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7.12.2016 A8-0344/441 

Изменение  441 

Жуан Ферейра, Хавиер Кусо Пермуй, Марина Албиол Гусман, Анхела Валина, 

София Сакорафа, Николаос Хундис, Рина Роня Кари, Шабиер Бенито Силуага, 

Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, Жуан Пимента Лопеш, Лола Санчес 

Калдентей, Естефания Торес Мартинес, Мигел Виегаш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0344/2016 

Ричард Корбът 

Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент 

2016/2114(REG) 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Глава 6 – Член 188 – параграф 2 

 

Текст в сила Изменение 

2. Връщане за ново разглеждане в 

комисия може също така да бъде 

поискано от политическа група или най-

малко четиридесет членове на ЕП 

преди или по време на гласуване. 

Искането незабавно се поставя на 

гласуване. 

2. Връщане за ново разглеждане в 

комисия може също така да бъде 

поискано от политическа група или най-

малко двадесет и пет членове на ЕП 

преди или по време на гласуване. 

Искането незабавно се поставя на 

гласуване. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

7.12.2016 A8-0344/442 

Изменение  442 

Жуан Ферейра, Хавиер Кусо Пермуй, Марина Албиол Гусман, Анхела Валина, 

София Сакорафа, Николаос Хундис, Шабиер Бенито Силуага, Елеонора Форенца, 

Жуан Пимента Лопеш, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес, 

Мигел Виегаш, Палома Лопес Бермехо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0344/2016 

Ричард Корбът 

Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент 

2016/2114(REG) 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Глава 6 – Член 189 – параграф 1 

 

Текст в сила Изменение 

1. По предложение на председателя или 

по искане на политическа група или на 

най-малко четиридесет членове на ЕП 

разискванията могат да бъдат закрити и 

преди да е изчерпан списъкът на 

изказващите се. Предложението или 

искането се поставя на гласуване 

незабавно. 

1. По предложение на председателя или 

по искане на политическа група или на 

най-малко двадесет и пет членове на 

ЕП разискванията могат да бъдат 

закрити и преди да е изчерпан списъкът 

на изказващите се. Предложението или 

искането се поставя на гласуване 

незабавно. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/443 

Изменение  443 

Жуан Ферейра, Хавиер Кусо Пермуй, Марина Албиол Гусман, Анхела Валина, 

София Сакорафа, Николаос Хундис, Рина Роня Кари, Шабиер Бенито Силуага, 

Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, Жуан Пимента Лопеш, Лола Санчес 

Калдентей, Естефания Торес Мартинес, Мигел Виегаш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0344/2016 

Ричард Корбът 

Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент 

2016/2114(REG) 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Глава 6 – Член 190 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст в сила Изменение 

В началото на разискванията по дадена 

точка от дневния ред политическа група 

или най-малко четиридесет членове на 

ЕП могат да поискат отлагане на 

разискванията за определена дата и час. 

Искането незабавно се поставя на 

гласуване. 

В началото на разискванията по дадена 

точка от дневния ред политическа група 

или най-малко двадесет и пет членове 

на ЕП могат да поискат отлагане на 

разискванията за определена дата и час. 

Искането незабавно се поставя на 

гласуване. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/444 

Изменение  444 

Жуан Ферейра, Хавиер Кусо Пермуй, Марина Албиол Гусман, Анхела Валина, 

София Сакорафа, Николаос Хундис, Рина Роня Кари, Шабиер Бенито Силуага, 

Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, Жуан Пимента Лопеш, Лола Санчес 

Калдентей, Естефания Торес Мартинес, Мигел Виегаш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0344/2016 

Ричард Корбът 

Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент 

2016/2114(REG) 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Глава 6 – Член 190 – параграф 4 – алинея 1 

 

Текст в сила Изменение 

4. Преди или по време на гласуване 

политическа група или най-малко 

четиридесет членове на ЕП могат да 

предложат отлагане на гласуването. 

Искането незабавно се поставя на 

гласуване. 

4. Преди или по време на гласуване 

политическа група или най-малко 

двадесет и пет членове на ЕП могат да 

предложат отлагане на гласуването. 

