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SHORT JUSTIFICATION

Your draftsman agrees on the whole with the approach taken by the rapporteur of the 
committee responsible. One of the primary obligations of the European Parliament is to 
improve its procedures and its internal legislative techniques in order to speed up the 
processing of simplification dossiers. 

Nevertheless, this effort must not detract from the procedures laid down in primary law, 
especially the codecision procedure where the role of Parliament is of the highest importance 
owing to its democratic contribution to the decision-making process of the EU. In short, this 
means that any amendments to Parliament's internal procedures must comply with the 
relevant provisions of the Treaties.

Your draftsman suggests, therefore, certain modifications of the Rules of Procedure which 
should be taken into consideration with a view to ensuring that the goals of simplification are 
sufficiently credible and easy to be attained.

Revision of Rule 80 seems necessary in order to streamline the mechanism for the adoption of 
codifications in the light of the commitments entered into by all relevant stakeholders with 
regard to the simplification process. The amended Rule 80 will enable the Committee on 
Legal Affairs to examine the scope of a codification proposal and refer it directly to the 
Plenary if it does not contain any substantive changes. If it does, the Committee will propose 
the rejection of the Commission proposal. 

A new Rule 80a should then be introduced in order to provide a specific procedure for 
recasting legislative texts. As already stated in the EP Resolution on a Strategy for 
simplification of the regulatory environment, recasting is, along with codification, one of the 
primary means of simplifying the acquis communautaire and should be used as widely as 
possible. 

New Rule 80a will therefore empower the Committee on Legal Affairs to examine any 
recasting proposals. Each proposal will be referred to the committee responsible for 
consideration, which will enjoy special amending powers depending on the outcome of the 
Legal Affairs Committee's examination.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва Комисията по конституционни въпроси, като 
водеща комисия, да включи в доклада си следните изменения:

Настоящ текст Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
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Член 80, параграф 1

1. Когато Парламентът е сезиран с 
предложение на Комисията за официална 
кодификация на общностното 
законодателство, предложението се 
изпраща за разглеждане от комисията по 
правни въпроси. Ако се установи, че 
предложението не предполага 
съществена промяна в действащото 
общностно законодателство, се 
прилага процедурата, предвидена в член 
43.

1. Когато Парламентът е сезиран с 
предложение на Комисията за официална 
кодификация на общностното 
законодателство, предложението се 
изпраща за разглеждане от комисията по 
правни въпроси. Последната го 
разглежда, за да се увери, че 
предложението не е нищо повече от 
чиста кодификация, която не съдържа 
съществени промени.

Justification

This amendment aims at simplifying the processing of codification proposals within the 
committee responsible for legal affairs, by means of a clearer text and a stricter procedure, 
for deleting any reference to Rule 43 would avoid needless complexity at the committee level 
and, at the same time, would leave the present prerogatives of the plenary unchanged. As a 
result, the first phase of the procedure, which will take place within the Committee on Legal 
Affairs, will be simpler and more effective.

Изменение 2
Член 80, параграф 2

2. Председателят на компетентната 
комисия или определеният от тази 
комисия докладчик може да участват в 
разглеждането и изработването на 
предложението за кодификация. При 
необходимост, компетентната 
комисия може да изрази становището 
си предварително.

2. Комисията по правни въпроси може 
да поиска становище от 
компетентната комисия.

Justification

The proposed change concerns the possibility for the Committee on Legal Affairs to ask the 
committee responsible for an opinion as an element of assessment while examining the 
proposal for codification. This amendment reflects the practice currently followed and, in any 
case, would let the committee responsible intervene by means of an opinion, if requested. As a 
result, the first phase of the procedure, to be followed within the Committee on Legal Affairs, 
will be simpler and stricter.

Изменение 3



AD\646194BG.doc 5/8 PE 378.778v03-00

BG

Член 80, параграф 3

3. Независимо от разпоредбите на член 
43, параграф 3, опростената процедура 
не може да се прилага за предложение 
за официална кодификация, когато 
мнозинството от членовете на 
комисията по правни въпроси или на 
компетентната комисия са против 
нейното прилагане.

3. Ако Комисията по правни въпроси 
стигне до заключението, че 
предложението не съдържа никаква 
съществена промяна в общностното 
законодателство, тя го предава на 
парламента за одобрение с едно 
гласуване, като се считат за 
недопустими каквито и да е изменения 
в текста на предложението.

