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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/364 

Изменение  364 

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 на Европейския парламент 

Приложение I – член 4 – параграф 2 – алинея 1 – буква ж (нова) 

 
Текст в сила Изменение 

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, 

заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/365 

Изменение  365 

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 на Европейския парламент 

Приложение I – член 4 – параграф 3 а (нов) 

 
Текст в сила Изменение 

 3а. В края на всяка година 

членовете на ЕП уведомяват 

председателя за своите доходи и 

имуществено състояние. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/366 

Изменение  366 

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 на Европейския парламент 

Приложение I – член 4 – параграф 4 

 
Текст в сила Изменение 

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, да бъде 

назначен за докладчик в сянка или да 

участва в официална делегация, ако не е 

подал декларация за финансовите си 

интереси, за облагането на доходите 

си и за имущественото си състояние. 

Ако член на ЕП бъде избран или 

назначен на такива длъжности, той 

ги губи, ако не уведоми председателя 

за всяка промяна, имаща отражение 

върху неговата декларация, в срок до 

30 дни от настъпването на 

посочената промяна, съгласно 

параграф 1, или ако не предостави 

годишната си данъчна декларация за 

облагане на доходите и за 

имуществено състояние в 

съответствие с параграф 3а. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/367 

Изменение  367 

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 на Европейския парламент 

Приложение I – член 6 – параграф 1 а (нов) 

 
Текст в сила Изменение 

 В този случай Консултативният 

комитет и другите компетентни 

парламентарни органи контролират 

поведението на бивши членове на ЕП, 

включително използването на 

официалния пропуск, за да се 

предотвратят и избягват каквито и 

да било конфликти на интереси, 

които биха могли да възникнат. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/368 

Изменение  368 

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 на Европейския парламент 

Приложение I – член 7 – параграф 2 – алинея 1 

 
Текст в сила Изменение 

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.  

Консултативният комитет се състои от 

петима членове, определени от 

председателя в началото на неговия 

мандат измежду известни и 

независими експерти по етика, 

избрани чрез публична и открита 

процедура за подбор, проведена от 

комисията по конституционни 

въпроси и комисията по правни 

въпроси. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/369 

Изменение  369 

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 на Европейския парламент 

Приложение I – член 7 – параграф 3 – алинея 1 

 
Текст в сила Изменение 

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.  

Председателят назначава също така в 

началото на мандата си трима резервни 

членове на Консултативния комитет в 

съответствие с процедурата, 

посочена в параграф 2. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/370 

Изменение  370 

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 на Европейския парламент 

Приложение I – член 7 – параграф 4 – алинея 2 

 
Текст в сила Изменение 

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. 

Консултативният комитет може да 

извършва служебни проверки на 

декларациите, подадени от членовете 

на ЕП, за да провери истинността и 

точността на предоставените данни 

и да проучи евентуални 

противоречия. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/371 

Изменение  371 

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 на Европейския парламент 

Приложение I – член 7 – параграф 5 

 
Текст в сила Изменение 

5. Консултативният комитет 

може, след консултация с 

председателя, да се обърне за съвет 

към външни експерти. 

5. На Консултативния комитет се 

предоставят секретариат и 

подходящи средства, за да изпълнява 

той своите задачи. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

7.12.2016 A8-0344/372 

Изменение  372 

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 на Европейския парламент 

Приложение I – член 8 – параграф 1 

 
Текст в сила Изменение 

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 

може да информира за това 

Консултативния комитет. Във всеки 

случай председателят взема 

мотивирано решение. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/373 

Изменение  373 

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 на Европейския парламент 

Приложение I – член 8 – параграф 2 

 
Текст в сила Изменение 

2. Консултативният комитет 

разглежда обстоятелствата по сигнала за 

нарушение и може да изслуша 

заинтересования член на ЕП. Въз основа 

на своите заключения Консултативният 

комитет отправя препоръка до 

председателя за евентуално решение. 

2. Консултативният комитет 

разглежда обстоятелствата по сигнала за 

нарушение и може да изслуша 

заинтересования член на ЕП. Въз основа 

на своите заключения Консултативният 

комитет отправя писмена препоръка до 

председателя за евентуално решение. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/374 

Изменение  374 

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 на Европейския парламент 

Приложение I – член 8 – параграф 3 – алинея 1 

 
Текст в сила Изменение 

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. 

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. Същото мотивирано 

решение се взема от председателя, 

ако той заключи, противно на 

препоръката на Консултативния 

комитет, че няма нарушение на 

Кодекса за поведение. Мотивираното 

решение се оповестява публично. 

Or. en 

 


