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Изменение 1
Johannes Voggenhuber

Предложение за резолюция
Съображение А

Предложение за резолюция Изменение

като има предвид, че с Договора от 
Лисабон се укрепва 
институционалното равновесие на 
Съюза, доколкото се засилват 
ключовите функции на всяка от 
политическите институции и се 
засилват съответните им роли в 
институционална рамка, в която 
сътрудничеството между 
институциите е ключов елемент за 
успеха на процеса на интегриране на 
Съюза,

заличава се

Or. de

Изменение 2
Costas Botopoulos

Предложение за резолюция
Съображение Д

Предложение за резолюция Изменение

като има предвид, че макар целта на 
новия договор да е опростяване и 
засилване на съгласуваността в 
председателството на Европейския 
съвет и на Съвета, съвместното 
съществуване на отделно
председателство на Европейския съвет и 
на Съвета по външни работи (както и на 
Еврогрупата), наред с продължаването 
на ротационната система на 
председателство на останалите състави 
на Съвета, може да намали 
функционалността на Съюза,

като има предвид, че макар целта на 
новия договор да е опростяване и 
засилване на съгласуваността в 
председателството на Европейския 
съвет и на Съвета, съвместното 
съществуване на отделно 
председателство на Европейския съвет и 
на Съвета по външни работи (както и на 
Еврогрупата), наред с продължаването 
на ротационната система на 
председателство на останалите състави 
на Съвета, е вероятно да усложни, 
поне в началната фаза, 
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функционирането на Съюза,

Or. el

Изменение 3
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Предложение за резолюция
Съображение Ж а (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Жa. като има предвид, че 
насърчаването на равен брой 
представители от мъжки и женски 
пол в процеса на вземане на решения е 
признато на международно ниво 
необходимо условие за наличието на 
демокрация и нужна стъпка в посока 
към един по-демократичен Съюз,

Or. en

Изменение 4
Anneli Jäätteenmäki

Предложение за резолюция
Съображение Ж а (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Жa. като има предвид, че 
насърчаването на равен брой 
представители от мъжки и женски 
пол в процеса на вземане на решения е 
признато на международно ниво 
необходимо условие за наличието на 
демокрация и нужна стъпка в посока 
към един по-демократичен Съюз,

Or. en
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Изменение 5
Costas Botopoulos

Предложение за резолюция
Съображение Й

Предложение за резолюция Изменение

като има предвид, че настоящото 
седемгодишно финансово планиране 
означава, че в определени периоди през 
целия си мандат Европейският 
парламент и Комисията няма да вземат 
основни политически финансови 
решения за срока на правомощията им, 
оказвайки се поставени в рамка, приета 
от техните предшественици до края на 
техния мандат,

като има предвид, че настоящото 
седемгодишно финансово планиране би 
могло да означава, че в определени 
периоди през целия си мандат 
Европейският парламент и Комисията 
няма да вземат основни политически 
финансови решения за срока на 
правомощията им, оказвайки се 
поставени в рамка, приета от техните 
предшественици до края на техния 
мандат, но че това все пак може да 
бъде разрешено посредством 
използването на възможността, 
предоставяна от Договора от 
Лисабон, за петгодишно финансово 
планиране, което би могло да съвпада 
с мандата на Парламента и 
Комисията,

Or. el

Изменение 6
Richard Corbett

Предложение за резолюция
Съображение Й

Предложение за резолюция Изменение

Й. като има предвид, че с Договора от 
Лисабон се въвежда нов и всеобхватен 
подход към външните действия на 
Съюза – макар и със специфични 
механизми за вземане на решение по 
въпроси, свързани с Общата външна 
политика и политика на сигурност 
(ОВППС) – и се създава „длъжността, 
съвместяваща две длъжности“ върховен 

Й. като има предвид, че с Договора от 
Лисабон се въвежда нов и всеобхватен 
подход към външните действия на 
Съюза – макар и със специфични 
механизми за вземане на решение по 
въпроси, свързани с Общата външна 
политика и политика на сигурност 
(ОВППС) – и се създава „длъжността, 
съвместяваща две длъжности“ –
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представител/заместник-
председател, подпомаган от специална 
служба за външна дейност, като ключов 
елемент, чрез който този нов и 
интегриран подход става оперативен,

заместник-председател на 
Комисията (върховен представител), 
подпомаган от специална служба за 
външна дейност, като ключов елемент, 
чрез който този нов и интегриран 
подход става оперативен,

(внасят се определени изменения по-
нататък в текста)

Or. en

Изменение 7
Jean-Luc Dehaene

Предложение за резолюция
Съображение Л

Предложение за резолюция Изменение

като има предвид, че по време на 
Европейския съвет на 11 и 12 декември
бе договорено, че при влизане в сила на 
Договора от Лисабон до края на 
годината, той би използвал 
възможността, предоставена от този 
договор за запазване състава на 
Комисията в настоящия му вид с по 
един член от страна на всяка държава 
членка,

като има предвид, че по време на 
Европейския съвет на 11 и 12 декември 
2008 г. бе договорено, че при влизане в 
сила на Договора от Лисабон до края на 
годината, той би използвал 
възможността, предоставена от този 
договор за запазване състава на 
Комисията в настоящия му вид с по 
един член от страна на всяка държава 
членка,

Or. nl

Изменение 8
Johannes Voggenhuber

Предложение за резолюция
Параграф 1

Предложение за резолюция Изменение

1. приветства институционалните 
нововъведения, съдържащи се в 
Договора от Лисабон, с които се 
създават условия за възобновено и 

1. приветства институционалните 
нововъведения, съдържащи се в 
Договора от Лисабон, които 
позволяват на институциите му да 
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засилено институционално 
равновесие в рамките на Съюза, което 
позволява на институциите му да 
функционират по-ефективно, открито и 
демократично и дава възможност на 
Съюза за по-добри резултати, като 
отговаря в по-голяма степен на 
очакванията на своите граждани и 
изпълнява пълноценно ролята си на 
глобален участник в международната 
сфера;

функционират по-ефективно, открито и 
демократично и дават възможност на 
Съюза за по-добри резултати, като 
отговаря в по-голяма степен на 
очакванията на своите граждани и 
изпълнява пълноценно ролята си на 
глобален участник в международната 
сфера;

Or. de

Изменение 9
Bastiaan Belder

Предложение за резолюция
Параграф 1 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

1a. въпреки това признава, че в 
Договора от Лисабон продължава да 
присъства обичайната 
институционална липса на яснота; 
счита за авантюристично, от 
институционална гледна точка, 
създаването на институционални 
нововъведения като неротационен 
председател на Европейския съвет и 
върховен представител, без да 
съществува яснота относно точното 
функциониране на тези нововъведения 
и тяхното влияние върху 
отношенията между институциите; 
следователно изразява съжаление от 
факта, че са необходими 
междуинституционални 
споразумения по въпроси, които е 
следвало да бъдат изяснени в самия 
Договор от Лисабон;

Or. nl
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Изменение 10
Anneli Jäätteenmäki

Предложение за резолюция
Параграф 2 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

2a. счита, че при предлагането на 
кандидатури трябва да се съблюдава 
равновесието между двата пола; не 
трябва и трите длъжности –
председател на Европейския съвет, 
председател на Комисията и върховен 
представител/заместник-
председател – да се заемат от лица 
от един и същи пол, политическа 
партия или гражданство;

