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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно цялостно преразглеждане на Правилника за дейността
(2007/2124(REG))

Европейският Парламент,

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

– като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси и становищата 
на комисията по бюджети и на комисията по бюджетен контрол (A6-0000/2008),

1. реши да внесе в своя Правилник следните изменения;

2. реши да добави в своя Правилник за дейността, като Приложение XVIд, Кодекса за 
поведение относно преговорите в рамките на процедурите на съвместно вземане на 
решение, както е одобрен от Председателския съвет на 18 септември 2008 г.;

3. посочва, че изменения [номер...], които са отбелязани с астериск (*), ще влязат в 
сила на първия ден след влизането в сила на съответната разпоредба на Договора;

4. посочва, че всички други изменения ще влязат в сила на първия ден от седмия 
парламентарен мандат;

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

Изменение 1

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 28 – параграф 2

Текст в сила Изменение

2. Всеки член на ЕП може да задава 
въпроси, свързани с дейността на 
Бюрото, на Председателския съвет и на 
квесторите. Въпросите се представят в 
писмена форма на председателя и се 
публикуват, заедно с дадените отговори 
в Бюлетина на Парламента в срок от 
тридесет дни от внасянето им.

2. Всеки член на ЕП може да задава 
въпроси, свързани с дейността на 
Бюрото, на Председателския съвет и на 
квесторите. Въпросите се представят в 
писмена форма на председателя и се 
публикуват, заедно с дадените отговори,
на интернет страницата на 
Парламента в срок от тридесет дни от 
внасянето им.

Or. en

Обосновка

Изменението взема предвид факта, че Бюлетинът вече не съществува.
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Изменение 2

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 34 (*)

Текст в сила Изменение

Член 34 Член 34
Проверка за спазване на основните 

права, принципите на субсидиарност 
и пропорционалност, принципа на 

правовата държава и финансовите 
последици

Спазване на Хартата на основните 
права на Европейския съюз

При разглеждането на законодателно 
предложение Парламентът обръща 
особено внимание на зачитането на 
основните права, и по-специално на 
съответствието на законодателния 
акт с Хартата на основните права на 
Европейския съюз, на принципите на 
субсидиарност и пропорционалност и 
на принципа на правовата държава.
Наред с това, когато предложението 
има финансови последици, 
Парламентът проверява дали са 
предвидени достатъчно финансови 
средства.

1. Във всички свои дейности 
Парламентът изцяло спазва 
основните права, както са определени 
в Хартата на основните права на 
Европейския съюз.

Също така, Парламентът спазва 
изцяло правата и принципите, 
заложени в член 2 и член 6, параграфи 
2 и 3 от Договора за Европейския 
съюз.
2. Когато водещата комисия, 
политическа група или най-малко 
четиридесет членове на ЕП 
застъпват становището,че 
предложение за нормативен акт или 
част от него не спазват правата, 
гарантирани в Хартата на основните 
права на Европейския съюз, въпросът 
се отнася по тяхно искане до 
компетентната комисия за 
тълкуването на Хартата на 
основните права. Становището на 
въпросната комисия се прилага към 
доклада на водещата комисия.
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Or. en

(Вж. измененията към член 36 – параграф -1 (нов) и член 36 a (нов))

Обосновка

Въвежда нова процедура за наблюдение спазването на основните права. Създава също 
така право на малцинството.

Изменение 3

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 36 – параграф -1 (нов) (*)

Текст в сила Изменение

-1. Когато предложение за 
нормативен акт има финансови 
последици, Парламентът проверява 
дали са предвидени достатъчно 
финансови средства.

Or. en

Обосновка

Текстът на изменението е сходен с член 34, последна фраза, и се премества в член 36, 
като следствие от изменение 2.

Изменение 4

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 36 – параграф 1

Текст в сила Изменение

1. Без да се накърнява член 40, 
компетентната комисия проверява 
финансовата съвместимост на всяко 
предложение на Комисията, както и на 
всеки документ от законодателен 
характер с финансовите перспективи.

1. Без да се накърнява член 40, 
компетентната комисия проверява 
финансовата съвместимост на всяко 
предложение на Комисията, както и на 
всеки документ от законодателен 
характер с многогодишната финансова 
рамка.

(Хоризонтално изменение: Текстът 
„финансовите перспективи” се 
замества в целия текст на Правилника 
за дейността с текста 
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„многогодишната финансова рамка”)

Or. en

Обосновка

Техническа и терминологична корекция.

