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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно поправките, които следва да се внесат в Правилника за дейността на 
Европейския парламент с оглед адаптиране на вътрешните процедури към 
изискванията за опростяване на общностното законодателство
(2005/2238 (REG))

Европейският Парламент,

– като взе предвид предложението за промяна на своя правилник B6-0582/2005,

– като взе предвид Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавен 
„прилагане на програмата на Общността от Лисабон: стратегия за опростяване на 
нормативната среда (COM(2005)0535)”, 

– като взе предвид Заключенията на Европейския съвет от 15 и 16 юни 2006 г. и по-
специално точка  41,

– като взе предвид своята резолюция от 16 май 2006 г. относно опростяването на 
общностното законодателство1, 

– като взе предвид своята резолюция от 16 май 2006г. относно резултата от текущия
процес на разглеждане на законодателни предложения от законодателния орган2,

– като взе предвид Съобщението Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, 
озаглавен:" Стратегически преглед на програмата за изготвяне на по-добро 
законодателство в Европейския съюз" (COM(2006)0689), 

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

– като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси и становището 
на комисия по правни въпроси (A6-0000/2007),

A. като има предвид, че Европейският парламент се е ангажирал, в горепосочената 
резолюция от 16 май 2006 г. относно стратегията за опростяване на нормативната 
среда (точка 21), „да обмисли възможностите за подобряване на своите вътрешни
законодателни процедури и техники с цел ускоряване на процеса на 'опростяване', 
като спазва изцяло предвидените от първичното право процедури и по-специално от 
Договора за ЕО”,

Б. като има предвид, че техниките за кодификация и преработване са сред най-важните 
средства за опростяване на общностното законодателство, което се вписва в 
рамките на новата стратегия от Лисабон в полза на икономическия растеж и 

  
1 Текстовете са приети на тази дата, P6_TA(2006)0205.
2 Текстовете са приети на тази дата, P6_ TA(2006)0206.
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заетостта в Европа,

В. като има предвид, че Правилникът съдържа разпоредба относно кодификацията, 
която подлежи на преразглеждане, но не съдържа нито една разпоредба във връзка с
преработване,

Г. като има предвид, че Парламентът желае, чрез преразглеждане и изясняване на 
своите процедури, да допринесе съществено за работата по опростяване на 
законодателството и да насърчи Комисията да направи повече предложения в тази 
насока,

Д. като има предвид, че е желателно Съветът да предприеме подобен подход,

1. решава да внесе в своя правилник следните промени;

2. припомня, че настоящите промени влизат в сила на първия ден от следващата 
месечна сесия;

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

Текст в сила Изменения

Изменение 1
Член 80

1. Когато Парламентът е сезиран с 
предложение на Комисията за 
официална кодификация на 
общностното законодателство, 
предложението се изпраща за 
разглеждане от комисията по правни 
въпроси. Ако се установи, че 
предложението не предполага 
съществена промяна в действащото 
общностно законодателство, се 
прилага процедурата, предвидена в 
член 43.

 

1. Когато Парламентът е сезиран с 
предложение на Комисията за 
кодификация на общностното 
законодателство, предложението се 
изпраща за разглеждане от комисията по 
правни въпроси. Последната 
разглежда предложението, за да 
провери, че то се отнася до 
кодификация, а не до съществена 
промяна. Предложението се 
разглежда въз основа на 
становището, дадено от 
консултативната група, съставена 
от правните служби на Европейския 
парламент, Съвета и Комисията, в 
съответствие с точка 4 от 
междуинституционалното споразумение  
от 20 декември 1994 г. относно 
ускорения метод на работа по 
отношение на официалната
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кодификация на законодателните 
текстове1 .

2. Председателят на компетентната 
комисия или определеният от тази 
комисия докладчик може да участват 
в разглеждането и изработването на 
предложението за кодификация. При 
необходимост, компетентната 
комисия може да изрази 
становището си предварително.

2. Компетентната комисия по 
правните въпроси може да поиска от 
водещата комисия да пристъпи към 
разглеждане, за да даде своето 
становище относно 
своевременността на 
кодификацията.

3. Независимо от разпоредбите на 
член 43, параграф 3, опростената 
процедура не може да се прилага за 
предложение за официална 
кодификация, когато мнозинството 
от членовете на комисията по правни 
въпроси или на компетентната 
комисия са против нейното 
прилагане.