Or. en

Изменение 11
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Предложение за резолюция
Параграф 2 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

2a. счита, че при предлагането на 
кандидатури трябва да се съблюдава 
равновесието между двата пола; не 
трябва и трите длъжности –
председател на Европейския съвет, 
председател на Комисията и върховен 
представител/заместник-
председател – да се заемат от лица 
от един и същи пол;

Or. en
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Изменение 12
Johannes Voggenhuber

Предложение за резолюция
Параграф 8 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

8a. в тази връзка подчертава 
голямото значение на запазването на 
надзорните права на членовете на 
Европейския парламент посредством 
правото на задаване на въпроси, 
отправени към Съвета и Комисията, 
и спазването на сроковете за даване 
на отговор на поставените въпроси; 
очаква изричното признаване от 
другите органи на правото на 
задаване на въпроси и призовава 
Съвета да го включи в правилника за 
своята дейност;

Or. de

Изменение 13
Jo Leinen

Предложение за резолюция
Параграф 9

Предложение за резолюция Изменение

9. поддържа становището, че самият 
Европейски парламент трябва да 
извърши необходимите вътрешни 
реформи с оглед адаптиране на своите 
структури, процедури и методи на 
работа към новите правомощия и 
повишени изисквания за планиране и 
междуинституционално 
сътрудничество, произтичащи от 
Договора от Лисабон; очаква с интерес 
заключенията на работната група 
относно парламентарната реформа и 
припомня, че компетентната 
парламентарна комисия понастоящем 
работи върху изменението на 

9. поддържа становището, че самият 
Европейски парламент трябва да 
извърши необходимите вътрешни 
реформи с оглед адаптиране на своите 
структури, процедури и методи на 
работа към новите компетенции и 
повишени изисквания за планиране и 
междуинституционално 
сътрудничество, произтичащи от 
Договора от Лисабон1; очаква с интерес 
заключенията на работната група 
относно парламентарната реформа и 
припомня, че компетентната 
парламентарна комисия понастоящем 
работи върху изменението на 
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Правилника за дейността на Парламента 
с оглед адаптирането му към Договора 
от Лисабон1;

Правилника за дейността на Парламента 
с оглед адаптирането му към Договора 
от Лисабон2;

1Проектодоклад на г-н Corbett за 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 (PE 400.716 v01-00).

1Проектодоклад на г-н Leinen относно новата 
роля на Парламента и задълженията му за 
прилагане на Договора от Лисабон (PE 407.780 
v02-00).

2Проектодоклад на г-н Corbett за 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 (PE 400.716 v01-00).

Or. de

Изменение 14
Richard Corbett

Предложение за резолюция
Параграф 9 – бележка под линия

Предложение за резолюция Изменение

1 Проектодоклад на г-н Corbett за 
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 (PE 400.716 
v01-00).

1 Проектодоклад на г-н Corbett за 
основното преразглеждане на 
Правилника за дейността на 
Европейския парламент (PE 405.935 
v03-00).

Or. en

Изменение 15
Andrzej Wielowieyski

Предложение за резолюция
Параграф 9 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

9a. подчертава новата роля на 
Европейския парламент в 



AM\769560BG.doc 11/40 PE420.191v01-00

BG

предоставянето на делегирани 
правомощия на Комисията и новата 
му надзорна роля във връзка с 
делегираните и изпълнителните 
актове;

Or. en

Изменение 16
Johannes Voggenhuber

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. приветства факта, че в новия 
договор се разширява правото на 
инициатива по отношение на 
Европейския парламент във връзка с 
преразглеждане на договорите, признава 
се, че Парламентът има право да участва 
в Конвента и че съгласието му е 
необходимо, в случай че Европейският 
съвет счита, че няма основания за 
свикване на Конвент; счита, че това е 
застъпничество в полза на признаването 
на правото на Европейския парламент 
на пълноправно участие в 
Междуправителствената конференция 
(МПК) на сходни начала с Комисията; 
счита, че въз основа на опита от 
предходните две МПК едно бъдещо 
междуинституционално споразумение 
би могло да определи насоките за 
организация на МПК, по-специално по 
отношение на участието на Европейския 
парламент и въпросите, свързани с 
прозрачността;

10. приветства факта, че в новия 
договор се разширява правото на 
инициатива по отношение на 
Европейския парламент във връзка с 
преразглеждане на договорите, признава 
се, че Парламентът има право да участва 
в Конвента и че съгласието му е 
необходимо, в случай че Европейският 
съвет счита, че няма основания за 
свикване на Конвент; счита, че това е 
застъпничество в полза на признаването 
на правото на Европейския парламент 
на пълноправно участие в 
Междуправителствената конференция 
(МПК) на сходни начала с Комисията; 
счита, че въз основа на опита от 
предходните две МПК едно бъдещо 
междуинституционално споразумение 
би могло да определи насоките за 
организация на МПК, по-специално по 
отношение на участието на Европейския 
парламент и въпросите, свързани с 
прозрачността; счита, че едно такова 
междуинституционално 
споразумение следва при всяко 
положение да гарантира едно по-
плуралистично от досегашното 
представителство на Европейския 
парламент;
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Or. de

Изменение 17
Andrzej Wielowieyski

Предложение за резолюция
Параграф 10 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

10a. приветства нарасналата роля на 
Европейския парламент в 
упражняването на контрол над 
агенциите на Съюза; въпреки това 
подчертава необходимостта от 
определяне на по-ясни правила по 
отношение на упражняването на 
такъв контрол, в сътрудничество със 
Съвета, посредством 
междуинституционално 
споразумение;

Or. en

Изменение 18
Andrew Duff

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. отбелязва преходните споразумения, 
свързани със състава на Европейския 
парламент; припомня, че ако се 
прилагат подобни договорености, 
както е предвидено в заключенията на 
Европейския съвет от 11 и 12 декември, 
подобна мярка ще трябва да получи 
политическо одобрение от 
Европейския парламент, или дори да 
бъде подложена на процедурата на 
одобрение, ако тази мярка следва да 
бъде взета в правен контекст, 

11. отбелязва преходните споразумения, 
свързани със състава на Европейския 
парламент, представени в 
заключенията на Европейския съвет от 
11-12 декември 2008 г.; отбелязва, че 
решението да се запазят трите 
допълнителни кресла за Германия до 
2014 г. предполага временна дерогация 
от условията на Лисабонския договор 
и следователно ще е необходима 
промяна в първичното 
законодателство, преди то да може 
да се приложи; поддържа 
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изискващ подобно одобрение; становището, че 18-те членове на 
ЕП, избрани предварително през юни 
2009 г., следва да могат да участват в 
заседанията на Европейския 
парламент в качеството на 
наблюдатели от датата, на която 
влезе в сила Договорът от Лисабон; 
счита обаче, че те следва да получат 
пълните си права едновременно, на 
определена договорена дата, щом 
приключат всички необходими 
национални правни процедури; 
припомня на Съвета, че 
Европейският парламент вероятно 
ще се сдобие с важни права на 
инициатива и одобрение по силата на 
член 14, параграф 2 от Договора за ЕС, 
изменен с Договора от Лисабон, що се 
отнася до неговия състав, които той 
възнамерява да отстоява изцяло;