Искането незабавно се поставя на 

гласуване. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/445 

Изменение  445 

Жуан Ферейра, Хавиер Кусо Пермуй, Марина Албиол Гусман, Анхела Валина, 

София Сакорафа, Николаос Хундис, Шабиер Бенито Силуага, Елеонора Форенца, 

Палома Лопес Бермехо, Жуан Пимента Лопеш, Лола Санчес Калдентей, 

Естефания Торес Мартинес, Мигел Виегаш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0344/2016 

Ричард Корбът 

Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент 

2016/2114(REG) 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Глава 6 – член 191 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст в сила Изменение 

Заседанието може да бъде прекъснато 

или закрито по време на разисквания 

или гласуване, ако Парламентът вземе 

такова решение по предложение на 

председателя или по искане на 

политическа група или на най-малко 

четиридесет членове на ЕП. 

Предложението или искането се поставя 

на гласуване незабавно. 

Заседанието може да бъде прекъснато 

или закрито по време на разисквания 

или гласуване, ако Парламентът вземе 

такова решение по предложение на 

председателя или по искане на 

политическа група или на най-малко 

двадесет и пет членове на ЕП. 

Предложението или искането се поставя 

на гласуване незабавно. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/446 

Изменение  446 

Хавиер Кусо Пермуй, Марина Албиол Гусман, Анхела Валина, Катержина 

Конечна, София Сакорафа, Николаос Хундис, Барбара Спинели, Рина Роня Кари, 

Шабиер Бенито Силуага, Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, Лола Санчес 

Калдентей, Естефания Торес Мартинес, Мигел Виегаш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0344/2016 

Ричард Корбът 

Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент 

2016/2114(REG) 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Глава 1 – Член 199 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст в сила Изменение 

 1 a. Съставът да дадена комисия 

трябва да отразява политическото 

многообразие в Парламента въз 

основа на процедурата, за която е взел 

решение Парламентът в началото на 

парламентарния мандат. 

Пропорционалното разпределение на 

местата в дадена комисия между 

политическите групи и независимите 

членове на ЕП не трябва да се 

отклонява от най-близкото 

съответно цяло число. 

 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. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/447 

Изменение  447 

Жуан Ферейра, Хавиер Кусо Пермуй, Марина Албиол Гусман, Анхела Валина, 

София Сакорафа, Николаос Хундис, Рина Роня Кари, Шабиер Бенито Силуага, 

Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, Жуан Пимента Лопеш, Лола Санчес 

Калдентей, Естефания Торес Мартинес, Мигел Виегаш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0344/2016 

Ричард Корбът 

Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент 

2016/2114(REG) 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Глава 1 – Член 199 – параграф 2 

 

Текст в сила Изменение 

2. Изменения на предложенията на 

Председателския съвет се допускат само 

ако са предложени от най-малко 

четиридесет членове на ЕП. 

Парламентът гласува тези изменения с 

таен вот. 

2. Изменения на предложенията на 

Председателския съвет се допускат само 

ако са предложени от най-малко 

двадесет и пет членове на ЕП. 

Парламентът гласува тези изменения с 

таен вот. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/448 

Изменение  448 

Хавиер Кусо Пермуй, Марина Албиол Гусман, Анхела Валина, София Сакорафа, 

Николаос Хундис, Барбара Спинели, Рина Роня Кари, Костадинка Кунева, 

Шабиер Бенито Силуага, Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, Жуан 

Пимента Лопеш, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес, Мигел 

Виегаш, Стелиос Кулоглу, Жуан Ферейра 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0344/2016 

Ричард Корбът 

Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент 

2016/2114(REG) 

Правилник за дейността на Европейския парламент 

Глава 2 – Член 208 – параграф 1 

 

Текст в сила Изменение 

1. Всеки член на ЕП може да предлага 

изменения за разглеждане в комисия. 

1. Всеки член на ЕП, независимо от 

това към коя комисия принадлежи 

той, може да предлага изменения за 

разглеждане в комисия. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/449 

Изменение  449 

Анхела Валина, Марина Албиол Гусман, Хавиер Кусо Пермуй, Катержина 

Конечна, София Сакорафа, Барбара Спинели, Рина Роня Кари, Димитриос 

Пападимулис, Костадинка Кунева, Шабиер Бенито Силуага, Елеонора Форенца, 

Палома Лопес Бермехо, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес, 

Костас Хрисогонос, Стелиос Кулоглу 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 215 

 

Текст в сила Изменение 

Член 215 Член 215  

Право на петиция Право на петиция 

1. Всеки гражданин на Европейския 

съюз, както и всяко физическо или 

юридическо лице, което има 

местопребиваване или седалище в 

държава-членка, има право да отправи, 

индивидуално или съвместно с други 

граждани или лица, петиция до 

Европейския парламент по въпрос от 

сферите на дейност на Европейския 

съюз, който пряко го засяга. 

