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I. Въведение

Г-н Saryusz-Wolski, председател на комисията по външни работи, като се позова на 
разпоредбите на член 201 от Правилника за дейността на Европейския парламент, 
представи на г-н Leinen, председател на комисията по конституционни въпроси, искане 
относно тълкуването или евентуалното изменение на член 182 от гореспоменатия 
правилник.

Като подчерта особения статут на комисията по външни работи – единствената 
комисия, която бива подпомагана от две подкомисии (по правата на човека (DROI) и по 
сигурност и отбрана (SEDE)), г-н Saryusz-Wolski мотивира искането си с желанието да 
бъде предоставена по-голяма публичност на двете подкомисии, като техните 
председатели бъдат признати за заместник-председатели на комисията по външни 
работи. Признаването би позволило например председателите на двете подкомисии да 
ръководят дейността на комисията по външни работи, когато разглежданите въпроси са 
от областта на тяхната компетентност.

Председателският съвет вече обсъди (на заседанието от 12 юли 2007 г.) възможността 
да предостави автономен статут на двете подкомисии, като обаче стигна до 
отрицателно заключение; в резултат статутът на двете подкомисии остана непроменен 
в рамките на комисията по външни работи, за да се гарантира съгласуван и интегриран 
подход на управление на европейската външна политика.

Към настоящия момент Правилникът за дейността на Европейския парламент не 
съдържа нито едно специфично правило относно ролята и статута на председателите на 
подкомисиите в рамките на комисията, от която те са част. Освен това комисията по 
външни работи поиска от комисията по конституционни въпроси да разгледа член 182 с 
цел да установи възможността за такова негово тълкуване, което да позволи 
признаването на председателите на подкомисиите за заместник-председатели ex officio 
на комисията, която ги е сформирала, или в противен случай, ако е целесъобразно, да 
бъде изменен правилникът така, че настоящата формулировка на член 182 да се 
промени както следва:

Настоящ текст Предлагани изменения
Член 182:  Бюро на комисия
1.   На първото заседание на комисията 
след избирането на нейните членове по 
реда на член 177 тя избира бюро, 
състоящо се от председател и един, 
двама или трима заместник-
председатели, които се гласуват 
поотделно. 
Независимо от параграф 1, през периода 
от януари 2007 г. до юли 2009 г. бюрата 
на комисиите включват до четирима 

Член 182:  Бюро на комисия
1.   На първото заседание на комисията 
след избирането на нейните членове по 
реда на член 177 тя избира бюро, състоящо 
се от председател и един, двама или трима 
заместник-председатели, които се гласуват 
поотделно. 
Независимо от параграф 1, през периода от 
януари 2007 г. до юли 2009 г. бюрата на 
комисиите включват до четирима 
заместник-председатели.
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заместник-председатели.
Председателите на подкомисиите се 
считат за заместник-председатели ex 
officio на комисията, в рамките на 
която подкомисиите са били 
сформирани.

II. Възможни отговори от страна на комисията по конституционни въпроси

От правна гледна точка формулираната от комисията по външни работи цел изглежда 
не може да бъде изцяло постигната чрез процедурата на тълкуване, като се има предвид 
изчерпателният характер на разпоредбите на член 182. Всъщност за настоящия мандат 
изрично е предвидено, че всяко бюро е съставено от четирима заместник-председатели, 
докато за следващите мандати е определен максимален брой от трима заместник-
председатели.

След изключване на тълкувателния път е уместно да се проучи какви други 
възможности съществуват, за да се отговори на изискванията, формулирани от 
комисията по външни работи.

1. Първата възможност е да се внесе изменение в разпоредбите на правилника. Ако 
председателят на комисията по външни работи препоръча изменението на член 
182, би било по-целесъобразно да се измени член 181, който се отнася конкретно 
за подкомисиите, с добавяне на заключителен параграф, който да определя 
ролята на председателите на подкомисиите в рамките на комисията „майка“ и да 
им възлага длъжността на заместник-председатели.

