анкетната 

комисия се определя от разпоредбите на 

2. Начинът на работа на анкетната 

комисия се определя от разпоредбите на 
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настоящия правилник относно 

комисиите, освен ако изрично е 

предвидено друго в настоящия член и в 

Решението на Европейския 

парламент, Съвета и Комисията от 

19 април 1995 г. за реда и условията за 

упражняване на правото на 

разследване на Европейския 

парламент, което е приложено към 

настоящия правилник23. 

правилника относно комисиите, освен 

ако изрично е предвидено друго в 

настоящия член и в Решение 95/167/ЕО, 

Евратом, ЕОВС. 

3. Искането за създаване на анкетна 

комисия трябва да има точно 

определен предмет на разследване и да 

съдържа подробно изложение на 

мотивите. По предложение на 

Председателския съвет Парламентът 

решава дали да създаде комисията и ако 

вземе такова решение, определя нейния 

състав в съответствие с 

разпоредбите на член 199. 

3. Искането за създаване на анкетна 

комисия трябва да посочва точно 

предмета на разследването и да 

съдържа подробно изложение на 

мотивите. Парламентът решава дали да 

създаде комисията и ако вземе такова 

решение, определя броя на нейните 

членове. 

4. Анкетната комисия приключва 

дейността си с представянето на 

доклад в срок до дванадесет месеца. 

Парламентът може да реши да 

удължи този срок два пъти с по три 

месеца. 

 

Единствено пълноправни членове, а в 

тяхно отсъствие – постоянни 

заместници, имат право на глас в 

анкетната комисия. 

 

 4a. Анкетните комисии нямат 

право да отправят становища до 

останалите комисии. 

 4б. На всеки един етап от 

процедурата единствено пълноправни 

членове, а в тяхно отсъствие – 

заместници, имат право на глас в 

анкетната комисия. 

5. Анкетната комисия избира свой 

председател и двама заместник-

председатели и назначава един или 

повече докладчици. Комисията може 

също да възложи отделни отговорности, 

функции или конкретни задачи на свои 

членове, които впоследствие трябва 

подробно да докладват пред нея. 

5. Анкетната комисия избира свой 

председател и свои заместник-

председатели и назначава един или 

повече докладчици. Комисията може 

също да възложи отделни отговорности, 

функции или конкретни задачи на свои 

членове, които впоследствие трябва 

подробно да докладват пред нея. 
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При необходимост или в неотложен 

случай, в интервалите между отделните 

заседания, бюрото на анкетната 

комисия изпълнява правомощията на 

комисията, като действията му 

подлежат на одобрение на следващото 

заседание на комисията. 

5a. При необходимост или в 

неотложен случай, в интервалите между 

отделните заседания координаторите 

на анкетната комисия изпълняват 

правомощията на комисията, като 

действията им подлежат на одобрение 

на следващото заседание на комисията. 

  

6. Ако дадена анкетна комисия 

счита, че някое от нейните 

правомощия е нарушено, тя предлага 

на председателя да предприеме 

необходимите мерки. 

 

7. Анкетната комисия може да се 

обръща към институциите или 

лицата по член 3 от решението, 

цитирано в параграф 2, с цел 

провеждане на изслушване или 

получаване на документи. 

 

Пътните и дневните разноски на 

членовете и длъжностните лица на 

институциите и органите на Съюза 

се поемат от съответните 

институции. Пътните и дневните 

разноски на другите лица, които се 

явяват пред анкетна комисия, се 

възстановяват от Европейския 

парламент в съответствие с 

разпоредбите, приложими за 

изслушването на експерти. 

 

Всяко лице, призовано да даде 

показания пред анкетна комисия, 

може да се позовава на правата, с 

които би се ползвало, ако се явяваше в 

качеството си на свидетел пред 

съдебен орган в страната на 

произхода си. Преди лицето да 

направи изявление пред комисията, 

то трябва да бъде уведомено за 

правата си. 

 

По отношение на използваните езици 

анкетната комисия прилага 

разпоредбите на член 158. Независимо 

от това, бюрото на комисията: 

7.  По отношение на използваните 

езици анкетната комисия прилага 

разпоредбите на член 158. Независимо 

от това, бюрото на комисията: 

– може да ограничи устния превод до 

официалните езици на участващите в 

– може да ограничи устния превод до 

официалните езици на участващите в 



 

 

 PE596.594/ 284 

 BG 

обсъждането, ако намери това за 

необходимо по съображения за 

поверителност; 

обсъждането, ако намери това за 

необходимо по съображения за 

поверителност; 

– взема решения относно писмения 

превод на получените документи по 

начин, който гарантира, че комисията 

може да проведе разискванията си 

ефективно и бързо, при спазване на 

необходимата степен на секретност и 

поверителност. 

– взема решения относно писмения 

превод на получените документи по 

начин, който гарантира, че комисията 

може да проведе разискванията си 

ефективно и бързо, при спазване на 

необходимата степен на секретност и 

поверителност. 

8. Председателят на анкетната 

комисия заедно с бюрото следи за 

спазването на секретността или 

поверителността на разискванията и 

надлежно предупреждава членовете 

на комисията за това. 

 

Председателят също така изрично се 

позовава на разпоредбите на член 2, 

параграф 2 от решението, цитирано 

по-горе. Прилагат се разпоредбите на 

приложение VII, част А от 

настоящия правилник. 

 

9. Изпратените секретни или 

поверителни документи се 

разглеждат при използване на 

технически мерки, които 

гарантират, че единствено 

отговарящите за конкретния случай 

членове имат личен достъп до тях. 

Въпросните членове тържествено се 

заклеват да не предоставят на никое 

друго лице достъп до секретна или 

поверителна информация в 

съответствие с настоящия член и да 

използват тази информация 

изключително за целите на 

изготвянето на техния доклад за 

анкетната комисия. Заседанията се 

провеждат в помещения, оборудвани 

по начин, който не позволява 

заседанията да бъдат слушани от 

неупълномощени лица. 

 

 9a. В случай че във връзка с 

предполагаеми нарушения или лошо 

администриране при прилагането на 

правото на Съюза изглежда възможно 

институция или орган на държава 
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членка да носи отговорност за тях, 

анкетната комисия може да отправи 

искане до парламента на 

съответната държава членка да 

сътрудничи в рамките на 

разследването. 

10. След приключване на работата 

си анкетната комисия представя на 

Парламента доклад за резултатите от 

дейността си, съдържащ мненията на 

малцинството, ако има такива, в 

съответствие с условията на член 56. 

Докладът се публикува. 

10. Анкетната комисия приключва 

работата си с представянето пред 
Парламента на доклад относно 

резултатите от дейността си не по-късно 

от дванадесет месеца от датата на 

своето учредително заседание. 

Парламентът може да реши да 

удължи този срок два пъти с по три 

месеца. Ако е целесъобразно, докладът 

може да съдържа мненията на 

малцинството в съответствие с 

условията на член 56. Докладът се 

публикува. 

По искане на анкетната комисия 

Парламентът провежда разисквания по 

доклада на следващата месечна сесия 

след неговото внасяне. 

По искане на анкетната комисия 

Парламентът провежда разисквания по 

доклада на следващата месечна сесия 

след неговото внасяне. 

Комисията може също така да внесе в 

Парламента проектопрепоръка, 

адресирана до институциите или 

органите на Европейския съюз или на 

държавите-членки. 

10а. Комисията може също така да 

внесе в Парламента проектопрепоръка, 

адресирана до институциите или 

органите на Европейския съюз или на 

държавите членки. 

  

11. Председателят възлага на 

компетентната комисия съгласно 

приложение VI да следи за 

предприемането на съответни действия 

в резултат от работата на анкетната 

комисия и ако е необходимо да докладва 

за тях. Той взема всички допълнителни 

мерки, считани за необходими с оглед 

на практическото прилагане на 

заключенията от анкетата. 

11. Председателят възлага на 

компетентната комисия съгласно 

приложение VI да следи за 

предприемането на съответни действия 

в резултат от работата на анкетната 

комисия и ако е необходимо да докладва 

за тях. Той взема всички допълнителни 

мерки, считани за необходими с оглед 

на практическото прилагане на 

заключенията от анкетата. 

Единствено предложението на 

Председателския съвет относно 

състава на анкетната комисия 

(параграф 3) е открито за изменения 

по реда на член 199, параграф 2. 

 

Не могат да се внасят изменения по 

отношение на предмета на 
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анкетата, така както е определен от 

една четвърт от всички членове на 

ЕП (параграф 3), както и по 

отношение на срока, предвиден в 

параграф 4. 

__________________  

23 Вж. приложение VIII.  

 (Параграф 1, втора алинея се добавя 

като тълкуване.) 

Обосновка 

As regards the changes to paragraph 1 subparagraph1, alignment with the wording used in 

both Article 226 TFEU and Article 2 of Decision 95/167/EC, Euratom, ECSC i.e.: 

"investigate alleged contraventions    or maladministration in the implementation of Union 

law which ..." . 

As regards the deletion of paragraph 1 subparagraph2, now paragraph 1a with some 

modifications 

The new interpretation in paragraph 1 comes from the second interpretation at the end of 

Rule 198.The reference for Paragraph 12 is currently listed as paragraph 10 a (new)The 

reference for Paragraph 2 is currently listed as paragraph 1 a (new) 

As regards the addition of paragraph 1b, nowadays Parliament's activity is always made 

available to the public. The second sentence therefore seems superfluous. 

As regards the deletion of paragraph 4 subparagraph 1, to be deleted here and merged with 

the text of current paragraph 10. Several changes aim to clarify this Rule. The current 

provision is rather unclear as to when exactly the 12-month period starts to run: from the 

decision to set up an inquiry committee or from its constituent meeting.T he relevant 

provisions of the Decision 95/167: Article 2(1): "The decision to set up a temporary 

committee of inquiry, specifying in particular its purpose and the time limit for submission of 

its report, shall be published in the Official Journal of the European Communities."Art. 2(4) 

"The temporary committee of inquiry shall cease to exist on the submission of its report within 

the time limit laid down when it was set up, or at the latest upon expiry of a period not 

exceeding 12 months from the date when it was set up, and in any event at the close of the 

parliamentary term. By means of a reasoned decision the European Parliament may twice 

extend the twelve-month period by three months. Such a decision shall be published in the 

Official Journal of the European Communities." 

As regards the deletion of paragraph 4 subparagraph 2, Becomes paragraph 4 b (new) with 

some modifications 

As regards the insertion of paragraph 4 a (new) this sentence is moved here from the very 

general Rule 201(1). 

As regards the insertion of paragraph 4 b (new), the change aims at clarifying that this 

provision relates to any vote, and not only to the vote on a final report. 
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As regards the change to paragraph 5, it is an alignment with Rule 204(1). 

The insertion of paragraph 5 a (new) is an adaptation to the introduction of Rule 205(2) on 

committee coordinators. 

Paragraph 6 is deleted as it is superfluous 

For subparagraph 2, the first sentence is superfluous and the second one is covered by the 

Bureau decision on public hearings. Subparagraph 3 is misleading. According to the 

Decision of 1995, persons called to give evidence are not obliged to appear, so the 

parallelism with the rights when called by a national court (in which case their presence is 

obligatory) is confusing and legally problematic. 

Paragraphs 8 and 9 are deleted as obsolete. Moreоver, paragraph 9 is outdated given the 

Rules on the treatment of confidential information held by other institutions. 

The change to paragraph 10 subparagraph 1 aims to differentiate between the report, which 

is presented by the committee and debated in Parliament, and the possible draft 

recommendation, which is the only document put to vote. 

The first interpretation following paragraph 11 shall be deleted if changes in Rule 199 are 

agreed upon. 

The second interpretation following paragraph 11 shall be deleted here and moved under 

paragraph 2 (with corrected cross-references). 

Изменение  222 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 199 

 

Текст в сила Изменение 

Член 199 Член 199 

Състав на комисиите Състав на комисиите 

1.  Членовете на комисиите и на 

анкетните комисии се избират след 

издигането на съответните 

кандидатури от политическите групи и 

от независимите членове на ЕП. 

Председателският съвет внася 

предложенията в Парламента. 

Доколкото е възможно, съставът на 

комисиите отразява състава на 
Парламента. 

1.  Членовете на комисиите, на 

специалните комисии и на анкетните 

комисии се назначават от 

политическите групи и от независимите 

членове на ЕП. 

 Председателският съвет определя 

срока, в рамките на който 

политическите групи и независимите 

членове на ЕП съобщават 
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определените от тях членове на 

председателя на ЕП, който след това 

ги обявява пред Парламента. 

Когато член на ЕП смени 

политическата си група, той запазва 

за остатъка от мандата си от две 

години и половина, членството си в 

парламентарни комисии. Въпреки 

това, ако в резултат на смяната на 

политическата група се променя 

справедливото представителство на 

различните политически възгледи в 

комисията, Председателският съвет 

прави нови предложения за състава 

на тази комисия по предвидения във 

второто изречение на параграф 1 ред, 

като се гарантират индивидуалните 

права на съответните членове на ЕП. 

 

Пропорционалното разпределение на 

местата в комисия между 

политическите групи не трябва да се 

отклонява от най-близкото 

съответно цяло число. Ако дадена 

група реши да не заеме места в 

определена комисия, въпросните 

места остават свободни и комисията 

намалява своята численост със 

съответния брой членове. Не може да 

се позволява размяна на места между 

политически групи. 

 

 1a. Доколкото е възможно, 

съставът на комисиите отразява 

състава на Парламента. 

Разпределението на местата в дадена 

комисия между политическите групи 

и независимите членове на ЕП трябва 

да бъде най-близкото цяло число над 

или най-близкото цяло число под 

пропорционалното изчисление. 

 Ако между политическите групи не 

бъде постигнато споразумение 

относно тяхното пропорционално 

представителство в рамките на една 

или повече конкретни комисии, 

решението по въпроса се взема от 

Председателския съвет. 

 1б. Ако дадена политическа група 
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реши да не заеме места в дадена 

комисия или не определи 

представляващите я членове в срока, 

определен от Председателския съвет, 

съответните места остават 

свободни. Не се допуска размяна на 

места между политически групи. 

 1в. Ако вследствие на промяна на 

политическата група на член на ЕП 

се наруши пропорционалното 

разпределение на местата в дадена 

комисия, определено в параграф 1а, и 

ако не бъде постигнато споразумение 

между политическите групи с цел да 

се осигури съответствие с 

посочените в параграф 1а принципи, 

Председателският съвет взема 

необходимите решения. 

 1г. Решенията за евентуални 

промени по отношение на 

назначенията от политическите 

групи и независимите членове на ЕП 

се съобщават на председателя на ЕП, 

който ги обявява пред Парламента 

най-късно в началото на следващото 

заседание. Тези решения влизат в сила 

в деня, в който са обявени.  

 1д. Политическите групи и 

независимите членове на ЕП могат да 

назначат за всяка комисия определен 

брой заместници, който не надвишава 

броя на пълноправните членове, 

които политическите групи или 

независимите членове на ЕП имат 

право да назначат в комисията. 

Председателят се уведомява за това. 

Заместниците имат право да 

присъстват и да се изказват на 

заседанията на комисията, а ако 

пълноправният член отсъства –да 

участват в гласуването. 

 1е. В отсъствието на пълноправен 

член и когато няма назначени 

заместници или те отсъстват, 

пълноправният член може да 

предприеме необходимите стъпки, за 

да бъде представляван на заседанията 

от друг член на същата политическа 
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група или, когато става дума за 

независим член на ЕП, от друг 

независим член на ЕП, който има 

право да гласува. Председателят на 

комисията се уведомява най-късно 

непосредствено преди началото на 

гласуването. 

 Предварителното уведомяване, 

предвидено в последното изречение на 

параграф 1е, трябва да се извърши 

преди края на разискванията или 

преди началото на гласуването по 

точката или точките от дневния 

ред, за които пълноправният член 

бива заместван. 

2.  Изменения на предложенията на 

Председателския съвет се допускат 

само ако са предложени от най-малко 

четиридесет членове на ЕП. 

Парламентът гласува тези изменения 

с таен вот. 

 

3.  За избрани се считат членовете 

на ЕП, чиито имена фигурират в 

предложенията на Председателския 

съвет, евентуално изменени съгласно 

параграф 2. 

 

4.  Когато дадена политическа 

група не успее да представи 

кандидатури за анкетна комисия по 

реда на параграф 1 в срока, определен 

от Председателския съвет, 

последният внася в Парламента 

единствено кандидатурите, 

представени пред него в срок. 

 

5.  Председателският съвет може 

да реши временно да попълни 

свободните места в дадена комисия 

със съгласието на лицата, които ще 

бъдат назначени, и при спазване на 

разпоредбите на параграф 1. 

 

6.  Всички подобни промени се 

внасят в Парламента за 

утвърждаване на следващото 

заседание. 

 

 В съответствие с настоящия член: 

 – качеството на пълноправен член 
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на комисия или на заместник зависи 

единствено от членството в 

определена политическа група; 

 – когато броят на пълноправните 

членове от една политическа група в 

дадена комисия се промени, съобразно 

с това се променя максималният брой 

на постоянните заместници, които 

тя може да назначи във въпросната 

комисия; 

 – когато даден член на ЕП смени 

политическата си група, той не може 

да запази качеството си на 

пълноправен член на комисия или на 

заместник, което е имал по силата на 

членството в първоначалната си 

група; 

 – член на комисията не може при 

никакви обстоятелства да бъде 

заместник на свой колега, който 

принадлежи към друга политическа 

група. 

 (Последните два параграфа от члена 

без пореден номер се добавят като 

тълкувания.) 

Обосновка 

As regards paragraph 1, several changes are suggested so that the Members of committees 

would no longer be formally elected by the Parliament, but appointed by the political groups. 

The political groups would therefore have to inform the Conference of Presidents / the 

President within a deadline set by the Conference of Presidents, in view of an announcement 

of the composition in plenary. When Members change their political group, the latter would 

have the right to designate another member within the committee(s) this member was holding 

a seat in. The Member changing political group would therefore loose the seat he/she holds in 

the committee, unless the group this member is joining would appoint him/her in the same 

committee.- Consequently, changing political group would entail also the end of any office as 

(Vice-)Chair and possibly the office as  rapporteur in that committee.- The principle 

according to which the committees' composition should as for as possible reflect the 

composition of the Parliament should remain unchanged, as well as the principle that the 

political groups should take the necessary initiatives in case the fair representation of 

political views in a committee is disturbed. This part of the interpretation may therefore 

become part of Rule 199. 

Concerning the interpretation of paragraph 1f (new), as Rules 199 and 200 will be merged, 

this interpretation (from Rule 200) will follow paragraph 7(new) of Rule 199, with a 

corrected cross-reference. 
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For paragraph 3, long-standing practice is that there is no vote in plenary on the CoP 

proposal as a whole. Only the amendments are put to the vote.This paragraph becomes 

obsolete if the proposed changes to Rule 199 are adopted. 

Paragraph 4 is moved to Rule 198(4). 

Paragraphs 2, 5 and 6 become obsolete if the proposed changes to Rule 199 are adopted. 

For the new interpretation, the wording of the interpretation to Rule 200 is reviewed; the first 

two hyphens could be deleted because they repeat the Rule. This interpretation will follow 

Rule 199, as Rules 199 and 200 are merged. 

Изменение  223 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 200 

 

Текст в сила Изменение 

Член 200 заличава се 

Заместници  

1.  Политическите групи и 

независимите членове на ЕП могат да 

определят за всяка комисия 

постоянни заместници, чийто брой е 

равен на броя на пълноправните 

членове, представляващи тези групи 

или независимите членове на ЕП в 

комисията. Председателят се 

уведомява за това. Постоянните 

заместници имат право да 

присъстват и да се изказват на 

заседанията на комисията и, ако 

пълноправният член отсъства, да 

участват в гласуването. 

 

В случай на освобождаване на място 

от постоянен член на комисия, 

постоянен заместник от същата 

политическа група има право да 

гласува на негово място, до 

временното заместване на 

пълноправния член по реда на член 

199, параграф 5 или, при липса на 

такова временно заместване, до 

назначаването на нов член. Това 

оправомощаване се основава на 

решението на Парламента относно 

числения състав на комисията и има 

за цел да гарантира, че в гласуването 
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могат да участват брой членове на 

политическата група, равен на този, 

който е преобладавал преди 

освобождаването на място. 

2.  Освен това, в отсъствието на 

пълноправен член и когато няма 

определени заместници или те 

отсъстват, постоянни член на 

комисията може да направи 

необходимото, за да бъде 

представляван на заседанията от 

друг член на същата политическа 

група, който ще има право да гласува. 

Името на заместника се съобщава на 

председателя на комисията преди 

началото на гласуването. 

 

Параграф 2 се прилага mutatis mutandis 

по отношение на независимите 

членове на ЕП. 

 

Предварителното уведомяване, 

предвидено в последното изречение на 

параграф 2, се прави преди края на 

разискванията или преди началото на 

гласуването по точката или точките 

от дневния ред, за които 

пълноправният член бива заместван. 

 

* * *  

Разпоредбите на настоящия член 

съдържат два елемента, които са 

ясно определени в текста: 

 

– една политическа група не може 

да има повече постоянни заместници 

в дадена комисия, отколкото 

пълноправни членове; 

 

– само политическите групи имат 

право да назначават постоянни 

заместници, при единственото 

условие да уведомят председателя. 

 

В заключение:  

– качеството на постоянен 

заместник зависи единствено от 

членството в определена 

политическа група; 

 

– когато броят на пълноправните 

членове от една политическа група в 
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дадена комисия се промени, съобразно 

с това се променя максималният брой 

на постоянните заместници, които 

тя може да назначи във въпросната 

комисия; 

– когато даден член на ЕП смени 

политическата си група, той не може 

да запази качеството си на постоянен 

заместник, което е имал по силата на 

членството в първоначалната си 

група; 

 

– член на комисията не може при 

никакви обстоятелства да бъде 

заместник на свой колега, който 

принадлежи към друга политическа 

група. 