Or. en

Изменение 19
Jean-Luc Dehaene

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. отбелязва преходните споразумения, 
свързани със състава на Европейския 
парламент; припомня, че ако се 
прилагат подобни договорености, както 
е предвидено в заключенията на 
Европейския съвет от 11 и 12 декември, 
подобна мярка ще трябва да получи 
политическо одобрение от Европейския 
парламент, или дори да бъде подложена 
на процедурата на одобрение, ако тази 
мярка следва да бъде взета в правен 
контекст, изискващ подобно одобрение;

11. отбелязва преходните споразумения, 
свързани със състава на Европейския 
парламент; припомня, че ако се 
прилагат подобни договорености, както 
е предвидено в заключенията на 
Европейския съвет от 11 и 12 декември 
2008 г., подобна мярка ще трябва да 
получи политическо одобрение от 
Европейския парламент, или дори да 
бъде подложена на процедурата на 
одобрение, ако тази мярка следва да 
бъде взета в правен контекст, изискващ 
подобно одобрение;

Or. nl
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Изменение 20
Andrzej Wielowieyski

Предложение за резолюция
Параграф 12 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

12a. също така счита, че след като 
Европейският съвет ще се присъедини 
към институционалната 
архитектура на ЕС, е необходимо да 
се уточни по-ясно естеството не 
само на неговите права, но и на 
задълженията му, включително 
евентуален контрол за 
законосъобразност на неговите 
действия;

Or. en

Изменение 21
Andrew Duff

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. приветства създаването на 
постоянно дългосрочно председателство 
на Европейския съвет, което ще 
спомогне за осигуряване на по-голяма 
приемственост и последователност в 
работата на тази институция и 
следователно на действието на Съюза;

16. приветства създаването на 
постоянно дългосрочно председателство 
на Европейския съвет, което ще 
спомогне за осигуряване на по-голяма 
приемственост и последователност в 
работата на тази институция и 
следователно на действието на Съюза; 
подчертава, че представянето на 
кандидатурата за председател на 
Европейския съвет следва да се 
извърши колкото е възможно по-скоро 
след влизането в сила на Договора от 
Лисабон, за да се запази връзка между 
срока на мандата на новоизбрания 
Парламент и периода на мандата на 
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новата Комисия;

Or. en

Изменение 22
Costas Botopoulos

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. приветства създаването на 
постоянно дългосрочно председателство 
на Европейския съвет, което ще 
спомогне за осигуряване на по-голяма 
приемственост и последователност в 
работата на тази институция и 
следователно на действието на Съюза;

15. приветства създаването на 
постоянно дългосрочно председателство 
на Европейския съвет, което ще 
спомогне за осигуряване на по-голяма 
приемственост, ефективност и 
последователност в работата на тази 
институция и следователно на 
действието на Съюза;

Or. el

Изменение 23
Richard Corbett

Предложение за резолюция
Параграф 19 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

19a. припомня на държавите-членки, 
че всички те са се споразумели за 
намаляване на значението на 
ротационното председателство на 
Съвета, което вече няма да 
председателства Европейския съвет, 
нито Съвета по външни работи;

Or. en
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Изменение 24
Andrew Duff

Предложение за резолюция
Параграф 20

Предложение за резолюция Изменение

20. припомня, че независимо от факта, 
че в новия договор се предвижда 
Европейският съвет да бъде подпомаган 
от Генералния секретариат на Съвета, 
специфичните разходи на Европейския 
съвет трябва да бъдат определени в 
отделна част на бюджета и трябва да се 
включат специални бюджетни кредити 
за председателя на Европейския съвет, 
който във всеки случай ще трябва да
бъде подпомаган от свой кабинет, който 
следва да бъде формиран в разумен 
срок;

20. припомня, че независимо от факта, 
че в новия Договор се предвижда 
Европейският съвет да бъде подпомаган 
от Генералния секретариат на Съвета, 
специфичните разходи на Европейския 
съвет трябва да бъдат определени в 
отделна част на бюджета и трябва да се 
включат специални бюджетни кредити 
за председателя на Европейския съвет, 
който във всеки случай ще бъде 
подпомаган от свой собствен кабинет, 
който следва да бъде сформиран при 
разумни условия; отбелязва, че 
джентълменското споразумение 
между двата органа, представляващи 
законодателната власт, относно 
намесата на единия в бюджета на 
другия няма да се прилага за 
Европейския съвет в по-голяма 
степен, отколкото то се прилага 
спрямо Европейската комисия, 
защото Договорът изрично забранява 
на Европейския съвет да упражнява 
законодателна функция;

Or. en

Изменение 25
Jo Leinen

Предложение за резолюция
Параграф 20

Предложение за резолюция Изменение

20. припомня, че независимо от факта, 
че в новия договор се предвижда 
Европейският съвет да бъде подпомаган 

20. припомня, че независимо от факта, 
че в новия Договор се предвижда 
Европейският съвет да бъде подпомаган 
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от Генералния секретариат на Съвета, 
специфичните разходи на Европейския 
съвет трябва да бъдат определени в 
отделна част на бюджета и трябва да се 
включат специални бюджетни кредити 
за председателя на Европейския съвет, 
който във всеки случай ще трябва да
бъде подпомаган от свой кабинет, който 
следва да бъде формиран в разумен 
срок;

от Генералния секретариат на Съвета, 
специфичните разходи на Европейския 
съвет трябва да бъдат определени в 
отделна част на бюджета и трябва да се 
включат специални бюджетни кредити 
за председателя на Европейския съвет, 
който ще трябва да бъде подпомаган от 
свой кабинет, който следва да бъде 
формиран в разумен срок;

Or. de

Изменение 26
Johannes Voggenhuber

Предложение за резолюция
Параграф 22 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

22a. наблюдава със загриженост 
тенденцията Комисията да се 
превръща в нещо като "изпълнителна 
администрация" на Съвета; 
настоятелно призовава Съвета да 
зачита независимостта на 
Комисията като основополагащ 
елемент на баланса на 
институциите;

Or. de

Изменение 27
Richard Corbett

Предложение за резолюция
Параграф 25

Предложение за резолюция Изменение

25. в този контекст счита за необходимо 
държавните и правителствени 
ръководители да участват активно в 
работата на Съвета по общи въпроси 

25. в този контекст счита, че може да 
бъде необходимо министър-
председателят/държавният глава на 
държавата-членка, която поема 
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– по-специално министър-
председателят/държавният глава на 
държавата-членка, която поема 
председателството на Съвета – както 
пряко, така и чрез пълномощен 
министър, с оглед на това да се
осигури правилното функциониране на
Съвета по общи въпроси като орган, 
отговарящ за координацията на 
различните състави на Съвета, и 
арбитър по отношение на приоритетите 
и уреждането на спорове, които 
понастоящем с прекалена лекота се 
отнасят до Европейския съвет;

председателството на Съвета, лично да 
председателства Съвета по общи 
въпроси и да осигури правилното му 
функциониране като орган, отговарящ 
за координацията на различните състави 
на Съвета, и арбитър по отношение на 
приоритетите и уреждането на спорове, 
които понастоящем с прекалена лекота 
се отнасят до Европейския съвет;

