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Изменение 12
Richard Corbett

Правилник за дейността на Европейския парламент
Предложение за решение – параграф 4

Текст в сила Изменение

4. реши, че съгласно член 204, буква в) 
ще публикува решението на 
Председателския съвет относно 
правилата и работните практики, 
свързани с докладите по собствена 
инициатива, изменени с негово 
Решение от 12 декември 2007 г., като 
приложение към правилника;

4. реши, че съгласно член 204, буква в) 
ще публикува решението на 
Председателския съвет относно 
правилата и работните практики, 
свързани с докладите по собствена 
инициатива, изменени с негови решения
от 12 декември 2007 г. и 14 февруари 
2008 г., като приложение към 
правилника; възлага на своя генерален 
секретар да актуализира 
настоящото приложение в 
съответствие с бъдещи решения на 
Председателския съвет във връзка с 
този въпрос;

Or. en

Изменение 13
Richard Corbett

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 45 – параграф 1 a (нов)

Текст в сила Изменение

1a. Докладите по собствена 
инициатива се разглеждат от 
Парламента в съответствие с 
процедурата на кратко изложение, 
определена в член 131а. Изменения на 
такива текстове не са допустими за 
разглеждане на пленарно заседание, 
освен ако са внесени от докладчика с 
цел отчитане на нова информация, но 
в съответствие с член 151, параграф 4 
могат да бъдат внесени 
алтернативни предложения за 
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резолюция. Настоящият параграф не 
се прилага, когато темата на доклада 
отговаря на изискванията за 
провеждане на разискване с 
предимство на пленарно заседание, 
когато докладът е съставен на 
основание на право на инициатива по 
член 39 или 39а или когато докладът 
може да бъде счетен за 
стратегически според определените 
от Председателския съвет 
критерии1. 
______________

Вж. съответното решение на 
Председателския съвет, възпроизведено в 
Приложение... към правилника.

Or. en

Изменение 14
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 45 – параграф 1 a (нов)

Текст в сила Изменение

1a. С изключение на докладите, 
съставени на основание на правата на 
инициатива, предвидени в членове 39 
и 39а, и докладите, които са били 
определени като стратегически от 
Председателския съвет1, докладите 
по собствена инициатива се 
разглеждат на пленарно заседание 
съгласно процедурата, определена в 
член 131а. 
По дерогация от член 150, параграф 1 
изменения на такива текстове са 
допустими за разглеждане на 
пленарно заседание само ако са 
внесени от водещата комисия, най-
малко две политически групи или най-
малко една десета от членовете на 
Парламента.
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По изключение и въз основа на 
надлежна обосновка 
Председателският съвет може да 
реши подобен доклад да бъде разгледан 
в съответствие с общите процедурни 
правила.
______________

Вж. съответното решение на 
Председателския съвет, възпроизведено в 
Приложение... към правилника.

Or. en

Изменение 15
Ashley Mote, Jim Allister, Roger Helmer, Robert Kilroy-Silk, Jens-Peter Bonde, Daniel 
Hannan

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 110 – параграф 4 – алинея 2

Текст в сила Изменение

На останалите въпроси (въпроси, които 
не са от първостепенна важност) се дава 
отговор в срок от шест седмици от 
датата на изпращането им до 
заинтересуваната институция.

На останалите въпроси (въпроси, които 
не са от първостепенна важност) се дава 
отговор в срок от шест седмици от 
датата на изпращането им до 
заинтересуваната институция. Даден 
член на ЕП може да внесе неограничен 
брой въпроси, които не са от 
първостепенна важност.

Or. en

Изменение 16
József Szájer

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 110 – параграф 4 – алинея 2

Текст в сила Изменение

На останалите въпроси (въпроси, които 
не са от първостепенна важност) се дава 
отговор в срок от шест седмици от 

На останалите въпроси (въпроси, които 
не са от първостепенна важност) се дава 
отговор в срок от две седмици от датата 
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датата на изпращането им до 
заинтересуваната институция.

на изпращането им до заинтересуваната 
институция.

Or. en

Justification

Member's first responsibility is to the citizens who elect him/her directly, therefore there is a 
political need for a fast respond.

Изменение 17
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 131 a (нов)

Текст в сила Изменение

Член 131a
Кратко изложение

По искане на докладчика и по 
предложение на Председателския 
съвет Парламентът може също да 
вземе решение въпрос, който не се 
нуждае от пълни разисквания, да бъде 
удовлетворен с кратко изложение в 
пленарна зала от страна на 
докладчика. В такъв случай 
Комисията има възможност за 
изказване, последвано от изказвания 
на членове на ЕП на принципа на 
привличане на вниманието. 
Членовете на ЕП също имат право на 
отговор, като внесат допълнително 
писмено изявление по реда на член 
142, параграф 7.

Or. en
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Изменение 18
Richard Corbett

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 131 a (нов)

Текст в сила Изменение

Член 131a
Кратко изложение

По искане на докладчика или по 
предложение на Председателския 
съвет Парламентът може също да 
вземе решение въпрос, който не се 
нуждае от пълни разисквания, да бъде 
удовлетворен с кратко изложение в 
пленарна зала от страна на 
докладчика. В такъв случай 
Комисията има възможност за 
изказване и всеки член на ЕП има 
право на отговор, като внесе 
допълнително писмено изявление по 
реда на член 142, параграф 7.