 

Изменение  224 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 201 

 

Текст в сила Изменение 

Член 201 Член 201 

Функции на комисиите Функции на комисиите 

1. Постоянните комисии разглеждат 

въпроси, отнесени до тях от 

Парламента, или извън сесиите, 

разпределени им от председателя от 

името на Председателския съвет. 

Отговорности на специалните 

комисии и на анкетните комисии се 

определят при тяхното създаване; те 

нямат право да отправят становища 

до останалите комисии. 

1. Постоянните комисии разглеждат 

въпроси, отнесени до тях от 

Парламента, или извън сесиите, 

разпределени им от председателя от 

името на Председателския съвет. 

(Вж. тълкуването към член 197.)  

2.  Ако постоянна комисия се обяви 

за некомпетентна да разгледа 

определен въпрос, както и в случай на 

спор за компетентност между две 

или повече постоянни комисии, 

въпросът за компетентността се 

отнася до Председателския съвет в 

срок от четири работни седмици от 

обявяването на пленарно заседание на 

разпределянето на въпроса за 
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разглеждане от комисията. 

Председателският съвет взема 

решение в срок от шест седмици въз 

основа на препоръка на Съвета на 

председателите на комисии или, ако 

не се очаква подобна препоръка, по 

препоръка на председателя на 

последния. Ако в този срок 

Председателският съвет не е взел 

решение, препоръката се счита за 

одобрена. 

 

Председателите на комисии могат да 

встъпват в споразумение с 

председатели на други комисии 

относно разпределянето на даден 

въпрос за разглеждане от дадена 

комисия ако, по необходимост, е 

получено разрешение за процедура с 

асоциирани комисии съгласно член 54. 

 

3.  Ако две или повече постоянни 

комисии са компетентни по определен 

въпрос, едната комисия се определя за 

водеща, а останалите - за подпомагащи. 

3.  Ако две или повече постоянни 

комисии са компетентни по определен 

въпрос, едната комисия се определя за 

водеща, а останалите — за 

подпомагащи. 

Въпреки това, даден въпрос не може да 

бъде разпределен на повече от три 

комисии едновременно, освен ако по 

основателни причини се вземе 

решение за отклоняване от това правило 

при условията, предвидени в параграф 

1. 

Въпреки това даден въпрос не може да 

бъде разпределен на повече от три 

комисии едновременно, освен ако се 

вземе решение за отклоняване от това 

правило при условията, предвидени в 

параграф 1. 

4. Две или повече комисии или 

подкомисии могат съвместно да 

разглеждат въпроси, попадащи в 

тяхната компетентност, но не и да 

вземат решение. 

4. Две или повече комисии или 

подкомисии могат съвместно да 

разглеждат въпроси, попадащи в 

тяхната компетентност, но не и да 

вземат решение съвместно, освен 

когато се прилага член 55. 

5. Със съгласието на Бюрото на 

Парламента всяка комисия може да 

възложи на един или повече от своите 

членове осъществяването на 

проучвателна или информационна 

мисия. 

5. Със съгласието на съответните 

органи на Парламента всяка комисия 

може да възложи на един или повече от 

своите членове осъществяването на 

проучвателна или констативна 

командировка. 

 Обосновка 

По отношение на параграф 1 второто изречение от член 201 се заличава на това 
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място и се добавя съответно към членове 197 и 198. 

Тълкуването на параграф 1 се заличава, тъй като е излишно. 

За яснота параграф 2 се заличава на това място и се премества по-надолу с малки 

промени като член 201а (нов) „Въпроси за компетентността“. 

По отношение на третата алинея на параграф 3 практиката показва, че 

изключението (повече от три комисии) се прилага доста често. 

По отношение на параграф 5 изменението цели да се обхване наскоро извършената 

промяна относно одобряването на външните делегации. 

Изменение  225 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 201 а (нов) 

 

Текст в сила Изменение 

 Член 201а 

 Въпроси за компетентността 

 1. Ако постоянна комисия се обяви 

за некомпетентна да разгледа 

определена точка от дневния ред, 

както и в случай на спор за 

компетентност между две или повече 

постоянни комисии, въпросът за 

компетентността се внася за 

разглеждане от Съвета на 

председателите на комисии в срок от 

четири седмици от обявяването в 

Парламента на разпределянето на 

въпроса за разглеждане от 

комисията. 

 2. Председателският съвет взема 

решение в срок от шест седмици след 

внасянето на въпроса за разглеждане 

въз основа на препоръка на Съвета на 

председателите на комисии или, ако 

не се очаква подобна препоръка, по 

препоръка на председателя на 

последния. Ако в този срок 

Председателският съвет не е взел 

решение, препоръката се счита за 

одобрена. 

 3. Председателите на комисии 

могат да встъпват в споразумение с 

председатели на други комисии 
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относно разпределянето на дадена 

точка от дневния ред за разглеждане 

от дадена комисия, ако при 

необходимост е получено разрешение 

за процедура с асоциирани комисии 

съгласно член 54. 

Обосновка 

Разпоредбите на този член понастоящем се съдържат в член 201, параграф 2. 

Изменение  226 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 202 

 

Текст в сила Изменение 

Член 202 заличава се 

Комисия, отговаряща за проверката 

на пълномощията 

 

Една от комисиите, създадени в 

съответствие с разпоредбите на 

настоящия правилник, отговаря за 

проверката на пълномощията и за 

изготвянето на решенията по 

възражения във връзка с 

действителността на изборите. 

 

 Обосновка 

Този член е излишен, тъй като е вече обхванат от член 3, параграф 3 и от 

приложение VI. 

Изменение  227 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 203 

 

Текст в сила Изменение 

Член 203 Член 203 

Подкомисии Подкомисии 

1. С предварителното съгласие на 

Председателския съвет всяка 

постоянна или специална комисия 

може, в интерес на своята работа, да 

създаде една или повече подкомисии, 

1. Подкомисии може да се 

създават в съответствие с член 196. 
Всяка постоянна или специална комисия 

може също така, в интерес на своята 

работа и с предварително разрешение 
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като същевременно определи техния 

състав съгласно член 199 и област на 

компетентност. Подкомисиите се 

отчитат пред комисията, която ги е 

създала. 

от Председателския съвет, да създаде 

една или повече подкомисии, като 

същевременно определи техния състав 

съгласно съответните разпоредби на 

член 199 и тяхната област на 

компетентност, която е в рамките на 

областта на компетентност на 

основната комисия. Подкомисиите се 

отчитат пред основната комисия. 

2. Процедурата за работа на 

подкомисиите е същата като тази на 

комисиите. 

2. Освен ако не е посочено друго в 

настоящия правилник, процедурата за 

работа на подкомисиите е същата като 

тази на комисиите. 

 2a. Пълноправните членове на 

подкомисията се избират измежду 

членовете на основната комисия. 

3.  Заместниците имат право да 

участват в заседанията на подкомисиите 

при условията, приложими за 

комисиите. 

3.  Заместниците имат право да 

участват в заседанията на подкомисиите 

при условията, приложими за 

комисиите. 

4.  Прилагането на тези разпоредби 

трябва да гарантира 

взаимозависимостта между 

подкомисията и комисията, в 

рамките на която тя е създадена. За 

тази цел всички пълноправни членове 

на подкомисията се избират измежду 

членовете на основната комисия. 

 

 4a. Председателят на основната 

комисия може да включи 

председателите на подкомисиите в 

работата на координаторите или да 

им разреши да председателстват 

разисквания, посветени конкретно на 

въпроси от компетентността на 

съответната подкомисия, при 

условие че този начин на работа бъде 

внесен в бюрото на комисията за 

разглеждане и одобрение. 

 Обосновка 

По отношение на параграф 1 изменението има за цел да се изяснят особеностите на 

двете подкомисии на AFET, които са изрично предвидени в приложение VI към 

правилника (прието от пленарното заседание), като същевременно се запази 

принципната възможност дадена комисия да създаде подкомисия след разрешение от 

Председателския съвет. 
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Разменя се редът на параграфите. Параграф 4 става параграф 2а (нов) и съдържа 

някои изменения. 

Понастоящем параграф 4а е част от тълкуването на член 204. 

Изменение  228 

 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 204 

 

Текст в сила Изменение 

Член 204 Член 204 

Бюро на комисия Бюро на комисия 

На първото заседание на комисията след 

избирането на нейните членове по реда 

на член 199 тя избира бюро, състоящо 

се от председател и заместник-

председатели, които се гласуват 

поотделно. Броят на заместник-

председателите, които да бъдат избрани, 

се определя от Парламента по 

предложение на Председателския съвет. 

1.  На първото заседание на 

комисията след назначаването на 

нейните членове по реда на член 199 тя 

избира бюро, състоящо се от 

председател и заместник-председатели, 

които се избират поотделно измежду 

пълноправните членове на 

комисията. Броят на заместник-

председателите, които да бъдат избрани, 

се определя от Парламента по 

предложение на Председателския съвет. 

Бюрото на всяка комисия трябва да 

отразява многообразието в 

Парламента; не се допуска бюро, 

съставено единствено от мъже или 

единствено от жени, нито всички 

заместник-председатели да са 

граждани на една и съща държава 

членка. 

За членове на бюрото на комисия 

могат да бъдат избирани единствено 

нейните постоянни членове, избрани 

по реда на член 199. 

 

Когато броят на кандидатурите 

съответства на броя на местата, които 

следва да бъдат попълнени, кандидатите 

могат да бъдат избрани чрез 

акламация. 

2.  Когато броят на кандидатурите 

съответства на броя на местата, които 

следва да бъдат попълнени, кандидатите 

се избират чрез акламация. Ако обаче 

има повече от един кандидат при 

дадено гласуване или ако най-малко 

една шеста от членовете на 

комисията поискат гласуване, 

изборът се провежда чрез тайно 

гласуване. 
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В противен случай или по искане на 

една шеста от членовете на 

комисията, изборът се произвежда чрез 

тайно гласуване. 

 

Ако има само един кандидат, той се 

избира с абсолютно мнозинство от 

подадените гласове, които включват 

гласовете "за" и "против". 

Ако има само един кандидат, той се 

избира с абсолютно мнозинство от 

подадените гласове, които включват 

гласовете „за“ и „против“. 

Ако на първия тур има повече от един 

кандидат, избран е този, който получи 

абсолютно мнозинство от подадените 

гласове, съгласно предходната алинея. 

На втория тур за избран се смята 

кандидатът, получил най-голям брой 

гласове. При равен брой гласове избран 

е по-възрастният кандидат. 

Ако има повече от един кандидат, 

избран е този, който получи абсолютно 

мнозинство от подадените гласове на 

първия тур. На втория тур за избран се 

счита кандидатът, получил най-голям 

брой гласове. При равен брой гласове 

избран е по-възрастният кандидат. 

Когато се налага втори тур, могат да 

бъдат издигани нови кандидатури. 

 

Тази разпоредба не изключва 

възможността председателят на 

основната комисия да включи 

председателите на подкомисиите в 

работата на бюрото, нито пък да им 

позволи да председателстват 

разисквания, посветени конкретно на 

въпроси от компетентността на 

съответната подкомисия - напротив 

тя дава такава възможност, при 

условие че този начин на работа бъде 

сведен в своята цялост до знанието 

на бюрото и получи неговото 

одобрение. 

 

 2a.  Следните членове относно 

мандатните длъжности в 

Парламента се прилагат mutatis 

mutandis за комисиите: член 14 

(Временно председателство), член 15 

(Кандидатури и общи разпоредби), 

член 16 (Избор на председател — 

встъпително слово), член 19 (Срок на 

мандатните длъжности) и член 20 

(Свободни места). 

Обосновка 

In paragraph 1, the word "election" has to be modified into "appointment" to reflect the 

proposed changes to Rule 199. 
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Interpretation is  deleted here and incorporated in the first sentence of paragraph 1. 

Subparagraph 1 of paragraph 2 is aligned with the revised Rule 15 and merging with 

subparagraphs 1 and 2. -  To become the high threshold 

Subparagraph 2 of paragraph 2 is deleted here and included in paragraph 2 above 

Paragraph 2, subparagraph 5 is deleted as it is superfluous. Rule 15, which applies mutatis 

mutandis to committees (see Rule 204 paragraph 4 new) already includes this principle. 

Paragraph 2a (new), includes those references to Rules relevant for this chapter currently 

covered in Rule 209 in order to render the Rules more reader friendly. 

For the interpretation of paragraph 2, to be deleted here and moved under Rule 203 as 

paragraph 5 new.This interpretation will be transformed into paragraph 5 new of Rule 203 

on subcommittees. 

Изменение  229 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 205 

 

Текст в сила Изменение 

Член 205 Член 205 

Координатори за комисии и докладчици 

в сянка 

Координатори за комисии 

1. Политическите групи могат да 

определят един от своите членове за 

координатор. 

1. Във всяка комисия политическите 

групи могат да определят един от своите 

членове за координатор. 

2. При необходимост, 

координаторите за съответната комисия 

се свикват от нейния председател, за да 

подготвят решенията, които следва да 

бъдат взети от комисията, по-конкретно 

решения относно процедурата и 

назначаването на докладчици. 

Комисията може да делегира на 

координаторите правомощие за вземане 

на определени решения, с изключение 

на решения за приемането на доклади, 

становища или изменения. Заместник-

председателите могат да бъдат поканени 

да участват в заседанията на 

координаторите за комисии в 

съвещателно качество. 

Координаторите се стремят към 

постигането на консенсус. Когато не 

може да бъде постигнат консенсус, те 

2. При необходимост 

координаторите за съответната комисия 

се свикват от председателя, за да 

подготвят решенията, които следва да 

бъдат взети от комисията, по-конкретно 

решения относно процедурата и 

относно назначаването на докладчици. 

Комисията може да делегира на 

координаторите правомощие за вземане 

на определени решения, с изключение 

на решения за приемането на доклади, 

предложения за резолюции, становища 

или изменения. 
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могат да действат единствено с 

мнозинство, което ясно представлява 

широкото мнозинство в комисията, като 

съответно се вземе предвид числеността 

на различните групи. 

 Заместник-председателите могат да 

бъдат поканени да участват в 

заседанията на координаторите на 

комисии в съвещателно качество. 

 Когато не може да бъде постигнат 

консенсус, координаторите могат да 

действат единствено с мнозинство, 

което ясно представлява широкото 

мнозинство в комисията, като съответно 

се вземе предвид числеността на 

различните политически групи. 

 Председателят съобщава на 

заседание на комисията всички 

решения и препоръки на 

координаторите, които се считат за 

приети, ако не бъдат оспорени, и се 

посочват надлежно в протокола от 

заседанието на комисията. 

3.  Координаторите на 

съответната комисия се свикват от 

нейния председател, за да подготвят 

организацията на изслушванията на 

кандидатите за членове на 

Комисията. След изслушванията 

координаторите провеждат 

заседание за оценка на кандидатите 

за членове на Комисията в 

съответствие с процедурата, 

предвидена в приложение XVI. 

 

4.  Политическите групи могат за 

всеки доклад да определят докладчик в 

сянка, който да следи напредъка на 

съответния доклад и да намира 

компромиси в рамките на комисията 

от името на групата. Имената на 

докладчиците в сянка се съобщават 

на председателя на комисията. 

Комисията, по предложение на 

координаторите, може по-конкретно 

да взема решение за включване на 

докладчика в сянка при търсенето на 

споразумение със Съвета при 
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обикновената законодателна 

процедура. 

Независимите членове на ЕП не 

представляват политическа група по 

смисъла на член 32 и следователно не 

могат да определят координатори, които 

да са единствените членове на ЕП, 

които имат право да участват в 

заседанията на координаторите. 

Независимите членове на ЕП не 

представляват политическа група по 

смисъла на член 32 и следователно не 

могат да определят координатори, които 

да са единствените членове на ЕП, 

които имат право да участват в 

заседанията на координаторите. 

Заседанията на координаторите 

имат задачата да подготвят 

решенията на дадена комисия и не 

могат да заместят заседанията на 

въпросната комисия, освен при 

изрично упълномощаване за това. 

Следователно решенията, взети на 

заседанията на координаторите, 

трябва да бъдат предмет на 

предварително упълномощаване. При 

липса на такова упълномощаване 

координаторите могат да приемат 

само препоръки, за които е 

необходимо последващо официално 

одобрение от комисията. 

 

Във всички случаи правото на достъп до 

информация на независимите членове 

трябва да бъде гарантирано в 

съответствие с принципа за 

недискриминация чрез предаването на 

сведения и присъствието на член на 

секретариата на независимите членове 

на ЕП на заседанията на 

координаторите. 

Във всички случаи правото на достъп до 

информация на независимите членове 

трябва да бъде гарантирано в 

съответствие с принципа за 

недискриминация чрез предаването на 

сведения и присъствието на член на 

секретариата на независимите членове 

на ЕП на заседанията на 

координаторите. 

Обосновка 

Текстът на този член се разделя на две части: едната е посветена на 

координаторите, а другата – на докладчиците в сянка. 

Параграф 3 се заличава с оглед на подробните разпоредби в приложение XVI. 

Що се отнася до параграф 4, преместен в член 205а, последното изречение може да се 

заличи като неактуално, като се имат предвид разпоредбите относно преговарящия 

екип (в настоящия член 73, параграф 3 и в преработения член 73г (нов)). 

Тълкуването на втора алинея се заличава, тъй като е излишно. Посоченото тълкуване 

повтаря изменения член 205, параграф 2. 
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Изменение  230 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 205 а (нов) 

 

Текст в сила Изменение 

 Член 205а 

 Докладчици в сянка 

 За всеки доклад политическите групи 

могат да определят докладчик в 

сянка, който да следи напредъка на 

съответния доклад и да постига 

компромиси в рамките на комисията 

от името на групата. Имената на 

докладчиците в сянка се съобщават 

на председателя на комисията. 

Обосновка 

Последното изречение може да се заличи като неактуално, като се имат предвид 

разпоредбите относно преговарящия екип (в настоящия член 73, параграф 3 и в 

преработения член 73г (нов)). 

Изменение  231 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Дял VІII – глава 2 – заглавие 

 

Текст в сила Изменение 

ГЛАВА 2 заличава се 

КОМИСИИ - НАЧИН НА РАБОТА  

Обосновка 

Заглавието следва да се заличи и съдържанието да се обедини с глава 1. 

Изменение  232 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 206 

 

Текст в сила Изменение 

Член 206 Член 206 

Заседания на комисиите Заседания на комисиите 
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1.  Комисията заседава, когато бъде 

свикана от своя председател или по 

инициатива на председателя на 

Парламента. 

1.  Комисията заседава, когато бъде 

свикана от своя председател или по 

инициатива на председателя на 

Парламента. 

 Когато свиква заседанието, 

председателят представя неговия 

проект на дневен ред. Комисията 

взема решение относно дневния ред в 

началото на заседанието. 

2.  Комисията и Съветът могат да 

вземат участие в заседанията на 

комисията по покана на нейния 

председател, отправена от името на 

комисията. 

2.  Комисията, Съветът и другите 

институции на Съюза могат да вземат 

думата на заседанията на комисията по 

покана на нейния председател, 

отправена от името на комисията. 

Със специално решение комисията 

може да покани и всяко друго лице да 

присъства и да се изказва на нейно 

заседание. 

По свое решение комисията може да 

покани и всяко друго лице да присъства 

и да взема думата на нейно заседание. 

По аналогия, решението относно 

присъствието на сътрудниците на 

членовете на комисията на 

заседанията на комисията, се взема 

от самата комисия. 

 

Със съгласието на Бюрото водещата 

комисия може да организира 

изслушване на експерти, ако счита, че 

това е особено важно за ефективността 

на нейната работа по определен въпрос. 

Със съгласието на Бюрото водещата 

комисия може да организира 

изслушване на експерти, ако счита, че 

това е особено важно за ефективността 

на нейната работа по определен въпрос. 

Подпомагащите комисии могат, ако 

желаят, да присъстват на това 

изслушване. 

 

Разпоредбите на настоящия параграф 

се тълкуват в съответствие с точка 

50 от Рамковото споразумение 

относно отношенията между 

Европейския парламент и 

Европейската комисия24. 

 

3.  Без да се накърнява член 53, 

параграф 6 и ако комисията не реши 

друго, членовете на ЕП могат да 

присъстват на заседанията на комисии, в 

които не членуват, но не могат да 

участват в разискванията им. 

3.  Без да се накърнява член 53, 

параграф 6 и ако комисията не реши 

друго, членовете на ЕП, които 

присъстват на заседанията на комисии, в 

които не членуват, не могат да участват 

в разискванията им. 

Въпреки това, тези членове на ЕП 
могат да получат разрешението на 

комисията да вземат участие в нейната 

Те обаче могат да получат 

разрешението на комисията да вземат 

участие в нейните заседания със 
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работа със съвещателен глас. съвещателен глас. 

 3a. Член 162, параграф 2 относно 

разпределението на времето за 

изказвания се прилага mutatis mutandis 

за комисиите. 

 3б. При изготвянето на пълните 

стенографски протоколи се прилагат 

mutatis mutandis член 194, 

параграфи 1а, 2 и 4. 

___________________________  

24 Вж. приложение XIII.  

Обосновка 

Subparagraph 2 of paragraph 1: Alignment to the current practice. 

Subparagraph 3 of interpretation of paragraph 2: To be deleted as obsolete.Hearings are 

public. This paragraph of the interpretation can be misleading. 

Cross reference inserted in paragraph 3a (new) instead of Rule 209 in order to improve the 

readability. 