Изменение 5

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 36 a (нов) (*)

Текст в сила Изменение

Член 36a (*)
Проверка на спазването на 

принципите на субсидиарност и 
пропорционалност

1. При разглеждането на 
предложения за нормативни актове 
Парламентът обръща особено 
внимание на зачитането на 
принципите на субсидиарност и 
пропорционалност. Освен в случаите 
на неотложност, посочени в член 4 
от Протокола за ролята на 
националните парламенти в 
Европейския съюз, Парламентът не 
приключва своето първо четене преди 
изтичането на срока от осем 
седмици, в съответствие с член 6 от 
Протокола за прилагане на 
принципите на субсидиарност и 
пропорционалност.
2. По искане на водещата комисия или 
по своя собствена инициатива, 
компетентната комисия по 
въпросите, посочени в параграф 1, 
може да реши да формулира 
препоръки към всяко предложение за 
нормативен акт.
3. Ако национален парламент 
изпрати до председателя обосновано 
становище съобразно член 3 от 
Протокола за ролята на 
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националните парламенти в 
Европейския съюз и член 6 от 
Протокола за прилагане на 
принципите на субсидиарност и 
пропорционалност, този документ се 
разпределя на водещата комисия и се 
изпраща за сведение на 
компетентната комисия за 
спазването на принципа на 
субсидиарност. В случаите, когато 
Парламентът получи обосновано 
становище след приемането на 
доклада от водещата комисия, то се 
предоставя на всички членове преди 
гласуването под формата на 
документ за разглеждане в заседание.
Председателят на водещата комисия 
може да изиска въпросът да бъде 
върнат за преразглеждане в комисия.
4. Когато обоснованите становища 
относно неспазването на принципа на 
субсидиарност от проект на 
нормативен акт съставляват поне 
една трета от гласовете, отредени 
на националните парламенти, или 
една четвърт – в случай на проект на 
нормативен акт, внесен въз основа 
член 76 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, Парламентът не взема решение 
преди вносителят на предложението 
да е заявил как смята да процедира.
5. Когато, в рамките на обикновената 
законодателна процедура, 
обоснованите становища относно 
неспазването на принципа на 
субсидиарност от предложение за 
нормативен акт съставляват поне 
обикновено мнозинство от гласовете, 
отредени на националните 
парламенти, компетентната 
комисия за спазването на принципа на 
субсидиарност, след като е разгледала 
обоснованите становища на 
националните парламенти и 
Комисията, препоръчва на 
Парламента или да отхвърли 
предложението на основание, че то 
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нарушава принципа на субсидиарност, 
или представя пред Парламента всяка 
друга препоръка, която може да 
съдържа предложения за изменение, 
свързани със съблюдаването на 
принципа на субсидиарност.
Препоръката се внася в Парламента 
за разискване и гласуване. Ако 
препоръка за отхвърляне на 
предложение е приета с мнозинство 
от подадените гласове в Европейския 
парламент или ако мнозинство от 
55% от членовете на Съвета се е 
обявило против предложението, 
председателят обявява процедурата 
за приключена. Ако Парламентът не 
отхвърли предложението, 
процедурата продължава като се 
вземат предвид всички одобрени от 
Парламента препоръки.
6. Ако Комитетът на регионите 
предаде на Парламента становище, в 
което се противопоставя на дадено 
предложение за нормативен акт на 
основание нарушаването на принципа 
на субсидиарност, становището се 
разпределя на водещата комисия и на 
компетентната комисия за 
спазването на принципа на 
субсидиарност. Последната може да 
представи препоръки, които се 
поставят на гласуване преди 
приключването на първото четене.

Or. en

(Вж. изменение на член 34)

Обосновка

Транспонира новите процедури за националните парламенти с оглед спазването на 
принципа на субсидиарност (процедура „жълт картон” и процедура „оранжев 
картон”) в Правилника за дейността.
Тъй като съгласно член 8 от Протокола за прилагане на принципите на субсидиарност 
и пропорционалност Комитетът на регионите може да предяви иск на основание 
нарушаването на принципа на субсидиарност, Парламентът следва да обърне 
специално внимание на всяко становище на въпросния Комитет, което се обявява 
против предложен акт поради тази причина.
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Изменение 6

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 41 – заглавие

Текст в сила Изменение

Консултации във връзка с инициативи 
на държава-членка

Законодателни процедури във връзка с 
инициативи на държава-членка

Or. en

Изменение 7

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 51 – параграф 2 – алинея 2

Текст в сила Изменение

Процедурата на консултация 
приключва с приемането на проекта на 
законодателна резолюция. Ако 
Парламентът не приеме 
законодателната резолюция, 
предложението на Комисията се връща 
на компетентната комисия.

Първото четене приключва с 
приемането на проекта на законодателна 
резолюция. Ако Парламентът не приеме 
законодателната резолюция, 
предложението на Комисията се връща 
на компетентната комисия.

Or. en

Изменение 8

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 51 – параграф 3

Текст в сила Изменение

3. Председателят на Парламента 
изпраща одобрения от Парламента 
текст на предложението и 
придружаващата го резолюция на 
Съвета и на Комисията като становище
на Парламента.

3. Консолидираният текст на 
одобреното от Парламента 
предложение се финализира съгласно 
членове 172а и 172б. Председателят на 
Парламента го изпраща, заедно с
придружаващата го резолюция на 
Съвета и на Комисията като позиция на 
Парламента.
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(Хоризонтално изменение: във всички 
разпоредби относно обикновената 
законодателна процедура текстът 
„становище(то) на Парламента” се 
замества в целия Правилник за 
дейността с текста „позиция(та) на 
Парламента”)

Or. en

Обосновка

На първо четене Парламентът вече не приема „становища”, „позиции”.