3. В случай, че компетентната 
комисия по правните въпроси смята, 
че предложението не внася 
съществена промяна в общностното 
законодателство, тя го представя на 
Парламента за одобрение, който се 
произнася с едно гласуване, като 
измененията към текста на 
предложението са недопустими.

4. Ако компетентната комисия по 
правните въпроси счита, че 
предложената кодификация отговаря 
на съдържащото се в параграф 3 
условие, но вследствие становището 
на компетентната комисия стига до 
заключението, че  тя не е уместна 
поради внесените междувременно 
нови промени във въпросните актове, 
тя отправя искане до председателя да 
прикани Комисията да излезе, в 
определен от него срок, с декларация, 
относно възможностите за 
изменение на нейното предложение. В 
случай, че Комисията уведоми, че не 
възнамерява да измени своето 
предложение или не се е произнесе в 
определения срок, компетентната 
комисия по правни въпроси има право 
да предложи предложението да бъде 
отхвърлено.
5. Ако компетентната комисия по 
правни въпроси счита, че 
предложението предполага

  
1 ОВ C 102 от 4. 4. 1996 г., стр. 2. 
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съществена промяна на общностното 
законодателство, тя предлага
предложението да бъде отхвърлено.

Обосновка
Чрез преразглеждането на члена от Правилника за дейността относно
кодификацията, Парламентът рационализира своите процедури, привежда ги в 
съответствие с поетите от него ангажименти към Комисията и Съвета в тази 
област, насърчава Комисията да представи по-голям брой предложения за 
кодификация и по този начин допринася към усилията за опростяване на 
общностното право.

В действителност, настоящият текст на въпросния член съдържа редица слабости.

Неговият първи параграф препраща към опростената процедура, на която е 
посветен изцяло член 43. При все това вторият параграф на този член предвижда, 
„като алтернатива” председателят на сезираната комисия или докладчикът да 
„изготвят поредица от изменения, отразяващи проведеното в комисията
обсъждане”. Освен това, член 43 препраща, в края на двата първи параграфа, към 
член 131,  параграф 1, втора алинея, която предвижда в рамките на„процедурата в 
пленарната зала без изменения и разисквания” възможността да се разреши 
внасянето на изменения по време на пленарно заседание.

Подобна възможност противоречи на самата идея за кодификация и е несъвместима 
със съществуващото междуинституционално споразумение в тази област1 и по-
специално точки 6. и 8. от него, от които може да се заключи, че Парламентът и 
Съветът са с волята да не внасят промени по същество в едно предложение за 
кодификация.

Парламентът може, благодарение на правомощието си относно своята вътрешна 
организация, да си постави самоограничения, като се ангажира да не внася изменения 
в предложение за кодификация, което не съдържа промяна по същество, без да се 
откаже да упражнява „възложените му от настоящия договор пълномощия"2 в 
рамките на „обикновената”3 законодателна процедура.
Параграф 3 от преразгледаната версия изразява занапред този принцип по 
недвусмислен начин.

В случай, че компетентната комисия по правните въпроси стигне до заключението, че 
направеното от Комисията предложение за кодификация внася съществени 
изменения в общностното законодателство, най-логичното решение в рамките на 
стратегията за опростяване е текстът просто да бъде отхвърлен.

В действителност, ако Комисията не е спазила правилата за кодификация в своето 
  

1 стр. 6: ‘Междуинституционално споразумение  от 20 декември 1994 г. относно ускорения метод на 
работа по отношение на официалната кодификация на законодателните текстове, точка 4, ОВ С от 
4.4.1996 г., стр. 2'
2 Членове 189 и 192 от ДЕО
3 Членове 251 от ДЕО
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предложение, би било разумно то да й бъде върнато с искане да го преразгледа (т.е. да 
предложи правилен текст за кодификация или на негово място - преработен текст, в 
случай че се налагат съществени  промени ). 