As regards to paragraph 3b (new), in order to make the Rules more "user friendly", it is 

suggested:- to move Rule 162(10) to Rule 194 as new paragraph 1a;- to include in Rule 206 a 

cross reference to Rule 194§1(a) as well as to some additional paragraphs which can apply 

mutatis mutandis to committees. 

Изменение  233 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 207 

 

Текст в сила Изменение 

Член 207 Член 207 

Протоколи от заседанията на комисиите Протоколи от заседанията на комисиите 

Протоколът от всяко заседание на 

комисията се раздава на всички нейни 

членове и се внася за одобрение в 

комисията. 

Протоколът от всяко заседание на 

комисията се предоставя на 

разположение на всички нейни членове 

и се внася за одобрение в комисията. 

Изменение  234 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 208 
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Текст в сила Изменение 

Член 208 Член 208 

Гласуване в комисия Гласуване в комисия 

1. Всеки член на ЕП може да 

предлага изменения за разглеждане в 

комисия. 

1. Без да се накърнява член 66, 

параграф 4 относно второто четене, 

измененията или 

проектопредложенията за 

отхвърляне, внесени за разглеждане в 

комисия, винаги се подписват от 

пълноправен или заместващ член на 

съответната комисия или се 

приподписват от поне един такъв 

член. 

2. Комисията може да проведе 

валидно гласуване, ако присъстват една 

четвърт от членовете ѝ. Независимо от 

това, ако преди началото на гласуването 

една шеста от членовете ѝ поискат това, 

валидно гласуване може да се проведе, 

само ако в него са участвали 

мнозинството от всички членове на 

комисията. 

2. Комисията може да проведе 

валидно гласуване, ако присъстват една 

четвърт от членовете ѝ. Независимо от 

това, ако преди началото на гласуването 

една шеста от членовете ѝ поискат това, 

валидно гласуване може да се проведе 

само ако в него са участвали 

мнозинството от нейните членове. 

3.  Всяко единно и/или окончателно 

гласуване на доклад в комисия се 

провежда поименно в съответствие с 

член 180, параграф 2. Гласуването на 

изменения и други гласувания се 

осъществяват чрез вдигане на ръка, 

освен ако председателят реши да се 

приложи електронно гласуване или една 

четвърт от членовете на комисията 

поискат поименно гласуване. 

3.  Всяко единно и/или окончателно 

гласуване на доклад или становище в 

комисия се провежда поименно в 

съответствие с член 180, параграфи 2 

и 3. Гласуването на изменения и други 

гласувания се осъществяват чрез 

вдигане на ръка, освен ако 

председателят реши да се приложи 

електронно гласуване или една четвърт 

от членовете на комисията поискат 

поименно гласуване. 

Разпоредбите на член 208, параграф 3 

относно поименното гласуване не се 

прилагат за докладите, предвидени в 

член 8, параграф 2 и в член 9, параграфи 

3, 6 и 8, приемани в рамките на 

процедури, свързани с имунитета. 

Разпоредбите на член 208, параграф 3 

относно поименното гласуване не се 

прилагат за докладите, предвидени в 

член 8, параграф 2 и в член 9, 

параграфи 3, 6 и 8, приемани в рамките 

на процедури, свързани с имунитета. 

4.  Председателят на комисията 

може да участва в разискванията и да 

гласува, без обаче да има решаващ 

глас. 

 

5. Въз основа на предложените 

изменения, вместо да пристъпи към 

5. Въз основа на предложените 

изменения, вместо да пристъпи към 
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гласуване, комисията може да поиска от 

докладчика да представи нов проект, в 

който е взета предвид възможно най-

голяма част от измененията. В този 

случай се определя нов срок за внасяне 

на предложения към този проект. 

гласуване, комисията може да поиска от 

докладчика да представи нов проект, в 

който е взета предвид възможно най-

голяма част от измененията. В този 

случай се определя нов срок за внасяне 

на предложения. 

Обосновка 

For paragraph 1, the change suggests including proposals for rejection at committee level, 

which the MEPs can put forward and, if adopted by the committee, such motion for rejection 

would be tabled to the plenary in accordance with Rule 60 RoP. Inclusion of cross-reference 

to current Rule 66 §4 (in second reading, only members or permanent substitutes of the 

committee can table amendments). 

As regards to paragraph 3, the change proposes that a roll call vote be required for the final 

vote on opinions. According to the CCC guidelines on the use of roll call vote, the final vote 

on the outcome of negotiations and recommendations for the second reading should also be 

taken by roll call. No deadline applicable to requests for a roll call vote at committee stage 

(since Rule 180 §1 does not apply to committee stage). 

Concerning paragraph 4, it is deleted here and transformed into an interpretation to Rule 

179a (3) on tied votes with slight adaptations of the text. This provision refers to the tied vote 

and clarifies that the vote of the Chair is the same as the vote of any other Member.  

As regards to paragraph 5, the change aims to clarify that this paragraph applies also to 

legislative files, not only to non-legislative files (textually, only the reference to amendments 

"to this draft", not to the underlying proposal, would bring to the conclusion that it would not 

apply to legislative files). 

Изменение  235 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 209 

 

Текст в сила Изменение 

Член 209 Член 209 

Разпоредби относно пленарните 

заседания, приложими към заседанията 

на комисиите 

Разпоредби относно пленарните 

заседания, приложими за заседанията на 

комисиите 

Членове 14, 15, 16, 19, 20, 38—48, 160, 

162, параграф 2 и параграф 10, членове 

165, 167, 69—172, член 174, член 176, 

параграф 1, членове 177, 178, 181, 182, 

184—187 и членове 190 и 191 се 

прилагат mutatis mutandis за 

заседанията на комисиите. 

Следните членове относно 

гласуването и процедурните 

предложения се прилагат mutatis 

mutandis за комисиите: член 164а 

(Предотвратяване на 

възпрепятстване), член 168а 

(Прагове), член 169 (Внасяне и 

предлагане на изменения), член 170 
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(Допустимост на измененията), 

член 171 (Процедура за гласуване), 

член 174 (Ред за гласуване на 

изменения) с изключение на 

параграф 4а, член 176, параграф 1 

(Разделно гласуване), член 177 (Право 

на глас), член 178 (Гласуване), 

член 179а (Равен брой гласове), 

член 180, параграфи 2 и 2а (Поименно 

гласуване), член 180а (Тайно 

гласуване), член 181 (Използване на 

системата за електронно гласуване), 

член 182а (Спорове относно 

гласуването), член 184а (Нарушения 

на правилника), член 190 (Отсрочване 

на разискванията или на гласуването) 
и член 191 (Прекъсване или закриване 

на заседанието). 

Изменение  236 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 210 а (нов) 

 

Текст в сила Изменение 

 Член 210а 

 Процедура за извършване от 

комисиите на справки с поверителна 

информация, получена от 

Парламента 

 1. Когато Парламентът е правно 

задължен да третира получена 

информация като „поверителна 

информация“, председателят на 

компетентната комисия 

автоматично прилага процедурата за 

разглеждане на поверителни 

документи, предвидена в параграф 3. 

 2. Без да се накърнява параграф 1 и 

при липса на законово задължение 

получената информация да се 

третира като „поверителна 

информация“, всяка комисия може да 

прилага, по писмено или устно искане 

на някой от своите членове и по своя 

преценка, процедурата за разглеждане 

на поверителни документи, 
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предвидена в параграф 3, спрямо 

информацията или документа, 

посочени в искането. За вземане на 

решение за прилагане на процедурата 

за разглеждане на поверителни 

документи в този случай се изисква 

мнозинство от две трети от 

присъстващите членове. 

 3. Когато председателят на 

комисията е обявил прилагането на 

процедурата за разглеждане на 

поверителни документи, в 

заседанието участват само 

членовете на комисията и 

длъжностни лица и експерти, които 

предварително са били определени от 

председателя и чието присъствие е 

абсолютно необходимо. 

 Документите се раздават в началото 

на заседанието и се събират отново в 

края му.  Те са номерирани. Не се 

допускат воденето на бележки и 

фотокопирането на документите. 

 В протокола от заседанието не се 

отразяват разискванията по 

точката, по отношение на която е 

приложена процедурата за 

разглеждане на поверителни 

документи. В протокола може да 

бъде записано само съответното 

решение, ако има такова. 

 4. Трима членове на комисията, 

която е приложила процедурата за 

разглеждане на поверителни 

документи, могат да поискат 

разглеждането на случаи на 

нарушение на изискването за 

поверителност. Искането може да се 

включи в дневния ред на следващото 

заседание на комисията. С 

мнозинство от своите членове 

комисията може да реши да отнесе 

въпроса до председателя за 

допълнително разглеждане съгласно 

членове 11 и 166. 
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Обосновка 

Annex VII on confidential and sensitive information, which currently includes the IIAs and a 

decision by Parliament could be restructured completely. The legal substance of chapter A of 

this annex, which relates to the "confidential procedure" is kept and included with 

adaptations into the body of the rules as a new Rule 210 a.  This provision (in reference to 

Annex VII (1)b) is legally misleading and in contradiction with the definition of "confidential 

information" under the Bureau decision of 15 April 2013 concerning the rules governing the 

treatment of confidential information by the European Parliament as well as with the relevant 

IIAs. This rule (in reference to Annex VII (1)b) is legally misleading and incorrect. The said 

committee has nothing to do with matters of confidential treatment of classified or other 

confidential information. The new wording establishes (for Rule 210a (1)) a clear link to 

Parliament's obligations under the relevant IIAs or any other legally binding commitments 

relating to the confidential treatment of classified or other confidential information.(in 

refrence to Rule 210a (4)) Alignment with Rules 11 and 166 according to which only the 

President is entitled to impose sanctions in case of a breach of confidentiality by a Member. 

 

Изменение  237 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 211 

 

Текст в сила Изменение 

Член 211 Член 211 

Публични изслушвания относно 

граждански инициативи 

Публични изслушвания относно 

граждански инициативи 

1. Когато Комисията публикува 

гражданска инициатива в съответния 

регистър съгласно член 10, параграф 1, 

буква a) от Регламент (ЕС) № 211/2011 

на Европейския парламент и на Съвета 

от 16 февруари 2011 г. относно 

гражданската инициатива, 

председателят на Европейския 

парламент, по предложение на 

председателя на Съвета на 

председателите на комисии: 

1.  Когато Комисията публикува 

гражданска инициатива в съответния 

регистър съгласно член 10, параграф 1, 

буква a) от Регламент (ЕС) № 211/2011 

на Европейския парламент и на Съвета 

от 16 февруари 2011 г. относно 

гражданската инициатива, 

председателят на Европейския 

парламент, по предложение на 

председателя на Съвета на 

председателите на комисии: 

а) възлага на законодателната 

комисия, компетентна по въпроса 

съгласно приложение VІ, да 

организира публичното изслушване, 

предвидено в член 11 от Регламент (ЕС) 

№ 211/2011; компетентната комисия 

по петиции се асоциира автоматично 

със законодателната комисия 
съгласно член 54 от настоящия 

а) възлага на компетентната 

съгласно приложение VІ комисия да 

организира публичното изслушване, 

предвидено в член 11 от Регламент (ЕС) 

№ 211/2011; комисията, компетентна 

по петициите, се асоциира 

автоматично съгласно член 54 от 

настоящия правилник; 
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правилник; 

б)  когато две или повече граждански 

инициативи, публикувани в съответния 

регистър съгласно член 10, параграф 1, 

буква a) от Регламент (ЕС) № 211/2011, 

имат сходен предмет, може, след 

консултация с организаторите, да реши 

да се организира общо публично 

изслушване, на което всички тези 

граждански инициативи да бъдат 

разгледани по равнопоставен начин. 

б)  когато две или повече граждански 

инициативи, публикувани в съответния 

регистър съгласно член 10, параграф 1, 

буква a) от Регламент (ЕС) № 211/2011, 

имат сходен предмет, може, след 

консултация с организаторите, да реши 

да се организира общо публично 

изслушване, на което всички тези 

граждански инициативи да бъдат 

разгледани по равнопоставен начин. 

2.  Компетентната комисия: 2.  Компетентната комисия: 

а)  проучва дали организаторите са 

приети на подходящо равнище в 

Комисията съгласно член 10, 

параграф 1, буква б) от 

Регламент (ЕС) № 211/2011, 

а)  проучва дали организаторите са 

приети на подходящо равнище в 

Комисията съгласно член 10, 

параграф 1, буква б) от 

Регламент (ЕС) № 211/2011, 

б)  гарантира, ако е необходимо с 

подкрепата на Съвета на председателите 

на комисии, че Комисията участва 

пълноценно в организирането на 

публичното изслушване и е представена 

на подходящо равнище при 

провеждането му. 

б)  гарантира, ако е необходимо с 

подкрепата на Съвета на председателите 

на комисии, че Комисията участва 

пълноценно в организирането на 

публичното изслушване и е представена 

на подходящо равнище при 

провеждането му. 

3.  Председателят на компетентната 

комисия свиква публичното изслушване 

на подходяща дата в срок от три месеца 

от датата на представяне на 

инициативата пред Комисията съгласно 

член 9 от Регламент (ЕС) № 211/2011. 

3.  Председателят на компетентната 

комисия свиква публичното изслушване 

на подходяща дата в срок от три месеца 

от датата на представяне на 

инициативата пред Комисията съгласно 

член 9 от Регламент (ЕС) № 211/2011. 

4.  Компетентната комисия 

организира публичното изслушване в 

Европейския парламент, ако е 

целесъобразно заедно с други 

институции и органи на Съюза, 

желаещи да участват. Тя може да по 

кани и други заинтересовани страни. 

4.  Компетентната комисия 

организира публичното изслушване в 

Европейския парламент, ако е 

целесъобразно заедно с други 

институции и органи на Съюза, 

желаещи да участват. Тя може да 

покани и други заинтересовани страни. 

Компетентната комисия кани 

представителна група на 

организаторите, която включва поне 

едно от лицата за контакт, посочени в 

член 3, параграф 2, алинея втора от 

Регламент (ЕС) № 211/2011, да 

представят инициативата на 

изслушването. 

Компетентната комисия кани 

представителна група на 

организаторите, която включва поне 

едно от лицата за контакт, посочени в 

член 3, параграф 2, алинея втора от 

Регламент (ЕС) № 211/2011, да 

представят инициативата на 

изслушването. 

5.  Бюрото приема правила относно 5.  Бюрото приема правила относно 
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възстановяване на направените разходи, 

съгласно договорените с Комисията 

условия. 

възстановяване на направените разходи, 

съгласно договорените с Комисията 

условия. 

6.  Председателят на Европейския 

парламент и председателят на Съвета на 

председателите на комисии могат да 

делегират своите правомощия по 

настоящия член на някой от заместник-

председателите на Парламента или на 

някой от председателите на комисии. 

6.  Председателят на Европейския 

парламент и председателят на Съвета на 

председателите на комисии могат да 

делегират своите правомощия по 

настоящия член на някой от заместник-

председателите на Парламента или на 

някой от председателите на комисии. 

7. Ако са изпълнени условията по 

член 54 или по член 55, тези разпоредби 

се прилагат mutatis mutandis и за други 

комисии. Прилагат се също 

разпоредбите на член 201. 

7. Ако са изпълнени условията по 

член 54 или по член 55, тези разпоредби 

се прилагат mutatis mutandis и за други 

комисии. Прилагат се също 

разпоредбите на членове 201 и 201а. 

Член 25, параграф 9 не се прилага за 

изслушвания, свързани с граждански 

инициативи. 

Член 25, параграф 9 не се прилага за 

изслушвания, свързани с граждански 

инициативи. 

 7a. В случай че Комисията не 

представи предложение за 

законодателен акт относно 

гражданска инициатива, внесена в 

Комисията при надлежно спазване на 

изискванията в съответствие с 

член 9 от Регламент (ЕС) № 211/2011, 

в срок от дванадесет месеца след 

като е представила положително 

становище за нея и е посочила в 

съобщение действията, които 

възнамерява да предприеме, 

компетентната комисия може да 

организира изслушване в консултация 

с организаторите на гражданската 

инициатива и при необходимост да 

активира процедурата, предвидена в 

член 46, с цел Парламентът да 

упражни правото си да изиска от 

Комисията да представи подходящо 

предложение. 

 Обосновка 

В параграф 1, буква а) изразът „законодателна комисия“ е доста необичаен. В 

следващите параграфи същата комисия е наричана „компетентна комисия“. 

Прибавянето на параграф 7а следва от точка 32 от резолюцията на Парламента 

относно Европейската гражданска инициатива от 28 октомври 2015 г. (доклада 

Шьопфлин), в която също се отправя призив към Парламента да измени по съответен 
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начин своя правилник за дейността. 

Изменение  238 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 212 

 

Текст в сила Изменение 

Член 212 Член 212 

Създаване и функции на 

междупарламентарните делегации 

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. 

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 

назначават от политическите групи 

и от независимите членове на ЕП 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 199, 

параграфи 2, 3, 5 и 6. 

2. Политическите групи 

осигуряват възможно най-справедливо 

представителство на държавите 

членки, политическите възгледи и 

половете. Във всяка делегация 

членовете с едно и също гражданство 

не могат да надхвърлят една трета 

от общия брой на членовете ѝ. 

Разпоредбите на член 199 се прилагат 

mutatis mutandis. 

3.  Бюрата на делегациите се съставят 

в съответствие с процедурата, 

установена за постоянните комисии по 

член 204. 

3.  Бюрата на делегациите се съставят 

в съответствие с процедурата, 

установена за постоянните комисии по 

член 204. 

4.  Парламентът определя общите 

правомощия на отделните делегации. 

Той може по всяко време да реши да 

разшири или да ограничи тези 

правомощия. 

4.  Парламентът определя общите 

правомощия на отделните делегации. 

Той може по всяко време да реши да 

разшири или да ограничи тези 

правомощия. 

5.  Разпоредбите по прилагането, 

необходими за осъществяване на 

5.  Разпоредбите по прилагането, 

необходими за осъществяване на 
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дейността на делегациите, се приемат от 

Председателския съвет по предложение 

на Съвета на председателите на 

делегации. 

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. 

6. Всеки председател на делегация 

докладва редовно за дейността на 

делегацията на комисията, компетентна 

в областта на външните работи. 

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. 

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. 

Обосновка 

Нова формулировка на параграф 1 в съответствие с изменения член 199.  

Изменението на параграф 2 ще влезе в сила едва през 2019 г. За момента по-голямата 

част от председателите на делегации са членове на комисията по външни работи, 

комисията по международна търговия или комисията по развитие. Това е 

положителна тенденция, която по принцип следва да се запази, тъй като тя 

насърчава последователността на позициите на Парламента. 

Коригиране на наименованието на комисията по външни работи в параграф 6 и 

поясняване, че докладването не трябва да се отъждествява с представянето на 

доклади за дейността. 

Изменение  239 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 213 

 

Текст в сила Изменение 

Член 213 Член 214a 

Сътрудничество с Парламентарната 

асамблея на Съвета на Европа 

Сътрудничество с Парламентарната 

асамблея на Съвета на Европа 

1.  Органите на Парламента, и по-

специално комисиите, си сътрудничат 

със своите хомолози в Парламентарната 

асамблея на Съвета на Европа в 

областите от взаимен интерес с цел 

1. Органите на Парламента, и по-

специално комисиите, си сътрудничат 

със своите хомолози в Парламентарната 

асамблея на Съвета на Европа в 

областите от взаимен интерес с цел 



 

 

 PE596.594/ 316 

 BG 

подобряване на ефективността на 

тяхната работа и избягване на 

дублирането на усилия. 

подобряване на ефективността на 

тяхната работа и избягване на 

дублирането на усилия. 

2. Председателският съвет, по 

споразумение с компетентните органи 

на Парламентарната асамблея на Съвета 

на Европа, определя конкретните мерки 

за изпълнение на тези разпоредби. 

2. Председателският съвет, по 

споразумение с компетентните органи 

на Парламентарната асамблея на Съвета 

на Европа, определя конкретните мерки 

за това сътрудничество. 

 (Този член във вида, в който е изменен, 

се премества след член 214.) 

 Обосновка 

Този член се премества в края на главата, тъй като се отнася за конкретен вид 

сътрудничество. 

Изменение  240 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 214 

 

Текст в сила Изменение 

Член 214 Член 214 

Съвместни парламентарни комитети Съвместни парламентарни комитети 

1.  Европейският парламент може да 

създава съвместни парламентарни 

комитети с парламентите на държавите, 

асоциирани към Съюза или с държави, с 

които са започнали преговори за 

присъединяване. 

1.  Европейският парламент може да 

създава съвместни парламентарни 

комитети с парламентите на държавите, 

асоциирани към Съюза, 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. 

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. 

2. Общите функции на различните 

съвместни парламентарни комитети се 

определят от Европейския парламент в 

съответствие със споразуменията с 

третите държави. 

3.  Съвместните парламентарни 

комитети се ръководят от процедурите, 

установени в съответните споразумения. 

Тези процедури се основават на 

3.  Съвместните парламентарни 

комитети се ръководят от процедурите, 

установени в съответните споразумения. 

Тези процедури се основават на 
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принципа на равенство между 

делегацията на Европейския парламент 

и делегацията на съответния парламент. 

принципа на равенство между 

делегацията на Европейския парламент 

и делегацията на съответния 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 парламент. 

4. Съвместните парламентарни 

комитети изготвят собствените си 

процедурни правила и ги представят за 

одобрение: в рамките на Европейския 

парламент — на неговото Бюро, а в 

рамките на парламента на третата 

държава — на съответния орган на 

този 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 процедурата, предвидена за 

междупарламентарните делегации. 

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 процедурата, предвидена за 

междупарламентарните делегации. 

Обосновка 

„За одобрение на Бюрото на Европейския парламент и на ръководството на 

съответния парламент“ е прекалено конкретна формулировка, тъй като 

парламентите на третите държави са тези, които решават кой е компетентният 

орган, който да одобри процедурните правила на съвместните парламентарни 

комитети. 