Изменение 9

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 52 – параграф 1

Текст в сила Изменение

1. Ако предложението на Комисията не 
събере мнозинство от подадените 
гласове, преди гласуването на проекта 
на законодателна резолюция, 
председателят на Парламента приканва 
Комисията да оттегли предложението 
си.

1. Ако предложението на Комисията не 
събере мнозинство от подадените 
гласове или ако е прието предложение 
за неговото отхвърляне, което може 
да е внесено от компетентната 
комисия или поне една десета от 
членовете на ЕП, преди гласуването на 
проекта на законодателна резолюция, 
председателят на Парламента приканва 
Комисията да оттегли предложението 
си.

Or. en

Обосновка

Досега Правилникът за дейността не позволяваше предложенията за отхвърляне на 
предложението на Комисията на първо четене, въпреки че в определени ситуации има 
нужда от това.

Изменение 10

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 52 – параграф 2
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Текст в сила Изменение

2. Ако Комисията оттегли 
предложението си, председателят 
обявява процедурата на консултация за 
безпредметна и уведомява Съвета за 
това.

2. Ако Комисията оттегли 
предложението си, Председателят 
обявява процедурата за приключена и 
уведомява Съвета за това.

Or. en

Обосновка

Терминологична корекция.

Изменение 11

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 52 – параграф 3

Текст в сила Изменение

3. Ако Комисията не оттегли 
предложението си, Парламентът връща 
въпроса на компетентната комисия, без 
да гласува проекта на законодателна 
резолюция.

3. Ако Комисията не оттегли 
предложението си, Парламентът връща 
въпроса на компетентната комисия, без 
да гласува проекта на законодателна 
резолюция, освен ако Парламентът, 
по предложение на председателя или
докладчика на компетентната 
комисия, или на политическа група, 
или още на политическа група от 
поне четиридесет членове на ЕП, 
пристъпи към гласуването на 
законодателната резолюция.

В този случай компетентната комисия 
докладва отново писмено или устно на
Парламента в определен от него срок, 
който не може да надвишава два месеца.

В случай на връщане за ново 
разглеждане, компетентната комисия 
докладва отново писмено или устно на 
Парламента в определен от него срок, 
който не може да надвишава два месеца.

Or. en

Обосновка

В рамките на процедурата на съвместно вземане на решение вече няма нужда от 
удължаване на процедурата с оглед постигането на компромис с Комисията.
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Изменение 12

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 53 a (нов) (*)

Текст в сила Изменение

Член 53а

Предложения за нормативни актове, 
представени от група държави-

членки
Ако нормативният акт е бил 
предложен от група от държави-
членки, представителите на 
последните могат да бъдат поканени 
да участват в разискванията в 
комисия и на пленарното заседание.
По целесъобразност, членове 52 и 53 
се прилагат mutatis mutandis.

Or. en

Обосновка

Осигурява възможността, предвидена в Лисабонския договор, при определени условия 
група от държави-членки да може да внесе законодателно предложение.

Изменение 13

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 54 – параграф 1 (*)

Текст в сила Изменение

1. След приемането на становище от 
Парламента по дадено предложение на 
Комисията, председателят и 
докладчикът на компетентната комисия 
следят развитието на процедурата, 
водеща до приемане на предложението 
от Съвета, по - специално, за да се 
гарантира спазването на ангажиментите, 
поети от Съвета или от Комисията към 
Парламента във връзка с приетите от 
него изменения.

1. След приемането на позиция от 
Парламента по дадено предложение на 
Комисията, председателят и 
докладчикът на компетентната комисия 
следят развитието на процедурата, 
водеща до приемане на предложението 
от Съвета, по - специално, за да се 
гарантира спазването на ангажиментите, 
поети от Съвета или от Комисията към 
Парламента във връзка с приетата от 
него позиция.

Or. en
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Обосновка

Техническа и терминологична корекция.

Изменение 14

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 55 – параграф 1 (*)

Текст в сила Изменение

Процедура на съвместно вземане на 
решение

Обикновена законодателна процедура

Or. en

Изменение 15

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 56 (*)

Текст в сила Изменение

Член 56 заличава се
Процедура по съгласуване, предвидена 
в Съвместната декларация от 1975 г.
1. В случай на важни общностни 
решения, когато Съветът има 
намерение да се отклони от 
становището на Парламента, 
последният може при даване на 
становището си да открие процедура 
по съгласуване със Съвета, с 
активното участие на Комисията.
2. Процедурата се открива от 
Парламента, по негова собствена 
инициатива или по инициатива на 
Съвета.
3. По отношение на състава на 
делегацията в Помирителния 
комитет, процедурата, която се 
следва, и докладването на 
постигнатите резултати на 
Парламента се прилагат 
разпоредбите на член 64.
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4. Резултатите от процедурата по 
съгласуване се докладват от 
компетентната комисия. Докладът 
се обсъжда и гласува от Парламента.

Or. en

Обосновка

С новите разпоредби относно бюджета и многогодишната финансова рамка, 
съвместната декларация от 1975 г. става неактуална.

