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Текст в сила Изменения

Изменение, внесено от Marie-Line Reynaud 

Изменение 3
Член 80 Кодификация

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 
кодификация на общностното 
законодателство, предложението се 
изпраща за разглеждане от комисията по 
правни въпроси. Последната го 
разглежда, за да се увери, че то 
представлява чиста кодификация, без 
съществени промени. Предложението 
се разглежда въз основа на 
становището, дадено от 
консултативната работна група, 
съставена от съответните правни 
служби на Европейския парламент, 
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Съвета и Комисията1.
1Междуинституционално споразумение  от 20 
декември 1994 г. относно ускорения метод на 
работа по отношение на официалната 
кодификация на законодателни текстове, 
точка 4, ОВ С 102, 4.4.1996 г., стр. 2.

Or. fr

Обосновка

This amendment takes account of the remarks made during initial consideration of the text in 
committee and seeks to amend very slightly and simplify the wording of the paragraph.

Изменение, внесено от Marie-Line Reynaud

Изменение 4
Член 80 Кодификация

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. Водещата комисията за актовете, 
които подлежат на кодификация, 
може по собствено искане или по 
искане на комисията по правни въпроси 
да бъде сезирана за становище.

Or. frОбосновка

This amendment seeks to reword the paragraph so that the committee which was responsible 
for the acts to be codified may be asked to give an opinion both at the request of the 
committee responsible for legal affairs and at its own request. 

Изменение, внесено от Marie-Line Reynaud 

Изменение 5
Член 80 Кодификация

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 

3. Ако комисията по правни въпроси 
счете, че предложението не предполага 
съществена промяна, тя го представя 
за одобрение от Парламента. 
Предложения за изменение на текста 

  
1 ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.
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комисията по правни въпроси или на 
компетентната комисия са против 
нейното прилагане.

на предложението са недопустими.

Or. frОбосновка

This amendment takes account of the remarks made during initial consideration of the text in 
committee and seeks to simplify to some extent the wording of the paragraph.

Изменение, внесено от Richard Corbett

Изменение 6
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. Водещата комисия за оригиналното 
законодателство може да изрази 
становище относно 
целесъобразността на кодификацията.

Or. en

Изменение, внесено от Jo Leinen

Изменение 7
Член 80

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 във връзка с 
Междуинституционалното 
споразумение относно кодификацията 
на общностното законодателство1,
предложението се изпраща за 
разглеждане от комисията по правни 
въпроси. С оглед на приложимото 
междуинституционално споразумение, 
комисията проучва дали предложението 
предполага съществена промяна в 
действащото общностно законодателство.

2. Председателят на компетентната 
комисия или определеният от тази 
комисия докладчик може да участват в 
разглеждането и изработването на 

2. Комисията може да поиска от 
комисията, компетентна за 
предложението по същество, 
становище относно 



PE 384.592v01-00 4/9 AM\653143BG.doc

BG

предложението за кодификация. При 
необходимост, компетентната 
комисия може да изрази становището 
си предварително.

целесъобразността на кодификацията.

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. Предложения за изменение на 
текста на предложението са 
недопустими. По изключение, те могат 
да бъдат допуснати от председателя 
на комисията, ако не предполагат 
съществена промяна на 
предложението и допринасят за 
постигане на споразумение със Съвета. 
4. Ако комисията установи, че 
предложението предполага 
съществена промяна в действащото 
общностно законодателство, 
предложението се обявява за 
отхвърлено.
5. В хода на процедурата Парламентът 
разглежда доклада на комисията без 
предложения за изменение и 
разисквания.
__________
1 OВ № C 102 от 1996 г., стр. 2, отпечатано  в 
приложение ... към настоящия правилник.

Or. de

Обосновка

The special, accelerated and simplified codification procedure should be applied in 
Parliament when the Commission invokes, in its proposal, the existing Interinstitutional 
Agreement on codification. 

By means of the proposed amendment to the rule in the Rules of Procedure which deals with 
codification, Parliament is rationalising its procedures, bringing them into line with the 
relevant commitments it has entered into vis-à-vis the Commission and the Council, 
encouraging the Commission to submit more codification proposals and thus contributing to 
the efforts to simplify Community law.

There are certainly a number of shortcomings to the current wording of the rule.