Изменение  241 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 215 

 

Текст в сила Изменение 

Член 215 Член 215 

Право на петиция Право на петиция 

1. Всеки гражданин на Европейския 

съюз, както и всяко физическо или 

юридическо лице, което има 

местопребиваване или седалище в 

държава-членка, има право да 

отправи, индивидуално или съвместно 

с други граждани или лица, петиция до 

Европейския парламент по въпрос от 

сферите на дейност на Европейския 

съюз, който пряко го засяга. 

1. В съответствие с член 227 от 

Договора за функционирането на 

Европейският съюз всеки гражданин 

на Европейския съюз и всяко физическо 

или юридическо лице, което пребивава 

или има седалище на територията на 

държава членка, има право да отправя 

индивидуално или съвместно с други 

граждани или лица петиция до 

Европейския парламент по въпроси, 

които се отнасят до областите на 

компетентност на Европейския съюз 
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и които го засягат пряко. 

2. Петициите до Европейския 

парламент трябва да съдържат име, 

националност и постоянен адрес на 

всяко от лицата, които ги подават. 

2. Петициите до Европейския 

парламент трябва да съдържат името и 

постоянния адрес на всяко от лицата, 

които ги подават. 

 2a. Внесени в Парламента 

документи, които очевидно не са 

предназначени да бъдат петиции, не 

се регистрират като петиции; 

вместо това те се предават 

незабавно на съответната служба за 

последваща обработка. 

3.  Когато дадена петиция е 

подписана от няколко физически или 

юридически лица, подписалите 

определят свой представител и 

заместник-представители, които за 

целите на настоящия дял се считат за 

вносители на петицията. 

3. Когато дадена петиция е 

подписана от няколко физически или 

юридически лица, подписалите 

определят свой представител и свои 

заместник-представители, които за 

целите на настоящия дял се считат за 

вносители на петицията. 

Ако такива лица не бъдат определени, за 

вносител на петицията се счита първото 

подписало я лице или друго подходящо 

лице. 

Ако такива лица не бъдат определени, за 

вносител на петицията се счита първото 

подписало я лице или друго подходящо 

лице. 

4.  Всеки вносител на петиция може 

по всяко време да оттегли подкрепата 

си за петицията. 

4.  Всеки вносител на петиция може 

по всяко време да оттегли подписа си 

от петицията. 

След като всички вносители оттеглят 

подкрепата си, петицията става 

нищожна. 

Ако всички вносители оттеглят 

подписите си, петицията става 

нищожна. 

5.  Петициите трябва да бъдат 

написани на официален език на 

Европейския съюз. 

5.  Петициите трябва да бъдат 

написани на официален език на 

Европейския съюз. 

Петициите, написани на друг език, се 

разглеждат само когато вносителят им е 

приложил превод на официален език. В 

кореспонденцията на Парламента с 

вносителя на петицията се използва 

официалният език, на който е съставен 

преводът. 

Петициите, написани на друг език, се 

разглеждат само когато вносителят им е 

приложил превод на официален език. В 

кореспонденцията на Парламента с 

вносителя на петицията се използва 

официалният език, на който е съставен 

преводът. 

Бюрото може да вземе решение 

петициите и кореспонденцията с 

вносителите на петиции да се съставят 

на други езици, които се използват в 

държава-членка. 

Бюрото може да вземе решение 

петициите и кореспонденцията с 

вносителите на петиции да се съставят 

на други езици, които по силата на 

конституционния ред на 

съответните държави членки се 

ползват със статут на официален 
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език за цялата или за част от 

тяхната територия. 

 5a.  Петициите могат да се внасят 

или по пощата, или чрез портала за 

петиции, който е на разположение на 

уебсайта на Парламента и който 

предлага на вносителите на петиции 

насоки, помагащи им да формулират 

петицията по начин, който е в 

съответствие с параграфи 1 и 2. 

 5б. Когато няколко получени 

петиции имат сходен предмет, те 

могат да се разглеждат съвместно. 

6.  Петициите се вписват в регистър 

по реда на тяхното постъпване, ако 

отговарят на изискванията, предвидени 

в параграф 2; петициите, които не 

отговарят на изискванията, се оставят 

без разглеждане и техният вносител се 

уведомява за причините за това. 

6.  Петициите се вписват в регистър 

по реда на тяхното постъпване, ако 

отговарят на изискванията, предвидени 

в параграф 2; петициите, които не 

отговарят на изискванията, се оставят 

без разглеждане и техният вносител се 

уведомява за причините за това. 

7.  Вписаните в регистъра петиции се 

изпращат от председателя на 

Парламента на компетентната комисия, 

която първо се произнася по 

допустимостта на петицията в 

съответствие с член 227 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз. 

7.  Вписаните в регистъра петиции се 

изпращат от председателя на 

Парламента на компетентната комисия, 

която първо се произнася по 

допустимостта на петицията в 

съответствие с член 227 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз. 

Ако компетентната комисия не успее да 

постигне единодушие по допустимостта 

на петицията, тя се обявява за 

допустима по искане на най-малко една 

четвърт от членовете на комисията. 

Ако компетентната комисия не успее да 

постигне единодушие по допустимостта 

на петицията, тя се обявява за 

допустима по искане на най-малко една 

трета от членовете на комисията. 

8.  Петициите, обявени за 

недопустими от комисията, се оставят 

без разглеждане; техните вносители се 

уведомяват за взетото решение и за 

мотивите за него. По възможност могат 

да се препоръчат алтернативни средства 

за защита. 

8. Петициите, обявени за 

недопустими от комисията, се оставят 

без разглеждане; техните вносители се 

уведомяват за взетото решение и за 

мотивите за него. По възможност могат 

да се препоръчат алтернативни средства 

за защита. 

9. По правило, след вписването им в 

регистъра, петициите стават обществено 

достъпни документи и Парламентът 

може да публикува името на вносителя 

и съдържанието на петицията по 

съображения за прозрачност. 

9. След вписването си в регистъра 

петициите стават обществено достъпни 

документи и Парламентът може да 

публикува имената на вносителя, на 

евентуалните съвносители и на 

евентуалните лица, подкрепили 

петицията, както и съдържанието на 
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петицията по съображения за 

прозрачност. Вносителят на 

петицията, съвносителите на 

петицията и лицата, подкрепили 

петицията, съответно се уведомяват 

за това. 

10.  Независимо от разпоредбите на 

параграф 9, вносителят на петиция може 

да поиска името му да бъде запазено в 

тайна с оглед защита на 

неприкосновеността на неговия личен 

живот, в който случай Парламентът е 

длъжен да се съобрази с искането. 

10. Без да се накърнява параграф 9, 

вносителят на петиция, съвносителят 

на петиция или лицето, подкрепило 

петиция, може да поиска името му да 

бъде запазено в тайна с оглед на 

защитата на неприкосновеността на 

неговия личен живот, като в такъв 

случай Парламентът е длъжен да се 

съобрази с искането. 

Когато твърденията, съдържащи се в 

петицията не могат да бъдат проверени 

по причини, свързани с анонимността на 

вносителя, се иска мнението му относно 

последващите действия, които да бъдат 

предприети. 

Когато твърденията, съдържащи се в 

петицията, не могат да бъдат проверени 

по причини, свързани с анонимността на 

вносителя, се иска мнението му относно 

последващите действия, които да бъдат 

предприети. 

 10а. За да защити правата на трети 

страни, Парламентът може, по своя 

преценка или по искане на 

съответната трета страна, да 

придаде анонимен характер на 

петицията и/или на определени 

данни, съдържащи се в нея, ако 

прецени, че това е целесъобразно.  

11.  Вносителят може да поиска 

петицията му да бъде разгледана в 

условията на поверителност, в който 

случай Парламентът взема 

подходящи предпазни мерки за 

гарантиране, че съдържанието ѝ 

няма да стане публично достояние. 

Вносителят на петицията бива 

информиран при какви условия точно 

ще се прилага настоящата 

разпоредба. 

 

12.  Ако комисията счете за 

необходимо, тя може да отнесе 

въпроса до омбудсмана. 

 

13.  Петициите, адресирани до 

Парламента от физически или 

юридически лица, които не са нито 

граждани на Европейския съюз, нито 

13.  Петициите, адресирани до 

Парламента от физически или 

юридически лица, които не са нито 

граждани на Европейския съюз, нито 
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имат местопребиваване или седалище в 

държава-членка, се регистрират 

отделно и се оставят без движение. 

Председателят изпраща всеки месец 

справка за такива петиции, получени 

през предходния месец, посочваща 

техния предмет, до компетентната 

комисия по петиции, която може да 

поиска да се запознае с онези от тях, 

които желае да разгледа. 

имат местопребиваване или седалище в 

държава членка, се регистрират и 

класират отделно. Председателят 

изпраща всеки месец справка за такива 

петиции, получени през предходния 

месец, посочваща техния предмет, до 

компетентната комисия по петиции, 

която може да поиска да се запознае с 

онези от тях, които желае да разгледа. 

Обосновка 

Concerning paragraph 2, the requirement to indicate both nationality and a permanent 

address is unnecessary, since the Treaty only requires the petitioner to be either citizen or a 

resident in the EU. The requirement to indicate nationality creates a lot of practical problems 

since petitioners are not often aware of the requirement. 

For paragraph 2a (new), submissions addressed to the President of the Parliament or just 

Parliament should not be automatically registered as petitions. To be considered as a 

petitioner, the person has to show a clear intent to petition. Other submissions than petitions 

need to be treated in an appropriate way by the responsible services. An intention is 

expressed, if the submission is addressed to the Committee on Petitions or its Chair, or the 

submission states that it is a petition. 

In subparagraph 5, paragraph 3, the verb "used" is quite vague. For instance, Article 55(2) 

TEU refers more specifically to languages "which, in accordance with [the Member States] 

constitutional order, enjoy official status in all or part of their territory". 

In paragraph 9, the first addition clarifies the existing uncertainty about the "legal status" of 

the names of co-petitioners and supporters in the light of data protection rules.The duty to 

inform the petitioners and possible co-petitioners and supporters about the public nature of 

the petition avoids misunderstandings and subsequent administrative problems. In legal 

terms, it can become relevant in the context of data protection legislation.Finally, the term 

“as a general rule” is  deleted to the extent that the confidential procedure under paragraph 

11 is abolished. 

Concerning paragraph 10a (new), proposal with a view to remedying frequent practical 

problems in that field (defamation of third parties in the petition, disclosure of sensitive 

personal data of third parties who have not given their consent etc.) 

For paragraph 11, this procedure is not in line with Parliament's transparency obligations 

under Regulation 1049/2001. Against the background of these obligations, Parliament is 

legally not in a position to guarantee the confidentiality which is promised to the petitioner 

under this rule. Indeed, this confidentiality-promise as such is, in legal terms, not sufficient to 

justify a refusal of access under Regulation 1049. This contradiction could even, in a worst-

case scenario, entail problems of liability of Parliament. Without prejudice to the possibility, 

for the petitioner, to request the anonymisation of his petition under paragraph 10, it is 
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therefore proposed to delete this paragraph. 

As regards to paragraph 12, this is a misunderstanding in the existing RoP: the Ombudsman 

cannot start acting on a case without a complaint addressed to it. 

 

Изменение  242 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 216 

 

Текст в сила Изменение 

Член 216 Член 216 

Разглеждане на петициите Разглеждане на петициите 

1.  Допустими петиции се разглеждат 

от компетентната комисия в хода на 

обичайната ѝ дейност чрез разискване 

на редовно заседание или посредством 

писмена процедура. Вносителите на 

петиции могат да бъдат поканени за 

участие в заседание на комисията, ако 

тяхната петиция е предмет на 

разискването, или ако те поискат да 

присъстват. Правото на изказване се 

дава на вносителите на петиции по 

преценка на председателя. 

1.  Допустими петиции се разглеждат 

от компетентната комисия в хода на 

обичайната ѝ дейност чрез разискване 

на редовно заседание или посредством 

писмена процедура. Вносителите на 

петиции могат да бъдат поканени за 

участие в заседание на комисията, ако 

тяхната петиция е предмет на 

разискването, или ако те поискат да 

присъстват. Правото на изказване се 

дава на вносителите на петиции по 

преценка на председателя. 

2.  Във връзка с допустима петиция 

комисията може да реши да изготви 

доклад по собствена инициатива 

съгласно член 52, параграф 1 от 

Правилника за дейността или да 

внесе в Парламента кратко 

предложение за резолюция, при 

условие че няма възражения от страна 

на Председателския съвет. Такива 

предложения за резолюции се включват 

в дневния ред на месечна сесия, 

провеждаща се не по-късно от осем 

седмици след приемането им в комисия. 

Те се поставят на единно гласуване и 

без разисквания, освен ако 
Председателският съвет реши по 

изключение да приложи член 151 от 

Правилника за дейността. 

2. Във връзка с допустима петиция 

комисията може да реши да внесе в 

Парламента кратко предложение за 

резолюция, при условие че Съветът на 

председателите на комисии е 

уведомен предварително и че няма 

възражения от страна на 

Председателския съвет. Такива 

предложения за резолюции се включват 

в дневния ред на месечна сесия, 

провеждаща се не по-късно от осем 

седмици след приемането им в комисия. 

Те се поставят на единно гласуване. 

Председателският съвет може да 

предложи да приложи член 151, в 

противен случай те се приемат без 

разисквания. 

Съгласно член 53 и приложение VI 

комисията може да иска становища 

от други комисии със специална 
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компетентност по разглеждания 

въпрос. 

3. Когато докладът се отнася по-

конкретно до прилагането или 

тълкуването на правото на Съюза, или 

до предложения за промени в 

действащото законодателство, 

комисията, компетентна по предмета на 

предложението, се асоциира в 

съответствие с член 53, параграф 1 и 

член 54, първо и второ тире. Водещата 

комисия приема без гласуване 

предложенията за части от 

предложението за резолюция, получено 

от компетентна по предмета на 

предложението комисия, които се 

отнасят до прилагането или тълкуването 

на правото на Съюза, или до промени в 

действащото законодателство. Ако 

водещата комисия не приеме тези 

предложения, асоциираната комисия 

може да ги внесе направо в 

парламента. 

3. Когато комисията възнамерява 

да изготви доклад по собствена 

инициатива съгласно член 52, 

параграф 1 по отношение на 

допустима петиция и този доклад се 

отнася по-конкретно до прилагането или 

тълкуването на правото на Съюза или до 

предложения за промени в действащото 

законодателство, комисията, 

компетентна по предмета на 

предложението, се асоциира в 

съответствие с член 53 и член 54. 

Водещата комисия приема без гласуване 

предложенията за части от 

предложението за резолюция, получено 

от компетентна по предмета на 

предложението комисия, които се 

отнасят до прилагането или тълкуването 

на правото на Съюза или до промени в 

действащото законодателство. Ако 

водещата комисия не приеме тези 

предложения, асоциираната комисия 

може да ги внесе направо на пленарно 

заседание. 

4. Създава се електронен регистър, 

чрез който гражданите могат да 

подкрепят или да оттеглят подкрепата 

си за вносителя на дадена петиция, 

като положат своя електронен 

подпис под петициите, които са 

обявени за допустими и вписани в 

регистъра. 

4. Лицата, подписващи петиция, 

могат да подкрепят дадена 

допустима петиция или да оттеглят 

подкрепата си за нея чрез портала за 

петиции, който е на разположение на 

уебсайта на Парламента. 

5. При извършване на проверки по 

петиции, установяване на факти или 

търсене на решения комисията може 

да организира констативни 

посещения в засегнатата от 

петицията държава-членка или 

регион. 

 

Докладите за посещенията се 

съставят от участниците в тях. 

След одобрение от комисията, те се 

изпращат до председателя на 

Парламента. 

 

Констативните посещения и  
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докладите за тези посещения имат за 

единствена цел да осигурят 

необходимата информация на 

комисията, която да ѝ позволи да 

продължи с разглеждането на 

петицията. Отговорност за 

съставянето на тези доклади носят 

единствено участниците в 

посещението, които се стремят да 

постигнат единодушие. При 

невъзможност за единодушно 

решение, докладът трябва да 

съдържа различните фактически 

констатации или оценки. Докладът 

се внася в комисията за одобрение с 

единно гласуване, освен ако 

председателят обяви, когато е 

целесъобразно, че могат да се внесат 

изменения на части от доклада. Член 

56 не се прилага за тези доклади, нито 

пряко, нито mutatis mutandis. В 

случай, че комисията не ги одобри, 

докладите не се изпращат до 

председателя на Парламента. 

6.  Парламентарната комисия може да 

поиска съдействие от Комисията, по-

специално чрез информация относно 

прилагането или спазването на правото 

на Съюза, както и чрез предоставяне на 

каквато и да било информация или 

документи, имащи отношение към 

петицията. Представители на Комисията 

са поканени да участват в заседанията 

на парламентарната комисия. 

6.  Парламентарната комисия може да 

поиска съдействие от Комисията, по-

специално чрез информация относно 

прилагането или спазването на правото 

на Съюза, както и чрез предоставяне на 

каквато и да било информация или 

документи, имащи отношение към 

петицията. Представители на Комисията 

са поканени да участват в заседанията 

на парламентарната комисия. 

7.  Парламентарната комисия може да 

поиска от председателя на Парламента 

да изпрати становището или 

препоръката ѝ на Комисията, Съвета 

или съответния орган на държавата-

членка с оглед предприемане на 

действия или даване на отговор. 

7. Парламентарната комисия може да 

поиска от председателя на Парламента 

да изпрати становището или 

препоръката ѝ на Комисията, Съвета 

или съответния орган на държавата 

членка с оглед на предприемането на 

действия или даването на отговор. 

8.  На всеки шест месеца 

комисията информира Парламента за 

резултата от нейните разисквания. 

8. Комисията докладва на 

Парламента ежегодно за резултата 

от своите разисквания, както и по 

целесъобразност за мерките, 

предприети от Съвета или от 

Комисията по отношение на 

петициите, които Парламентът е 
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отнесъл до тях. 

По-специално, комисията уведомява 

Парламента за мерките, предприети 

от Съвета или от Комисията по 

отношение на петициите, които 

Парламентът е отнесъл до тях. 

 

Вносителят на петицията бива 

уведомен за взетото от комисията 

решение и мотивите за него. 

 

Когато завърши разглеждането на 

допустима петиция, процедурата по 

разглеждане на петицията се обявява за 

приключена и вносителят ѝ бива 

уведомен за това. 

Когато завърши разглеждането на 

допустима петиция, процедурата по 

разглеждане на петицията се обявява за 

приключена по решение на комисията. 

 9a. Вносителят на петицията бива 

уведомен за всички съответни 

решения, взети от комисията, и за 

мотивите за тях. 

 9б. Разглеждането на дадена 

петиция може да бъде подновено по 

решение на комисията, ако на 

вниманието ѝ са били предоставени 

нови актуални факти във връзка с 

петицията и ако вносителят на 

петицията поиска това. 

 9в. С мнозинство от своите членове 

комисията приема насоки за 

разглеждането на петициите в 

съответствие с настоящия 

правилник. 

Обосновка 

По отношение на параграф 2, алинея 1: кратките предложения за резолюции са 

характерни за комисията по петиции; понастоящем член 151 може да се прилага, ако 

Председателският съвет реши, че това е целесъобразно. 

Що се отнася до параграф 8, алинея 1: На практика комисията по петиции внася 

съгласно член 52 и член 216, параграф 8 доклад, който се подлага на гласуване и който 

понякога се изменя (вж. например P7_TA(2014)0204 и A7-0131/2014). Освен това се 

извършва веднъж на година, е не веднъж „на всеки шест месеца“. 

Изменение  243 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 216 а (нов) 
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Текст в сила Изменение 

 Член 216а 

 Констативни посещения 

 1. При извършване на проверки по 

петиции, установяване на факти или 

търсене на решения комисията може 

да организира констативни 

посещения в държави членка или 

региони, до които се отнасят 

допустими петиции, които вече са 

били обсъдени в комисията. Като 

общо правило констативните 

посещения са свързани с въпроси, 

повдигнати в няколко петиции. 

Прилагат се правилата на Бюрото 

относно посещенията на делегации 

на комисиите в рамките на 

Европейския съюз. 

 2. В състава на делегацията не се 

включват членове на ЕП, избрани в 

държавата членка по 

местоназначение. Те могат да 

получат разрешение да придружават 

в служебно качество делегацията по 

време на констативното ѝ 

посещение. 

 3. След всяко посещение 

официалните членове на делегацията 

изготвят доклад за командировката. 

Ръководителят на делегацията 

координира изготвянето на доклада и 

се стреми да постигне консенсус на 

равни начала сред официалните 

членове относно неговото 

съдържание. При липса на консенсус в 

доклада за командировката се излагат 

различните оценки. 

 Членовете на ЕП, които участват в 

делегацията в служебно качество, не 

участват в изготвянето на доклада. 

 4. Докладът за командировката, 

включително евентуалните 

препоръки, се внася в комисията. 

Членовете на комисията могат да 

внасят изменения към препоръките, 
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но не и към частите от доклада 

относно установените от 

делегацията факти. 

 Комисията гласува първо 

измененията към препоръките, ако 

има такива, и след това гласува 

доклада за командировката като 

цяло. 

 Ако бъде одобрен, докладът за 

командировката се изпраща за 

сведение на председателя. 

Обосновка 

С цел по-голяма яснота се предлага да се въведе отделен член относно констативните 

посещения (преди част от член 216). 

Изменение  244 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 217 

 

Текст в сила Изменение 

Член 217 Член 217 

Публичност на петициите Публичност на петициите 

1. Петициите, вписани в регистъра по 

член 215, параграф 6, както и по-

важните решения във връзка с 

процедурата по тяхното разглеждане, се 

обявяват на пленарно заседание. Тези 

съобщения се включват в протоколите 

от заседанието. 