Изменение 16

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 57 – заглавие (*)

Текст в сила Изменение

Съобщаване на общата позиция на 
Съвета

Съобщаване на позицията на Съвета

(Хоризонтално изменение: текстът 
„обща(та) позиция на Съвета” или 
„обща(та) позиция” се замества 
навсякъде в Правилника за дейността с 
текста „позиция(та) на Съвета” или 
„позиция(та)”

Or. en

Обосновка

Техническа и терминологична корекция.

Изменение 17

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 58 – параграф 1 – алинея 2

Текст в сила Изменение

За всяко удължаване на срокове по 
член 252, буква ж) от Договора за ЕО 
или по член 39, параграф 1 от 
Договора за ЕС, председателят иска 
съгласието на Съвета.

заличава се
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Or. en

Обосновка

В Лисабонския договор вече не се съдържат разпоредбите, на които се позовава тази 
разпоредба.

Изменение 18

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 58 – параграф 2 (*)

Текст в сила Изменение

2. Председателят уведомява Парламента 
за всяко удължаване на сроковете по 
член 251, параграф 7 от Договора за 
ЕО, независимо дали инициативата е на 
Парламента или на Съвета.

2. Председателят уведомява Парламента 
за всяко удължаване на сроковете по 
член 294, параграф 14 от Договора за
функционирането на Европейския 
съюз, независимо дали инициативата е 
на Парламента или на Съвета.
(Хоризонтално изменение: номерацията 
на членовете в Договора за ЕС и 
Договора за ЕО е адаптирана в 
Правилника за дейността спрямо 
консолидираните версии на Договора за 
Европейски съюз и Договора за 
функционирането на Европейския съюз)

Or. en

Обосновка

Техническа и терминологична корекция.

Изменение 19

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 58 – параграф 3 (*)

Текст в сила Изменение

3. След консултации с председателя 
на компетентната комисия, 
председателят на Парламента може 
да се съгласи с искане на Съвета за 
удължаване на всеки от сроковете по 
член 252, буква ж) от Договора за ЕО.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Вж. изменение на член 58 – параграф 1 – алинея 2.

Изменение 20

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 59 – параграф 6

Текст в сила Изменение

6. За второто четене компетентната 
комисия препоръчва приемане, 
изменение или отхвърляне на общата 
позиция на Съвета. Препоръката
съдържа и кратка обосновка за 
предлаганото решение.

6. Компетентната комисия внася доклад
с предложение за приемане, изменение 
или отхвърляне на общата позиция на 
Съвета. Докладът съдържа изложение 
на мотивите.

Or. en

Обосновка

„Препоръката” изпълнява всъщност функцията на „доклад” и следва да бъде 
съответно назована.

Изменение 21

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 61 – параграф 4 (*)

Текст в сила Изменение

4. По дерогация от параграф 3, ако 
отхвърлянето от страна на 
Парламента попада в хипотезите на 
член 252 от Договора за ЕО, 
председателят приканва Комисията 
да оттегли предложението си. Ако 
Комисията оттегли предложението 
си, председателят обявява на 
пленарно заседание, че 
законодателната процедура е 
приключена.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Член 252 от Договора за ЕО беше заличен.

Изменение 22

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 65 а (нов) (добавя се след глава 6: Приключване на законодателната 
процедура)

Текст в сила Изменение

Член 65а
Междуинституционални преговори 

при законодателните процедури
Преговорите с другите институции с 
цел постигане на споразумение в хода 
на законодателната процедура се 
водят при спазване на Кодекса за 
поведение относно преговорите в 
рамките на процедурите на 
съвместно вземане на решение1. В 
своето решение за разрешаване 
участието на свои членове в такива 
преговори, комисията може, по-
специално, да приеме мандат, насоки 
или приоритети за воденето на 
преговорите.
Когато такива преговори приключват 
след приемането на доклад на 
компетентната комисия, последната 
може да внесе изменения с цел 
постигането на компромис със 
Съвета.
____________________________
1Вж. Приложение ХVІд.

Or. en

Обосновка

Изменението прави официална практиката на постигане на споразумение на първо 
или второ четене. Вж. също така изменения на член 182 а (нов) и член 204 – точка ва) 
(нова).
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Изменение 23

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 66

Текст в сила Изменение

1. Когато по силата на член 251, 
параграф 2 от Договора за ЕО Съветът е 
информирал Парламента, че приема 
направените от него изменения, и че 
не е внесъл други промени в 
предложението на Комисията, или 
когато нито една от двете 
институции не е внесла изменения в 
предложението на Комисията,
председателят обявява в пленарно 
заседание, че предложението е 
окончателно прието.

Когато по силата на член 251, параграф 
2 от Договора за ЕО Съветът е 
информирал Парламента, че приема 
неговата позиция, при условие, че се 
постигне финализиране съобразно 
член 172б, председателят обявява в 
пленарно заседание, че предложението е 
окончателно прието.

2. Преди да обяви това, 
председателят се уверява, че всички 
внесени от Съвета технически 
промени в текста не променят 
предложението по същество. В 
случай на съмнение той се 
консултира с компетентната 
комисия. Ако някои от направените 
промени се отнасят към съществото 
на въпроса, той информира Съвета, 
че Парламентът ще пристъпи към 
второ четене веднага, след като 
бъдат изпълнени условията по член 
57.
3. След обявяването по параграф 1 
председателят на Парламента, 
заедно с председателя на Съвета, 
подписва предложения акт и прави 
необходимото за неговото 
публикуване в Официален вестник на 
Европейския съюз в съответствие с 
член 68.