Or. en

Изменение 28
Costas Botopoulos

Предложение за резолюция
Параграф 25

Предложение за резолюция Изменение

25. признава рисковете от нарушаване 
на координацията между различните 
състави на Съвета поради новата 
система на председателствата и с оглед 
избягване на тези рискове подчертава 
значението на „новите“ постоянни 18-
месечни „тройки“ (групи от три 
председателства), които ще упражняват 
съвместно председателствата на 
различните състави на Съвета (освен 
Съвета по външни работи и 
Еврогрупата) и на COREPER с цел 
осигуряване на съгласуваност, 
последователност и приемственост в 
работата на Съвета в цялост и 
гарантиране на междуинституционално 
сътрудничество, необходимо за 
безпрепятственото протичане на 
законодателната и бюджетната 
процедура при съвместно вземане на 
решение с Европейския парламент;

25. признава големите трудности в
координацията между различните 
състави на Съвета поради новата 
система на председателствата и с оглед 
избягване на тези рискове подчертава 
значението на „новите“ постоянни 18-
месечни „тройки“ (групи от три 
председателства), които ще упражняват 
съвместно председателствата на 
различните състави на Съвета (освен 
Съвета по външни работи и 
Еврогрупата) и на Комитета на 
постоянните представители на 
държавите-членки (КОРЕПЕР) с цел 
осигуряване на съгласуваност, 
последователност и приемственост в 
работата на Съвета в цялост и 
гарантиране на междуинституционално 
сътрудничество, необходимо за 
безпрепятственото протичане на 
законодателната и бюджетната 
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процедура при съвместно вземане на 
решение с Европейския парламент;

Or. el

Изменение 29
Andrew Duff

Предложение за резолюция
Параграф 27

Предложение за резолюция Изменение

27. счита за изключително важно 
тройката да развива интензивно и 
постоянно сътрудничество през целия 
си съвместен мандат; подчертава 
значението на съвместната програма за 
всяка 18-месечна тройка за 
функционирането на Съюза, както 
подробно е изложено в параграф 51 от 
настоящата резолюция; приканва 
тройките да представят своите 
съвместни програми в пленарно 
заседание на Парламента в началото на 
съвместния им мандат;

27. счита за изключително важно 
тройката да развива интензивно и 
постоянно сътрудничество през целия 
си съвместен мандат; подчертава 
значението на съвместната програма за 
всяка 18-месечна тройка за 
функционирането на Съюза, както 
подробно е изложено в параграф 51 от 
настоящата резолюция; приканва 
тройките да представят своите 
съвместни програми в пленарно 
заседание на Парламента в началото на 
съвместния им мандат; отбелязва, че 
новите договорености предполагат, 
че програмата на екипното 
председателство следва да бъде 
оперативна по своето естество и да 
не възпрепятства политическото 
планиране на работата на Съюза, 
което ще бъде предмет на нови 
демократични процедури (още по-
малко да се превърне в удобна 
възможност за надуване на 
националното его на трите 
участващи правителства);

Or. en
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Изменение 30
Richard Corbett

Предложение за резолюция
Параграф 27

Предложение за резолюция Изменение

27. счита за изключително важно 
тройката да развива интензивно и 
постоянно сътрудничество през целия 
си съвместен мандат; подчертава 
значението на съвместната програма за 
всяка 18-месечна тройка за 
функционирането на Съюза, както 
подробно е изложено в параграф 51 от 
настоящата резолюция; приканва 
тройките да представят своите 
съвместни програми в пленарно 
заседание на Парламента в началото на 
съвместния им мандат;

27. счита за изключително важно 
тройката да развива интензивно и 
постоянно сътрудничество през целия 
си съвместен мандат; подчертава 
значението на съвместната програма за 
всяка 18-месечна тройка за 
функционирането на Съюза, както 
подробно е изложено в параграф 51 от 
настоящата резолюция; приканва 
тройките да представят своите 
предложения относно планирането 
на законодателните дебати в 
пленарно заседание на Парламента в 
началото на съвместния им мандат;

Or. en

Изменение 31
Richard Corbett

Предложение за резолюция
Параграф 29

Предложение за резолюция Изменение

29. подчертава също така, че министър-
председателят/държавният глава на 
държавата, която поема ротационното 
председателство на Съвета, трябва да 
бъде привилегирован събеседник на 
Европейския парламент по отношение 
на дейностите на председателството; 
счита, че председателят на Съвета
следва да бъде поканен да направи 
изказване на пленарно заседание на 
Парламента, като представи 
програмата на дейностите на 
председателството и отчет за 

29. подчертава също така, че министър-
председателят/държавният глава на 
държавата, която поема ротационното 
председателство на Съвета, трябва да 
бъде привилегирован събеседник на 
Европейския парламент по отношение 
на дейностите на председателството; 
счита, че той следва да бъде поканен да 
направи изказване пред 
парламентарните комисии, както и да 
представи за разискване всякакви 
значими политически въпроси, 
възникнали по време на мандата на 



AM\769560BG.doc 21/40 PE420.191v01-00

BG

събитията и резултатите, 
регистрирани по време на 
шестмесечния срок, както и да 
представи за разискване всякакви 
значими политически въпроси, 
възникнали по време на мандата на 
неговото/нейното председателство;

неговото председателство;

Or. en

Изменение 32
Richard Corbett

Предложение за резолюция
Параграф 29 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

29a. счита обаче, че вече няма да бъде 
целесъобразно ротационното 
председателство на Съвета да 
представя "програма" пред 
Парламента, имайки предвид, че той 
ще председателства другия орган, 
представляващ законодателната 
власт, без да упражнява 
изпълнителни функции;

Or. en

Изменение 33
Anneli Jäätteenmäki

Предложение за резолюция
Параграф 32 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

32a. отбелязва, че принципът на 
равновесието между двата пола в 
момента не е отразен адекватно в 
колегията на членовете на 
Комисията; отбелязва, че едва 9 от 
настоящите 27 членове на 
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Европейската комисия са жени; 
призовава държавите-членки да 
разгледат възможностите за 
кандидатури както на мъже, така и 
на жени за членове на Европейската 
комисия от тяхна  страна;

Or. en

Изменение 34
Bastiaan Belder

Предложение за резолюция
Параграф 33

Предложение за резолюция Изменение

33. подчертава, че изборът на 
председател на Комисията от 
Европейския парламент по предложение 
на Европейския съвет ще промени 
естеството на процедурата по 
предлагане на кандидатура за 
председател;

33. подчертава, че изборът на 
председател на Комисията от 
Европейския парламент по предложение 
на Европейския съвет няма да промени 
съществено естеството на процедурата 
по номиниране на кандидата за 
председател; подчертава, че както 
съгласно Договора от Ница, така и 
съгласно Договора от Лисабон, 
Европейският съвет е 
институцията, която отговаря за 
номинирането на кандидата; 
следователно посочва, че спрямо 
процедурата, която е в сила, 
избирането на председател на 
Комисията от Европейския 
парламент представлява преди всичко 
емоционално обагрена разлика; 
следователно подчертава, че 
Договорът от Лисабон не въвежда 
съществени различия в отношенията 
между Парламента и Комисията;

Or. nl
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Изменение 35
Anneli Jäätteenmäki

Предложение за резолюция
Параграф 33

Предложение за резолюция Изменение

33. подчертава, че изборът на 
председател на Комисията от 
Европейския парламент по предложение 
на Европейския съвет ще промени 
естеството на процедурата по 
предлагане на кандидатура за 
председател;

33. подчертава, че изборът на 
председател на Комисията от 
Европейския парламент по предложение 
на Европейския съвет, който следва да 
вземе предвид принципа на 
равновесието между двата пола, ще 
промени естеството на процедурата по 
предлагане на кандидатура за 
председател;