1. В съответствие с член 227 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз, всеки гражданин на 

Европейския съюз, както и всяко 

физическо или юридическо лице, което 

има местопребиваване или седалище в 

държава-членка, има право да отправи, 

индивидуално или съвместно с други 

граждани или лица, петиция до 

Европейския парламент по въпрос от 

сферите на дейност на Европейския 

съюз, който пряко го засяга. 

2. Петициите до Европейския 

парламент трябва да съдържат име, 

националност и постоянен адрес на 

всяко от лицата, които ги подават. 

2. Петициите до Европейския 

парламент трябва да съдържат името и 

постоянния адрес на всяко от лицата, 

които ги подават. 

  

3. Когато дадена петиция е подписана от 

няколко физически или юридически 

лица, подписалите определят свой 

представител и заместник-

представители, които за целите на 

настоящия дял се считат за вносители на 

3. Когато дадена петиция е подписана от 

няколко физически или юридически 

лица, подписалите определят свой 

представител и заместник-

представители, които за целите на 

настоящия дял се считат за вносители на 
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петицията. петицията. 

Ако такива лица не бъдат определени, за 

вносител на петицията се счита първото 

подписало я лице или друго подходящо 

лице. 

Ако такива лица не бъдат определени, за 

вносител на петицията се счита първото 

подписало я лице или друго подходящо 

лице. 

4.  Всеки вносител на петиция може 

по всяко време да оттегли подкрепата си 

за петицията. 

4.  Всеки вносител на петиция може 

по всяко време да оттегли подкрепата си 

за петицията. 

След като всички вносители оттеглят 

подкрепата си, петицията става 

нищожна. 

В случай че всички вносители на 

петицията оттеглят подписите си в 

нейна подкрепа, петицията става 

нищожна. 

5.  Петициите трябва да бъдат 

написани на официален език на 

Европейския съюз. 

5.  Петициите трябва да бъдат 

написани на официален език на 

Европейския съюз. 

Петициите, написани на друг език, се 

разглеждат само когато вносителят им е 

приложил превод на официален език. В 

кореспонденцията на Парламента с 

вносителя на петицията се използва 

официалният език, на който е съставен 

преводът. 

Петициите, написани на друг език, се 

разглеждат само когато вносителят им е 

приложил превод на официален език. В 

кореспонденцията на Парламента с 

вносителя на петицията се използва 

официалният език, на който е съставен 

преводът. 

Бюрото може да вземе решение 

петициите и кореспонденцията с 

вносителите на петиции да се съставят 

на други езици, които се използват в 

държава-членка. 

Бюрото може да вземе решение 

петициите и кореспонденцията с 

вносителите на петиции да се съставят 

на други езици, които съгласно 

конституционния ред на 

съответната държава членка имат 

статус на официални езици във 

всички части на нейната територия. 

 5а.  Петиции може да се внасят по 

пощата или посредством портала за 

петиции, който следва да бъде 

предоставен на разположение на 

уебсайта на Парламента и който 

следва да напътства вносителя, за да 

може той да оформи петицията си 

по начин, който е в съответствие с 

параграфи 1 и 2. 

 5б. Ако бъдат получени няколко 

петиции по сходен въпрос, те може 

да бъдат разгледани с предимство. 

6.  Петициите се вписват в регистър 

по реда на тяхното постъпване, ако 

6.  Петициите се вписват в регистър 

по реда на тяхното постъпване, ако 
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отговарят на изискванията, предвидени 

в параграф 2; петициите, които не 

отговарят на изискванията, се оставят 

без разглеждане и техният вносител се 

уведомява за причините за това. 

отговарят на изискванията, предвидени 

в параграф 2; петициите, които не 

отговарят на изискванията, се оставят 

без разглеждане и техният вносител се 

уведомява за причините за това. 

7.  Вписаните в регистъра петиции 

се изпращат от председателя на 

Парламента на компетентната комисия, 

която първо се произнася по 

допустимостта на петицията в 

съответствие с член 227 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз. 

