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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

за изменение на член 3 и член 4 от Правилника за дейността на Европейския 
парламент
(2005/2036(REG))

Европейският Парламент,

– като взе предвид решението си от 14 декември 2004 г. относно проверката на 
пълномощията1 и по-специално параграф 6 от него,

– като взе предвид писмото на генералния секретар на Парламента от 15 февруари 
2005 г.,

– като взе предвид член 201 и член 202 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси (A6-0000/2006),

1. решава да внесе в своя правилник следните промени;

2. припомня, че настоящите промени влизат в сила на първия ден от следващата 
месечна сесия в съответствие с член 202, параграф 3 от своя правилник;

3. възлага на своя Председател да предаде настоящото решение за сведение на Съвета 
и на Комисията.

Текст в сила Изменения

Изменение 1
член 3, параграф -1 (нов)

-1. След изборите за Европейски 
парламент председателят отправя 
покана до компетентните органи на 
държавите-членки да съобщят
незабавно на Парламента имената на 
избраните членове, за да могат всички 
да заседават от откриването на 
първото заседание на Парламента
след изборите.
Същевременно председателят 
поставя на вниманието на 
компетентните органи съответните 
разпоредби на Акта от 20 септември 
1976 г. и ги приканва да вземат 

  
1 OB C 226 E, 15.9.2005 г., стр. 51; докладчик: Giuseppe Gargani, A6-0043/2004
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необходимите мерки, за да се избегне 
всякаква несъвместимост с
положението на член на ЕП.

(Настоящото предложение за изменение възпроизвежда отчасти формулировката 
на действащия член 3, параграф 6, който ще бъде заличен, ако настоящото 
предложението за изменение се приеме)

Изменение 2
член 3, параграф -1а (нов)

-1а. Всеки член на ЕП, за чието 
избиране Парламентът е бил 
уведомен, преди да започне да заседава 
в Парламента, прави писмена 
декларация, че не заема длъжност, 
която по смисъла на Акта от 20 
септември 1976 г. е несъвместима с 
положението на член на ЕП. До 
проверката на пълномощията му или 
до произнасянето на решение по 
възникнал спор и, при условие че е 
подписал преди това 
гореспоменатата писмена 
декларация, членът на ЕП участва в 
заседания на Парламента и на
неговите органи и се ползва с всички 
произтичащи от това права.
В случаите, когато въз основа на 
общоизвестни факти председателят 
е длъжен да заключи, че членът на ЕП 
заема длъжност, която по смисъла на 
Акта от 20 септември 1976 г. е 
несъвместима с положението на член 
на ЕП, той уведомява Парламента за 
това и предлага мястото да бъде 
обявено за свободно.

(Настоящото предложение за  изменение възпроизвежда отчасти формулировката 
на действащия член 3, параграф 6, който ще бъде заличен, ако настоящото 
предложението за изменение се приеме)
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Изменение 3
член 3, параграф 2, алинея втора

Мандатът на член на ЕП може да бъде 
потвърден само след като той направи 
писмените декларации по член 7 от 
Акта от 20 септември 1976 г. и по 
Приложение І от настоящия правилник.

Мандатът на член на ЕП може да бъде 
потвърден само след като той направи 
писмените декларации по настоящия 
член и по Приложение І от настоящия 
правилник.

Изменение 4
член 4, параграф 4

4. Основанията за несъвместимост, 
произтичащи от националното 
законодателство, се съобщават на 
председателя на Парламента, който 
ги отбелязва.

4. Когато компетентният орган на 
държава-членка уведоми 
председателя за  прекратяването на 
мандата на член на ЕП съгласно 
законовите разпоредби на същата 
държава-членка, произтичащо или от 
несъвместимости по смисъла на член 
7, параграф 3 от Акта от 20 
септември 1976 г., или от оттегляне 
на мандата по смисъла на член 13, 
параграф 3 от същия Акт, 
председателят уведомява 
Парламента, че мандатът е 
приключил на посочената от 
държавата-членка дата, и отправя 
покана до държавата-членка да 
попълни незабавно свободното място.