Or. en

Изменение 19
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 142 – параграф 5

Текст в сила Изменение

5. По правило, по време на 
разискванията по даден доклад 
Комисията и Съветът се изслушват 
непосредствено след неговото 
представяне от докладчика. При все 
това, при обсъждането на предложение 
на Комисията председателят дава 
думата първо на нея, за да представи 
накратко предложението си, а при 
обсъждането на текст, чийто вносител е 
Съветът, председателят може да даде 

5. По правило, по време на 
разискванията по даден доклад 
Комисията и Съветът се изслушват 
непосредствено след неговото 
представяне от докладчика. При все 
това, при обсъждането на предложение 
на Комисията председателят дава 
думата първо на нея, за да представи 
накратко предложението си, а при 
обсъждането на текст, чийто вносител е 
Съветът, председателят може да даде 
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думата първо на Съвета, след което тя 
се дава във всички случаи на 
докладчика. Комисията и Съветът могат 
да бъдат изслушани отново, в частност, 
за да отговорят на изказвания, 
направени от членове на ЕП.

думата първо на Съвета, след което тя 
се дава във всички случаи на 
докладчика. Комисията, Съветът и 
докладчикът могат да бъдат изслушани 
отново, в частност, за да отговорят на 
изказвания, направени от членове на 
ЕП.

Or. en

Изменение 20
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 151 – параграф 4

Текст в сила Изменение

4. Политическа група може да внесе 
алтернативно предложение за 
резолюция, което да замени 
предложение за незаконодателна 
резолюция, съдържащо се в доклад на 
комисията.

4. Политическа група може да внесе 
алтернативно предложение за 
резолюция, което да замени 
предложение за незаконодателна 
резолюция, съдържащо се в доклад на 
комисията.

В такъв случай групата няма право да 
предлага изменения в предложението 
за резолюция на компетентната 
комисия. Предложението за резолюция 
на групата не може да бъде по-дълго от 
предложението за резолюция на 
комисията. То се поставя на едно 
гласуване от Парламента без изменения.

Предложението за резолюция на групата 
не може да бъде по-дълго от 
предложението за резолюция на 
комисията. То се поставя на едно 
гласуване от Парламента без изменения.

Or. en

Изменение 21
Richard Corbett

Правилник за дейността на Европейския парламент
Приложение IIa (ново)
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Текст в сила Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІа
Насоки за въпросите с искане за 

писмен отговор по реда на член 110
1. Въпросите с искане за писмен 
отговор:
- са от компетентността и 
отговорността на Комисията и на 
Съвета и са от общ интерес;
- са кратки и съдържат разбираемо 
питане;
- не съдържат обидни думи и изрази;
- не се отнасят до строго лични 
въпроси.
2. Ако въпрос не съответства на 
настоящите насоки, секретариатът 
представя на вносителя подходящо 
предложение. 
3. Ако през предходните шест месеца 
е бил внесен или е предоставен 
отговор на идентичен или сходен 
въпрос, секретариатът предоставя на 
вносителя екземпляр от предходния 
въпрос и съответния отговор. Наново 
поставеният въпрос не се разглежда, 
освен ако вносителят се позове на 
нови съществени обстоятелства или 
цели получаване на допълнителна 
информация.
4. Ако с въпроса се цели получаване на 
фактическа или статистическа 
информация, с която библиотеката 
на Парламента вече разполага, 
библиотеката информира за това 
члена на ЕП, който може да оттегли 
въпроса.
5. На въпроси по свързани теми може 
да се дава общ отговор.

Or. en
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Изменение 22
József Szájer

Правилник за дейността на Европейския парламент
Приложение IIa (ново)

Текст в сила Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІа

Насоки за въпросите с искане за 
писмен отговор по реда на член 110
1. Въпросите с искане за писмен 
отговор:
- се отнасят до въпроси от кръга на 
компетентност на Европейския съюз;
- са кратки и съдържат искане за 
информация или пояснение, а не 
съставляват обикновено изявление 
или твърдение;
- не съдържат обидни думи и изрази;
- не се отнасят до строго лични 
въпроси.
2. Ако въпрос не съответства на 
настоящите насоки, секретариатът 
предлага на вносителя формулировка, 
която би превърнала въпроса в 
допустим.
3. Ако през предходните шест месеца 
е бил внесен или е предоставен 
отговор на идентичен или сходен 
въпрос, секретариатът предоставя на 
вносителя екземпляр от предходния 
въпрос и съответния отговор. Наново 
поставеният въпрос не се разглежда, 
освен ако вносителят представи нови 
съществени обстоятелства или цели 
получаване на допълнителна 
информация.
4. На въпроси по свързани теми може 
да се дава общ отговор.
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Or. en

Изменение 23
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Правилник за дейността на Европейския парламент
Приложение IIa (ново)

Текст в сила Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІа
Насоки за въпросите с искане за 

писмен отговор по реда на член 110
1. Въпросите с искане за писмен 
отговор:
- се отнасят до въпроси от 
компетентността на Европейския 
съюз и са в кръга на правомощията на 
неговите институции;
- са кратки и съдържат разбираемо 
питане;
- не съдържат обидни думи и изрази;
- не се отнасят до строго лични 
въпроси.
2. Ако въпрос не съответства на 
настоящите насоки, секретариатът 
представя на вносителя подходящо 
предложение.
3. Ако през предходните шест месеца 
е бил внесен или е предоставен 
отговор на идентичен или сходен 
въпрос, секретариатът предоставя на 
вносителя екземпляр от предходния 
въпрос и съответния отговор. Наново 
поставеният въпрос не се разглежда, 
освен ако вносителят се позове на 
нови съществени обстоятелства или 
цели получаване на допълнителна 
информация.
4. На въпроси по свързани теми може 
да се дава общ отговор.
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