7.  Вписаните в регистъра петиции 

се изпращат от председателя на 

Парламента на компетентната комисия, 

която първо се произнася по 

допустимостта на петицията в 

съответствие с член 227 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз. 

Ако компетентната комисия не успее да 

постигне единодушие по допустимостта 

на петицията, тя се обявява за 

допустима по искане на най-малко една 

четвърт от членовете на комисията. 

Ако компетентната комисия не успее да 

постигне единодушие по допустимостта 

на петицията, тя се обявява за 

допустима по искане на най-малко една 

четвърт от членовете на комисията. 

8.  Петициите, обявени за 

недопустими от комисията, се оставят 

без разглеждане; техните вносители се 

уведомяват за взетото решение и за 

мотивите за него. По възможност могат 

да се препоръчат алтернативни средства 

за защита. 

8.  Петициите, обявени за 

недопустими от комисията, се оставят 

без разглеждане; техните вносители се 

уведомяват за взетото решение и за 

мотивите за него. По възможност могат 

да се препоръчат алтернативни средства 

за защита. 

9. По правило, след вписването им 

в регистъра, петициите стават 

обществено достъпни документи и 

Парламентът може да публикува името 

на вносителя и съдържанието на 

петицията по съображения за 

прозрачност. 

9. След вписването им в регистъра, 

петициите стават обществено достъпни 

документи и Парламентът може да 

публикува името на вносителя, 

евентуалните съвносители и 

подкрепящи петицията лица и 

съдържанието на петицията по 

съображения за прозрачност. 

Вносителят, съвносителите и 

подкрепящите петицията лица 

съответно биват информирани. 

10.  Независимо от разпоредбите на 

параграф 9, вносителят на петиция може 

да поиска името му да бъде запазено в 

тайна с оглед защита на 

неприкосновеността на неговия личен 

живот, в който случай Парламентът е 

длъжен да се съобрази с искането. 

10.  Независимо от разпоредбите на 

параграф 9, вносителят на петиция 

съвносител или лице , подкрепящо 

петицията, може да поиска името му 

да бъде запазено в тайна с оглед защита 

на неприкосновеността на неговия 

личен живот, в който случай 

Парламентът е длъжен да се съобрази с 

искането. 

Когато твърденията, съдържащи се в Когато твърденията, съдържащи се в 
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петицията не могат да бъдат проверени 

по причини, свързани с анонимността на 

вносителя, се иска мнението му относно 

последващите действия, които да бъдат 

предприети. 

петицията не могат да бъдат проверени 

по причини, свързани с анонимността на 

вносителя, се иска мнението му относно 

последващите действия, които да бъдат 

предприети. 

 10а. С цел да се защитят правата 

на трети страни, Парламентът 

може по собствена инициатива или 

по искане на съответната трета 

страна да осигури анонимност на 

петицията и/или на други данни, 

съдържащи се в нея, ако сметне това 

за целесъобразно.  

11.  Вносителят може да поиска 

петицията му да бъде разгледана в 

условията на поверителност, в който 

случай Парламентът взема 

подходящи предпазни мерки, за да 

гарантира, че съдържанието ѝ няма 

да стане публично достояние. 

Вносителят на петицията бива 

информиран точно при какви условия 

ще се прилага настоящата 

разпоредба. 

 

12.  Ако комисията счете за 

необходимо, тя може да отнесе 

въпроса до омбудсмана. 

 

13.  Петициите, адресирани до 

Парламента от физически или 

юридически лица, които не са нито 

граждани на Европейския съюз, нито 

имат местопребиваване или седалище в 

държава-членка, се регистрират отделно 

и се оставят без движение. 

Председателят изпраща всеки месец 

справка за такива петиции, получени 

през предходния месец, посочваща 

техния предмет, до компетентната 

комисия по петиции, която може да 

поиска да се запознае с онези от тях, 

които желае да разгледа. 

13.  Петициите, адресирани до 

Парламента от физически или 

юридически лица, които не са нито 

граждани на Европейския съюз, нито 

имат местопребиваване или седалище в 

държава-членка, се регистрират отделно 

и се оставят без движение. 

Председателят изпраща всеки месец 

справка за такива петиции, получени 

през предходния месец, посочваща 

техния предмет, до компетентната 

комисия по петиции, която може да 

поиска да се запознае с онези от тях, 

които желае да разгледа. 

