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Изменение 8
Член 3, параграф -1а (нов)

## -1а. Всеки член на ЕП, за чийто избор 
Парламентът е уведомен, представя 
писмена декларация преди да започне 
да упражнява мандата си в 
Парламента, и по-конкретно най-
малко седем дни преди първото 
заседание на Парламента след избори, 
че не заема длъжност, която е 
несъвместима с положението на член 
на Европейския парламент по смисъла 
на Акта от 20 септември 1976 г. До 
проверката на пълномощията на член 
на ЕП или до произнасянето на 
решение по възникнал спор, и при 
условие че членът на ЕП е подписал 
преди това гореспоменатата писмена 
декларация, той упражнява мандата 
си в Парламента и неговите органи и се 
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ползва с всички произтичащи от това 
права.
Когато въз основа на общоизвестни 
факти председателят е длъжен да 
заключи, че член на ЕП заема 
длъжност, която е несъвместима с 
положението на член на Европейския 
парламент по смисъла на Акта от 20 
септември 1976 г., той информира за 
това Парламента и предлага 
установяването на вакантно място.

Or. en

(Настоящото изменение отчасти възпроизвежда формулировката на сегашния член 
3, параграф 5, който ще бъде заличен в случай на приемане на настоящото изменение)

Обосновка

Важно е писмената декларация на члена на ЕП да бъде представена няколко дни преди 
първото заседание на Парламента след избори, за да се предвиди необходимото време 
за извършване на проверки и за приключване на административните процедури. По 
този начин се предвижда проверка, чрез тази допълнителна предпазна мрежа, преди 
първото заседание на Парламента след избори, за да се гарантира действителността 
на решенията, взети на това първо заседание, например относно избора на 
председател на Парламента.