Or. en

Обосновка

Промяна, която взема предвид новата процедура по член 172 б (нов).
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Изменение 24

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 68 – параграф 1

Текст в сила Изменение

1. Текстовете на актове, приети 
съвместно от Парламента и Съвета, се 
подписват от председателя и от 
генералния секретар, след като бъде 
потвърдено, че всички процедури са 
надлежно спазени.

1. Текстовете на актове, приети 
самостоятелно от Парламента или
съвместно със Съвета, се подписват от 
председателя и от генералния секретар, 
след като бъде потвърдено, че всички 
процедури са надлежно спазени.

Or. en

Обосновка

Съответства на възможността Парламентът да приеме акт с одобрението на 
Съвета, както се предвижда в член 190, параграф 5 и член 195, параграф 4 от ДЕО.

Изменение 25

Правилник за дейността на Европейския парламент
Заглавие на Глава 6 а (нова) (*) (добавя се след член 68 и преди Глава 7)

Текст в сила Изменение

ГЛАВА 6а
КОНСТИТУЦИОННИ ВЪПРОСИ

Or. en

Изменение 26

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 68 а (нов) (*) (добавя се след Глава 6 а (нова))

Текст в сила Изменение

Член 68a (*)
Обикновено преразглеждане на 

Договорите
1. Съгласно членове 38а и 45 
компетентната комисия може да 
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внесе в Парламента доклад с 
предложения до Съвета за изменение 
на Договорите.
2. Ако Европейският съвет реши да 
свика Конвент, представителите на 
Европейския парламент се 
назначават от Парламента по 
предложение на Председателския 
съвет.
Предложението включва 
назначаването на водач на 
делегацията на Парламента, който е 
кандидат на Парламента за членство 
във всички ръководни групи или 
отдели, установени от Конвента.
3. Когато Европейският съвет поиска 
одобрението на Парламента по 
решение да не се свиква Конвент за 
разглеждането на предложените 
изменения на Договорите, въпросът се 
разпределя на компетентната 
комисия за разглеждане съгласно член 
75.

Or. en

Обосновка

Отразява новото право на Парламента да предлага промени в Договорите, което 
беше въведено с Лисабонския договор.

Изменение 27

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 68 б (нов) (*) (добавя се след Глава 6 а (нова))

Текст в сила Изменение

Член 68б (*)
Опростено преразглеждане на 

Договорите
Съгласно членове 38а и 45 
компетентната комисия може да 
внесе в Парламента, съгласно 
процедурата по член 48, параграф 6 
от Договора за Европейския съюз, 
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доклад с предложения до Европейския 
съвет за цялостно или частично 
преразглеждане на разпоредбите на 
Част 3 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз.

Or. en

Обосновка

Отразява новото право на Парламента да предлага промени в Договорите, което 
беше въведено с Лисабонския договор.

Изменение 28

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 68 в (нов) (*) (добавя се след Глава 6 а (нова))

Текст в сила Изменение

Член 68в (*)
Договори за присъединяване

1. Всяка кандидатура на европейска 
държава за членство в Европейския 
съюз се разпределя на компетентната 
комисия за разглеждане.
2. По предложение на 
компетентната комисия, на 
политическа група или на най-малко 
четиридесет членове на ЕП, 
Парламентът може да реши да 
покани Комисията и Съвета да 
вземат участие в разисквания преди 
започването на преговори със страна-
кандидатка за членство в ЕС.
3. В хода на преговорите Комисията и 
Съветът редовно и изчерпателно 
информират, ако е необходимо при 
условията на поверителност, 
компетентната комисия за 
напредъка на преговорите.
4. На всеки етап от преговорите 
Парламентът може, въз основа на 
доклад на компетентната комисия, 
да приема препоръки и да изисква те 
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да бъдат взети предвид преди 
сключването на договор за 
присъединяване на страна-
кандидатка към Европейския съюз. За 
приемането на такива препоръки се 
изисква същото мнозинство, каквото 
се изисква за окончателно одобрение.
5. След приключване на преговорите, 
но преди подписването на каквото и 
да е споразумение, проектът на 
споразумение се представя в 
Парламента за одобрение.
6. Когато се иска одобрението на 
Парламента във връзка с кандидатура 
на европейска държава за членство в 
Европейския съюз, въпросът се 
разпределя на компетентната 
комисия относно контрола съобразно 
член 75. Парламентът взема решение 
с мнозинство от своите членове.

Or. en

(Това изменение отчасти възпроизвежда текста на настоящия член 82 (без промени в 
заглавието и в параграфи 1 до 5 и с промени в параграф 6), който ще бъде заличен, ако 

бъде прието настоящото изменение)

Изменение 29

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 68 г (нов) (*) (добавя се след Глава 6 а (нова))

Текст в сила Изменение

Член 68г (*)
Оттегляне от Съюза

Ако съгласно член 50 от Договора за 
Европейски съюз държава-членка 
пожелае да се оттегли от Съюза и 
споразумението за оттеглянето е 
внесено в Парламента за одобрение, 
въпросът се разпределя за 
разглеждане на компетентната 
комисия съгласно член 75.  
Парламентът взема решение с 
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мнозинство от подадените гласове.
Разпоредбите на член 68в се прилагат 
mutatis mutandis.