Or. en 
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Изменение  450 

Анхела Валина, Марина Албиол Гусман, Хавиер Кусо Пермуй, Катержина 

Конечна, София Сакорафа, Барбара Спинели, Рина Роня Кари, Димитриос 

Пападимулис, Костадинка Кунева, Шабиер Бенито Силуага, Костас Хрисогонос, 

Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, Лола Санчес Калдентей, Естефания 

Торес Мартинес, Стелиос Кулоглу 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 216 

 

Текст в сила Изменение 

Член 216 Член 216  

Разглеждане на петициите Разглеждане на петициите 

1.  Допустими петиции се 

разглеждат от компетентната комисия в 

хода на обичайната ѝ дейност чрез 

разискване на редовно заседание или 

посредством писмена процедура. 

Вносителите на петиции могат да бъдат 

поканени за участие в заседание на 

комисията, ако тяхната петиция е 

предмет на разискването, или ако те 

поискат да присъстват. Правото на 

изказване се дава на вносителите на 

петиции по преценка на председателя. 

1.  Допустими петиции се 

разглеждат от компетентната комисия в 

хода на обичайната ѝ дейност чрез 

разискване на редовно заседание или 

посредством писмена процедура. 

Вносителите на петиции могат да бъдат 

поканени за участие в заседание на 

комисията, ако тяхната петиция е 

предмет на разискването, или ако те 

поискат да присъстват. Правото на 

изказване се дава на вносителите на 

петиции по преценка на председателя. 

2.  Във връзка с допустима петиция 

комисията може да реши да изготви 

доклад по собствена инициатива 

съгласно член 52, параграф 1 от 

Правилника за дейността или да 

внесе в Парламента кратко предложение 

за резолюция, при условие че няма 

възражения от страна на 

Председателския съвет. Такива 

предложения за резолюции се включват 

в дневния ред на месечна сесия, 

провеждаща се не по-късно от осем 

2. Във връзка с допустима петиция 

комисията може да реши да внесе в 

Парламента кратко предложение за 

резолюция, при условие че Съветът на 

председателите на комисии е 

информиран и няма възражения от 

страна на Председателския съвет. 

Такива предложения за резолюции се 

включват в дневния ред на месечна 

сесия, провеждаща се не по-късно от 

осем седмици след приемането им в 

комисия. Те се поставят на единно 
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седмици след приемането им в комисия. 

Те се поставят на единно гласуване и 

без разисквания, освен ако 
Председателският съвет реши по 

изключение да приложи член 151 от 

Правилника за дейността. 

гласуване. Председателският съвет 

може да предложи да се приложи 

член 151 от Правилника за дейността, 

като в противен случай те се 

приемат без разисквания. 

Съгласно член 53 и приложение VI 

комисията може да иска становища 

от други комисии със специална 

компетентност по разглеждания 

въпрос. 

 

3. Когато докладът се отнася по-

конкретно до прилагането или 

тълкуването на правото на Съюза, или 

до предложения за промени в 

действащото законодателство, 

комисията, компетентна по предмета на 

предложението, се асоциира в 

съответствие с член 53, параграф 1 и 

член 54, първо и второ тире. Водещата 

комисия приема без гласуване 

предложенията за части от 

предложението за резолюция, получено 

от компетентна по предмета на 

предложението комисия, които се 

отнасят до прилагането или тълкуването 

на правото на Съюза, или до промени в 

действащото законодателство. Ако 

водещата комисия не приеме тези 

предложения, асоциираната комисия 

може да ги внесе направо в парламента. 

3. Ако комисията възнамерява да 

изготви доклад по собствена 

инициатива съгласно член 52, 

параграф 1, който е във връзка с 

допустима петиция и се отнася по-

конкретно до прилагането или 

тълкуването на правото на Съюза, или 

до предложения за промени в 

действащото законодателство, 

комисията, компетентна по предмета на 

предложението, се асоциира в 

съответствие с член 53, параграф 1 и 

член 54, първо и второ тире. Водещата 

комисия приема без гласуване 

предложенията за части от 

предложението за резолюция, получено 

от компетентна по предмета на 

предложението комисия, които се 

отнасят до прилагането или тълкуването 

на правото на Съюза, или до промени в 

действащото законодателство. Ако 

водещата комисия не приеме тези 

предложения, асоциираната комисия 

може да ги внесе направо в парламента. 