Or. en

Изменение 36
Costas Botopoulos

Предложение за резолюция
Параграф 33

Предложение за резолюция Изменение

33. подчертава, че изборът на 
председател на Комисията от 
Европейския парламент по предложение 
на Европейския съвет ще промени 
естеството на процедурата по 
предлагане на кандидатура за 
председател;

33. подчертава, че изборът на 
председател на Комисията от 
Европейския парламент по предложение 
на Европейския съвет ще придаде 
подчертано политически характер на 
процедурата по номиниране на 
кандидата за председател;

Or. el

Изменение 37
Richard Corbett

Предложение за резолюция
Параграф 38
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Предложение за резолюция Изменение

38. предлага на председателя на 
Европейския съвет да се възложи 
мандат от Европейския съвет 
(самостоятелно или с делегация) да 
проведе тези консултации, като 
председателят на Европейския съвет се 
консултира с председателя на 
Европейския парламент с оглед 
организиране на необходимите срещи с 
всеки от ръководителите на 
политическите групи в Европейския 
парламент, по възможност 
придружавани от ръководителите (или 
делегация) на европейските 
политически формирования, след което 
председателят на Европейския съвет 
следва да докладва пред Европейския 
съвет;

38. предлага на председателя на 
Европейския съвет да се възложи 
мандат от Европейския съвет 
(самостоятелно или с делегация) да 
проведе тези консултации, като 
председателят на Европейския съвет се 
консултира с председателя на 
Европейския парламент с оглед 
организиране на необходимите срещи с 
всеки от ръководителите на 
политическите групи в Европейския 
парламент, по възможност 
придружавани от ръководителите (или 
делегация) на европейските 
политически партии, след което 
председателят на Европейския съвет 
следва да докладва пред Европейския 
съвет;

Or. en

Изменение 38
Bastiaan Belder

Предложение за резолюция
Параграф 39

Предложение за резолюция Изменение

39. счита, че съгласно Декларация 6, 
приложена към цитирания по-горе 
Заключителен акт, при избора на 
лицата, които ще изпълняват функциите 
на председател на Европейския съвет, 
председател на Комисията и върховен 
представител, трябва надлежно да се 
отчете необходимостта от зачитане на 
географското и демографско 
многообразие на Съюза и на неговите 
държави-членки;

39. счита, че съгласно Декларация 6, 
приложена към цитирания по-горе 
Заключителен акт, при избора на 
лицата, които ще изпълняват функциите 
на председател на Европейския съвет, 
председател на Комисията и върховен 
представител, трябва преди всичко да 
бъдат взети предвид съответните 
компетенции на кандидатите; освен 
това признава, че трябва надлежно да 
се отчете необходимостта от зачитане на 
географското и демографско 
многообразие на Съюза и на неговите 
държави-членки;
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Or. nl

Изменение 39
Costas Botopoulos

Предложение за резолюция
Параграф 41

Предложение за резолюция Изменение

41. счита в този контекст, че в най-
добрия случай процесът на предлагане 
на кандидатури следва да започне след 
изборите за Европейски парламент с 
оглед на това да бъдат отчетени 
изборните резултати, които ще играят 
важна роля в избора на председател на 
Комисията; изтъква, че едва след избора 
на председател на Комисията ще бъде 
възможно да се гарантира необходимият 
баланс;

41. счита в този контекст, че процесът 
на предлагане на кандидатури следва да 
започне след изборите за Европейски 
парламент с оглед на това да бъдат 
отчетени изборните резултати, които ще 
играят основна роля в избора на 
председател на Комисията; изтъква, че 
едва след избора на председател на 
Комисията ще бъде възможно да се 
гарантира необходимият баланс;

Or. el

Изменение 40
Richard Corbett

Предложение за резолюция
Параграф 42 – четвърто тире

Предложение за резолюция Изменение

– пета и шеста седмица след изборите: 
контакти между кандидата за 
председател на Комисията и 
политическите групи; представяне на 
кандидата в Европейския парламент; 
гласуване в Европейския парламент за 
кандидата за председател на Комисията;

– пета и шеста седмица след изборите: 
контакти между кандидата за 
председател на Комисията и 
политическите групи; изявления на
кандидата и представяне на 
политическите му насоки пред 
Европейския парламент; гласуване в 
Европейския парламент за кандидата за 
председател на Комисията;

Or. en
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Изменение 41
Richard Corbett

Предложение за резолюция
Параграф 42 – осмо тире

Предложение за резолюция Изменение

– октомври: Европейският парламент 
гласува състава на колегията в цялост 
(включително върховния 
представител/заместник-председател); 
Европейският съвет одобрява новата 
Комисия; новите членове на Комисията 
встъпват в длъжност;

– октомври: представяне на колегията 
на членовете на Комисията и 
тяхната програма пред Европейския 
парламент; гласуване на състава на 
колегията в цялост (включително 
върховния представител/заместник-
председател); Европейският съвет 
одобрява новата Комисия; новите 
членове на Комисията встъпват в 
длъжност;

Or. en

Изменение 42
Andrew Duff

Предложение за резолюция
Параграф 45

Предложение за резолюция Изменение

45. счита, че ако Европейският съвет 
започне процедура по определяне на 
председател на новата Комисия, 
незабавно след Европейските избори 
през юни 2009 г.1, той надлежно следва 
да отчете необходимата времева рамка, 
която да позволи неформалното 
провеждане на процедура на 
консултация, както е предвидено в 
Договора от Лисабон; счита, че като 
такъв, председателят на Комисията, 
който може да бъде одобрен от 
Европейския парламент, съгласно 

45. счита, че ако Европейският съвет 
започне процедура по определяне на 
председател на новата Комисия след 
европейските избори през юни 2009 г.1, 
той надлежно следва да отчете 
необходимата времева рамка, която да 
позволи неформалното провеждане на 
процедура на политическа консултация 
с новоизбраните представители на 
политическите групи,  както е 
предвидено в Договора от Лисабон;  
поради това счита, че кандидатурата 
за новия председател на Комисията 

                                               
1 Както е заявено в Декларацията за назначаването на новата Комисия, договорено на 11 и 12 декември 
2008 г.
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процедурата от Ница, би могъл 
впоследствие да бъде избран в 
съответствие с Договора от Лисабон, 
ако последният влезе в сила, без да се 
налага да се подновява цялата 
процедура по определянето;

следва да бъде представена от 
Европейския съвет едва в началото на 
юли, като тогава той може да бъде 
одобрен от Европейския парламент с 
обикновено мнозинство, съгласно 
условията, предвидени в Договора от 
Ница;

Or. en

Изменение 43
Jean-Luc Dehaene

Предложение за резолюция
Параграф 45

Предложение за резолюция Изменение

45. счита, че ако Европейският съвет 
започне процедура по определяне на
председател на новата Комисия,
незабавно след Европейските избори 
през юни 2009 г.1, той надлежно следва 
да отчете необходимата времева рамка, 
която да позволи неформалното 
провеждане на процедура на 
консултация, както е предвидено в 
Договора от Лисабон; счита, че като 
такъв, председателят на Комисията, 
който може да бъде одобрен от 
Европейския парламент, съгласно 
процедурата от Ница, би могъл 
впоследствие да бъде избран в 
съответствие с Договора от Лисабон, 
ако последният влезе в сила, без да се 
налага да се подновява цялата 
процедура по определянето;

