
AM\721062BG.doc PE405.871v01-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 










 2009

Комисия по конституционни въпроси

2007/2272(REG)

23.4.2008

КОМПРОМИСНИ ИЗМЕНЕНИЯ
24-25

Проектодоклад
Richard Corbett
(PE400.716v01-00)

Изменение на Правилника за дейността на Европейския парламент 
съгласно предложенията на работната група за парламентарна реформа 
относно работата на пленарните заседания и докладите по инициатива
(2007/2272(REG))



PE405.871v01-00 2/4 AM\721062BG.doc

BG

AM_Com_RulesCompr



AM\721062BG.doc 3/4 PE405.871v01-00

BG

Изменение 24
Richard Corbett
Компромисно изменение

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 111 – параграф 1

Текст в сила Изменение

1. Всеки член на ЕП може да отправя 
към Европейската централна банка 
въпроси с искане за писмен отговор. 

1. Всеки член на ЕП може да отправя 
към Европейската централна банка 
въпроси с искане за писмен отговор в 
съответствие с насоките1. 
______________
1Вж. Приложение ІІа.

Or. en

Изменение 25
Richard Corbett
Компромисно изменение, заместващо изменения 11 (Richard Corbett), 21 (Richard 
Corbett), 22 (József Szájer) и 23 (Andrew Duff, Bronisław Geremek)

Правилник за дейността на Европейския парламент
Приложение II а (ново)

Текст в сила Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІа
Насоки за въпросите с искане за 

писмен отговор по реда на членове 110 
и 111

1. Въпросите с искане за писмен 
отговор:
- са от компетентността и 
отговорността на съответната 
институция и са от общ интерес;
- са кратки и съдържат разбираемо 
питане;
- не съдържат обидни думи и изрази;
- не се отнасят до строго лични 
въпроси.
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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 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

(Параграфи 3, 4 и 5 от настоящото изменение възпроизвеждат  текста на същите 
параграфи от изменение 21, а заглавието и параграф 1 са леко променени. Параграф 2 
от настоящото изменение възпроизвежда текста на същия параграф от изменение 

22 с малка промяна.)
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