1. Петициите, вписани в регистъра по 

член 215, параграф 6, както и по-

важните решения във връзка с 

процедурата по тяхното разглеждане, се 

обявяват на пленарно заседание. Тези 

съобщения се включват в протоколите 

от заседанието. 

2. Заглавието и резюмето на текста 

на петициите, вписани в регистъра, 

заедно с текстовете на становищата и 

най-важните решения, взети във връзка 

с разглеждането на петициите, се 

въвеждат в база данни, до която има 

публичен достъп, при условие че 

вносителят на петицията е съгласен 

с това. Поверителните петиции се 

съхраняват в архивите на Парламента, 

на разположение на неговите членове 

за справки. 

2. Заглавието и резюмето на текста 

на петициите, вписани в регистъра, 

заедно с текстовете на становищата и 

най-важните решения, взети във връзка 

с разглеждането на петициите, се 

предоставят на разположение на 

обществеността на портала за 

петиции, който е достъпен на 

уебсайта на Парламента. 
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Изменение  245 

 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 218 

 

Текст в сила Изменение 

Член 218 Член 218 

Гражданска инициатива Гражданска инициатива 

Когато Парламентът бъде информиран, 

че Комисията е била поканена да 

представи предложение за нормативен 

акт по член 11, параграф 4 от Договора 

за ЕС и в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 211/2011, 

компетентната комисия по петиции 

проверява дали има вероятност това да 

се отрази на нейната дейност и при 

необходимост информира за това 

вносителите на петиции по свързани 

теми. 

1.  Когато Парламентът бъде 

информиран, че Комисията е била 

поканена да представи предложение за 

нормативен акт по член 11, параграф 4 

от Договора за ЕС и в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 211/2011, 

компетентната комисия по петиции 

проверява дали има вероятност това да 

се отрази на нейната дейност и при 

необходимост информира за това 

вносителите на петиции по свързани 

теми. 

Предложените граждански инициативи, 

които са регистрирани в съответствие с 

член 4 от Регламент (ЕС) № 211/2011, 

но не могат да бъдат представени на 

Комисията съгласно член 9 от 

посочения регламент, тъй като не са 

били спазени всички съответни 

процедури и условия, които са 

предвидени, могат да бъдат разгледани 

от компетентната комисия по петиции, 

ако тя счита тяхното проследяване за 

необходимо. Членове 215, 216 и 217 се 

прилагат mutatis mutandis. 

2.  Предложените граждански 

инициативи, които са регистрирани в 

съответствие с член 4 от 

Регламент (ЕС) № 211/2011, но не могат 

да бъдат представени на Комисията 

съгласно член 9 от посочения 

регламент, тъй като не са били спазени 

всички съответни процедури и условия, 

които са предвидени, могат да бъдат 

разгледани от компетентната комисия 

по петиции, ако тя счита тяхното 

проследяване за необходимо. Членове 

215, 216, 216а  и 217 се прилагат mutatis 

mutandis. 

Обосновка 

Алинеите ще бъдат номерирани съответно като параграфи 1 и 2. 

 

Изменение  246 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 219 
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Текст в сила Изменение 

Член 219 Член 219 

Избиране на омбудсмана Избиране на омбудсмана 

1. В началото на всеки 

парламентарен мандат, председателят, 

веднага след неговото избиране или в 

случаите по параграф 8, отправя 

покана за издигането на кандидатури за 

поста омбудсман и определя срок за 

тяхното представяне. Поканата се 

публикува в Официален вестник на 

Европейския съюз. 

1. В началото на всеки 

парламентарен мандат или в случай на 

смърт или освобождаване на 

омбудсмана или на подаване на 

оставка от негова страна 

председателят отправя покана за 

издигането на кандидатури за поста 

омбудсман и определя срок за тяхното 

представяне. Поканата се публикува в 

Официален вестник на Европейския 

съюз. 

2. Кандидатурите трябва да са 

подкрепени от най-малко четиридесет 

членове на ЕП, които са граждани на 

най-малко две държави-членки. 

2. Кандидатурите трябва да са 

подкрепени от най-малко четиридесет 

членове на ЕП, които са граждани на 

най-малко две държави членки. 

Всеки член на ЕП може да подкрепи 

само една кандидатура. 

Всеки член на ЕП може да подкрепи 

само една кандидатура. 

Кандидатурите трябва да са придружени 

от всички необходими документи, 

доказващи по безспорен начин, че 

кандидатът отговаря на условията, 

предвидени в правилата относно 

омбудсмана. 

Кандидатурите трябва да са придружени 

от всички необходими документи, 

доказващи по безспорен начин, че 

кандидатът отговаря на условията, 

предвидени в член 6, параграф 2 от 

Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом 

на Европейския парламент относно 

правилата и общите условия за 

изпълнението на функциите на 
омбудсмана. 

3. Кандидатурите се изпращат на 

компетентната комисия, която може 

да поиска да изслуша кандидатите. 

3. Кандидатурите се изпращат на 

компетентната комисия. Пълният 

списък на членовете на ЕП, 

подкрепили кандидатите, се 

предоставя своевременно на 

разположение на обществеността. 

Изслушванията са открити за всички 

членове на ЕП. 

 

 3a. Компетентната комисия може 

да поиска да изслуша кандидатите. 

Изслушванията са открити за всички 

членове на ЕП. 

4. Списъкът на допустимите 

кандидатури по азбучен ред се поставя 

4. Списъкът на допустимите 

кандидатури по азбучен ред се поставя 
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на гласуване в Парламента. на гласуване в Парламента. 

5. Гласуването е тайно, като 

изборът се определя от мнозинството 

на подадените гласове. 

5. Омбудсманът се избира с 

мнозинство от подадените гласове. 

Ако на двата първи тура не бъде избран 

нито един кандидат, остават само 

двамата кандидати, получили най-голям 

брой от гласовете на втория тур. 

Ако на двата първи тура не бъде избран 

нито един кандидат, остават само 

двамата кандидати, получили най-голям 

брой от гласовете на втория тур. 

При равен брой гласове, за избран се 

счита по-възрастният кандидат. 

При равен брой гласове за избран се 

счита по-възрастният кандидат. 

6. Преди началото на гласуването 

председателят се уверява, че присъстват 

поне половината от всички членове на 

Парламента. 

6. Преди началото на гласуването 

председателят се уверява, че присъстват 

поне половината от всички членове на 

Парламента. 

7. Избраният кандидат незабавно 

полага клетва пред Съда. 

 

8. Омбудсманът изпълнява 

функциите си до встъпване в длъжност 

на неговия наследник, освен в случай на 

смърт или освобождаване от длъжност. 

8. Омбудсманът изпълнява 

функциите си до встъпване в длъжност 

на своя наследник, освен в случай на 

смърт или освобождаване от длъжност. 

Обосновка 

As regards the changes in paragraph 1, the "cases referred to in paragraph 8" are death or 

dismissal. The resignation should also be taken into account (see Article 7(1) of Parliament's 

Decision on the Ombudsman's duties, and recent history). 

As regards the changes in paragraph 2 subparagraph 3, reference to the "Regulations on the 

Ombudsman" is somewhat strange. It probably means the act (currently a "decision" and 

eventually a "regulation") "on the regulations and general conditions governing the 

performance of the Ombudsman's duties (see Article 228(4) of the Treaty on the Functioning 

of the European Union) 

As regards the addition of paragraph 3a - moved from para. 3 

As regards the changes in paragraph 5  subparagraph 1, alternative wording suggested 

As regards the deletion of paragraph 7 - a repetition of what is already laid down in the 

Ombudsman-decision. 

Изменение  247 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 220 
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Текст в сила Изменение 

Член 220 Член 220 

Дейност на омбудсмана Дейност на омбудсмана 

1.  Решението относно правилата 

и общите условия за изпълнението на 

функциите на омбудсмана, както и 

разпоредбите по прилагането на това 

решение, приети от омбудсмана, се 

прилагат към настоящия правилник25 

за сведение. 

 

2. В съответствие с член 3, 

параграфи 6 и 7 от горепосоченото 

решение омбудсманът информира 

Парламента за случаите на лошо 

администриране, по които 

компетентната комисия може да 

изготви доклад. Също така, в 

съответствие с член 3, параграф 8 от 

горепосоченото решение, в края на 

всяка годишна сесия омбудсманът 

внася в Парламента доклад за 

резултатите от извършените от него 

проверки. Компетентната комисия 

изготвя доклад, който се внася в 

Парламента за обсъждане. 

2. Компетентната комисия 

разглежда случаите на лошо 

администриране, за които е била 

уведомена от омбудсмана съгласно 

член 3, параграфи 6 и 7 от Решение 

94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом, и може да 

изготви доклад съгласно член 52. 

 Компетентната комисия разглежда 

доклада, представен от омбудсмана в 

края на всяка годишна сесия за 

резултатите от извършените от него 

проверки в съответствие с член 3, 

параграф 8 от Решение 94/262/ ЕОВС, 

ЕО, Евратом, и може да представи на 

Парламента предложение за 

резолюция, ако счита, че е необходимо 

Парламентът да заяви своята 

позиция относно който и да е аспект 

на този доклад. 

3. Омбудсманът може също да 

информира компетентната комисия по 

нейно искане или да бъде изслушван от 

нея по негова собствена инициатива. 

3. Омбудсманът може също да 

информира компетентната комисия по 

нейно искане или да бъде изслушван от 

нея по негова собствена инициатива. 

__________________  

25 Вж. приложение Х.  
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Обосновка 

Що се отнася до заличаването на параграф 1, тъй като това приложение ще бъде 

включено в сборник от документи за сведение на членовете на ЕП, този член вече не е 

необходим. 

Изменение  248 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 221 

 

Текст в сила Изменение 

Член 221 Член 221 

Освобождаване на омбудсмана Освобождаване на омбудсмана 

1. Една десета от всички членове на 

ЕП могат да поискат освобождаване на 

омбудсмана, ако той е престанал да 

отговаря на условията за изпълнение на 

неговите функции или е извършил 

сериозно нарушение. 

1. Една десета от всички членове на 

ЕП могат да поискат освобождаване на 

омбудсмана, ако той/тя е престанал(а) 

да отговаря на условията за изпълнение 

на своите функции или е извършил(а) 

сериозно нарушение. Ако през 

предходните два месеца вече е било 

проведено гласуване по подобно 

предложение за освобождаване, ново 

предложение може да се внесе 

единствено ако то е подкрепено от 

една пета от всички членове на 

Парламента. 

2. Искането се изпраща на 

омбудсмана и на компетентната 

комисия, която, ако реши с мнозинство 

от членовете си, че искането е 

основателно, представя доклад на 

Парламента. По негово искане 

омбудсманът се изслушва преди 

гласуването на доклада. След 

разисквания Парламентът взема 

решение с тайно гласуване. 

2. Искането се изпраща на 

омбудсмана и на компетентната 

комисия, която, ако реши с мнозинство 

от членовете си, че искането е 

основателно, представя доклад на 

Парламента. По искане на омбудсмана 

той/тя се изслушва преди гласуването 

на доклада. След разисквания 

Парламентът взема решение с тайно 

гласуване. 

3. Преди началото на гласуването 

председателят се уверява, че присъстват 

половината от всички членове на ЕП. 

3. Преди началото на гласуването 

председателят се уверява, че присъстват 

половината от всички членове на ЕП. 

4. Ако след положителен вот за 

освобождаване на омбудсмана той 

откаже да подаде оставка, най-късно до 

месечната сесия след тази, през която се 

е провело гласуването, председателят 

сезира Съда с искане за своевременно 

постановяване на съдебно решение за 

4. Ако след положителен вот за 

освобождаване на омбудсмана той/тя 

откаже да подаде оставка, най-късно до 

месечната сесия след тази, през която се 

е провело гласуването, председателят 

сезира Съда с искане за своевременно 

постановяване на съдебно решение за 
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освобождаване на омбудсмана. освобождаване на омбудсмана. 

С подаване на оставка от омбудсмана 

процедурата се прекратява. 

При подаване на оставка от омбудсмана 

процедурата се прекратява. 

Обосновка 

Привеждане в съответствие с изменението на член 119, параграф 1. 

Изменение  249 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 222 

 

Текст в сила Изменение 

Член 222 Член 222 

Генерален секретариат Генерален секретариат 

1. Парламентът се подпомага от 

генерален секретар, назначен от 

Бюрото. 

1. Парламентът се подпомага от 

генерален секретар, назначен от 

Бюрото. 

Генералният секретар тържествено се 

задължава пред Бюрото да изпълнява 

задълженията си съвестно и напълно 

безпристрастно. 

Генералният секретар тържествено се 

задължава пред Бюрото да изпълнява 

задълженията си съвестно и напълно 

безпристрастно. 

2. Генералният секретар ръководи 

секретариат, чиито състав и организация 

се определят от Бюрото. 

2. Генералният секретар ръководи 

секретариат, чиито състав и организация 

се определят от Бюрото. 

3. Бюрото взема решение относно 

щатното разписание на Генералния 

секретариат и определя правилата за 

административното и финансово 

положение на длъжностните лица и 

другите служители. 

3. Бюрото взема решение относно 

щатното разписание на Генералния 

секретариат и определя правилата за 

административното и финансово 

положение на длъжностните лица и 

другите служители. 

Бюрото определя също така за кои 

категории длъжностни лица и 

служители се прилагат в цялост или 

отчасти членове 11 – 13 от 

Протокола за привилегиите и 

имунитетите на Европейския съюз. 

 

Председателят на Парламента 

уведомява съответните компетентни 

институции на Европейския съюз. 

Председателят на Парламента 

уведомява съответните компетентни 

институции на Европейския съюз. 

Обосновка 

Article 15 of the Protocol on Privileges and Immunities reads as follows:The European 
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Parliament and the Council, acting by means of regulations in accordance with the ordinary 

legislative procedure, and after consulting the other institutions concerned, shall determine 

the categories of officials and other servants of the Union to whom the provisions of Article 

11, the second paragraph of Article 12, and Article 13 shall apply, in whole or in part.The 

names, grades and addresses of officials and other servants included in such categories shall 

be communicated periodically to the governments of the Member States." 

Изменение  250 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Дял 12 – заглавие 

 

Текст в сила Изменение 

ДЯЛ XII ДЯЛ XII 

ПРАВОМОЩИЯ И ОТГОВОРНОСТИ, 

СВЪРЗАНИ С ПОЛИТИЧЕСКИТЕ 

ПАРТИИ НА ЕВРОПЕЙСКО 

РАВНИЩЕ 

ПРАВОМОЩИЯ И ОТГОВОРНОСТИ, 

СВЪРЗАНИ С ЕВРОПЕЙСКИТЕ 

ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И 

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ 

ФОНДАЦИИ 

Изменение  251 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 223 

 

Текст в сила Изменение 

Член 223 заличава се 

Правомощия и отговорности на 

председателя 

 

Председателят представлява 

Парламента в отношенията му с 

политическите партии на европейско 

равнище съгласно член 22, параграф 4. 

 

Обосновка 

Този член има чисто декларативен характер, тъй като правомощията на 

председателя да представлява Парламента са предвидени в член 22, параграф 4. Тъй 

като председателят ще изпълнява нова роля в качеството си на председател на 

Бюрото съгласно новия член 224, параграф 1 от Правилника за дейността, се предлага 

този член да бъде заличен, за да се избегне объркването относно ролята на 

председателя. 

Изменение  252 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 223 а (нов) 
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Текст в сила Изменение 

 Член 223 а1a 

 Правомощия и отговорности, 

свързани с европейските политически 

партии и европейските политически 

фондации 

 1. Ако в съответствие с член 65, 

параграф 1 от Регламент (ЕС, 

Евратом) № 966/2012 относно 

финансовите правила, приложими за 

общия бюджет на Съюза,  

Парламентът реши да запази 

правото си да разрешава разходи, той 

действа посредством своето бюро. 

 Въз основа на това Бюрото е 

компетентно да приема решения 

съгласно членове 17, 18 и 24, член 27, 

параграф 3 и член 30 от Регламент 

(ЕС, Евратом) № 1141/2014 на 

Европейския парламент и на Съвета 

относно статута и финансирането 

на европейските политически партии 

и на европейските политически 

фондации. 

 Отделните решения, приети от 

Бюрото въз основа на настоящия 

параграф, се подписват от 

председателя от името на Бюрото и 

се нотифицират на заявителя или 

бенефициента в съответствие с член 

297 от Договора за функционирането 

на Европейския съюз. Отделните 

решения са мотивирани в 

съответствие с член 296, параграф 2 

от Договора. 

 Бюрото може да се консултира във 

всеки един момент с Председателския 

съвет. 

 2. По искане на една четвърт от 

всички членове на ЕП, 

представляващи най-малко три 

политически групи, Парламентът 

гласува решението за отправяне на 

искане, в съответствие с член 10, 

параграф 3 от Регламент (ЕС, 
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Евратом) № 1141/2014, към Органа за 

европейските политически партии и 

фондации за проверка на спазването 

от дадена регистрирана европейска 

политическа партия или европейска 

политическа фондация на условията, 

предвидени в член 3, параграф 1, буква 

в) и член 3, параграф 2, буква в) от 

Регламент (ЕС, Евратом) № 

1141/2014. 

 3. По искане на една четвърт от 

всички членове на ЕП, 

представляващи най-малко три 

политически групи, Парламентът 

гласува предложението за обосновано 

решение за повдигане на възражения, в 

съответствие с член 10, параграф 4 

от Регламент № 1141/2014, срещу 

решението на Органа за европейските 

политически партии и фондации за 

отписване от регистъра на дадена 

европейска политическа партия или 

фондация в срок от три месеца след 

уведомяването за това решение. 

 Компетентната комисия представя 

предложение за обосновано решение. 

Ако това предложение бъде 

отхвърлено, за прието се счита 

обратното решение.  

 4. Въз основа на предложение на 

компетентната комисия 

Председателският съвет определя 

двама членове на комитета, съставен 

от независими изтъкнати личности, 

съгласно член 11, параграф 1 от 

Регламент (ЕС, Евратом) 

№ 1141/2014.  

 __________________ 

 1a Член 223а във вида, в който е 

вмъкнат, се прилага единствено за 

европейските политически партии и 

фондации по смисъла на член 2, 

параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС, 

Евратом) № 1141/2014. Член 224 в 

настоящата си формулировка 

продължава да се прилага спрямо 

актовете и ангажиментите, 
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свързани с финансирането на 

политическите партии и 

политическите фондации на 

европейско равнище, за финансовите 

години 2014, 2015, 2016 и 2017, които 

съгласно член 40 от Регламент (ЕС, 

Евратом) № 1141/2014 продължават 

да се уреждат от Регламент (ЕО) 

№ 2004/2003 на Европейския 

парламент и на Съвета относно 

статута и финансирането на 

политическите партии на европейско 

равнище. Член 225 в настоящата си 

формулировка продължава да се 

прилага за политическите партии и 

политическите фондации на 

европейско равнище по смисъла на 

член 2 от Регламент (ЕО) 

№ 2004/2003, доколкото те получават 

своето финансиране за финансовите 

години 2014, 2015, 2016 и 2017 при 

прилагане на въпросния регламент. 

Изменение  253 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 224 

 

Текст в сила Изменение 

Член 224 заличава се 

Правомощия и отговорности на 

Бюрото 

 

1. Бюрото взема решение относно 

всяка молба за финансиране, подадена 

от политическа партия на 

европейско равнище, както и относно 

разпределянето на бюджетни 

кредити между политическите 

партии - бенефициери. Бюрото 

съставя списък на бенефициерите и 

на отпуснатите им средства. 

 

2. Бюрото взема решение относно 

спирането или намаляването на 

финансирането и относно 

възстановяването на недължимо 

изплатени суми. 
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3. В края на всяка бюджетна 

година Бюрото одобрява 

заключителния доклад за дейността 

и окончателния финансов отчет на 

всяка партия - бенефициер. 

 

4. При реда и условията, 

предвидени в Регламент (ЕО) № 

2004/2003 на Европейския парламент 

и на Съвета, Бюрото може да 

предостави техническа помощ на 

политическите партии на европейско 

равнище в съответствие с 

постъпилите от тях предложения. 

Бюрото може да делегира определени 

решения за предоставяне на 

техническа помощ на генералния 

секретар. 

 

5. Във всички случаи по горните 

параграфи Бюрото действа по 

предложение на генералния секретар. 

Освен в случаите по параграфи 1 и 4, 

преди вземането на решение Бюрото 

изслушва представителите на 

съответната политическа партия. 

То може да се консултира във всеки 

момент с Председателския съвет. 

 

6. Когато след проверка 

Парламентът установи, че дадена 

политическа партия на европейско 

равнище е престанала да спазва 

принципите на свобода, демокрация, 

зачитане на правата на човека и 

основните свободи и принципа на 

правовата държава, Бюрото решава 

да изключи тази партия от 

финансиране. 

 

 

Изменение  254 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 225 

 

Текст в сила Изменение 

Член 225 заличава се 

Правомощия и отговорности на 

компетентната комисия и на 
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пленарния състав на Парламента 

1. По искане на една четвърт от 

членовете на ЕП, представляващи 

най-малко три политически групи, 

председателят, след размяна на 

мнения с Председателския съвет, 

възлага на компетентната комисия 

да провери дали дадена политическа 

партия на европейско равнище 

продължава да спазва (по-специално в 

програмата и в дейността си) 

принципите, на които се основава 

Европейският съюз, а именно 

принципите на свобода, демокрация, 

зачитане на правата на човека и 

основните свободи и принципа на 

правовата държава. 

