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Изменение на член 49, параграф 2 (внасяне от комисия на изменения относно 
хоризонталните принципи)

Изменение 1

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 49 – параграф 2

Текст в сила Изменение

2. В случай на документи от 
законодателен характер по смисъла на 
член 43, параграф 1, становището се 
изразява в проектоизменения към 
текста, с който комисията е била 
сезирана, придружени при 
необходимост с кратка обосновка. 
Обосновките се изготвят от докладчика 
по становището и не се подлагат на 
гласуване. При необходимост 
подпомагащата комисията може да 
изложи накратко в писмен вид 
обосновка на становището като цяло.

2. В случай на документи от 
законодателен характер по смисъла на 
член 43, параграф 1, становището се 
изразява в проектоизменения към 
текста, с който комисията е била 
сезирана, придружени при 
необходимост с кратка обосновка. 
Обосновките се изготвят от докладчика 
по становището и не се подлагат на 
гласуване. При необходимост 
подпомагащата комисията може да 
изложи накратко в писмен вид 
обосновка на становището като цяло.

В случай на незаконодателни текстове 
становището се изразява в предлагане 
на промени към отделни части от 
предложението за резолюция, внесено 
от водещата комисия.

В случай на незаконодателни текстове 
становището се изразява в предлагане 
на промени към отделни части от 
предложението за резолюция, внесено 
от водещата комисия.

Водещата комисия подлага 
проектоизмененията или предложенията 
за промени на гласуване.

Становищата се ограничават единствено 
до сферата на компетентност на 
подпомагащата комисия.

При условие че внасяните изменения 
целят гарантирано спазване на 
общите принципи, посочени в членове 
7—15 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, и че са свързани с 
компетентността на комисията 
съгласно приложение VІІ, последната 
може да приема и внася изменения 
към доклада на водещата комисия, 
вместо да изготвя становище.
Водещата комисия подлага 
проектоизмененията или предложенията 
за промени на гласуване.

Становищата и тези изменения се 
ограничават единствено до сферата на 
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компетентност на подпомагащата 
комисия.

Or. en

Обосновка

Членове 7—15 от Договора за функционирането на Европейския съюз постановяват, 
че при определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът 
трябва да взема предвид известен брой основни принципи (равенство между половете, 
опазване на околната среда, здравеопазване и др.). За да се гарантира, че тези 
хоризонтални принципи се вземат предвид при изготвянето на европейското 
законодателство, съответната комисия следва да има възможност да внася 
изменения, вместо да изготвя становище.

Освен това приемането на такава процедура би намалило общото работно 
натоварване на комисията.