45. счита, че ако Европейският съвет 
започне процедура по предлагане на 
кандидатура за председател на новата 
Комисия незабавно след европейските
избори през юни 2009 г. 1, той надлежно 
следва да отчете необходимата времева 
рамка, която да позволи неформалното 
провеждане на процедура на 
консултация, както е предвидено в 
Договора от Лисабон;  счита, че при 
тези обстоятелства би била 
зачетена напълно същината на 
новите му прерогативи и 
Европейският парламент би могъл да 
пристъпи към одобряването на 
кандидатурата за председател на 
Комисията;

Or. en

                                               
1 Както е заявено в Декларацията за назначаването на новата Комисия, договорено на 11 и 12 декември 
2008 г.
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Изменение 44
Andrew Duff

Предложение за резолюция
Параграф 46

Предложение за резолюция Изменение

46. подчертава, че във всеки един случай, 
свързан с назначаването на новата 
колегия, процедурата следва да бъде 
започната, след като станат известни 
резултатите от референдума в 
Ирландия; изтъква, че като такива,
институциите биха били изцяло 
запознати с бъдещия правен контекст, в 
който новата Комисия би следвало да 
упражнява своите правомощия и биха 
могли да отчетат надлежно своите 
съответни правомощия в процедурата, 
както и състава, структурата и 
правомощията на новата Комисия; в 
случай на положителен резултат от 
референдума, официалното одобрение 
на новата колегия от Европейския 
парламент следва да се състои едва след 
влизането в сила на Договора от 
Лисабон и избора на председател на 
Комисията;

46. подчертава, че при всяко положение, 
що се отнася до назначаването на 
новата колегия, процедурата следва да 
бъде започната едва след като станат 
известни резултатите от новия 
референдум в Ирландия; изтъква, че 
като такива институциите биха били 
изцяло запознати с бъдещия правен 
контекст, в който новата Комисия би 
упражнявала своите правомощия, и 
биха могли да отчетат надлежно своите 
съответни правомощия в процедурата, 
както и състава, структурата и 
правомощията на новата Комисия; в 
случай на положителен резултат от 
референдума официалното одобрение на 
новата колегия от Европейския 
парламент, включително председателя 
и заместник-председателя/върховния 
представител, следва да се състои едва 
след влизането в сила на Договора от 
Лисабон;

Or. en

Изменение 45
Jean-Luc Dehaene

Предложение за резолюция
Параграф 46

Предложение за резолюция Изменение

46. подчертава, че във всеки един случай, 
свързан с назначаването на новата 
колегия, процедурата следва да бъде 
започната, след като станат известни 
резултатите от референдума в 

46. подчертава, че при всяко положение, 
що се отнася до назначаването на 
новата колегия, процедурата следва да 
бъде започната едва след като станат 
известни резултатите от новия 
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Ирландия; изтъква, че като такива,
институциите биха били изцяло 
запознати с бъдещия правен контекст, в 
който новата Комисия би следвало да 
упражнява своите правомощия и биха 
могли да отчетат надлежно своите 
съответни правомощия в процедурата, 
както и състава, структурата и 
правомощията на новата Комисия; в 
случай на положителен резултат от 
референдума, официалното одобрение 
на новата колегия от Европейския 
парламент следва да се състои едва след 
влизането в сила на Договора от 
Лисабон и избора на председател на 
Комисията;

референдум в Ирландия; изтъква, че 
като такива институциите биха били 
изцяло запознати с бъдещия правен 
контекст, в който новата Комисия би 
упражнявала своите правомощия, и 
биха могли да отчетат надлежно своите 
съответни правомощия в процедурата, 
както и състава, структурата и 
правомощията на новата Комисия; в 
случай на положителен резултат от 
референдума официалното одобрение на 
новата колегия от Европейския 
парламент следва да се състои едва след 
влизането в сила на Договора от 
Лисабон;

Or. en

Изменение 46
Costas Botopoulos

Предложение за резолюция
Параграф 50

Предложение за резолюция Изменение

50. счита, че преминаването към тази 
система на петгодишно финансово и 
политическо планиране ще изисква 
продължаване на настоящата финансова 
рамка, съдържаща се в 
Междуинституционалното 
споразумение за бюджетна дисциплина 
и добро финансово управление до края 
на 2015 г., като следващото 
споразумение влезе в сила в началото на 
2016 г.;

50. счита, че преминаването към тази 
система на петгодишно финансово и 
политическо планиране ще изисква 
продължаване на настоящата финансова 
рамка, съдържаща се в 
Междуинституционалното 
споразумение за бюджетна дисциплина 
и добро финансово управление1 до края 
на 2016 г., като следващото 
споразумение влезе в сила в началото на 
2017 г.2;

                                               
1 Междуинституционално споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и 
Комисията за бюджетна дисциплина и добро финансово управление (ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1).
Споразумение, последно изменено с Решение 371/2008/EО на Европейския парламент и на Съвета от 29 
април 2008 г. (ОВ L 128, 16.5.2008 г., стр.8).
2 В съответствие с доклада Böge относно междинния преглед на финансовата рамка 2007-2013 г. 
(INI/2008/2055) и доклада Guy-Quint относно финансовите аспекти на Договора от Лисабон 
(INI/2008/2054).
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Or. el

Изменение 47
Richard Corbett

Предложение за резолюция
Параграф 51 – второ тире

Предложение за резолюция Изменение

– Съветът по общи въпроси в диалог с 
Европейския парламент следва да 
приеме оперативното планиране на 
дейностите на всяка група от трите 
председателства за целия 18-месечен 
срок от техния мандат, като това 
планиране ще служи като рамка за 
отделните оперативни програми на 
всяко председателство за шестмесечния 
срок на дейността му;

– Съветът по общи въпроси, в диалог с 
Европейския парламент, следва да 
приеме оперативния план на 
дейностите на всяка група от трите 
председателства за целия 18-месечен 
срок на техния мандат, като той ще 
служи като рамка за отделните 
оперативни планове на всяко 
председателство за шестмесечния срок 
на дейността му;

Or. en

Изменение 48
Bastiaan Belder

Предложение за резолюция
Параграф 51 - тире 2 а (ново)

Предложение за резолюция Изменение

- Европейският парламент се 
консултира с другите институции на 
Европейския съюз, с цел да бъдат 
постигнати споразумения относно 
това, до каква степен и колко 
интензивно Европейският парламент 
трябва да бъде уведомяван относно 
различните програми по време на 
пленарните заседания;

Or. nl
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Изменение 49
Bastiaan Belder

Предложение за резолюция
Параграф 52

Предложение за резолюция Изменение

52. подчертава значението на новото 
измерение на външните действия на 
Съюза като цяло съгласно Договора от 
Лисабон, включително ОВППС, като 
това измерение, наред с 
правосубектността на Съюза и 
институционалните нововъведения от 
значение в тази област (по-специално 
създаването на „длъжността, 
съвместяваща две длъжности“ върховен 
представител и Европейската служба за 
външни действия (EEAS)) би могло да 
се окаже решаващ фактор за 
съгласуваността и ефективността 
на действията на Съюза в тази 
област и да засили видимостта му 
като глобален участник;