Когато компетентните органи на 
държавите-членки или на Съюза, или 
съответният член на ЕП уведомят 
председателя за назначение, което е 
несъвместимо с положението на член на 
ЕП, председателят уведомява 
Парламента, който, от своя страна, 
обявява мястото за свободно.

Когато компетентните органи на 
държавите-членки или на Съюза, или 
съответният член на ЕП уведомят 
председателя за назначение или 
избиране на длъжност, която е 
несъвместима с положението на член на 
ЕП съгласно член 7, параграфи 1 и 2 
от Акта от 20 септември 1976 г., 
председателят уведомява Парламента, 
който, от своя страна, обявява мястото 
за свободно.

Изменение 5
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член 4 параграф 6, второ тире 

- в случай на заемане на длъжност, 
която е несъвместима с положението на 
член на Европейския парламент, 
независимо дали според националния 
избирателен закон или според член 7 
от Акта от 20 септември 1976 г.: датата, 
посочена от компетентните органи на 
държавата-членка или на Съюза, или от 
съответния член на ЕП.

- в случай на заемане или избиране на 
длъжност, която по смисъла на член 7, 
параграф 1 или 2 от Акта от 20 
септември 1976 г. е несъвместима с 
положението на член на Европейския 
парламент: датата, посочена от 
компетентните органи на държавата-
членка или на Съюза, или от съответния 
член на ЕП.

Изменение 6
член 4, параграф 7

7. При обявяване на мястото за
свободно Парламентът уведомява за 
това съответната държава-членка.

7. При обявяване на мястото за 
свободно Парламентът уведомява за 
това съответната държава-членка и й 
отправя покана да попълни незабавно 
свободното място.

Изменение 7
член 11, тълкуване

Ако под председателството на най-
възрастния член на ЕП  бъде повдигнат 
въпрос във връзка с проверката на 
пълномощия, председателстващият 
отнася въпроса до комисията, 
отговаряща за проверката на 
пълномощията

Най-възрастният член на ЕП 
упражнява правомощията на 
председателя, посочени в член 3, 
параграф -1а, алинея втора. Всякакъв 
друг въпрос във връзка с проверката на 
пълномощия, който бъде повдигнат под 
председателството на най-възрастния 
член на ЕП, се отнася до комисията, 
отговаряща за проверката на 
пълномощията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. В решението си от 14 декември 2004 г. относно проверката на пълномощията1

Европейският парламент (ЕП) посочи, че "измененията в Акта от 20 септември 1976 
г., внесени с Решение (ЕО/Евратом) № 2002/772 на Съвета от 25 юни 2002 г. и 23 
септември 2002 г., са подчертали непълнотата на съдържащите се в членове 3 и 4 от 
Правилника за дейността на ЕП разпоредби, по-специално относно приемането на 
мерки за проверката на случаи на явна несъвместимост (според член 7 от Акта от 20 
септември 1976 г.) от откриването на учредителното заседание на Европейския 
парламент". Комисията по конституционни въпроси бе приканена да проучи "въпроса 
за изменението на член 3 и член 4 от Правилника за дейността на ЕП с цел, от една 
страна, да бъдат адаптирани към изменения Акт от 20 септември 1976 г., а от друга 
страна, да бъдат уточнени разпоредбите, които дават възможност на Парламента
да предприема действия по евентуални явни случаи на несъвместимост, за да може да 
заседава в пълен състав от учредителното си заседание".

2. Правомощието на Европейския парламент да проверява пълномощията на своите 
членове произтича от член 12 от горепосочения Акт, според който Парламентът взема 
предвид резултатите, официално оповестени от държавите-членки и се произнася по 
всеки спор, възникнал във връзка с разпоредбите на настоящия Акт, с изключение на 
споровете, възникнали във връзка с националните разпоредби, към които той 
препраща. С други думи: Актът възлага на Европейския парламент отговорност да 
гарантира законността на състава си, доколкото се отнася за прилагането на 
разпоредбите на цитирания Акт. 

3. Следователно Парламентът трябва да предвиди в Правилника за дейността си 
подходящите процедурни инструменти, които позволяват във всеки момент да 
гарантира, че заседава в законния си състав. 