 

2. Преди внасянето на 

предложение за решение в 

Парламента компетентната 

комисия изслушва представителите 

на съответната политическа партия 

и изисква и разглежда становище от 

комисия от независими видни 

личности, съгласно Регламент (ЕО) № 

2004/2003 относно статута и 

финансирането на политическите 

партии на европейско равнище. 

 

3. Парламентът гласува (с 

мнозинство от подадените гласове) 

предложението за решение, с което се 

установява, че съответната 

политическа партия спазва или не 

спазва принципите, посочени в 

параграф 1. Изменения не могат да се 

внасят. Във всеки случай, ако 

предложението за решение не събере 

мнозинство, за прието се счита 

обратното решение на това, което е 

било поставено на гласуване. 

 

4. Решението на Парламента се 

прилага считано от деня на внасяне 

на искането по параграф 1. 

 

5. Председателят представлява 

Парламента в комисията от 

независими видни личности. 
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6. Компетентната комисия 

изготвя доклада, предвиден в 

Регламент (ЕО) № 2004/2003, за 

прилагането на цитирания регламент 

и за финансираните дейности и го 

внася на пленарно заседание. 

 

Изменение  255 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 226 

 

Текст в сила Изменение 

Член 226 Член 226 

Прилагане на Правилника за дейността Прилагане на Правилника за дейността 

1. Ако възникне съмнение относно 

прилагането или тълкуването на 

настоящия правилник, председателят 

може да отнесе въпроса до 

компетентната за неговото разглеждане 

комисия. 

1. Ако възникне съмнение относно 

прилагането или тълкуването на 

настоящия правилник, председателят 

може да отнесе въпроса до 

компетентната за неговото разглеждане 

комисия. 

Председателите на комисии могат да 

направят това, когато такова съмнение 

възникне в хода на работа на 

съответната комисия и е свързано с нея. 

Председателите на комисии могат да 

направят това, когато такова съмнение 

възникне в хода на работа на 

съответната комисия и е свързано с нея. 

2. Компетентната комисия решава 

дали се налага да предложи изменение 

на настоящия правилник. В такъв 

случай комисията действа по реда на 

член 227. 

2. Компетентната комисия решава 

дали се налага да предложи изменение 

на настоящия правилник. В такъв 

случай комисията действа по реда на 

член 227. 

3. Ако комисията реши, че е 

достатъчно да се даде тълкуване на 

разпоредбите на действащия правилник, 

тя изпраща тълкуването си на 

председателя, който уведомява 

Парламента на следващата месечна 

сесия. 

3. Ако комисията реши, че е 

достатъчно да се даде тълкуване на 

разпоредбите на действащия правилник, 

тя изпраща тълкуването си на 

председателя, който уведомява 

Парламента на следващата месечна 

сесия. 

4. Ако политическа група или най-

малко четиридесет членове на ЕП 

оспорят тълкуването на комисията, 

въпросът се поставя на гласуване в 

Парламента. Приемането на текста става 

с мнозинство от подадените гласове, 

при условие че присъстват най-малко 

една трета от всички членове на ЕП. 

При отхвърляне въпросът се връща в 

4. Ако политическа група или най-

малко четиридесет членове на ЕП 

оспорят тълкуването на комисията в 

срок от 24 часа след неговото 

обявяване, въпросът се поставя на 

гласуване в Парламента. Приемането на 

текста става с мнозинство от подадените 

гласове, при условие че присъстват най-

малко една трета от всички членове на 
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комисията за преразглеждане. ЕП. При отхвърляне въпросът се връща 

в комисията за преразглеждане. 

5. Неоспорените тълкувания и 

тълкуванията, приети от Парламента, се 

добавят като обяснителни бележки в 

курсив към съответния член или 

членове от правилника. 

5. Неоспорените тълкувания и 

тълкуванията, приети от Парламента, се 

добавят като обяснителни бележки в 

курсив към съответния член или 

членове от правилника. 

6. Тълкуванията следва да се вземат 

предвид при бъдещото прилагане и 

тълкуване на съответните членове. 

6. Тълкуванията следва да се вземат 

предвид при бъдещото прилагане и 

тълкуване на съответните членове. 

7. Компетентната комисия редовно 

прави преглед на Правилника за 

дейността на ЕП и тълкуванията. 

7. Компетентната комисия редовно 

прави преглед на Правилника за 

дейността на ЕП и тълкуванията. 

8. Когато разпоредбите на настоящия 

правилник предоставят права на 

определен брой членове на ЕП, този 

брой автоматично се коригира до най-

близкото цяло число, представляващо 

същия процент от състава на 

Парламента, винаги когато общият брой 

на членовете на ЕП се увеличи, по-

специално - при разширяване на 

Европейския съюз. 

8. Когато разпоредбите на настоящия 

правилник предоставят права на 

определен брой членове на ЕП, този 

брой автоматично се коригира до най-

близкото цяло число, представляващо 

същия процент от състава на 

Парламента, винаги когато общият брой 

на членовете на ЕП се промени, по-

специално — при разширяване на 

Европейския съюз. 

Обосновка 

Що се отнася до промените в параграф 8, в настоящия член следва да се вземе 

предвид окончателното решение относно системата и определянето на праговете. 

Разпоредбата упоменава единствено увеличаване на броя на членовете на ЕП, но не и 

възможността за намаляване на техния брой. Съответно праговете останаха 

същите, когато броят на членовете на ЕП намаля от 785 на 736 в началото на седмия 

законодателен мандат. 

Изменение  256 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 227 

 

Текст в сила Изменение 

Член 227 Член 227 

Изменение на Правилника за дейността 

на ЕП 

Изменение на Правилника за дейността 

на ЕП 

1. Всеки член на ЕП може да 

предлага изменения на настоящия 

правилник и приложенията към него, 

придружени, ако е необходимо, с кратка 

1. Всеки член на ЕП може да 

предлага изменения на настоящия 

правилник и приложенията към него, 

придружени, ако е необходимо, с кратка 
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обосновка обосновка. 

Предложените изменения се 

превеждат, отпечатват, 

разпространяват и разпределят на 
компетентната комисия, която ги 

разглежда и решава дали да ги внесе в 

Парламента. 

Компетентната комисия ги разглежда и 

решава дали да ги внесе в Парламента. 

За целите на прилагане на членове 169, 

170 и 174 при разглеждането в пленарно 

заседание на така предложените 

изменения, позоваванията в тези 

членове на „оригиналния текст“ или на 

„предложението за законодателен акт“ 

се считат за позоваване на разпоредбата, 

която е в сила към съответния момент. 

За целите на прилагане на членове 169, 

170 и 174 при разглеждането в пленарно 

заседание на така предложените 

изменения позоваванията в тези членове 

на „оригиналния текст“ или на 

„предложението за законодателен акт“ 

се считат за позоваване на разпоредбата, 

която е в сила към съответния момент. 

2. Измененията на настоящия 

правилник се приемат само ако получат 

гласовете на мнозинството от всички 

членове на ЕП. 

2. В съответствие с член 232 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз измененията на 

настоящия правилник се приемат само 

ако получат гласовете на мнозинството 

от всички членове на ЕП. 

3. Освен ако при гласуването се 

реши друго, измененията на правилника 

и на приложенията към него влизат в 

сила в първия ден от месечната сесия 

след тяхното приемане. 

3. Освен ако при гласуването се 

реши друго, измененията на правилника 

и на приложенията към него влизат в 

сила в първия ден от месечната сесия 

след тяхното приемане. 

Обосновка 

Що се отнася до промените в параграф 1, алинея 2, първата част от изречението би 

могла да се заличи, тъй като тя описва очевидни условия, които трябва да са налице, 

за да може комисията по конституционни въпроси да вземе решение дали да ги внесе 

в Парламента или не. 

Що се отнася до промените в параграф 2, би могло да се обсъди дали това изискване 

не следва да се прилага и на равнището на комисиите. 

Изменение  257 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 230 

 

Текст в сила Изменение 

Член 230 заличава се 

Подредба на приложенията  

Приложенията към настоящия  
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правилник се подреждат в следните 

четири раздела: 

а) разпоредби по прилагането на 

процедури по настоящия правилник, 

приети с мнозинството от 

подадените гласове (приложение VІ); 

 

б) разпоредби, приети в изпълнение на 

конкретни норми на настоящия 

правилник и в съответствие с 

процедурите и правилата за 

мнозинство, предвидени в тях 

(приложения I, II, III, IV, V, 

приложение VII, части A, В, Д и Е, и 

приложение IX, част А; 

 

в) междуинституционални 

споразумения и други разпоредби, 

приети по силата на Договорите, 

които са приложими в Парламента 

или имат значение за неговото 

функциониране. Решенията за 

включването на такива разпоредби 

като приложения към настоящия 

правилник се вземат от Парламента 

с мнозинство от подадените гласове, 

по предложение на компетентната 

комисия (приложение VII, части Б и 

Г, приложение VIII, приложение IX, 

част Б и приложения X, XI, XII, XIII, 

XIV, XVIII, XIX и XXI). 

 

г) насоки и кодекси за поведение, 

приети от съответните органи на 

Парламента (приложения XV, ХVІ, 

ХVІI и ХX). 

 

Обосновка 

Правното основание за това приложенията да се запазят „stricto sensu“ във вид на 

приложения (I, II, II, IV, V, VI, IXA, XVI) ще бъде посочено в съответния член. 

Останалите приложения (междуинституционални споразумения, решения на Бюрото 

и Председателския съвет, регламенти и т.н.) ще бъдат включени в лесно достъпен 

„сборник“ от важни решения/актове. 

 

Изменение  258 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 231 



 

 

 PE596.594/ 344 

 BG 

 

Текст в сила Изменение 

Член 231 Член 231 

Поправки Поправки 

1. Когато в текст, приет от 

Парламента, бъде открита грешка, 

председателят по целесъобразност 

сезира компетентната комисия с проект 

на поправка. 

1. Когато в текст, приет от 

Парламента, бъде открита грешка, 

председателят по целесъобразност 

сезира компетентната комисия с проект 

на поправка. 

2. Когато в текст, който е приет от 

Парламента и по който е постигнато 

споразумение с други институции, бъде 

открита грешка, председателят, преди да 

продължи съгласно параграф 1, се 

стреми да получи съгласието на тези 

институции относно необходимите 

поправки. 

2. Когато в текст, който е приет от 

Парламента и по който е постигнато 

споразумение с други институции, бъде 

открита грешка, председателят, преди да 

продължи съгласно параграф 1, се 

стреми да получи съгласието на тези 

институции относно необходимите 

поправки. 

3. Компетентната комисия разглежда 

проекта на поправка и го внася в 

Парламента, след като се увери, че е 

налице грешка, която може да бъде 

поправена по предложения начин. 

3. Компетентната комисия разглежда 

проекта на поправка и го внася в 

Парламента, след като се увери, че е 

налице грешка, която може да бъде 

поправена по предложения начин. 

4. Поправката се обявява на 

следващата месечна сесия. Тя се счита 

за приета, освен ако най-късно до 

двадесет и четири часа от обявяването ѝ 

политическа група или най-малко 

четиридесет членове на Парламента 

пожелаят да бъде поставена на 

гласуване. Ако поправката не бъде 

одобрена, тя се връща за ново 

разглеждане в компетентната комисия, 

която може да предложи изменен 

вариант на поправката или да прекрати 

процедурата. 

4. Поправката се обявява на 

следващата месечна сесия. Тя се счита 

за приета, освен ако най-късно до 

двадесет и четири часа от обявяването ѝ 

политическа група или най-малко 

четиридесет членове на Парламента 

пожелаят да бъде поставена на 

гласуване. Ако поправката не бъде 

одобрена, тя се връща за ново 

разглеждане в компетентната комисия, 

която може да предложи изменен 

вариант на поправката или да прекрати 

процедурата. 

5. Одобрените поправки се 

публикуват по същия начин, както и 

текстът, за който се отнасят. 

Разпоредбите на член 76, 77 и 78 се 

прилагат с необходимите изменения. 

5. Одобрените поправки се 

публикуват по същия начин, както и 

текстът, за който се отнасят. 

Разпоредбите на член 78 се прилагат с 

необходимите изменения. 

Обосновка 

Член 77 ще бъде преобразуван в приложение. 
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Изменение  259 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Приложение І – член 2 

 

Текст в сила Изменение 

Член 2 Член 2 

Основни задължения на членовете на 

ЕП 

Основни задължения на членовете на 

ЕП 

В рамките на своя мандат членовете на 

ЕП: 

В рамките на своя мандат членовете на 

ЕП: 

а) не сключват споразумения, които 

предвиждат те да действат или да 

гласуват в интерес на трети юридически 

или физически лица, което би могло да 

компрометира свободата на техния глас, 

посочена в член 6 от Акта за избирането 

на членове на Европейския парламент 

чрез всеобщи преки избори от 20 

септември 1976 г. и в член 2 от Устава 

на членовете на Европейския парламент, 

а) не сключват споразумения, които 

предвиждат те да действат или да 

гласуват в интерес на трети юридически 

или физически лица, което би могло да 

компрометира свободата на техния глас, 

посочена в член 6 от Акта за избирането 

на членове на Европейския парламент 

чрез всеобщи преки избори от 20 

септември 1976 г. и в член 2 от Устава 

на членовете на Европейския парламент, 

б) не искат, не приемат и не 

получават никакви преки или непреки 

финансови ползи, нито каквато и да е 

друга облага за упражняване на 

влияние или гласуване по 

законодателни актове, предложения 

за резолюции, писмени декларации или 

въпроси, внесени в Парламента или 

някоя от неговите комисии, и 

надлежно гарантират избягването на 

всяка ситуация, която би могла да бъде 

свързана с корупция. 

б) не искат, не приемат и не 

получават никакви преки или непреки 

ползи, нито каквато и да е друга облага, 

било то под формата на парична сума 

или в натура, за следване на определен 

вид поведение в рамките на своята 

парламентарна дейност и надлежно 

гарантират избягването на всяка 

ситуация, която би могла да бъде 

свързана с подкупи, корупция или 

оказване на неправомерно влияние, 

 ба) не осъществяват професионално 

дейности по лобиране, които имат 

пряко отношение към процеса на 

вземане на решения в Съюза. 

Изменение  260 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Приложение І – член 4 

 

Текст в сила Изменение 

Член 4  Член 4 
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Декларация на членовете на ЕП Декларация на членовете на ЕП 

1. За целите на прозрачността 

членовете на ЕП подават на своя лична 

отговорност декларация за финансовите 

си интереси до председателя преди края 

на първата месечна сесия след изборите 

за Европейски парламент (или в рамките 

на парламентарния мандат - до 30 дни 

след поемането на функциите им в 

Парламента), като използват формуляра, 

приет от Бюрото в съответствие с член 

9. Те информират председателя за всяка 

промяна, която се отразява върху 

тяхната декларация, в срок до 30 дни от 

настъпването на посочената 
промяна. 

1. За целите на прозрачността 

членовете на ЕП подават на своя лична 

отговорност декларация за финансовите 

си интереси до председателя преди края 

на първата месечна сесия след изборите 

за Европейски парламент (или в рамките 

на парламентарния мандат — до 30 дни 

след поемането на функциите си в 

Парламента), като използват формуляра, 

приет от Бюрото в съответствие с член 

9. Те информират председателя за всяка 

промяна, която се отразява върху 

тяхната декларация, до края на месеца, 

следващ месеца, през който е 

настъпила въпросната промяна. 

2. Декларацията за финансови интереси 

съдържа следната точно изложена 

информация: 

2. Декларацията за финансови интереси 

съдържа следната точно изложена 

информация: 

а) професионалните дейности на члена 

на ЕП през трите години преди 

поемането на функциите му в 

Парламента, както и участието му за 

същия период в управителни или 

надзорни съвети на предприятия, 

неправителствени организации, 

асоциации или на други образувания, 

притежаващи правосубектност, 

а) професионалните дейности на члена 

на ЕП през трите години преди 

поемането на функциите му в 

Парламента, както и участието му за 

същия период в управителни или 

надзорни съвети на предприятия, 

неправителствени организации, 

асоциации или на други образувания, 

притежаващи правосубектност, 

б) всяко възнаграждение, получавано 

във връзка с упражняван мандат в друг 

парламент, 

б) всяко възнаграждение, получавано 

във връзка с упражняван мандат в друг 

парламент, 

в) всяка редовна дейност, изпълнявана 

срещу възнаграждение от члена на ЕП 

паралелно с мандата му, независимо 

дали в качеството на наето или 

самостоятелно заето лице, 

в) всяка редовна дейност, изпълнявана 

срещу възнаграждение от члена на ЕП 

паралелно с мандата му, независимо 

дали в качеството на наето или 

самостоятелно заето лице, 

г) участието в управителни или 

надзорни съвети на предприятия, 

неправителствени организации, 

асоциации или други образувания, 

притежаващи правосубектност, или 

упражняването на всяка друга външна 

дейност от страна на член на ЕП, 

независимо дали срещу възнаграждение 

или не, 

г) участието в управителни или 

надзорни съвети на предприятия, 

неправителствени организации, 

асоциации или други образувания, 

притежаващи правосубектност, или 

упражняването на всяка друга външна 

дейност от страна на член на ЕП, 

независимо дали срещу възнаграждение 

или не, 

д) всяка друга временна странична д) всяка друга временна странична 
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дейност, извършвана срещу 

възнаграждение (включително 

писателска дейност, изнасяне на лекции 

или предоставяне на експертни услуги), 

ако общото възнаграждение надвишава 

5 000 евро за календарна година, 

дейност, извършвана срещу 

възнаграждение (включително 

писателска дейност, изнасяне на лекции 

или предоставяне на експертни услуги), 

ако общото възнаграждение за всички 

временни странични дейности на 

члена на ЕП надвишава 5 000 евро за 

календарна година, 

е) участие в предприятие или 

партньорство за случаите, при които е 

възможно от това да произтекат 

политически последици или посоченото 

участие предоставя на члена на ЕП 

значително влияние върху дейността на 

съответната организация, 

е) участие в предприятие или 

партньорство за случаите, при които е 

възможно от това да произтекат 

политически последици или посоченото 

участие предоставя на члена на ЕП 

значително влияние върху дейността на 

съответната организация, 

ж) всяка помощ − финансова, 

материална или административна, която 

членът на ЕП получава в допълнение 

към осигуряваните от Парламента 

средства и която му се предоставя във 

връзка с неговата политическа дейност 

от трети лица, като се посочва 

самоличността на последните, 

ж) всяка помощ — финансова, 

материална или административна, която 

членът на ЕП получава в допълнение 

към осигуряваните от Парламента 

средства и която му се предоставя във 

връзка с неговата политическа дейност 

от трети лица, като се посочва 

самоличността на последните, 

з) всеки друг финансов интерес, който 

би могъл да окаже влияние върху 

изпълнението на функциите му на член 

на ЕП. 

з) всеки друг финансов интерес, който 

би могъл да окаже влияние върху 

изпълнението на функциите му на член 

на ЕП. 

Редовно получаваните от члена на ЕП 

доходи по всяка от посочените в 

първа алинея букви се разпределят в 
една от следните категории: 

За всеки един от декларираните в 

съответствие с първа алинея 

елементи членът на ЕП по 

целесъобразност посочва дали е 

получил възнаграждение за него или 

не; във връзка с букви а), в), г), д) и е) 

членовете на ЕП посочват също така 
една от следните категории доходи: 

  – не срещу възнаграждение; 

 – от 1 до 499 евро на месец; 

– от 500 до 1 000 евро на месец; – от 500 до 1 000 евро на месец; 

– от 1 001 до 5 000 евро на месец; – от 1 001 до 5 000 евро на месец; 

– от 5 001 до 10 000 евро на месец; – от 5 001 до 10 000 евро на месец; 

– над 10 000 евро на месец. – над 10 000 евро на месец, като се 

посочва закръглена на най-близките 

десет хиляди сума. 

Всеки друг доход, получаван от члена на 

ЕП по всяка от посочените в първа 

Всеки доход, получаван нередовно от 

члена на ЕП по всяка от посочените в 
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алинея букви, се изчислява на годишна 

основа, като се разделя на дванадесет и 

се разпределя в една от категориите, 

посочени във втора алинея. 

първа алинея букви, се изчислява на 

годишна основа, като се разделя на 

дванадесет и се разпределя в една от 

категориите, посочени във втора алинея. 

3. Информацията, предоставена на 

председателя по силата на настоящия 

член, се публикува на интернет сайта 

на Парламента в лесно достъпен 

формат. 

3. Информацията, предоставена на 

председателя по силата на настоящия 

член, се публикува на уебсайта на 

Парламента в лесно достъпен формат. 

4. Никой член на ЕП не може да бъде 

избран да заема длъжност в Парламента 

или неговите органи, да бъде назначен 

за докладчик или да участва в 

официална делегация, ако не е подал 

декларация за финансовите си интереси. 

4. Никой член на ЕП не може да бъде 

избран да заема длъжност в Парламента 

или неговите органи, да бъде назначен 

за докладчик или да участва в 

официална делегация или 

междуинституционални преговори, 

ако не е подал декларация за 

финансовите си интереси. 

 4a. Ако председателят получи 

информация, която според него 

указва, че декларацията за 

финансовите интереси на даден член 

на ЕП е в значителна степен неточна 

или неактуална, той може да се 

посъветва с Консултативния 

комитет, предвиден в член 7, и по 

целесъобразност да поиска от члена 

на ЕП да коригира декларацията си в 

срок от 10 дни. Бюрото може да 

приеме решение за прилагане на член 

4, параграф 4 за членовете на ЕП, 

които не са изпълнили искането от 

страна на председателя за корекция. 