Or. en

Обосновка

Покрива новата възможност за оттегляне от Съюза.

Изменение 30

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 68 д (нов) (добавя се към глава 6 а (нова))

Текст в сила Изменение

Член 68д
Нарушаване на основни принципи от 

страна на държава-членка
1. Парламентът може въз основа на 
специален доклад на компетентната 
комисия, съставен в съответствие с 
членове 38а и 45:
а) да гласува мотивирано 
предложение, с което Съветът се 
призовава да предприеме действия в 
съответствие с член 7, параграф 1 от 
Договора за Европейския съюз;
б) да гласува предложение, с което
Комисията или държавите-членки се 
призовават да внесат предложение по 
член 7, параграф 2 от Договора за 
Европейския съюз;
в) да гласува предложение, с което 
Съветът се призовава да предприеме 
действия в съответствие с член 7, 
параграф 3 или впоследствие в 
съответствие с член 7, параграф 4 от 
Договора за Европейския съюз.
2. Всяко искане от Съвета за 
одобрение на предложение, 
представено в съответствие с член 7, 
параграфи 1 и 2 от Договора за 
Европейския съюз, заедно с 
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представените от заинтересуваната 
държава-членка бележки, се обявяват 
пред Парламента и се разпределят на 
компетентната комисия в 
съответствие с член 75. Освен в 
неотложни и обосновани случаи, 
Парламентът се произнася въз основа 
на предложение на компетентната 
комисия.
3. Решенията по параграфи 1 и 2 се 
вземат с мнозинство от две трети 
от подадените гласове, 
представляващи мнозинството от 
членовете на Парламента.
4. С разрешението на 
Председателския съвет 
компетентната комисия може да 
представи придружаващо 
предложение за резолюция. В това 
предложение за резолюция се изразява 
становището на Парламента по 
отношение на определено сериозно 
нарушение, извършено от държава-
членка, подходящите санкции, както 
и относно тяхното изменение или 
отмяна.
5. Компетентната комисия 
гарантира предоставянето на пълна 
информация на Парламента и, по 
целесъобразност, провеждането на 
консултации с Парламента по всички 
мерки за предприемане на последващи 
действия по даденото от него 
одобрение по параграф 3. Съветът се 
приканва да направи преглед на 
развитието на въпроса. По 
предложение на компетентната 
комисия, изготвено с разрешение на 
Председателския съвет, 
Парламентът може да приема 
препоръки до Съвета.

Or. en

(Това изменение възпроизвежда почти изцяло формулировката на настоящия член 95, 
който ще бъде заличен, ако това изменение бъде прието, като добавя препратка към 

нов член 38а)
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Обосновка

Възпроизвежда с малки промени формулировката на настоящия член 95.

Изменение 31

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 68 е (нов) (*) (добавя се към глава 6 а (нова))

Текст в сила Изменение

Член 68е (*)
Състав на Парламента

Достатъчно време преди края на 
парламентарен мандат 
Парламентът може, въз основа на 
доклад на компетентната си 
комисия, съставен в съответствие с 
член 38а, да направи предложение за 
промяна на състава си.
Проекторешението на Европейския 
съвет за определяне на състава на 
Парламента се разглежда в 
съответствие с член 75.

Or. en

Обосновка

Съответства на новото право на инициатива съгласно член 14, параграф 2, алинея 2 
от ДЕС.

Изменение 32

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 69 (*)

Текст в сила Изменение

Член 69 заличава се
Общ бюджет

Процедурите по прилагане при 
разглеждане на общия бюджет на 
Европейския съюз и на 
допълнителните бюджети съгласно 
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финансовите разпоредби на 
Договорите за създаване на 
Европейските общности се приемат с 
резолюция на Парламента и се 
прилагат към настоящия правилник.

Or. en

Обосновка

Тъй като Приложение IV е включено в Правилника, тази разпоредба вече не е 
необходима.

Изменение 33

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 69 а (нов) (*) (добавя се към глава 7 - Бюджетни процедури)

Текст в сила Изменение

Член 69a (*)
Многогодишна финансова рамка

Когато Съветът изисква одобрението 
на Парламента по отношение на 
предложение за регламент относно 
многогодишната финансова рамка, 
въпросът се разпределя на 
компетентната комисия в 
съответствие с процедурата по член 
75. За одобрението на Парламента са 
необходими гласовете на 
мнозинството от неговите членове.

Or. en

Обосновка

Отразява факта, че Многогодишната финансова рамка стана законодателен акт, за 
който е необходимо одобрението на Парламента.