Изменение 2
Член 80а (нов)

Член 80а
Преработка

1.В случай, че Парламентът е сезиран 
относно предложение на Комисията 
за приемане на правен акт, който 
включва в един единствен текст  
както промените по същество, които 
тя предлага да внесе в един или повече 
предходни акта, така  и разпоредбите  
на последния или последните, които
остават непроменени (предложение 
за преработка), въпросното
предложение се изпраща до 
компетентната комисия по 
правните въпроси. Последната го 
разглежда с цел да провери дали то не 
съдържа друга промяна по същество, 
освен тези, които са посочени като 
такива. Това преразглеждане се прави 
въз основа на становището, дадено от 
консултативната група, съставена 
от правните служби на Европейския 
парламент, Съвета и Комисията , 
съгласно точка 9 от  
междуинституционалното споразумение 
от 28 ноември 2001 г. относно по-
структуриран подход при прилагането 
на техниката за преработка на правните
актове1.

2. Ако компетентната комисия по 
правните въпроси установи, че 
предложението не съдържа друга 
промяна по същество, освен  
посочените като такива, тя 
уведомява за това председателя и в 

  
1 ОВ C 77 от 28.3.2002 г., стр.1. 
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съответствие с член 40, 
предложението се връща за 
разглеждане на компетентната 
комисия по обичайната процедура.
В този случай, освен съдържащите се 
в членове 150 и 151 условия, 
предложените изменения са 
допустими единствено ако се 
отнасят до частите от 
предложението, които съдържат 
промени по същество, като 
измененията към непроменените 
разпоредби са недопустими.
3. При все това, подобни изменения 
могат да бъдат допуснати, в 
зависимост от всеки конкретен 
случай, от председателя на 
компетентната комисия или от 
председателя на пленарното 
заседание, ако той счете, че това се 
налага по наложителни причини, 
свързани с вътрешното единство на 
текста или връзката между 
измененията на Парламента към 
внесените от предложението 
промени по същество и разпоредбите, 
останали непроменени.

4. Ако компетентната комисия по 
правните въпроси счита,  че 
предложението  съдържа други 
промени по същество, освен  
посочените като такива, тя предлага 
предложението да бъде отхвърлено. 

Обосновка
Тази нова разпоредба е структурирана по образец на член 80 относно 

кодификацията. Разглеждането на предложението за преработване е разпределено 
между компетентната комисия по правните въпроси и водещата комисия съгласно 
разграничението, направено в текста между „кодификация” и „новация”. Това 
разграничение е ясно установено е предложението на Комисията, като променените 
части са обозначени в сиво, а непроменените са оставени в бяло.
Компетентната комисия по правните въпроси е първата, която разглежда текста, 
за да провери дали Комисията, от гледна точка на формата, е представила тези два 
елемента по достатъчно ясен начин,и съгласно критериите на 
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междуинституционалното споразумение1, и дали посочените от Комисията като 
непроменени разпоредби не съдържат в действителност промени по същество.

След това компетентната комисия разглежда частите от текста - предмет на 
променени, от гледна точка на съдържанието, т.е. както изцяло новите разпоредби, 
така и съществуващите променени или премахнати разпоредби.

Действието на тези две комисии е предвидено да бъде осъществявано 
последователно, за да се избегне всякакъв риск от объркване или припокриване на 
тези две  функции.
По този начин, евентуални подобрения в представянето на предложението, направени 
по време на първата фаза, могат да бъдат взети предвид по време на втората.

При все това, опитът показва, че разграничаването между кодификационните и 
новационните елементи на дадено предложение за преработка може да създаде 
проблем в работната практика на комисиите и да породи разисквания относно 
допустимостта или не на едно или друго изменение. Поради това възниква нуждата, в 
определени случаи, непроменените разпоредби също да подлежат на разглеждане. В 
своята неотдавнашна резолюцията относно опростяването на общностното право2, 
Парламентът изразява следната идея:

"Парламентът [...] разбира добре, че за постигането на ефикасна преработка, 
Европейският парламент и Съветът следва да възприемат като водещо начало 
въздържането от промяна на кодифицираните части; [...] признава, при все това, 
обосноваността на една извънредна с цел изменение на кодифицирана част от 
текста, когато задължителните условия за единство или връзка с частта, предмет 
на промяна, го изискват."3

„Извънредната процедура”, предвидена в параграф 3, дава правомощие на
председателя на съответната комисия или на председателя на пленарното заседание 
да допуснат измененията, в зависимост от конкретния случай, което съответства 
на  тяхната основна роля да "определят допустимостта на измененията ". 