Justification

Rules 43 and 131, which deal with the 'simplified procedure' and the 'procedure in plenary 
without amendment and debate' respectively, contain provisions enabling the proposal to be 
open to amendment. Any such possibility is, however, at variance with the whole concept of 
codification, and incompatible with the existing interinstitutional agreement on the subject, 
and in particular paragraph 6 thereof, from which it can be deduced that the intention of 
Parliament and the Council is to commit themselves not to make any substantive changes to 
codification proposals.

Изменение 4
Член 80, параграф 3 а (нов)

3а Ако комисията по правни въпроси 
стигне до заключение, че 
предложението съдържа съществени 
промени в общностното 
законодателство, тя предлага 
отхвърляне на предложението.

Justification

Rejecting the proposal would appear to be a more sensible solution than reverting to the 
normal procedure. If the Commission proposal fails to comply with the codification rules, 
surely it is more logical, in the context of simplification, to refer the proposal back to the 
Commission and ask it to 'rethink' its proposal (for example, by replacing it with a recasting 
proposal) than to burden the Parliament with additional work.

Изменение 5
Член 80 а (нов)

Член 80а
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Преработване
1. Когато Парламентът е сезиран с 
предложение на Комисията за 
официално преработване на 
общностното законодателство, то се 
изпраща за разглеждане от Комисията 
по правни въпроси. Предложение за 
официално преработване на 
общностното законодателство 
означава предложение за приемането 
на правен акт, съставляващ единен 
текст, който включва съществени 
промени в съществуващи правни 
актове и същевременно кодифицира 
онези техни разпоредби, които се 
предвижда да останат непроменени. 
Новият правен акт заменя и отменя 
по-ранните актове.
2. Ако Комисията по правни въпроси 
стигне до заключение, че 
предложението не съдържа други 
съществени промени в общностното 
законодателство, освен ясно 
упоменатите като такива в самото 
предложение, тя уведомява 
председателя, който, съгласно член 40, 
изпраща въпросното предложение на 
компетентната комисия за 
разглеждане по нормалната процедура 
за законодателни предложения. В този 
случай и при условията, определени в 
членове 150 и 151, са допустими 
изменения в предложението, само ако 
те засягат частите от 
предложението, съдържащи 
съществени промени. Следователно, 
изменения в разпоредбите, които се 
предвижда да останат непроменени, са 
недопустими.
3. Председателят на водещата 
комисия може все пак да допусне 
такива изменения, когато са внесени 
от отделни членове на ЕП и ако това 
се налага от обективни съображения 
за последователност на текста в 
съответствие със съществените 
изменения. Същото правило се прилага, 
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с необходимите промени, към пленарни 
заседания.

4. Ако Комисията по правни въпроси 
стигне до заключение, че предложението 
съдържа и други съществени промени, 
освен ясно упоменатите в самото 
предложение като такива, тя предлага 
отхвърляне на предложението.

Justification

Rejecting the proposal would appear to be a more sensible solution than reverting to the 
normal procedure. If the Commission proposal fails to comply with the codification rules, 
surely it is more logical, in the context of simplification, to refer the proposal back to the 
Commission and ask it to 'rethink' its proposal (for example, by replacing it with a proper 
recasting proposal) than to burden the Parliament with additional work.



PE 378.778v03-00 8/8 AD\646194BG.doc

BG

PROCEDURE

Title EP Rules of procedure: adapt the internal procedures to the cases of 
simplification of Community legislation

References 2005/2238(REG))
Committee responsible AFCO
Opinion by

Date announced in plenary
JURI
16.3.2006

Enhanced cooperation – date announced 
in plenary
Drafts(wo)man

Date appointed
Bert Doorn
30.1.2006

Previous drafts(wo)man
Discussed in committee 3.10.2006 20.12.2006
Date adopted 20.12.2006
Result of final vote +:

–:
0:

20
0
0

Members present for the final vote Maria Berger, Rosa Díez González, Bert Doorn, Monica Frassoni, 
Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Hans-Peter 
Mayer, Achille Occhetto, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer 
Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Substitute(s) present for the final vote Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès, Malcolm Harbour, Wolf Klinz, 
Kurt Lechner, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Alexander 
Radwan

Substitute(s) under Rule 178(2) present 
for the final vote
Comments (available in one language 
only)

...


