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Изменение  312 

Шарл Гьоренс 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0344/2016 

Ричард Корбът 

Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент 

2016/2114(REG) 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Член 168 а (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 или две 

политически групи. 

 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 

ЕП може да оттегли своя подпис, но 

след това не може да го постави 

отново. 

 3.  Когато е необходима 
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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. 

 ------------------------- 

 Хоризонтално привеждане в 

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 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 69, параграф 1 

 Член 81, параграф 2 

Член 105, параграф 6 

 Член 108, параграф 2 

 Член 123, параграф 2 

 Член 150, параграф 2 

 Член 150, параграф 3 

 Член 153, параграф 1 

 Член 169, параграф 1, първа алинея 

 Член 170, параграф 4, първа алинея 

 Член 176, параграф 1 

 Член 188, параграф 1, първа алинея 

 Член 188, параграф 2 

 Член 189, параграф 1, първа алинея 

 Член 190, параграф 1, първа алинея 

 Член 190, параграф 4 

 Член 226, параграф 4 
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 Член 231, параграф 4 

 Член 15, параграф 1, първа алинея 

 Член 38, параграф 2 

 Член 38а, параграф 1 (нов) 

 Член 42, параграф 2, алинея 1а (нова) 

 Член 59, параграф 1 

 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 

 Член 67а, параграф 1 (нов) 

 Член 67а, параграф 2 (нов) 

 Член 67а, параграф 4 (нов) 

 Член 88, параграф 2 

 Член 105, параграф 4 

 Член 106, параграф 4в (нов) 

 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 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 152, параграф 1 

 Член 154, параграф 1 

 Член 174, параграф 5 

 Член 174, параграф 6 
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 Член 180, параграф 1 

 Член 187, параграф 1, първа алинея 

 Приложение XVI, параграф 1в 

 В член 88, параграф 4 и в член 113, 

параграф 4а думите „най-малко от 40 

членове на Парламента“, 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, параграф 1 и в член 

50, параграф 2, първа алинея думите 

„най-малко една десета от членовете 

на комисията“, във всяка граматично 

изменена форма, се заменят с 

„политическа група или членове на 

ЕП, достигащи поне средния праг в 

комисията“, като се извършат 

необходимите граматически промени. 

 В член 73а, параграф 2 и в член 150, 

параграф 1, втора алинея думите 

„политически групи или отделни 

членове на ЕП, които заедно 

съставляват една десета от 

членовете на ЕП“, във всяка 

граматично изменена форма, се 

заменят с „политическа група или 

членове на ЕП, достигащи поне 

средния праг“, като се извършат 

необходимите граматически промени. 

 В член 210а, параграф 4 думите 

„трима членове на комисията“ се 

заменят с „политическа група или 

членове на ЕП, достигащи поне 

средния праг в комисията“, като се 

извършат необходимите 

граматически промени. 

 В)  В член 15, параграф 1 думите 

„най-малко двадесет процента от 

всички членове на Парламента“ се 

заменят с „две политически групи или 

членове на ЕП, достигащи поне 

високия праг“, като се извършат 
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необходимите граматически промени. 

 В член 182, параграф 2 и в член 180а, 

параграф 2 думите „най-малко една 

пета от общия брой на членовете на 

Парламента“ се заменят с „две 

политически групи или членове на ЕП, 

достигащи поне високия праг“, като 

се извършат необходимите 

граматически промени. 

 В член 191, параграф 1 думите 

„политическа група или на най-малко 

четиридесет членове на ЕП“ се 

заменят с „две политически групи или 

членове на ЕП, достигащи поне 

високия праг“, като се извършат 

необходимите граматически промени. 

 В член 204, параграф 2, първа алинея и 

в член 208, параграф 2 думите „една 

шеста от членовете на комисията “ 

или „една шеста от членовете ѝ“, във 

всяка граматично изменена форма, се 

заменят с „две политически групи или 

членове на ЕП, достигащи поне 

високия праг в комисията“, като се 

извършат необходимите 

граматически промени. 

 В член 208, параграф 3 и в член 215, 

параграф 7 думите „една четвърт от 

членовете на комисията“ се заменят 

с „две политически групи или членове 

на ЕП, 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. 

Or. en 
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