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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/343 

Изменение  343 

Изабела Адинолфи, Фабио Масимо Касталдо, Давид Борели 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0344/2016 

Ричард Корбът 

Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Парламента 

2016/2114(REG) 

 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Глава 4 – член 167 – параграф 1 

 
Текст в сила Изменение 

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 

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. 

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 

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, а причината за 

непредприемането на действие се 

оповестява публично. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/344 

Изменение  344 

Изабела Адинолфи, Фабио Масимо Касталдо, Давид Борели, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0344/2016 

Ричард Корбът 

Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Парламента 

2016/2114(REG) 

 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Глава 5 – член 168 – параграф 3 – алинея 2 – тълкуване 

 
Текст в сила Изменение 

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. 

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. Вратите на пленарната зала не 

се затварят. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/345 

Изменение  345 

Изабела Адинолфи, Фабио Масимо Касталдо, Давид Борели, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0344/2016 

Ричард Корбът 

Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Парламента 

2016/2114(REG) 

 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Глава 5 – член 173 – параграф 2 – алинея 1 

 
Текст в сила Изменение 

Комисията може да препоръча всички 

или някои изменения да бъдат 

поставени на гласуване "ан блок", да 

бъдат приети, отхвърлени или 

анулирани. 

Комисията може да препоръча, чрез 

поименно гласуване, всички или някои 

изменения да бъдат поставени на 

гласуване "ан блок", да бъдат приети, 

отхвърлени или анулирани. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/346 

Изменение  346 

Изабела Адинолфи, Фабио Масимо Касталдо, Давид Борели, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0344/2016 

Ричард Корбът 

Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Парламента 

2016/2114(REG) 

 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Глава 5 – член 178 – параграф 1 

 
Текст в сила Изменение 

1. Обикновено в Парламента се 

гласува с вдигане на ръка. 

1. Обикновено в Парламента се 

гласува поименно. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/347 

Изменение  347 

Изабела Адинолфи, Фабио Масимо Касталдо, Давид Борели, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0344/2016 

Ричард Корбът 

Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Парламента 

2016/2114(REG) 

 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Глава 5 – член 178 – параграф 2 

 
Текст в сила Изменение 

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. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/348 

Изменение  348 

Изабела Адинолфи, Фабио Масимо Касталдо, Давид Борели 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0344/2016 

Ричард Корбът 

Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Парламента 

2016/2114(REG) 

 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Глава 5 – член 179 – параграф 1 – уводна част 

 
Текст в сила Изменение 

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. 

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. 

Or. en 



 

AM\1112146BG.docx  PE596.594v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/349 

Изменение  349 

Изабела Адинолфи, Фабио Масимо Касталдо, Давид Борели 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0344/2016 

Ричард Корбът 

Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Парламента 

2016/2114(REG) 

 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Глава 5 – член 180 – параграф 1 – алинея 1 

 
Текст в сила Изменение 

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. 

В допълнение към случаите, предвидени 

в член 117, параграф 2, 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. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/350 

Изменение  350 

Изабела Адинолфи, Фабио Масимо Касталдо, Давид Борели, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0344/2016 

Ричард Корбът 

Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Парламента 

2016/2114(REG) 

 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Глава 5 – член 182 – параграф 1 – алинея 1 

 
Текст в сила Изменение 

В случаите на назначения се провежда 

тайно гласуване, без да се накърняват 

разпоредбите на член 15, параграф 1, 

член 199, параграф 1 и член 204, 

параграф 2, алинея втора. 

В случаите на назначения, ако са 

внесени от мнозинството от всички 

членове на Парламента, освен в 

случай на избор на председателя на 

Комисията, се провежда тайно 

гласуване, без да се накърняват 

разпоредбите на член 15, параграф 1, 

член 199, параграф 1 и член 204, 

параграф 2, алинея втора.  

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/351 

Изменение  351 

Изабела Адинолфи, Фабио Масимо Касталдо, Давид Борели, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0344/2016 

Ричард Корбът 

Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Парламента 

2016/2114(REG) 

 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Глава 5 – член 182 – параграф 3 

 
Текст в сила Изменение 

3. Искане за тайно гласуване има 

предимство пред искане за поименно 

гласуване. 

3. Искане за тайно гласуване има 

предимство пред искане за поименно 

гласуване, освен в случай на избор на 

председателя на Комисията. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/352 

Изменение  352 

Изабела Адинолфи, Фабио Масимо Касталдо, Давид Борели 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0344/2016 

Ричард Корбът 

Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Парламента 

2016/2114(REG) 

 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Глава 1 – член 201 – параграф 5 

 
Текст в сила Изменение 

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 Бюрото на 

Парламента всяка комисия може да 

възложи на членове на ЕП, избрани при 

зачитане на състава на 

парламентарните групи, 
осъществяването на проучвателна или 

информационна мисия. 

Or. en 

 


