
 

AM\1112157BG.docx  PE596.594v01-00 
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7.12.2016 A8-0344/292 

Изменение  292 

Макс Андерсон 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0344/2016 

Ричард Корбът 

Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент 

2016/2114(REG) 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Дял ІІ – Глава 2 – Член 53 a (нов) 

 

Текст в сила Изменение 

 Член 53а 

 Изменения за интегриране на 

принципа на равенство между 

половете 

 Комисията, компетентна за 

интегрирането на принципа на 

равенство между половете, има 

постоянен статут на подпомагаща 

комисия по отношение на 

интегрирането на принципа на 

равенство между половете. 

 Становището се изразява в изменения 

към текста на водещата комисия, 

придружени по целесъобразност от 

кратки обосновки. Отговорност за 

обосновките носи техният автор и 

те не се подлагат на гласуване. 

 Водещата комисия подлага тези 

изменения на гласуване. 

 Прилагат се разпоредбите на член 53, 

параграфи 3, 5 и 6 и на член 205, 

параграфи 2 и 4. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/293 

Изменение  293 

Макс Андерсон 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0344/2016 

Ричард Корбът 

Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент 

2016/2114(REG) 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Дял VІІ – Глава 5 – Член 168 a (нов) 

 

Текст в сила Изменение 

 Член 168а 

 Прагове 

 1.  За целите на настоящия 

правилник и освен ако е предвидено 

друго, се прилагат следните 

определения: 

 а)  „нисък праг“ означава една 

двадесета от всички членове на ЕП 

или политическа група; 

 б)  „среден праг“ означава една 

десета от всички членове на ЕП или 

политическа група; 

 в)  „висок праг“ означава една 

пета от всички членове на ЕП, 

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 приложим 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 
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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 достигнат 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. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/294 

Изменение  294 

Макс Андерсон, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0344/2016 

Ричард Корбът 

Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент 

2016/2114(REG) 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Приложение І – Член 4 a (нов) 

 

Текст в сила Изменение 

 Член 4а 

 Декларация на докладчиците и 

председателите на комисии 

 1.  Докладчиците и 

председателите на комисии 

подписват декларация за 

независимост, когато встъпват в 

своята специална функция. 

 2.  Във връзка с даден доклад 

докладчикът и председателят на 

съответната комисия включват в 

приложение към доклада всички 

срещи, които са провели с 

представители на външни интереси, 

свързани с предмета на доклада. 

Or. en 

 

 

 