Изменение 34

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 69 б (нов) (*)
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Текст в сила Изменение

Член 69б (*)
Работни документи

1. Отпечатват се и се 
разпространяват следните 
документи:
а) резюме на Съвета от 
разискванията му по 
проектобюджета;
б) позицията на Съвета относно 
проектобюджета, съставена в 
съответствие с член 314, параграф 3 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз и член 177, 
параграф 5 от Договора за ЕОАЕ;
в) всички проекторешения относно 
временните суми от една дванадесета  
в съответствие с член 315 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз и член 178 от 
Договора за ЕОАЕ.
2. Тези документи се разпределят на 
водещата комисия. Всяка 
заинтересувана комисия може да 
изрази становище.
3. Ако други комисии желаят да 
дадат становища, председателят на 
Парламента определя срока, в който 
те трябва да представят 
становищата си на водещата 
комисия.

Or. en

(Това изменение възпроизвежда отчасти формулировката на настоящия член 1 от 
Приложение IV, който ще бъде заличен, ако това изменение бъде прието)

Изменение 35

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 69 в (нов) (*)
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Текст в сила Изменение

Член 69в (*)
Разглеждане на проектобюджета –  

първа фаза
1. При посочените по-долу условия 
всеки член на Парламента може да 
внася и да се изказва в подкрепа на 
проектоизменения на 
проектобюджета.
2. Проектоизменения са допустими 
само ако са внесени в писмена форма и 
са подписани най-малко от 
четиридесет членове на Парламента 
или са внесени от името на 
политическа група или комисия, 
уточняват бюджетния ред, за който 
се отнасят, и гарантират 
поддържането на баланс между 
приходи и разходи. В 
проектоизмененията трябва да се 
съдържа цялата необходима 
информация, свързана с бележките, 
които следва да се запишат по 
съответния бюджетен ред.
Всички проектоизменения на 
проектобюджета трябва да бъдат 
мотивирани в писмена форма.
3. Председателят на Парламента 
определя срока за внасяне на 
проектоизменения.
4. Водещата комисия дава 
становището си по представените 
текстове преди обсъждането им в 
Парламента.
Проектоизменения, които са били 
отхвърлени от водещата комисия, не 
се поставят на гласуване на пленарно 
заседание, освен ако това е било 
поискано в писмена форма от 
комисия или най-малко от 
четиридесет членове на Парламента 
преди изтичането на краен срок, 
определен от председателя; този 
краен срок в никакъв случай не може 



PR\757000BG.doc 29/67 PE405.935v03-00

BG

да е по-малък от двадесет и четири 
часа преди началото на гласуването.
5. Проектоизменения на 
бюджетната прогноза на 
Парламента, които са подобни на 
вече отхвърлени от Парламента 
проектоизменения при съставянето 
на прогнозата, се обсъждат само ако 
водещата комисия е дала 
положително становище.
6. Независимо от член 51, параграф 2 
от Правилника, Парламентът гласува 
поотделно и последователно:
– всяко проектоизменение,
– всеки раздел на проектобюджета,
– предложение за резолюция относно 
проектобюджета.
Продължават да се прилагат обаче 
разпоредбите на член 155, параграфи 4 
до 8 от Правилника.
7. Членове, глави, дялове и раздели от 
проектобюджета, по които не са 
били внесени проектоизменения, се 
считат за приети.
8. За приемането на 
проектоизменения са необходими 
гласовете на мнозинството от 
членовете на Парламента.
9. Ако Парламентът е изменил 
проектобюджета, така измененият  
проектобюджет се изпраща на 
Съвета и на Комисията, заедно с 
обосновките.
10. Протоколът от заседанието, на 
което Парламентът се е произнесъл 
по проектобюджета, се изпраща на 
Съвета и на Комисията.

Or. en

(Това изменение възпроизвежда отчасти формулировката на настоящия член 3 от 
Приложение IV, който ще бъде заличен, ако това изменение бъде прието)
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Изменение 36

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 69 г (нов) (*)

Текст в сила Изменение

Член 69г (*)
Финансов триалог

По инициатива на Комисията се 
свикват редовни заседания на 
председателите на Европейския 
парламент, Съвета и Комисията в 
рамките на посочените в 
настоящата глава бюджетни 
процедури. Председателите вземат 
всички необходими мерки за 
насърчаване на консултациите и 
сближаване на позициите на 
институциите, които ръководят, с 
цел улесняване на прилагането на 
настоящата глава.
Председателят на Парламента може 
да делегира тази задача на  
заместник-председател, който има 
опит в бюджетната област или на 
председателя на компетентната по 
бюджетните въпроси комисия.

Or. en

Обосновка

Новата бюджетна процедура налага председателите на трите институции да се 
срещат редовно.