2. Втората възможност е по-умерена. Всъщност тя би позволила да се отговори 
частично на исканията, формулирани от комисията по външни работи, без 
същевременно да се изменя правилникът. Това решение би се основавало на 
простата констатация на липса на разпоредби от правилника, които изрично да 
забраняват на председателя на главната комисия да включи председателите на 
подкомисиите в работата на бюрото на комисията или да ги упълномощи да 
председателстват разисквания по въпроси, които са специфично разглеждани от 
съответните подкомисии. Следователно би било допустимо в практиката 
председателят на комисията „майка“ да се възползва от правомощията, които 
вече са му били имплицитно признати, за да предоставя по-голяма публичност 
на дейностите и ролята на председателите на подкомисиите. Разбира се, при 
упражняването на имплицитните правомощия решенията на председателя следва 
да бъдат разглеждани от бюрото в неговата цялост и да получат неговото 
съгласие.

III. Разисквания, провеждани в комисията

По време на предварителните разисквания, проведени в комисията на 26 май т.г., 
докладчикът представи двете възможности, изложени по-горе, с цел да се разбере коя 
от тях е предпочитана от комисията. Независимо от първоначалните намерения, 
разискванията в по-голямата си част се съсредоточиха върху въпроса – от по-общо 
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значение – за статута на подкомисиите по сигурност и отбрана и по правата на човека. 
Някои членове всъщност се възползваха от случая, за да поискат преобразуване на тези 
две подкомисии в пълноправни комисии. При все това, както припомни председателят 
Leinen, комисията по конституционни въпроси не разполага с никакви правомощия по 
този въпрос. В действителност такова решение трябва да вземе от Председателския 
съвет, след което да се представи за гласуване на пленарно заседание на Парламента.

От друга страна, що се отнася по-специално до предмета на представеното от 
комисията по външни работи искане, докладчикът се ограничава до това да подчертае, 
че разискването в рамките на комисията не позволява да се установи наличието на 
единодушна подкрепа по отношение на предложението за изменение.

IV. Заключения

В светлината на установените факти, произтичащи от разискванията в комисията, 
докладчикът препоръчва възприемането на по-скоро умерен подход, който да вземе 
предвид липсата на достатъчно широко съгласие в подкрепа на евентуалното 
изменение на правилника.

Освен това, като се отчита важността на политическия баланс, който съответните 
правила в сегашната си форма позволяват да бъде установен и запазен, не е желателно 
изменение на член 182 или член 181. В действителност, в специфичните разпоредби 
относно състава на бюрата е залегнало подразбиращото се желание във всички комисии 
да се гарантира справедливо и пропорционално представителство на основните 
политически сили, от които е съставен Парламентът. Освен това назначаването на един 
или повече заместник-председатели ex officio би рискувало да изложи на опасност или, 
във всеки случай, да направи по-сложно намирането на такъв политически баланс в 
различните парламентарни комисии.

Най-общо, докладчикът счита за възможно да се отговори на исканията, формулирани 
от комисията по външни работи, без да се налага действително изменение на 
правилника. Всъщност последният имплицитно гарантира достатъчно голяма свобода 
на действие на председателя на всяка комисия в управлението на вътрешните дейности 
на самата комисия. 

Следователно се предлага комисията по конституционни въпроси да внесе в 
Парламента, съгласно член 201, параграф 3 от Правилника, следното тълкуване на член 
182, параграф 1:

„Член 182, параграф 1 не възпрепятства председателя на главната комисия да включи 
председателите на подкомисиите в работата на бюрото на комисията или да им разреши 
да председателстват разискванията по въпроси, разглеждани специфично от 
съответните подкомисии, при условие че тази процедура бъде подложена на 
разглеждане от бюрото на комисията в неговата цялост и получи неговото съгласие“.
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