4.  При прилагането на разпоредбите на Акта възникват някои практически трудности, 
особено във връзка с факта, че в някои случаи компетентните органи на държавите-
членки съобщават имената на избраните кандидати със закъснение, както и във връзка с 
изменението на член 7 от Акта, което постановява, че положението на член на 
Европейския парламент е несъвместимо с това на член на национален парламент. 

  
1 ОВ С 226 Е, 15.9.2005 г., стр. 51; докладчик: Giuseppe Gargani, А6-0043/2004.
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5. Предложенията, представени в настоящия доклад, целят отчасти да утвърдят в 
Правилника за дейността на ЕП най-добрата практика, развита от администрацията на 
Парламента1. Доколкото са с новаторски характер, те целят да осигурят инструменти, 
които са лесни за прилагане и същевременно напълно зачитат законните права и 
достойнството на избраните членове на Парламента. В допълнение, за целите на 
прозрачността се предлага пренареждане на съответните разпоредби според 
хронологичния ред на различните етапи от процедурата.

6. С изменение 1 се предлага да се въведе съществуващата практика органите на 
държавите-членки да се приканват да предоставят своевременно имената на избраните 
членове на ЕП, за да се осигури правилното функциониране на новоизбрания 
Парламент от учредителната му сесия. В допълнение, изглежда подходящо на 
държавите-членки да се напомня, че преди да предоставят имената, носят 
отговорността да потвърдят отсъствието на каквито и да е несъответствия.

7. Изменение 2 предлага новост, целяща да се избегне положението, при което избран 
член на ЕП, който заема несъвместима длъжност, може да участва в решенията на 
Парламента. Според условията на предложеното изменение всеки член на ЕП, преди да 
започне да заседава в Парламента, би трябвало да подаде декларацията, която 
понастоящем се изисква по член 3, параграф 2, алинея втора, че членът не заема 
никаква длъжност, която по смисъла на член 7 от Акта от 20 септември 1976 г. е 
несъвместима с положението на член на Европейския парламент. Правото на участие в 
заседания на Парламента и на неговите органи и всички произтичащи от това права 
зависят от подаването преди това на посочената декларация. Установената в член 3, 
параграф 2, алинея втора разпоредба, според която при липсата на такава декларация 
действителността на мандата не може да бъде потвърдена, остава в сила. 

8. Тъй като съответните факти по даден случай на несъвместимост по правило са 
общоизвестни, предварителна декларация от този вид изглежда достатъчна мярка за 
гарантиране, че в Парламента не заседават членове, които заемат несъвместима 
длъжност. От друга страна, отказът на даден член да подаде такава декларация, преди 
да е започнал да заседава, е достатъчно основание за съмнение, че може да е налице 
случай на несъвместимост. Това е мотив да се попречи на въпросния член да се ползва 
с правата си, докато не подаде декларацията или въпросът не бъде изяснен по друг 
начин. 

  
1 Практиката, която се прилага понастоящем, е описана в бележка на парламентарните служби, 
публикувана в съобщение PE 368.027 v01-00 до членовете на ЕП.
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9. Втората новост в предложение за изменение 2 е изрично предоставеното на 
председателя на Парламента правомощие да информира Парламента, когато въз основа 
на общоизвестни факти се установи извън всякакво основателно съмнение, че даден 
член на ЕП заема несъвместима длъжност. В съответствие с разпоредбите на Акта от 20 
септември 1976 г. това би позволило на Парламента да обяви наличието на свободно 
място.

10. С изменение 3 се предлага само техническа корекция, тъй като въпросната 
декларация не се изисква задължително според Акта от 20 септември 1976 г. Това 
изискване представлява процедурно правило, основателно установено от Парламента в 
Правилника за дейността му с цел правилното прилагане на разпоредбите на Акта. 

11. Предложения за изменения 4, 5 и 6 целят единствено да адаптират разпоредбите на 
Правилника за дейността на Европейския парламент към разпоредбите на изменения с 
решенията от 25 юни и 23 септември 2002 г. Акт от 20 септември 1976 г.

12. С изменение 7 се предлага тълкуване на член 11, което позволява на най-възрастния 
член на ЕП да предлага на Парламента да реши всеки явен случай на несъвместимост, 
ако такъв възникне в хода на учредителното заседание на Парламента. 


