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BG Единство в многообразието BG 

8.12.2016 A8-0344/459 

Изменение  459 

Ричард Корбът 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0344/2016 

Ричард Корбът 

Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент 

2016/2114(REG) 

Предложение за решение 

Параграф 7 

 

Предложение за решение Изменение 

7. посочва, че измененията на 

Правилника за дейността влизат в сила 

на първия ден от месечната сесия след 

сесията, през която той е бил приет, с 

изключение на член 212, параграф 2 

относно състава на 

междупарламентарните делегации, 

който влиза в сила за съществуващите 

делегации при откриването на първата 

сесия след следващите избори за 

Европейски парламент, които ще се 

проведат през 2019 г.; 

7. посочва, че измененията на 

Правилника за дейността влизат в сила 

на първия ден от месечната сесия след 

сесията, през която са били приети, с 

изключение на: 

 
а) измененията на член 212, 

параграфи 1 и 2 относно състава 

на междупарламентарните 

делегации, които влизат в сила за 

съществуващите делегации при 

откриването на първата сесия след 

следващите избори за Европейски 

парламент, които ще се проведат 

през 2019 г.; 

 
б) измененията на член 199 

относно състава на комисиите, 

които влизат в сила при 

откриването на първата сесия 

след следващите избори за 

Европейски парламент, които ще 

се проведат през 2019 г.; 

 
в) заличаването на член 200 

относно заместниците, което 

влиза в сила при откриването на 

първата сесия след следващите 
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избори за Европейски парламент, 

които ще се проведат през 

2019 г. 

 
Настоящите ред и условия за избор на 

членове на анкетни комисии и 

специални комисии остават в сила до 

откриването на първата сесия след 

следващите избори за Европейски 

парламент, които ще се проведат 

през 2019 г., независимо от 

измененията на член 196, член 197, 

параграф 1 и член 198, параграф 3. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

8.12.2016 A8-0344/460 

Изменение  460 

Райнер Виланд, Дьорд Шьопфлин  

от името на групата PPE 

Ричард Корбът 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0344/2016 

Ричард Корбът 

Цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент 

2016/2114(REG) 

Предложение за решение 

Параграф 8 a (нов) 

 

Предложение за решение Изменение 

 8a. критикува представянето на 

статистически данни относно 

обяснения на вота, изказвания на 

пленарни заседания, парламентарни 

въпроси, изменения и предложения за 

резолюции на уебсайта на 

Парламента, които чрез платформи 

като MEPRanking изглежда са 

предназначени да докажат кои 

членове на Парламента са 

предполагаемо „активни“; призовава 

Бюрото на Парламента да 

преустанови предоставянето на 

необработени цифри в 

статистическа форма и да вземе под 

внимание по-подходящи критерии за 

определяне на даден член на ЕП като 

„активен“; 

 

Or. en 

 

 