 4б. Докладчиците могат да посочат 

на доброволни начала в изложението 

на мотивите към своя доклад 

представителите на външни 

интереси, с които са се консултирали 

по въпроси, свързани с предмета на 

доклада.1a 

 __________________ 

 1a Вж. Решение на Бюрото от 

12 септември 2016 г. относно 

прилагането на 

междуинституционалното 

споразумение относно регистъра за 

прозрачност. 
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Обосновка 

Що се отнася параграф 2, първа алинея, буква д), въпреки че значението на израза 

„общото възнаграждение“ изглежда ясно, членовете на ЕП често задават въпроса 

дали прагът от 5000 евро се отнася за всяка отделна дейност, поради което е 

препоръчително да се уточни още по-ясно, че става дума за общата сума за всички 

дейности, взети заедно. 

Що се отнася до уводната част на член 4, параграф 2, втора алинея: касае се за 

адаптиране на встъпителната част във връзка с включването на категорията „не 

срещу възнаграждение“ и въвеждане на три допълнителни категории, както беше 

съгласувано от работната група на комисията по конституционни въпроси. 

 

Изменение  261 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Приложение І – член 6 

 

Текст в сила Изменение 

Член 6 Член 6 

Дейности на бившите членове на ЕП Дейности на бившите членове на ЕП 

Бившите членове на Европейския 

парламент, осъществяващи 

професионално дейности по лобиране 

или представителство, които имат пряко 

отношение към процеса на вземане на 

решения в Съюза, не могат, по време на 

цялата продължителност на тази 

дейност, да се ползват от облекченията, 

предоставени на бившите членове на ЕП 

в съответствие с определените за тази 

цел правила от Бюрото26. 

Бившите членове на Европейския 

парламент, осъществяващи 

професионално дейности по лобиране 

или представителство, които имат пряко 

отношение към процеса на вземане на 

решения в Съюза, следва да 

информират Европейския парламент 

за тях и не могат, по време на цялата 

продължителност на тези дейности, да 

се ползват от облекченията, 

предоставени на бившите членове на ЕП 

в съответствие с определените за тази 

цел правила от Бюрото26. 

__________________ __________________ 

26 Решение на Бюрото от 12 април 1999 

г. 

26 Решение на Бюрото от 12 април 

1999 г. относно правата, предоставяни 

на бивши членове на Европейския 

парламент. 
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Изменение  262 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Приложение І – член 7 

 

Текст в сила Изменение 

Член 7 Член 7 

Консултативен комитет относно 

поведението на членовете на ЕП 

Консултативен комитет относно 

поведението на членовете на ЕП 

1. Създава се консултативен комитет 

относно поведението на членовете на 

ЕП („Консултативен комитет“). 

1. Създава се консултативен комитет 

относно поведението на членовете на 

ЕП („Консултативен комитет“). 

2. Консултативният комитет се 

състои от петима членове, определени 

от председателя в началото на неговия 

мандат измежду членовете на бюрата и 

координаторите на комисията по 

конституционни въпроси и на 

комисията по правни въпроси, при 

отчитане на опита на членовете на ЕП и 

политическия баланс. 

2. Консултативният комитет се 

състои от петима членове, определени 

от председателя в началото на неговия 

мандат измежду членовете на комисията 

по конституционни въпроси и на 

комисията по правни въпроси, при 

отчитане на опита на членовете на ЕП и 

политическия баланс. 

Всеки член на Консултативния комитет 

поема председателството за шест месеца 

на ротационен принцип. 

Всеки член на Консултативния комитет 

поема председателството за шест месеца 

на ротационен принцип. 

3. Председателят определя също така 

в началото на мандата си резервни 

членове на Консултативния комитет, по 

един от всяка непредставена в рамките 

на Консултативния комитет 

политическа група. 

3. Председателят определя също така 

в началото на мандата си резервни 

членове на Консултативния комитет, по 

един от всяка непредставена в рамките 

на Консултативния комитет 

политическа група. 

В случай на постъпил сигнал за 

нарушение на настоящия кодекс за 

поведение от член на политическа 

група, която не е представена в рамките 

на Консултативния комитет, 

съответният резервен член става по 

право шести член на Консултативния 

комитет за целите на разглеждането на 

посочения сигнал за нарушение. 

В случай на постъпил сигнал за 

нарушение на настоящия кодекс за 

поведение от член на политическа 

група, която не е представена в рамките 

на Консултативния комитет, 

съответният резервен член става по 

право шести член на Консултативния 

комитет за целите на разглеждането на 

посочения сигнал за нарушение. 

4. По искане на член на ЕП, 

Консултативният комитет му 

предоставя поверително и в срок от 30 

календарни дни, насоки за тълкуване и 

прилагане на разпоредбите на 

настоящия кодекс за поведение. 

Въпросният член на ЕП има право да се 

4. По искане на член на ЕП 

Консултативният комитет му 

предоставя поверително и в срок от 30 

календарни дни насоки за тълкуване и 

прилагане на разпоредбите на 

настоящия кодекс за поведение. 

Въпросният член на ЕП има право да се 



 

 

 PE596.594/ 351 

 BG 

позовава на тези насоки. позовава на тези насоки. 

По искане на председателя, 

Консултативният комитет се произнася 

по сигналите за нарушения на 

настоящия кодекс и предоставя съвети 

на председателя относно евентуалните 

мерки, които следва да се предприемат. 

По искане на председателя 

Консултативният комитет се произнася 

по сигналите за нарушения на 

настоящия кодекс и предоставя съвети 

на председателя относно евентуалните 

мерки, които следва да се предприемат. 

5. Консултативният комитет може, 

след консултация с председателя, да се 

обърне за съвет към външни експерти. 

5. Консултативният комитет може, 

след консултация с председателя, да се 

обърне за съвет към външни експерти. 

6. Консултативният комитет 

публикува годишен доклад за своята 

дейност. 

6. Консултативният комитет 

публикува годишен доклад за своята 

дейност. 

 

Обосновка 

Опитът показва, че подобни ограничителни критерии за допустимостта (членове на 

бюрата и координатори на комисията по правни въпроси или комисията по 

конституционни въпроси) биха могли да се окажат проблематични, по-специално за 

най-малките групи, които имат малко на брой членове, отговарящи на всички условия, 

които понастоящем се изискват за назначаването в Консултативния комитет. 

 

Изменение  263 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Приложение І – член 8 

 

Текст в сила Изменение 

Член 8 Член 8 

Процедура в случай на нарушения на 

Кодекса за поведение 

Процедура в случай на нарушения на 

Кодекса за поведение 

1. Когато са налице основания да се 

предположи, че даден член на 

Европейския парламент вероятно е 

извършил нарушение на настоящия 

кодекс за поведение, председателят 

може да информира за това 

Консултативния комитет. 

1. Когато са налице основания да се 

предположи, че даден член на 

Европейския парламент вероятно е 

извършил нарушение на настоящия 

кодекс за поведение, председателят, с 

изключение на очевидно 

неоснователни случаи, информира за 

това Консултативния комитет. 

2. Консултативният комитет 

разглежда обстоятелствата по сигнала за 

нарушение и може да изслуша 

заинтересования член на ЕП. Въз основа 

на своите заключения Консултативният 

2. Консултативният комитет 

разглежда обстоятелствата по сигнала за 

нарушение и може да изслуша 

заинтересования член на ЕП. Въз основа 

на своите заключения Консултативният 
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комитет отправя препоръка до 

председателя за евентуално решение. 

комитет отправя препоръка до 

председателя за евентуално решение. 

 В случай на предполагаемо нарушение 

на Кодекса за поведение от постоянен 

или резервен член на Консултативния 

комитет съответният постоянен 

или резервен член се въздържа от 

участие в заседанията на 

Консултативния комитет, на които 

се разглежда въпросното 

предполагаемо нарушение. 

3. Ако, след като разгледа 

препоръката, председателят заключи, че 

съответният член на ЕП е нарушил 

Кодекса за поведение, и след като го 

изслуша той взема мотивирано 

решение, в което се определя санкция, 

за която информира члена на ЕП. 

3. Ако, след като разгледа 

препоръката и след като е приканил 

съответния член на ЕП да представи 

своите забележки в писмен вид, 

председателят заключи, че съответният 

член на ЕП е нарушил Кодекса за 

поведение, той взема мотивирано 

решение, в което се определя санкция, и 

информира члена на ЕП за нея. 

Постановената санкция може да 

включва една или няколко от 

посочените в член 166, параграф 3 от 

правилника мерки. 

Постановената санкция може да 

включва една или няколко от 

посочените в член 166, параграфи 3 – 3б 

от правилника мерки. 

4. Вътрешните процедури за 

обжалване, определени в член 167 от 

правилника, са на разположение на 

съответния член на ЕП. 

4. Вътрешните процедури за 

обжалване, определени в член 167 от 

правилника, са на разположение на 

съответния член на ЕП. 

5. Всяка санкция, наложена на 

член на ЕП след изтичане на 

предвидените в член 167 от 

правилника срокове, се обявява от 

председателя на пленарно заседание и 

се публикува на видно място на 

интернет сайта на Парламента за 

остатъка от парламентарния 

мандат. 

 

Обосновка 

As regards subparagraph 1 of paragraph 2, AFCO WG clarified the current drafting in order 

to specifically address the situation in which an alleged breach has been committed by a 

member of the Advisory Committee (this would encourage the President to refer the matter to 

the Advisory Committee even in those circumstances). 

For paragraph 3, subparagraph 1, alignment with Rule 166 (1) as modified. 
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Paragraph 5 to be deleted here to be inserted in Rule 166(1) so as to apply not only to the 

sanctions concerning a breach of the Code of Conduct on financial interest, but also to the 

sanctions following breaches of the rules on conduct in general. 

Изменение  264 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Приложение ІI 

 

Текст в сила Изменение 

 заличава се 

Обосновка 

Приложение II се заличава. 

Изменение  265 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Приложение ІII – заглавие 

 

Текст в сила Изменение 

Критерии за въпросите с искане за 

писмен отговор по членове 130 и 131 

Критерии за въпросите с искане за 

писмен отговор по членове 130, 131 и 

131а 

Изменение  266 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Приложение III – параграф 1 

 

Текст в сила Изменение 

1. Въпросите с искане за писмен 

отговор трябва да: 

1. Въпросите с искане за писмен 

отговор трябва да: 

– посочват ясно адресатите, на които да 

бъдат предадени чрез обичайните 

междуинституционални канали; 

– посочват ясно адресатите, на които да 

бъдат предадени чрез обичайните 

междуинституционални канали; 

– попадат изключително в рамките 

на компетентностите на 

институциите съобразно 

установеното в съответните Договори, и 

да са в рамките на сферата на 

отговорност на адресатите и да са 

от общ интерес; 

– попадат изключително в рамките на 

компетентността на адресата 

съобразно установеното в съответните 

Договори, в правни актове на Съюза 

или в рамките на неговата дейност; 

 – са от общ интерес; 
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– са кратки и да съдържат разбираемо 

питане; 

– са кратки и да съдържат разбираемо 

питане; 

– не надвишават 200 думи; – не надвишават 200 думи; 

– не съдържат обидни думи и изрази; – не съдържат обидни думи и изрази; 

– не се отнасят до строго лични 

въпроси; 

– не се отнасят до строго лични 

въпроси; 

– не включват повече от три 

подвъпроса. 

– не включват повече от три 

подвъпроса. 

 

Изменение  267 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Приложение III – параграф 1 a (нов) 

 

Текст в сила Изменение 

 1a. Въпросите към Съвета не могат 

да се отнасят до текуща обикновена 

законодателна процедура или до 

бюджетните функции на Съвета. 

Изменение  268 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Приложение III – параграф 3 

 

Текст в сила Изменение 

3. Ако през предходните шест месеца 

е бил внесен или е даден отговор на 

идентичен или сходен въпрос, или 

доколкото с въпроса се цели единствено 

получаване на информация относно 

последващите действия във връзка с 

конкретна резолюция на Парламента, 

като такава информация вече е била 

предоставена от Комисията в писмено 

съобщение, секретариатът предоставя 

на вносителя екземпляр от предходния 

въпрос и съответния отговор. Повторно 

поставеният въпрос не се изпраща на 

адресатите, освен ако председателят 

реши друго с оглед на съществени нови 

развития или в отговор на обосновано 

искане от страна на вносителя. 

3. Ако през предходните шест месеца 

е бил внесен или е даден отговор на 

идентичен или сходен въпрос, или 

доколкото с въпроса се цели единствено 

получаване на информация относно 

последващите действия във връзка с 

конкретна резолюция на Парламента, 

като такава информация вече е била 

предоставена през предходните шест 

месеца от Комисията в писмено 

съобщение, секретариатът предоставя 

на вносителя екземпляр от предходния 

въпрос и съответния отговор или от 

съобщението относно последващите 

действия. Повторно поставеният 

въпрос не се изпраща на адресатите, 

освен ако председателят реши друго с 

оглед на съществени нови 

обстоятелства или в отговор на 
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обосновано искане от страна на 

вносителя. 

Обосновка 

Първото изречение от настоящия параграф не е формулирано правилно: последиците 

от факта, че Комисията вече е предоставила писмено съобщение относно 

последващите действия във връзка с конкретна резолюция на Парламента, не са 

посочени в изречението. Освен това следва да се добави срок (напр. шест месеца по 

аналогия със сходните въпроси): би било безполезно да се изпрати на член на ЕП 

съобщение относно последващите действия, получено години по-рано, т.е. съобщение, 

което не отразява по-новите обстоятелства. 

Изменение  269 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Приложение VII 

 

Текст в сила Изменение 

[...] заличава се 

Обосновка 

Приложение VII се заличава. Част А от него се заличава, тъй като се преобразува в 

новия член 210а. Части Б – Д ще бъдат включени в сборник от правни актове с улеснен 

достъп за членовете на ЕП и други лица. 

Изменение  270 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Приложение VIII 

 

Текст в сила Изменение 

[...] заличава се 

Обосновка 

Приложение VIII се заличава. Текстът на решението, възпроизведен в това 

приложение, ще бъде включен в сборник от правни актове с улеснен достъп за 

членовете на ЕП и други лица. 

Изменение  271 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Приложение IX 
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Текст в сила Изменение 

[...] заличава се 

Обосновка 

Следва да се заличи. Част А от приложение IX се заличава, тъй като се преобразува в 

новия член 116а. Текстът на споразумението, възпроизведен в част Б от това 

приложение, ще бъде включен в сборник от правни актове с улеснен достъп за 

членовете на ЕП и други лица. 

Изменение  272 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Приложение X 

 

Текст в сила Изменение 

[...] заличава се 

Обосновка 

Следва да се заличи. Текстът на решенията, възпроизведени в това приложение, ще 

бъде включен в сборник от правни актове с улеснен достъп за членовете на ЕП и други 

лица. 

Изменение  273 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Приложение XІ 

 

Текст в сила Изменение 

[...] заличава се 

Обосновка 

Следва да се заличи. Текстът на решението, възпроизведен в това приложение, ще 

бъде включен в сборник от правни актове с улеснен достъп за членовете на ЕП и други 

лица. 

Изменение  274 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Приложение XІI 

 

Текст в сила Изменение 

[...] заличава се 
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Обосновка 

Следва да се заличи. Текстът на решението, възпроизведен в това приложение, ще 

бъде включен в сборник от правни актове с улеснен достъп за членовете на ЕП и други 

лица. 

 

Изменение  275 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Приложение XIII 

 

Текст в сила Изменение 

[...] заличава се 

Обосновка 

Следва да се заличи. Текстът на решението, възпроизведен в това приложение, ще 

бъде включен в сборник от правни актове с улеснен достъп за членовете на ЕП и други 

лица. 

Изменение  276 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Приложение XIV 

 

Текст в сила Изменение 

[...] заличава се 

Обосновка 

Следва да се заличи. Текстът на регламента, възпроизведен в това приложение, ще 

бъде включен в сборник от правни актове с улеснен достъп за членовете на ЕП и други 

лица. 

Изменение  277 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Приложение XV 

 

Текст в сила Изменение 

[...] заличава се 

Обосновка 

Параграф 1 се заличава и се прехвърля в малко изменен вид като тълкуване на член 

166, параграф 2. Параграф 2 се заличава тук и се прехвърля в член 11. Първото 
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изречение е добавено в член 11, параграф 3а (нов); второто изречение е излишно. 

Алинея 1 се заличава, тъй като е излишна. 

Изменение  278 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Приложение XVI 

 

Текст в сила Изменение 

Насоки за одобрението на Комисията Одобряване на Комисията и 

проследяване на ангажиментите, 

поети по време на изслушванията 

1.  Следните принципи, критерии и 

условия се прилагат при одобряване на 

цялата колегия на Комисията чрез 

гласуване от Парламента: 

 

 Част I — Одобряване от Парламента 

на цялата колегия на Комисията 

 Член 1 

а) Критерии за оценка Критерии за оценка 

Парламентът оценява номинираните за 

членове на Комисията въз основа на 

общата им компетентност, европейска 

ангажираност и лична независимост. 

Парламентът оценява познанията в 

областта на съответния им портфейл и 

уменията им за общуване; 

1. Парламентът оценява 

кандидатите за членове на Комисията 

въз основа на общата им компетентност, 

европейска ангажираност и лична 

независимост. Парламентът оценява 

познанията в областта на съответния им 

портфейл и уменията им за общуване. 

Парламентът обръща особено внимание 

на балансираното представяне на 

половете. Той може да изрази 

становище относно разпределението на 

отговорностите по портфейли от страна 

на избрания за председател на 

Комисията; 

2. Парламентът обръща особено 

внимание на балансираното представяне 

на половете. Той може да изрази 

становище относно разпределението на 

отговорностите по портфейли от страна 

на новоизбрания председател на 

Комисията. 

Парламентът може да поиска всякаква 

информация, която му е необходима да 

вземе решение относно пригодността на 

кандидатите за членове на Комисията. 

Парламентът очаква пълно разкриване 

на информация, свързана с техните 

финансови интереси. Декларациите за 

финансови интереси на кандидатите за 

членове на Комисията се предават за 

проверка на комисията по правни 

въпроси. 

3. Парламентът може да поиска 

всякаква информация, която му е 

необходима да вземе решение относно 

пригодността на кандидатите за членове 

на Комисията. Парламентът очаква 

пълно разкриване на информация, 

свързана с техните финансови интереси. 

Декларациите за финансови интереси на 

кандидатите за членове на Комисията се 

предават за проверка на комисията по 

правни въпроси. 
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Проверката на декларацията за 

финансовите интереси на 

номинираните за членове на 

Комисията, осъществявана от 

Комисията по правни въпроси, се 

състои не просто в уверяване, че 

декларацията е надлежно попълнена, 

а в преценка на това дали 

съдържанието на декларацията би 

могло да доведе до извода, че е налице 

конфликт на интереси. 

Компетентната за изслушването 

комисия е тази, която решава дали да 

поиска допълнителна информация от 

номинирания за член на Комисията. 

 

 Член 1а  

 Разглеждане на декларацията за 

финансови интереси 

 1. Комисията по правни въпроси 

разглежда декларацията за 

финансови интереси и преценява дали 

съдържанието на декларацията на 

даден кандидат за член на Комисията 

е точно и пълно и дали е възможно да 

е налице конфликт на интереси. 

 2. Потвърждаването от страна на 

комисията по правни въпроси на 

липсата на какъвто и да било 

конфликт на интереси представлява 

важна предпоставка за 

провеждането на изслушването от 

компетентната комисия. При липса 

на такова потвърждение 

процедурата по назначаване на 

кандидата за член на Комисията се 

прекъсва и се следва процедурата, 

предвидена в параграф 3, буква в). 

 3. При проверката на декларациите за 

финансови интереси комисията по 

правни въпроси следва следните 

насоки: 

 а) ако при проверката на 

декларацията за финансови интереси 

комисията счете, че въз основа на 

представените документи 

декларацията за финансови интереси 

е достоверна, пълна и не съдържа 
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информация, указваща наличието на 

действителен или потенциален 

конфликт на интереси във връзка с 

портфейла на кандидата за член на 

Комисията, нейният председател 

изпраща писмо за потвърждение за 

липса на конфликт на интереси до 

комисиите, отговарящи за 

изслушването, или на съответните 

комисии в случай на процедура по 

време на мандата на член на 

Комисията; 

 б) ако комисията счете, че 

декларацията за интереси на 

кандидата за член на Комисията 

съдържа непълна или противоречива 

информация или че са необходими 

допълнителни сведения, съгласно 

Правилника за дейността и 

Рамковото споразумение за 

отношенията между Европейския 

парламент и Европейската комисия 

тя изисква от кандидата за член на 

Комисията да представи 

своевременно допълнителна 

информация, която тя разглежда и 

анализира подробно, преди да вземе 

своето решение; комисията по правни 

въпроси може да реши, по 

целесъобразност, да покани 

кандидата за член на Комисията да 

участва в разискване; 

 в) ако комисията забележи 

конфликт на интереси въз основа на 

декларацията за финансови интереси 

или на допълнителната информация, 

предоставена от кандидата за член 

на Комисията, тя изготвя препоръки, 

насочени към разрешаване на 

конфликта на интереси; тези 

препоръки могат да включват отказ 

от въпросните финансови интереси 

или промяна от страна на 

председателя на Комисията на 

портфейла на кандидата за член на 

Комисията; при по-сериозни случаи, в 

които не се намери решение на 

конфликта на интереси, в краен 

случай комисията по правни въпроси 
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може да достигне до заключението, 

че кандидатът за член на Комисията 

не е в състояние да изпълнява 

функциите си съгласно Договорите и 

Кодекса за поведение; съответно 

председателят на Парламента 

отправя въпрос към председателя на 

Комисията относно следващите 

стъпки, които той възнамерява да 

предприеме. 

 Член 2 

б) Изслушвания Изслушвания 

Всеки номиниран за член на Комисията 

се кани пред съответната парламентарна 

комисия или комисии за едно 

изслушване. Изслушванията са 

публични. 