The first paragraph refers to the simplified procedure laid down in Rule 43 in its entirety. 
Paragraph 2 of Rule 43 stipulates, as an ‘alternative’, that the chairman of the committee to 
which a proposal has been referred or the rapporteur may ‘draft a set of amendments 
reflecting the committee’s discussion’. At the end of that paragraph 2, reference is also made 
to the second subparagraph of Rule 131(1), which provides, as part of the 'procedure in 



AM\653143BG.doc 5/9 PE 384.592v01-00

BG

plenary without amendment and debate', for authorisation to be given for the tabling of 
amendments in plenary.

However, such a possibility is at odds with the fundamental thinking behind codification and 
is not consistent with the Interinstitutional Agreement currently in force2, in particular 
Numbers 6 and 8 thereof, which show that Parliament and the Council were determined to 
give an undertaking that no substantive amendments should be made to a codification 
proposal. 

Amendments should only be admissible, by way of an exception, if they do not alter the 
substance of the proposal and are necessary for an agreement with the Council. A need to 
revise the form of the proposed legal act, without altering its substance, might emerge in the 
discussions in committee or in the Council working parties.

If the committee responsible for legal affairs comes to the conclusion that the codification 
proposal does not entail any substantive change to Community law, and if it regards the 
codification as desirable, it will recommend to Parliament that it give its approval. In some 
cases, the committee will delay giving its opinion until unresolved matters have been settled. 
No specific provision is needed in the Rules of Procedure to cover that eventuality. However, 
should the committee ascertain that the proposal does in fact entail substantive changes to the 
legal act in question, the proposal must be declared to have been rejected, since the transition 
from codification to a normal legislative procedure would be at odds with the agreement 
concluded.

There is no need for a debate and for the tabling of further amendments in plenary as part of 
this procedure.

Изменение, внесено от Marie-Line Reynaud

Изменение 8
Член 80 a (нов)

Член 80а 
Преработка

1. Когато Парламентът е сезиран с 
предложение на Комисията за 
преработка на общностното 
законодателство, въпросното 
предложение се изпраща за 
разглеждане от комисията по правни 
въпроси. Последната го разглежда с цел 
да провери дали то не съдържа други 
съществени промени, освен посочените 
като такива в предложението. 
Предложението се разглежда въз 
основа на становището, дадено от 

  
2 OВ C 102, 1996 г., стp. 2.
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консултативната работна група, 
съставена от съответните правни 
служби на Европейския парламент, 
Съвета и Комисията1.
2. Ако комисията по правни въпроси 
установи, че предложението не 
съдържа други съществени промени, 
освен посочените като такива в 
предложението, тя уведомява за това 
председателя и в съответствие с член 
40, предложението се връща за 
разглеждане от водещата комисия по 
обичайната процедура. В този случай, 
освен при определените в членове 150 и 
151 условия, предложения за изменение 
на предложението са допустими само 
ако те засягат частите от 
предложението, които съдържат 
съществени промени. Предложения за 
изменение на непроменените 
разпоредби са недопустими.
3. Въпреки това, подобни предложения 
за изменение могат да бъдат 
допуснати по изключение, в 
зависимост от всеки конкретен случай, 
от председателя на водещата комисия 
или, когато е приложимо, от 
председателя на пленарното заседание, 
ако той счете, че това се налага по 
наложителни причини, свързани с 
вътрешното единство на текста или с 
връзката между предложенията за 
изменение на Парламента на 
внесените от предложението 
съществени промени и разпоредбите, 
останали непроменени.
4. Ако комисията по правни въпроси 
счита, че предложението предполага 
други съществени промени, освен 
посочените като такива в него, тя 
предлага предложението да бъде 
отхвърлено.
1 Междуинституционално споразумение от 28 
ноември 2001 г. относно по-структурирано 
използване на техниката за преработка на 
правни актове, ОВ С 77, 28.3.2002 г., стр. 1.
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Or. fr

Обосновка

This amendment takes account of the remarks made during initial consideration of the text in 
committee and seeks to modify very slightly and simplify the wording of the paragraph.

