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BG Единство в многообразието BG 

8.12.2016 A8-0344/305 

Изменение  305 

Райнер Виланд, Дьорд Шьопфлин 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0344/2016 

Ричард Корбът 

Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент 

2016/2114(REG) 

 

Правилник на Европейския парламент 

Глава 6 – Член 73 а (нов) 

 
Текст в сила Изменение 

 Член 73 а  

 Член 73 г 

 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, които желаят да участват. 

 2. Всеки документ, предназначен за 

обсъждане по време на заседание със 

Съвета и Комисията („триалог“), се 

разпраща на преговарящия екип най-

малко 48 часа, а в неотложни случаи – 

най-малко 24 часа, преди началото на 

триалога. 

 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 
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координаторите на комисията. 

 4. Ако преговорите доведат до 

временно споразумение, 

компетентната комисия се уведомява 

незабавно. Документите, отразяващи 

резултатите от окончателния 

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. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

8.12.2016 A8-0344/306 

Изменение  306 

Райнер Виланд, Дьорд Шьопфлин 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0344/2016 

Ричард Корбът 

Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент 

2016/2114(REG) 

 

Правилник на Европейския парламент 

Глава 1 – Член 117 – параграф 2 

 
Текст в сила Изменение 

Парламентът избира председателя на 

Комисията с мнозинство от всички свои 

членове. 

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 тайно. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/307 

Изменение  307 

Райнер Виланд, Дьорд Шьопфлин 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0344/2016 

Ричард Корбът 

Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент 

2016/2114(REG) 

 

Правилник на Европейския парламент 

Глава 1 – Член 198 – параграф 3 

 
Текст в сила Изменение 

  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 броя на нейните членове. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/308 

Изменение  308 

Райнер Виланд, Дьорд Шьопфлин 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0344/2016 

Ричард Корбът 

Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент 

2016/2114(REG) 

 

Правилник на Европейския парламент 

Глава 1 – член 199 – параграф 1 – алинея 1 – буква а (нова) 

 
Текст в сила Изменение 

 a) 1a. Доколкото е възможно, 

съставът на комисиите отразява 

състава на Парламента. 

Разпределението на местата в дадена 

комисия между политическите групи 

трябва да бъде най-близкото цяло 

число над пропорционалното 

изчисление 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 

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 политическите групи. 

 1в. Ако вследствие на промяна на 

политическата група на член на ЕП 

се наруши пропорционалното 

разпределение на местата в дадена 

комисия, предвидено в параграф 1а, и 

ако не бъде постигнато споразумение 
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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 или 

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 – и 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 

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, се извършва преди края 

на разискванията или преди началото 
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на гласуването по точката или 

точките от дневния ред, за които 

пълноправният член бива заместван. 

 В съответствие с настоящия член: 

 – качеството на пълноправен член 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.) 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/309 

Изменение  309 

Райнер Виланд, Дьорд Шьопфлин 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0344/2016 

Ричард Корбът 

Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент 

2016/2114(REG) 

 

Правилник на Европейския парламент 

Глава 3 – Член 212 – параграф 2 

 
Текст в сила Изменение 

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 119, 

параграфи 1г, 1д и 1е се прилагат 

mutatis mutandis. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/310 

Изменение  310 

Манфред Вебер 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0344/2016 

Ричард Корбът 

Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент 

2016/2114(REG) 

 

Правилник на Европейския парламент 

Глава 4 – Член 32 – параграф 1 – алинея 1 

 
Текст в сила Изменение 

  

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/311 

Изменение  311 

Манфред Вебер 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0344/2016 

Ричард Корбът 

Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент 

2016/2114(REG) 

 

Правилник на Европейския парламент 

Глава 4 – Член 32 – параграф 1 – алинея 1 – тълкуване 

 
Текст в сила Изменение 

  

Or. en 

 