4. Създава се електронен 

регистър, чрез който гражданите 
могат да подкрепят или да оттеглят 

подкрепата си за вносителя на дадена 

петиция, като положат своя 

електронен подпис под петициите, 

които са обявени за допустими и 

вписани в регистъра. 

4.  Отделни лица могат да 

подкрепят с подписа си дадена 

допустима петиция или да оттеглят 

подкрепата си за петицията на 

Портала за петиции, който следва да 

бъде предоставен на разположение на 

уебсайта на Парламента, 

5. При извършване на проверки по 

петиции, установяване на факти или 

търсене на решения комисията може 
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да организира констативни 

посещения в засегнатата от 

петицията държава-членка или 

регион. 

Докладите за посещенията се 

съставят от участниците в тях. 

След одобрение от комисията, те се 

изпращат до председателя на 

Парламента. 

 

Констативните посещения и 

докладите за тези посещения имат за 

единствена цел да осигурят 

необходимата информация на 

комисията, която да ѝ позволи да 

продължи с разглеждането на 

петицията. Отговорност за 

съставянето на тези доклади носят 

единствено участниците в 

посещението, които се стремят да 

постигнат единодушие. При 

невъзможност за единодушно 

решение, докладът трябва да 

съдържа различните фактически 

констатации или оценки. Докладът 

се внася в комисията за одобрение с 

единно гласуване, освен ако 

председателят не обяви, когато е 

целесъобразно, че могат да се внесат 

изменения към части от доклада. 

Член 56 не се прилага за тези доклади, 

нито пряко, нито mutatis mutandis. В 

случай че комисията не ги одобри, 

докладите не се изпращат до 

председателя на Парламента. 

 

6.  Парламентарната комисия може 

да поиска съдействие от Комисията, по-

специално чрез информация относно 

прилагането или спазването на правото 

на Съюза, както и чрез предоставяне на 

каквато и да било информация или 

документи, имащи отношение към 

петицията. Представители на Комисията 

са поканени да участват в заседанията 

на парламентарната комисия. 

6.  Парламентарната комисия може 

да поиска съдействие от Комисията, по-

специално чрез информация относно 

прилагането или спазването на правото 

на Съюза, както и чрез предоставяне на 

каквато и да било информация или 

документи, имащи отношение към 

петицията. Представители на Комисията 

са поканени да участват в заседанията 

на парламентарната комисия. 

7.  Парламентарната комисия може 

да поиска от председателя на 

7.  Парламентарната комисия може 

да поиска от председателя на 
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Парламента да изпрати становището 

или препоръката ѝ на Комисията, 

Съвета или съответния орган на 

държавата-членка с оглед предприемане 

на действия или даване на отговор. 

Парламента да изпрати становището 

или препоръката ѝ на Комисията, 

Съвета или съответния орган на 

държавата-членка с оглед предприемане 

на действия или даване на отговор. 

8.  На всеки шест месеца 

комисията информира Парламента за 

резултата от нейните разисквания. 

8.  Комисията докладва ежегодно 

на Парламента за резултата от нейните 

разисквания и, когато е целесъобразно, 

за мерките, предприети от Съвета 

или от Комисията по отношение на 

петициите, които Парламентът е 

отнесъл до тях. 

По-специално, комисията уведомява 

Парламента за мерките, предприети 

от Съвета или от Комисията по 

отношение на петициите, които 

Парламентът е отнесъл до тях. 

 

Вносителят на петицията бива 

уведомен за взетото от комисията 

решение и мотивите за него. 

 

Когато завърши разглеждането на 

допустима петиция, процедурата по 

разглеждане на петицията се обявява за 

приключена и вносителят ѝ бива 

уведомен за това. 

Когато завърши разглеждането на 

допустима петиция, процедурата по 

разглеждане на петицията се обявява за 

приключена с решение на комисията. 

 9a. Вносителят на петицията 

бива информиран за всички имащи 

отношение решения, взети от 

комисията и за основанията за тях, 

включително когато неговата 

петиция е била включена в списък Б. 

 9б. Дадена петиция може отново 

да бъде отворена за разглеждане с 

решение на комисията, ако имащи 

отношение нови факти, свързани с 

петицията, бъдат представени на 

вниманието на комисията и това 

бъде поискано от вносителя на 

петицията. 

 9в. С мнозинство от своите 

членове комисията приема насоки за 

обработката на петициите в 

съответствие с настоящия 

Правилник за дейността. 
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Or. en 

 

 