И най-накрая, както в член 80, препоръчаното решение в случаите, когато според 
заключението на компетентната комисия по правни въпроси Комисията не е спазила 
правилата за  преработка в направеното предложение, се състои в отхвърляне на 
текста.

  
1 Точки 6. и 7. от т.нар. споразумение „Преработка”
2 От 16.5.2006 г. относно „стратегия за опростяване на общностното законодателство”, основаваща се на 
доклад A6-80/2006 на комисията по правни въпроси (доклад Gargani)
3 Параграф 16.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Вследствие предложение за промяна на член 80 от Правилника за дейността относно 
кодификацията, направено от господин Corbett1, на нашата комисия бе разрешено да 
изготви доклад относно евентуалните промени в Правилника за дейността с оглед 
адаптиране на вътрешните процедури на Парламента към изискванията за опростяване 
на общностното законодателство.2

Този подход се вписва в рамките на отговора на Парламента на последната инициатива 
на Комисията  по отношение на опростяване на законодателството.3

Парламентът се ангажира „да обмисли възможностите за подобряване на своите 
вътрешни законодателни процедури и техники с цел ускоряване на процеса по 
'опростяване', като спазва изцяло предвидени от първичното право процедури и по-
специално от Договора за ЕО”.4

Необходимо е да се преразгледа съдържащата се в член 80 разпоредба от Правилника за 
дейността относно кодификацията, като се установи специфична процедура, 
отличаваща се от съществуващите опростени или ускорени процедури, с оглед 
изпълнение на характерните за кодификацията изисквания и транспониране в 
Правилника за дейността на поетите от Парламента задължения във връзка с
междуинституционалните  споразумения.

Освен това, в Правилника за дейността следва да бъде въведена техниката, свързана с 
преработка на актовете, като се предвиди също специфична процедура, основана на 
процедурата „кодификация”.

Интересно е да се отбележи,  че след установяването на техниката за преработка, под 
формата на споразумение между Комисията, Парламента и Съвета през 2001 г.5, не са 
предприемани никакви опити за нейното включване в Правилника за дейността. 
Безспорно, това не се е считало за необходимо или дори полезно. Ето защо, условията 
за прилагане на техниката за преработка, така както те са установени в споразумението,
не се съдържат в Правилника за дейността, дори те да спадат, от гледна точка на 
материалните разпоредби,  към „други процедури” по смисъла на глава 11 от него.

Въвеждането на специфична, посветена на преработката разпоредба запълва този 
пропуск и цели, също както и преразглеждането на член 80 относно кодификацията, да 
внесе яснота по отношение на процедурите  на Парламента и, не на последно място, да 
насърчи Комисията да изготвя повече предложения за преработка, като принос към 

  
1 B6-0582/2005 от 26.10.2005 г.
2 Протокол от пленарното заседание, състояло се на 15.12.2005 г.
3 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Икономическия и социален комитет и 
Комитета на регионите от 25.10.2005 г., озаглавено „Прилагане на програмата на Общността от Лисабон: 
стратегия за опростяване на нормативната среда” COM(2005) 535 финална версия.
4 Резолюция на Европейския парламент относно стратегията за опростяване на нормативната среда от 
16.5.2006г., A6-80/2006, точка 21.
5 ‘Междуинституционално споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структуриран подход при 
прилагането на техниката за преработка на правните актове, ОВ С 77 от 28.3.2002 г., стр. 1’



PR\636196BG.doc 11/12 PE 380.704v01-00

BG

усилията за опростяване на общностното законодателство.

От гледна точка на Правилника за дейността, следва да се отговори на въпроса, който 
понякога възниква при разглеждане на предложения за преработване на акт, а именно 
до каква степен е възможно частта  от подобно предложение, която касае 
кодификацията, да бъде променена чрез измененията. Първоначално, Вашият 
докладчик предложи, под формата на работен документ, пет възможности за 
разрешаване на този проблем.  Предложеното решение в параграф 4 от новия член, 
според Вашия докладчик, отговаря в най-пълна степен на необходимостта от известна 
гъвкавост при извънредни ситуации, както и на желанието да не се усложняват 
прекалено процедурите, като същевременно се спазват  класическите правомощия на 
председателя на комисия и на председателя на пленарно заседание. 
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