Изменение, внесено от Richard Corbett 

Изменение 9
Член 80 a (нов), параграф 3

3. Въпреки това, подобни предложения 
за изменение могат да бъдат 
допуснати, в зависимост от всеки 
конкретен случай, от председателя на 
водещата комисия или, когато е 
приложимо, от председателя на 
пленарното заседание, ако той счете, 
че това се налага по наложителни
причини, свързани с вътрешното 
единство на текста или с връзката 
между предложенията за изменение на 
Парламента на внесените от 
предложението съществени промени и 
разпоредбите, останали непроменени. 
Тези причини трябва да бъдат 
посочени в обосновката на 
предложението за изменение.

Or. en

Изменение, внесено от Richard Corbett 

Изменение 10
Член 80 a (нов), параграф 4

4. Ако комисията по правни въпроси 
счете, че предложението предполага 
други съществени промени, освен 
посочените като такива в 
предложението, тя информира 
председателя, който в съответствие с 
член 40 изпраща предложението за 
разглеждане от водещата комисия по 
обичайната процедура, без прилагане 



PE 384.592v01-00 8/9 AM\653143BG.doc

BG

на ограничението по параграф 2. 

Or. en

Изменение, внесено от Jo Leinen

Изменение 11
Член 80 a (нов)

Член 80а
Преработка

1. Когато Парламентът е сезиран с 
предложение на Комисията за правен 
акт във връзка с 
Междуинституционалното 
споразумение относно по-
структурирано използване на 
техниката за преработка на правни 
актове1, предложението се изпраща за 
становище на комисията по правни 
въпроси. 
2. С оглед на приложимото 
междуинституционално споразумение 
комисията по правни въпроси се 
уверява, че разпоредбите на действащи 
правни актове са били включени в 
предложението без съществени 
промени. 
3. Не се допускат предложения за 
изменение на разпоредби, които според 
становището на комисията по правни 
въпроси са останали непроменени в 
предложението. 
Въпреки това, по изключение, 
председателят на водещата комисия 
може да допусне предложения за 
изменение на такива разпоредби, ако 
счете, че те трябва да бъдат изменени, 
за да се избегнат противоречия или 
непоследователност на текста или 
защото предложенията за изменение 
са тясно свързани с други допустими 
предложения за изменение.
Ако компетентната комисия е внесла 
предложения за изменение на такава 
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разпоредба, за разискванията в 
пленарна зала са допустими 
допълнителни предложения за 
изменение на тази разпоредба. 
1 Одобрено с резолюцията от 3 юли 2001 г., OВ 
C 65 Е, 14.3.2002 г., стр. 42,  отпечатано  в 
приложение ... към настоящия правилник.

Or. de

Обосновка

The model for this new provision is Rule 80 on codification. If the Commission refers in a 
legislative proposal to the Interinstitutional Agreement on a more structured use of the 
recasting technique for legal acts3, in keeping with the formal division in the Commission 
proposal (the amended sections are shaded and the unchanged sections remain white) 
consideration of the proposal should be split between the committee responsible and the 
committee responsible for legal affairs, which will deliver an opinion. It makes sense for the 
committee responsible for the substance of the proposal to consider the proposed changes, 
whilst the committee responsible for legal affairs should examine, in an opinion, whether the 
codified sections comply with the criteria laid down in the interinstitutional agreement. A 
specific provision is required only for the referral to the committee delivering an opinion, 
since the referral to the committee responsible is carried out on the basis of the general 
provisions laid down in Rules 40 and 179.

In order to ensure that the recasting procedure retains its simplifying effect, amendments to 
those parts of the proposal whose codifying nature was confirmed in the opinion delivered by 
the committee responsible for legal affairs must as a matter of principle be inadmissible when 
the proposal is considered by the committee responsible. Amendments may concern only 
those parts of the text which contain substantive changes to existing law, whether in the form 
of new provisions or amendments to or deletions of existing provisions. In exceptional 
circumstances, therefore, the committee chairman should be given the power to admit 
amendments to provisions in the codifying section of the proposal, provided that certain 
restrictive criteria are met. The wording of these criteria has been revised in order to 
facilitate their application.

If the committee has adopted amendments to the codifying section of the proposal admitted by 
the chairman of the committee responsible, other persons must be given the opportunity of 
tabling amendments to those provisions for the debate in plenary.

  
3 Одобрено с резолюцията от 3 юли 2001 г., OВ C 65 E, 14.3.2002 г., стp. 42, отпечатано в приложение ... 
към Правилника за дейността.