1. Всеки кандидат за член на 

Комисията се кани пред съответната 

парламентарна комисия или комисии за 

едно изслушване. 

Изслушванията се организират от 

Председателския съвет по препоръка на 

Съвета на председателите на комисии. 

Председателят и координаторите на 

всяка комисия отговарят за 

определянето на подробните условия. 

Могат да бъдат назначавани 

докладчици. 

2. Изслушванията се организират от 

Председателския съвет по препоръка на 

Съвета на председателите на комисии. 

Председателят и координаторите на 

всяка комисия отговарят за 

определянето на подробните условия. 

Могат да бъдат назначавани 

докладчици. 

Когато портфейлите са смесени, се 

вземат съответни мерки за асоцииране 

на компетентните комисии. Възможни 

са три случая: 

3. Когато портфейлите са смесени, се 

вземат съответни мерки за асоцииране 

на компетентните комисии. Възможни 

са три случая: 

а) ако портфейлът на номинирания за 

член на Комисията попада в областта на 

компетентност само на една 

парламентарна комисия, 

номинираният за член на Комисията се 

изслушва единствено от тази комисия; 

(компетентна комисия) 

а) ако портфейлът на кандидата за член 

на Комисията попада в областта на 

компетентност само на една 

парламентарна комисия, кандидатът 

за член на Комисията се изслушва 

единствено от тази комисия 

(компетентна комисия); 

б) ако портфейлът на номинирания за 

член на Комисията попада в почти 

еднаква степен в областта на 

компетентност на повече от една 

парламентарна комисия, 

номинираният за член на Комисията се 

изслушва съвместно от тези комисии; 

(съвместни комисии) и 

б) ако портфейлът на кандидата за 

член на Комисията попада в почти 

еднаква степен в областта на 

компетентност на повече от една 

парламентарна комисия, кандидатът 

за член на Комисията се изслушва 

съвместно от тези комисии (съвместни 

комисии); и 

в) ако портфейлът на номинирания за 

член на Комисията попада предимно в 

в) ако портфейлът на кандидата за член 

на Комисията попада предимно в 
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областта на компетентност на една 

парламентарна комисия и само в малка 

степен в областта на компетентност на 

най-малко една друга парламентарна 

комисия, номинираният за член на 

Комисията се изслушва от основната 

компетентна комисия с асоцииране на 

другата комисия или комисии 

(асоциирани комисии). 

областта на компетентност на една 

парламентарна комисия и само в малка 

степен в областта на компетентност на 

най-малко една друга парламентарна 

комисия, кандидатът за член на 

Комисията се изслушва от основната 

компетентна комисия с асоцииране на 

другата комисия или комисии 

(асоциирани комисии). 

Редът и условията за провеждане на 

изслушването са предмет на 

изчерпателни консултации с избрания 

за председател на Комисията. 

4. Редът и условията за провеждане 

на изслушването са предмет на 

изчерпателни консултации с 

новоизбрания председател на 

Комисията. 

Парламентарните комисии внасят 

въпроси с искане за писмен отговор до 

номинираните за членове на 

Комисията в подходящ срок преди 

изслушванията. Към всеки номиниран 

за член на Комисията се отправят два 

общи въпроса, изготвени от Съвета на 

председателите на комисии, първият от 

които във връзка с общата им 

компетентност, европейска 

ангажираност и лична независимост, а 

вторият – във връзка с управлението на 

портфейла и сътрудничеството с 

Парламента. Компетентната 

парламентарна комисия изготвя три 

други въпроса. В случай на съвместни 

комисии, всяка от тях получава правото 

да изготви два въпроса. 

5. Парламентарните комисии внасят 

въпроси с искане за писмен отговор до 

кандидатите за членове на Комисията 

в подходящ срок преди изслушванията. 

Към всеки кандидат за член на 

Комисията се отправят два общи 

въпроса, изготвени от Съвета на 

председателите на комисии, първият от 

които във връзка с общата им 

компетентност, европейска 

ангажираност и лична независимост, а 

вторият — във връзка с управлението на 

портфейла и сътрудничеството с 

Парламента. Компетентната 

парламентарна комисия внася пет други 

въпроса; не се допуска задаването на 

подвъпроси. В случай на съвместни 

комисии всяка от тях получава правото 

да внесе три въпроса. 

 Автобиографиите на кандидатите за 

членове на Комисията и техните 

отговори на въпросите с искане за 

писмен отговор се публикуват на 

уебсайта на Парламента преди 

изслушването. 

Планираната продължителност на всяко 

изслушване е три часа. Изслушванията 

се провеждат в обстановка и при 

условия, които дават на кандидатите за 

членове на Комисията равни и 

справедливи възможности да представят 

себе си и своите становища. 

6. Планираната продължителност на 

всяко изслушване е три часа. 

Изслушванията се провеждат в 

обстановка и при условия, които дават 

на кандидатите за членове на Комисията 

равни и справедливи възможности да 

представят себе си и своите становища. 

Кандидатите за членове на Комисията 7. Кандидатите за членове на 
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се канят да направят встъпително устно 

изявление, което не надхвърля 

петнадесет минути. Когато това е 

възможно, въпросите, задавани в хода 

на изслушването, се групират по теми. 

Основната част от времето за 

изказвания се разпределя между 

политическите групи в съответствие с 

член 162 mutatis mutandis. 

Провеждането на изслушванията има за 

цел развиване на плуралистичен 

политически диалог между 

номинирания за член на Комисията и 

членовете на Парламента. Преди края на 

изслушването на кандидатите за 

членове на Комисията се дава 

възможност за кратко заключително 

изявление. 

Комисията се канят да направят 

встъпително устно изявление, което не 

надхвърля петнадесет минути. В хода на 

изслушването се задават до 25 въпроса, 

по възможност групирани по теми. В 

рамките на предвиденото за целта 

време може веднага да се зададе един 

последващ въпрос. Основната част от 

времето за изказвания се разпределя 

между политическите групи в 

съответствие с член 162 mutatis 

mutandis. Провеждането на 

изслушванията има за цел стимулиране 

на плуралистичния политически 

диалог между кандидатите за членове 

на Комисията и членовете на 

Парламента. Преди края на 

изслушването на кандидатите за 

членове на Комисията се дава 

възможност за кратко заключително 

изявление. 

Изслушванията се излъчват в пряко 

аудио-визуално предаване. Индексиран 

видеозапис на изслушванията се 

предоставя на разположение на 

обществеността в срок от двадесет и 

четири часа. 

8. Изслушванията се излъчват в 

пряко аудио-визуално предаване, до 

което се предоставя безплатен 

достъп за обществеността и 

медиите. Индексиран видеозапис на 

изслушванията се предоставя на 

разположение на обществеността в срок 

от двадесет и четири часа. 

 Член 3 

в) Оценка Оценка 

Веднага след изслушването 

председателят и координаторите на 

комисията провеждат заседание за 

оценка на отделните кандидати за 

членове на Комисията. Тези заседания 

са закрити. Координаторите се канят да 

обявят дали, според тях, кандидатите за 

членове на Европейската комисия 

притежават необходимата 

квалификация да бъдат както членове на 

колегията, така и да изпълняват 

конкретните задължения, които са им 

възложени. Съветът на председателите 

на комисии изготвя примерен образец с 

цел подпомагане на оценката. 

1. Веднага след изслушването 

председателят и координаторите на 

комисията провеждат заседание за 

оценка на отделните кандидати за 

членове на Комисията. Тези заседания 

са закрити. Координаторите се канят да 

обявят дали, според тях, кандидатите за 

членове на Европейската комисия 

притежават необходимата 

квалификация да бъдат както членове на 

колегията, така и да изпълняват 

конкретните задължения, които са им 

възложени. Съветът на председателите 

на комисии изготвя примерен образец с 

цел подпомагане на оценката. 
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В случай на съвместни комисии 

председателят и координаторите на 

съответните комисии действат 

съвместно в хода на цялата процедура. 

2. В случай на съвместни комисии 

председателят и координаторите на 

съответните комисии действат 

съвместно в хода на цялата процедура. 

За всеки номиниран за член на 

Комисията се изготвя една единствена 

декларация за оценка. Включват се 

становищата на всички комисии, 

свързани с изслушването. 

3. За всеки кандидат за член на 

Комисията се изготвя едно-единствено 

писмо за оценка. Включват се 

становищата на всички комисии, 

свързани с изслушването. 

В случаите, когато комисиите се 

нуждаят от допълнителна 

информация, за да приключат своята 

оценка, председателят на 

Парламента отправя писмено искане 

от тяхно име до новоизбрания 

председател на Комисията. 

Координаторите вземат под 

внимание получения отговор от него. 

 

При невъзможност координаторите 

да постигнат единодушие по 

оценката или по искане на една 

политическа група председателят 

свиква заседание на комисията в 

пълен състав. Като последно 

средство председателят поставя 

двете решения на тайно гласуване. 

 

 3a. При изготвянето на оценката 

от координаторите се прилагат 

следните принципи: 

 а) Ако координаторите одобрят 

единодушно кандидата за член на 

Комисията, председателят 

представя писмо за одобрение от 

тяхно име. 

 б) Ако координаторите отхвърлят 

единодушно кандидата за член на 

Комисията, председателят 

представя писмо за отхвърляне от 

тяхно име. 

 в) Ако координаторите, 

представляващи мнозинство от поне 

две трети от членовете на 

комисията, одобрят кандидата за 

член на Комисията, председателят 

представя писмо от тяхно име, в 

което се посочва, че преобладаващото 
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мнозинство одобрява кандидата за 

член на Комисията. Възгледите на 

малцинството се упоменават при 

поискване. 

 г) Ако координаторите не могат 

да постигнат мнозинство от поне две 

трети от членовете на комисията за 

одобрението на кандидата: 

 – те първо изискват 

допълнителна информация 

посредством допълнителни въпроси с 

искане за писмен отговор; 

 – ако все още не са удовлетворени, 

те отправят искане за възобновяване 

на изслушването в продължение на 

1,5 часа, при условие че 

Председателският съвет даде своето 

одобрение. 

 д) Ако след прилагането на буква г) 

координаторите, представляващи 

мнозинство от поне две трети от 

членовете на комисията, одобрят 

кандидата за член на Комисията, 

председателят представя писмо от 

тяхно име, в което се посочва, че 

преобладаващото мнозинство 

одобрява кандидата за член на 

Комисията. Възгледите на 

малцинството се упоменават при 

поискване. 

 е) Ако дори след прилагането на 

буква г) не се постигне мнозинство от 

координаторите, представляващи 

поне две трети от членовете на 

комисията, за одобрението на 

кандидата за член на Комисията, 

председателят свиква заседание на 

комисията и поставя на гласуване 

двата въпроса, посочени в член 3, 

параграф 1. Председателят представя 

писмо, в което се съобщава оценката 

на комисията. 

Декларациите за оценка на 

комисиите се приемат и се 

оповестяват публично в срок от 24 

часа след изслушването. Декларациите 

се разглеждат от Съвета на 

3б. Писмата на комисиите за 

оценка се предават в срок от 24 часа 

след приключването на процеса на 

извършване на оценка. Писмата се 

разглеждат от Съвета на председателите 
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председателите на комисии и се 

предават впоследствие на 

Председателския съвет. Освен ако реши 

да поиска допълнителна информация, 

след размяна на мнения 

Председателският съвет обявява 

изслушванията за приключили. 

на комисии и се предават впоследствие 

на Председателския съвет. Освен ако 

реши да поиска допълнителна 

информация, след размяна на мнения 

Председателският съвет обявява 

изслушванията за приключили и дава 

разрешение за публикуване на всички 

писма за оценка. 

 Член 4 

 Представяне на състава на 

Комисията 

Избраният за председател на 

Комисията представя цялата колегия на 

кандидатите за членове на Комисията и 

тяхната програма на заседание на 

Парламента, за участие в което се канят 

да присъстват председателят на 

Европейския съвет и председателят на 

Съвета. След представянето се 

провеждат разисквания. За приключване 

на разискванията всяка политическа 

група или най-малко четиридесет 

членове на Парламента могат да внесат 

предложение за резолюция. Прилагат се 

разпоредбите на член 123, параграфи 3, 

4 и 5. 

1. Новоизбраният председател на 

Комисията се приканва да представи 

целия състав на кандидатите за членове 

на Комисията и тяхната програма на 

заседание на Парламента, за участие в 

което се канят да присъстват 

председателят на Европейския съвет и 

председателят на Съвета. След 

представянето се провеждат 

разисквания. За приключване на 

разискванията всяка политическа група 

или най-малко четиридесет членове на 

Парламента могат да внесат 

предложение за резолюция. Прилагат се 

разпоредбите на член 123, параграфи 3 – 

5б. 

След гласуването на предложението за 

резолюция Парламентът гласува дали да 

даде своето съгласие за назначаване, в 

качеството на колегиален орган, на 

избрания за председател и на 

кандидатите за членове на Комисията. 

Парламентът взема решение с 

мнозинството от подадените гласове, 

чрез поименно гласуване. Той може да 

отложи гласуването до следващото 

заседание. 

2. След гласуването на 

предложението за резолюция 

Парламентът гласува дали да даде 

своето съгласие за назначаване, в 

качеството на колегиален орган, на  

избрания за председател и на 

кандидатите за членове на Комисията. 

Парламентът взема решение с 

мнозинството от подадените гласове 

чрез поименно гласуване. Той може да 

отложи гласуването до следващото 

заседание. 

 Член 5 

 Проследяване на ангажиментите, 

поети по време на изслушванията 

 Компетентната комисия извършва 

преглед на поетите ангажименти и 

приоритетите, посочени от 

кандидатите за членове на 
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Комисията по време на 

изслушванията, в течение на целия 

им мандат в рамките на годишния 

структуриран диалог с Комисията, 

който се провежда в съответствие с 

параграф 1 от приложение 4 към 

Рамковото споразумение относно 

отношенията между Европейския 

парламент и Европейската комисия.  

2. В случай на промяна в състава на 

колегията или на съществена 

промяна на портфейлите по време на 

мандата на Комисията, се прилага 

следният ред: 

 

 Част II – Съществена промяна на 

портфейлите или промяна в състава 

на колегията по време на мандата на 

Комисията 

 Член 6 

 Свободни места 

а) когато следва да бъде попълнено 

свободно място, причина за което е 

подаване на оставка, задължително 

пенсиониране или смърт, Парламентът в 

бърз порядък кани номинирания за 

член на Комисията да вземе участие в 

изслушване при същите условия като 

посочените в параграф 1. 

Когато следва да бъде попълнено 

свободно място, причина за което е 

подаване на оставка, задължително 

пенсиониране или смърт, Парламентът 

кани своевременно кандидата за член 

на Комисията да вземе участие в 

изслушване при същите условия като 

посочените в част I. 

 Член 7 

 Присъединяване на нова държава 

членка 

б) в случай на присъединяване на 

нова държава-членка Парламентът кани 

номинирания за член на Комисията да 

вземе участие в изслушване при същите 

условия като посочените в параграф 1. 

В случай на присъединяване на нова 

държава членка Парламентът кани 

номинирания за член на Комисията да 

вземе участие в изслушване при същите 

условия като посочените в част I. 

 Член 8 

 Съществена промяна на 

портфейлите 

в) в случай на съществена промяна в 

портфейлите засегнатите членове на 

Комисията се канят да се явят пред 

съответните парламентарни 

комисии, преди да поемат новите си 

В случай на съществена промяна в 

портфейлите по време на мандата на 

Комисията съответните членове на 

Комисията се канят да участват в 

изслушване при същите условия, 
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отговорности. каквито са предвидени в част I, преди 

да поемат новите си функции. 

 Член 9 

 Гласуване на пленарно заседание 

По изключение от процедурата, 

предвидена в параграф 1, буква в), 

алинея осма, гласуване в пленарно 

заседание, което се отнася до 

назначаването на отделен комисар, е 

тайно. 

По изключение от процедурата, 

предвидена в член 118, параграф 5а, 

гласуването на пленарно заседание, 

което се отнася до назначаването на 

отделен член на Комисията, е тайно. 

Обосновка 

The tile is derived from §8 of EP resolution of 8 September 2015 on procedures and practices 

regarding Commissioner hearings, lessons to be taken from the 2014 process - (Rapporteur 

R. Corbett). 

For subparagraph 3, point a, paragraph 1, interpretation adopted on 28 April 2015:"Scrutiny 

of the declaration of financial interests of a Commissioner-designate by the committee 

responsible for legal affairs consists not only in verifying that the declaration has been duly 

completed but also in assessing whether a conflict of interests may be inferred from the 

content of the declaration. It is then for the committee responsible for the hearing to decide 

whether or not it requires further information from the Commissioner-designate."In line with 

§§ 4 and 13 of the EP resolution of 8 September 2015, the JURI committee is preparing an 

initiative report on guidelines concerning the Commissioners’ declarations of interests. The 

rapporteur (Mr Pascal Durand Greens / EFA) would normally present a draft report to the 

JURI committee in September 2016. 

For subparagraph 1 of point b, paragraph 1, the principle that "the hearings shall be held in 

public." is already laid down in Rule 118 §3. Moreover, the second part of point 2.8 below is 

also intimately linked to the publicity of the hearings. 

As regards subparagraph 5, point, paragraph 1, transposition of § 6 of the EP resolution of 8 

September 2015.Transposition of §11 of the EP resolution 

Concerning subparagraph 7, point b of paragraph 1: transposition of §7 of the EP resolution 

of 8 September 2015. 

Regarding subparagraph 8, point b of paragraph 1, public communication of the hearings is 

now addressed under a new Article 2 §8 of the annex. 

As regards to subparagraph 4 and 5 of point c, paragraph 1, and article 3, paragraph 3 a 

(new): consequence of transposition of § 9 of the EP resolution of 8 September 2015. 

Subparagraph 6, point c of paragraph 1, transposition of § 9 and 3rd indent of § 11 of the EP 

resolution of 8 September 2015, the evaluation is not necessarily completed after the "first" 

hearing. 

Titile of Article 4 added to clarify the text 
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Regarding squbparagraph 7, point c of paragraph 1, articles 4.1. and 4.2 are in fact a 

repetition of the contents of Rule 118(5) to (7) (new numbering). Either Articles 4.1. and 4.2 

should be deleted (preferably) or their wording should be fully harmonised with that of Rule 

118(5) to (7) . 

Concerning article 5 (new), transposition of § 8 of the EP resolution of 8 September 2015. 

Изменение  279 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Приложение ХVI a (ново) 

 

Текст в сила Изменение 

 ПРИЛОЖЕНИЕ XVI А 

 Изисквания за изготвянето на 

актовете, приемани в съответствие с 

обикновената законодателна 

процедура 

 1. Във всеки акт се посочват видът 

на акта, референтният му номер, 

наименованията на двете 

институции, които са го приели, 

датата, на която те са го подписали, 

и неговият предмет. 

 2. Всеки акт съдържа следното: 

 а) формулировката „Европейският 

парламент и Съветът на 

Европейския съюз“; 

 б) посочване на разпоредбите, въз 

основа на които е приет актът, 

предшествани от думите „като взеха 

предвид“; 

 в) позоваване в преамбюла на акта 

на внесените предложения, 

получените становища и проведените 

консултации; 

 г) изложение на съображенията за 

приемането на акта, въведени с 

думите „като имат предвид, че“; 

 д) фраза като „приеха настоящия 

регламент“, „приеха настоящата 

директива“ или „приеха настоящото 

решение“, следвана от същинския 

текст на акта. 

 3. Актовете се подразделят на 
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членове, които по целесъобразност се 

групират в части, заглавия, глави и 

раздели. 

 4. В последния член от акта се 

посочва датата на влизане в сила, ако 

тя е преди или след двадесетия ден 

след публикуването. 

 5. Последният член от акта е 

следван от: 

 – подходяща формулировка 

относно неговото прилагане съгласно 

съответните разпоредби на 

Договорите; 

 – формулировката „Съставено в 

…“, следвана от датата на 

подписване на акта; 

 – формулировките „За 

Европейския парламент, 

Председател“, „За Съвета, 

Председател“, следвани от името на 

председателя на Парламента и на 

действащия председател на Съвета 

към момента на подписване на акта. 

Обосновка 

Премества се тук от член 77 (непроменена формулировка). Правното основание се 

съдържа в член 78.  

Изменение  280 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Приложение XVII 

 

Текст в сила Изменение 

[...] заличава се 

Обосновка 

Следва да се заличи. Текстът на решението на Председателския съвет, възпроизведен 

в това приложение, ще бъде включен в сборник от правни актове с улеснен достъп за 

членовете на ЕП и други лица. 

Изменение  281 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Приложение XVIII 
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Текст в сила Изменение 

[...] заличава се 

Обосновка 

Следва да се заличи. Текстът на решението, възпроизведен в това приложение, ще 

бъде включен в сборник от правни актове с улеснен достъп за членовете на ЕП и други 

лица. 

Изменение  282 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Приложение XIX 

 

Текст в сила Изменение 

[...] заличава се 

Обосновка 

Следва да се заличи. Текстът на декларацията, възпроизведен в това приложение, ще 

бъде включен в сборник от правни актове с улеснен достъп за членовете на ЕП и други 

лица. 

Изменение  283 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Приложение XX 

 

Текст в сила Изменение 

[...] заличава се 

Обосновка 

Следва да се заличи. Текстът на кодекса за поведение, възпроизведен в това 

приложение, ще бъде включен в сборник от правни актове с улеснен достъп за 

членовете на ЕП и други лица. 

 

Изменение  284 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Приложение XXI 

 

Текст в сила Изменение 

[...] заличава се 
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Обосновка 

Следва да се заличи. Текстът на решението, възпроизведен в това приложение, ще 

бъде включен в сборник от правни актове с улеснен достъп за членовете на ЕП и други 

лица. 

 