52. подчертава несигурността на 
новото измерение на външните действия 
на Съюза като цяло съгласно Договора 
от Лисабон, включително ОВППС, като 
това измерение, наред с 
правосубектността на Съюза и 
институционалните нововъведения от 
значение в тази област (по-специално 
създаването на „длъжността, 
съвместяваща две длъжности“ върховен 
представител и Европейската служба за 
външни действия (EEAS)) цели да даде 
съгласуваност на външните действия 
на Съюза; посочва, че ефективността 
на тези външни действия ще зависи 
до голяма степен от длъжностните 
лица, които ще бъдат назначени, и че 
това е твърде слабо основание за 
приветстване на тези нововъведения;

Or. nl

Изменение 50
Costas Botopoulos

Предложение за резолюция
Параграф 52

Предложение за резолюция Изменение

52. подчертава значението на новото 
измерение на външните действия на 
Съюза като цяло съгласно Договора от 
Лисабон, включително ОВППС, като 
това измерение, наред с 
правосубектността на Съюза и 
институционалните нововъведения от 
значение в тази област (по-специално 

52. подчертава значението на новото 
измерение на външните действия на 
Съюза като цяло съгласно Договора от 
Лисабон, включително ОВППС, като 
това измерение, наред с 
правосубектността на Съюза и 
институционалните нововъведения от 
значение в тази област (по-специално 
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създаването на „длъжността, 
съвместяваща две длъжности“ върховен 
представител и Европейската служба за 
външни действия (EEAS)) би могло да 
се окаже решаващ фактор за 
съгласуваността и ефективността на 
действията на Съюза в тази област и да 
засили видимостта му като глобален 
участник;

създаването на „длъжността, 
съвместяваща две длъжности“ върховен 
представител и Европейската служба за 
външни действия (EEAS)) би могло да 
се окаже решаващ фактор за 
съгласуваността и ефективността на 
действията на Съюза в тази област и да 
засили значително видимостта му като 
глобален участник;

Or. el

Изменение 51
Bastiaan Belder

Предложение за резолюция
Параграф 54

Предложение за резолюция Изменение

54. разглежда създаването на 
„длъжността, съвместяваща две 
длъжности“ върховен 
представител/заместник-
председател като основна 
стъпка към осигуряване на 
съгласуваност и видимост за
външните действия на Съюза в 
цялост;

54. не разглежда автоматично
създаването на „длъжността, 
съвместяваща две длъжности“ върховен 
представител/заместник-председател 
като гаранция за подобрена видимост 
на външните действия на Съюза в 
цялост; изразява преди всичко 
загриженост относно латентния 
сблъсък на компетенции между 
Европейския Съвет, Съвета по 
външни работи и Комисията; 
отбелязва, че Европейският 
парламент допринася за този 
латентен конфликт на компетенции, 
тъй като заявява непрекъснато, че 
външната политика на Съюза трябва 
бъде преди всичко отговорност на 
Комисията; изразява убеждението, че 
тази позиция на Парламента ще 
окаже значителен натиск върху 
върховния представител;

Or. nl
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Изменение 52
Anneli Jäätteenmäki

Предложение за резолюция
Параграф 54

Предложение за резолюция Изменение

54. разглежда създаването на 
„длъжността, съвместяваща две 
длъжности“ върховен 
представител/заместник-председател 
като основна стъпка към осигуряване на 
съгласуваност и видимост за външните 
действия на Съюза в цялост;

54. разглежда създаването на 
„длъжността, съвместяваща две 
длъжности“ – върховен 
представител/заместник-председател,
като основна стъпка към осигуряване на 
съгласуваност и видимост за външните 
действия на Съюза в цялост; 
предложената кандидатура за 
върховен представител/заместник-
председател също следва да отразява 
многообразието на Съюза;

Or. en

Изменение 53
Costas Botopoulos

Предложение за резолюция
Параграф 54

Предложение за резолюция Изменение

54. разглежда създаването на 
„длъжността, съвместяваща две 
длъжности“ върховен 
представител/заместник-председател 
като основна стъпка към осигуряване на 
съгласуваност и видимост за външните 
действия на Съюза в цялост;

54. разглежда създаването на 
„длъжността, съвместяваща две 
длъжности“ върховен 
представител/заместник-председател 
като основна стъпка към осигуряване на 
съгласуваност, ефективност и 
видимост за външните действия на 
Съюза в цялост;

Or. el
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Изменение 54
Bastiaan Belder

Предложение за резолюция
Параграф 56

Предложение за резолюция Изменение

56. подчертава, че EEAS следва да 
изпълнява основна роля в 
подпомагането на дейностите на 
върховния представител/заместник-
председател и ще съставлява съществен 
елемент в успеха на новия интегриран 
подход във външните действия на 
Съюза; подчертава, че създаването на 
нова служба изисква официално 
предложение на върховния 
представител/заместник-
председател, което ще бъде възможно 
едва след встъпването му в длъжност 
и което предложение може да бъде 
прието от Съвета само след 
одобрението на Комисията и 
становището на Европейския 
парламент; заявява своето намерение 
да упражнява изцяло бюджетните си 
правомощия по отношение на 
учредяването на EEAS; 

подчертава, че EEAS може да 
изпълнява основна роля в 
подпомагането на дейностите на 
върховния представител/заместник-
председател и може да съставлява 
съществен елемент в успеха на новия 
интегриран подход във външните 
действия на Съюза; въпреки това е 
загрижен поради факта, че, от гледна 
точка на Договора, може със 
сигурност да се каже много малко 
относно задачите и състава на 
персонала на тази служба; призовава 
евентуалния номиниран върховен 
представител/заместник-
председател да не използва тази 
външна служба като заместител на 
национални посолства в трети 
държави; заявява своето намерение да 
упражнява изцяло бюджетните си 
правомощия по отношение на 
учредяването на EEAS; 

Or. nl

Изменение 55
Richard Corbett

Предложение за резолюция
Параграф 57

Предложение за резолюция Изменение

57. подчертава, че задачите на 
върховния представител/заместник-
председател са изключително 
отговорни и ще изискват сериозна 
координация с останалите институции, 

57. подчертава, че задачите на 
върховния представител/заместник-
председател са изключително тежки и 
ще изискват сериозна координация с 
останалите институции, по-специално с 
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по-специално с председателя на 
Комисията, пред когото се отчита 
политически в сферата на външните 
отношения, които са в компетентността 
на Комисията, ротационното 
председателство на Съвета и 
председателя на Европейския съвет;

председателя на Комисията, пред когото 
се отчита политически в сферата на 
външните отношения, които са в 
компетентността на Комисията, с
ротационното председателство на 
Съвета и с председателя на Европейския 
съвет;

Or. en

Изменение 56
Costas Botopoulos

Предложение за резолюция
Параграф 58

Предложение за резолюция Изменение

58. подчертава, че изпълнението на 
целите, довели до създаването на 
длъжността върховен 
представител/заместник-председател, 
ще зависи в много голяма степен от 
отношението на политическо доверие 
между председателя на Комисията и 
върховния представител/заместник-
председател, както и от способността на 
върховния представител/заместник-
председател за ползотворно 
сътрудничество с председателя на 
Европейския съвет, с ротационното 
председателство на Съвета и с 
останалите членове на Комисията, 
отговарящи за упражняването на 
специалните правомощия в областта на 
външните действия на Съюза под 
координацията на върховния 
представител/заместник-председател;

