
AM\729619BG.doc PE407.986v01-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 










 2009

Комисия по конституционни въпроси

2007/2266(REG)

25.6.2008

ИЗМЕНЕНИЯ
2 - 5

Проектодоклад
Costas Botopoulos
(PE402.934v02-00)

за изменение на член 121 от Правилника за дейността на Европейския 
парламент относно производството пред Съда на Европейските общности
(2007/2266(REG))

Adlib Express Watermark



PE407.986v01-00 2/6 AM\729619BG.doc

BG

AM_Com_RulesReport

Adlib Express Watermark



AM\729619BG.doc 3/6 PE407.986v01-00

BG

Изменение 2
Giuseppe Gargani

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 121 – параграф 3

Текст в сила Изменение

3. Председателят предявява иск от 
името на Парламента в съответствие с 
препоръката на компетентната 
комисия.

3. Председателят депозира възражения 
или встъпва от името на Парламента 
във всяко съдебно производство, след 
като се консултира с компетентната 
комисия.

В началото на следващата месечна 
сесия той може да постави на 
обсъждане на пленарно заседание на 
Парламента въпроса за 
поддържането на иска. Ако 
Парламентът вземе решение срещу 
поддържането на иска с мнозинство 
от подадените гласове, 
председателят оттегля иска.

Ако председателят възнамерява да се 
отклони от становището на 
компетентната комисия, въпросът 
незабавно се поставя на обсъждане в 
пленарно заседание. 

Ако председателят предяви иск 
противно на препоръката на 
компетентната комисия, в началото на 
следващата месечна сесия той 
поставя на обсъждане в пленарно 
заседание на Парламента въпроса за 
поддържането на иска.

В неотложни случаи председателят 
може да извършва предварителни 
действия въз основа на препоръката на 
председателя на компетентната 
комисия. В такъв случай 
предвидената в настоящия параграф 
процедура се прилага при първа 
възможност.

Or. en

Изменение 3
Francesco Enrico Speroni

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 121 – параграф 3а (нов)

Текст в сила Изменение

3a. Председателят депозира 
възражения или встъпва в дела пред 
общностните правораздавателни 
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органи от името на Парламента, след 
като се консултира с 
компетентната комисия.
Ако председателят възнамерява да се 
отклони от становището на 
компетентната комисия, той 
информира за това Председателския 
съвет.
Когато Председателският съвет 
счита, че няма необходимост от 
депозиране на възражения или 
встъпване в дело пред Съда на 
Европейските общности относно 
преценка за действителност на 
съвместно приет акт от Парламента 
и Съвета, въпросът незабавно се 
поставя на обсъждане в пленарно 
заседание.
Председателят, след като изслуша 
постоянния докладчик на 
компетентната комисия относно 
спорните въпроси, може да извършва 
предварителни действия, когато това 
е необходимо, за да бъдат спазени 
определените от Съда на 
Европейските общности срокове В 
такъв случай предвидената в 
настоящия параграф процедура се 
прилага при първа възможност.

Or. it

Изменение 4
Richard Corbett

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 121 – параграф 3а (нов)

Текст в сила Изменение

3a. Председателят депозира 
възражения или встъпва в дела пред 
общностните правораздавателни 
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органи от името на Парламента, след 
като се консултира с 
компетентната комисия.
Ако председателят възнамерява да се 
отклони от становището на 
компетентната комисия, той 
информира за това Председателския 
съвет.
Когато Председателският съвет 
счита, че по причини, свързани с нови 
правни обстоятелства, няма 
необходимост от депозиране на 
възражения или встъпване в дело пред 
Съда на Европейските общности 
относно преценка за действителност 
на съвместно приет акт от 
Парламента и Съвета, въпросът 
незабавно се поставя на обсъждане в 
пленарно заседание.
Председателят може да извършва 
предварителни действия, когато това 
е необходимо, за да бъдат спазени 
определените от Съда на 
Европейските общности срокове. В 
такъв случай предвидената в 
настоящия параграф процедура се 
прилага при първа възможност.

Or. en

Изменение 5
Costas Botopoulos

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 121 – параграф 3а (нов)

Текст в сила Изменение

3a. Председателят депозира 
възражения или встъпва в дела пред 
общностните правораздавателни 
органи от името на Парламента, след 
като се консултира с 
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компетентната комисия. 
Ако председателят възнамерява да се 
отклони от препоръките на 
компетентната комисия, той 
информира за това компетентната 
комисия и Председателския съвет, 
като мотивира решението си.
Когато Председателският съвет 
счита, че Парламентът не трябва да 
депозира възражения или да встъпва в 
дело пред Съда на Европейските 
общности относно преценка за 
действителност на съвместно приет 
акт от Парламента и Съвета, 
въпросът незабавно се поставя на 
обсъждане в пленарно заседание.

В неотложни случаи председателят 
може да извършва предохранителни 
действия с оглед спазване на 
определените от Съда на 
Европейските общности срокове. В 
такъв случай предвидената в 
настоящия параграф процедура се 
прилага при първа възможност.

Or. en
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