58. подчертава, че изпълнението на 
целите, довели до създаването на 
длъжността върховен 
представител/заместник-председател, 
ще зависи в много голяма степен от 
отношението на политическо доверие 
между председателя на Комисията и 
върховния представител/заместник-
председател, както и от способността на 
върховния представител/заместник-
председател за ползотворно 
сътрудничество с председателя на 
Европейския съвет, с ротационното 
председателство на Съвета и с 
останалите членове на Комисията, 
отговарящи за упражняването на 
специалните правомощия в областта на 
външните действия на Съюза под 
координацията на върховния 
представител/заместник-председател; по 
тази причина настоятелно призовава, 
при подбора на лицата, които да 
запълнят постовете на председател 
на Комисията и върховен 
представител/заместник-
председател, да бъдат отчитани 
особено внимателно критериите по 
отношение на тяхната способност 
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да работят съвместно и да 
изграждат взаимно доверие на лично 
и политическо равнище;

Or. el

Изменение 57
Jo Leinen

Предложение за резолюция
Параграф 59

Предложение за резолюция Изменение

59. призовава Комисията и върховния 
представител/заместник-председател да 
използват пълноценно възможността за 
представяне на общи инициативи в 
областта на външните отношения с 
оглед засилване на съгласуваността в 
различните области на действие на 
Съюза във външната сфера и 
увеличаване на възможността за 
приемането на тези инициативи от 
Съвета по отношение на ОВППС;

59. призовава Комисията и върховния 
представител/заместник-председател да 
използват пълноценно възможността за 
представяне на общи инициативи в 
областта на външните отношения с 
оглед засилване на съгласуваността в 
различните области на действие на 
Съюза във външната сфера и 
увеличаване на възможността за 
приемането на тези инициативи от 
Съвета по отношение на ОВППС; в 
тази връзка подчертава 
необходимостта от парламентарен 
контрол върху мерките в областта на 
външната политика и на 
политиката на сигурност;

Or. de

Изменение 58
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Предложение за резолюция
Параграф 60 – първо тире

Предложение за резолюция Изменение

– върховният представител/заместник-
председател следва да предлага 
назначаването на специални 
представители с ясен мандат, определен 

– върховният представител/заместник-
председател следва да предлага 
назначаването на специални 
представители, като взема предвид 
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в съответствие с член 33 от Договора за 
Европейския съюз, които да го 
подпомагат в конкретни области от 
неговата компетентност по въпроси на 
ОВППС (тези специални представители, 
номинирани от Съвета, също следва да 
бъдат изслушани от Европейския 
парламент и следва редовно да 
информират Европейския парламент за 
своята дейност);

равното представяне на жените и 
мъжете, с ясен мандат, определен в 
съответствие с член 33 от Договора за 
Европейския съюз, които да го 
подпомагат в конкретни области от 
неговата компетентност по въпроси на 
ОВППС (тези специални представители, 
номинирани от Съвета, също следва да 
бъдат изслушани от Европейския 
парламент и следва редовно да 
информират Европейския парламент за 
своята дейност);

Or. en

Изменение 59
Anneli Jäätteenmäki

Предложение за резолюция
Параграф 60 – първо тире

Предложение за резолюция Изменение

– върховният представител/заместник-
председател следва да предлага 
назначаването на специални 
представители с ясен мандат, определен 
в съответствие с член 33 от Договора за 
Европейския съюз, които да го 
подпомагат в конкретни области от 
неговата компетентност по въпроси на 
ОВППС (тези специални представители, 
номинирани от Съвета, също следва да 
бъдат изслушани от Европейския 
парламент и следва редовно да 
информират Европейския парламент за 
своята дейност);

– върховният представител/заместник-
председател следва да предлага 
назначаването на специални 
представители, като взема предвид 
равното представяне на жените и 
мъжете, с ясен мандат, определен в 
съответствие с член 33 от Договора за 
Европейския съюз, които да го 
подпомагат в конкретни области от 
неговата компетентност по въпроси на 
ОВППС (тези специални представители, 
номинирани от Съвета, също следва да 
бъдат изслушани от Европейския 
парламент и следва редовно да 
информират Европейския парламент за 
своята дейност);

Or. en
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Изменение 60
Richard Corbett

Предложение за резолюция
Параграф 60 – четвърто тире

Предложение за резолюция Изменение

– в случай че върховният 
представител/заместник-председател 
няма възможност да участва в 
международни срещи или събития на 
равнище министри в областта на 
ОВППС, той следва по негово искане да 
бъде заместен от министъра на 
външните работи на държавата-членка, 
поела председателството към този 
момент, или от специален представител, 
ако заседанието/събитието се отнася до 
въпроси в обхвата на мандата му;

– в случай че върховният 
представител/заместник-председател 
няма възможност да участва в 
международни срещи или събития на 
равнище министри в областта на 
ОВППС, той следва, по негово искане,
да бъде заместен от министъра на 
външните работи на държавата-членка, 
поела председателството към този 
момент, или от друг член на 
Комисията, или от специален 
представител, ако 
заседанието/събитието се отнася до 
въпроси в обхвата на мандата му;

Or. en

Изменение 61
Bastiaan Belder

Предложение за резолюция
Параграф 61 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

61a. посочва, че гореспоменатите 
насоки може да спомогнат за 
определяне на разделението на 
задачите между председателя на 
Европейския съвет, председателя на 
Комисията и върховния 
представител/заместник-
председател; отново подчертава, че 
двойствената функция на 
длъжността на върховния 
представител/заместник-
председател носи със себе си риска 
заемащото този пост длъжностно 
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лице да действа преди всичко като 
посредник, но да играе второстепенна 
роля в сравнение с председателя на 
Европейския съвет и председателя на 
Комисията; изразява загриженост от 
факта, че върховният 
представител/заместник-
председател до голяма степен ще 
срещне същите трудности като 
тези, срещани от настоящия 
върховен представител; посочва, че 
Европейския съюз отново е предпочел 
да замаскира липсата на 
действителна обща външна политика 
и политика на сигурност чрез 
създаването на нови длъжности;

Or. nl

Изменение 62
Richard Corbett

Предложение за резолюция
Параграф 62

Предложение за резолюция Изменение

62. счита, че в някои конкретни 
ситуации е възможно председателят 
на Съвета, по-специално 
председателят на Съвета по общи 
въпроси (а именно министър-
председателят на държавата-членка, 
осъществяваща председателството на 
Съюза), както и председателят на 
конкретен секторен състав на Съвета, да 
бъде призован да изпълнява 
функциите си по външно 
представителство на Съюза в съгласие с 
председателя на Европейския съвет и 
върховния представител/заместник-
председател;

62. счита, че вече няма да е желателно 
председателят на Съвета по общи 
въпроси (а именно министър-
председателят на държавата-членка, 
осъществяваща председателството на 
Съюза) или председателят на конкретен 
секторен състав на Съвета да бъдат
призовавани да изпълняват функции 
по външно представителство на Съюза; 

Or. en
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Изменение 63
Jo Leinen

Предложение за резолюция
Параграф 63

Предложение за резолюция Изменение

63. подчертава значението на 
координацията и сътрудничеството 
между различните страни, отговарящи 
за различните функции по външно 
представителство на Съюза, по начин, 
който да осигури съгласуваност и 
видимост на Съюза във външната сфера;

63. подчертава значението на 
координацията и сътрудничеството 
между различните страни, отговарящи 
за различните функции по външно 
представителство на Съюза, по начин, 
който да предотвратява сблъсъка на 
компетенции и да гарантира 
съгласуваност и видимост на Съюза във 
външната сфера;

Or. de
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