Изменение 37

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 69 д (нов) (*)

Текст в сила Изменение

Член 69д (*)
Бюджетно съгласуване

1. Председателят на Парламента 
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свиква помирителния комитет в 
съответствие с член 314, параграф 4 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз.
2. Броят на членовете на 
делегацията, която представлява 
Парламента на заседанията на 
помирителния комитет в рамките на 
бюджетната процедура, е равен на 
броя на членовете на делегацията на 
Съвета.
3. Членовете на делегацията се 
определят от политическите групи 
всяка година, преди Парламентът да 
гласува позицията на Съвета, за 
предпочитане измежду членовете на 
компетентната по бюджетните 
въпроси комисия и на други 
заинтересувани комисии.  
Делегацията се оглавява от 
председателя на Парламента.
Председателят на Парламента може 
да делегира тази функция на 
заместник-председател, който има 
опит в бюджетната област, или на 
председателя на компетентната по 
бюджетните въпроси комисия.
4. Прилагат се разпоредбите на член 
64, параграфи 2, 4, 5, 7 и 8.
5. Когато в рамките на 
помирителния комитет се постигне 
съгласие по общ проект, въпросът се 
включва в дневния ред на заседание на 
Парламента, което се провежда в 
срок от четиринадесет дни от 
датата на това съгласие. Прилагат 
се разпоредбите на член 65, параграфи 
2 и 3.
6. Общият проект се гласува веднъж в 
цялост. Компетентната комисия или 
най-малко една десета от членовете 
на Парламента могат да внесат 
предложение за отхвърляне на общия 
проект. Гласуването е поименно.
7. Ако Парламентът одобри общия 
проект, а Съветът го отхвърли, 



PE405.935v03-00 32/67 PR\757000BG.doc

BG

компетентната комисия може да 
внесе за потвърждение всички или 
част от измененията, които 
Парламентът е внесъл в позицията 
на Съвета, в съответствие с член 314, 
параграф 7, буква г) от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз.

Or. en

Изменение 38

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 69 е (нов) (*)

Текст в сила Изменение

Член 69е (*)
Окончателно приемане на бюджета

Когато председателят се увери, че 
бюджетът е приет в съответствие с 
разпоредбите на член 314 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз, той обявява на пленарно 
заседание, че бюджетът е 
окончателно приет.  Той взема 
необходимите мерки за 
публикуването му в Официален 
вестник.

Or. en

(Това изменение възпроизвежда отчасти формулировката на настоящия член 4 от 
Приложение IV, който ще бъде заличен, ако това изменение бъде прието)

Изменение 39

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 69 ж (нов) (*)

Текст в сила Изменение

Член 69ж (*)
Режим на временните суми от една 
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дванадесета
1. Всяко решение на Съвета за 
разрешаване на разходи, надвишаващи 
временната сума от една дванадесета 
за разходи, се разпределя на 
компетентната комисия.
2. Компетентната комисия може да 
внесе проекторешение за намаляване 
на разходите по параграф 1.
Парламентът взема решение по него в 
срок от 30 дни след приемането на 
решението на Съвета.
3. Парламентът взема решение с 
мнозинство от своите членове.

Or. en

(Това изменение възпроизвежда отчасти формулировката на настоящия член 7 от 
Приложение IV, който ще бъде заличен, ако това изменение бъде прието)

Изменение 40

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 73 а (нов) (*)

Текст в сила Изменение

Член 73а (*)
Процедура, която следва да се прилага 

при съставянето на бюджетната 
прогноза на Парламента

1. По отношение на бюджета на 
Парламента, Бюрото и комисията, 
компетентна за бюджета, вземат на 
последователни етапи решения 
относно:
а) щатното разписание;
б) предварителния проект на 
бюджетна прогноза и проекта на 
бюджетна прогноза.
2. Решенията относно щатното 
разписание се вземат при спазване на 
следната процедура:
а) Бюрото съставя щатното 
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разписание за всяка финансова година;
б) между Бюрото и комисията, 
компетентна за бюджета, се прилага 
процедура по съгласуване в случаите, 
когато становището на последната 
се различава от първоначалните 
решения, взети от Бюрото;
в) в края на процедурата 
окончателното решение за 
прогнозата за щатното разписание се 
взема от Бюрото, в съответствие с 
член 197, параграф 3 от Правилника, 
без да се нарушават решенията, 
взети по реда на член 314 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз.
3. По отношение на самата 
бюджетна прогноза процедурата за 
съставянето ѝ започва веднага след 
като Бюрото вземе окончателно 
решение за щатното разписание.
Етапите на тази процедура са 
посочени в член 73 от Правилника.
когато позициите на комисията, 
компетентна по бюджетните 
въпроси, и на Бюрото силно се 
различават, се прилага процедура по 
съгласуване.

Or. en

(Това изменение възпроизвежда почти напълно формулировката на настоящия член 8 
от Приложение IV, който ще бъде заличен, ако това изменение бъде прието). Ако 

това изменение се приеме, член 73, параграф 7 от Правилника се заличава.)

Изменение 41

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 75 – заглавие (*)

Текст в сила Изменение

Процедура на одобрение Процедура на одобрение

(не се отнася до българския текст)

Or. en
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Обосновка

Не се отнася до българския текст.

Изменение 42

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 75 – параграф 1 (*)

Текст в сила Изменение

1. Когато се иска одобрението на 
Парламента за предложен акт, той взема 
решението си въз основа на препоръка 
на компетентната комисия за приемане 
или отхвърляне на съответния акт.

1. Когато се иска одобрението на 
Парламента за предложен акт, той взема 
решението си въз основа на препоръка 
на компетентната комисия за приемане 
или отхвърляне на съответния акт.

Парламентът се произнася с едно 
гласуване по актовете, за които според 
договорите за ЕО и ЕС се иска 
неговото одобрение, като не могат да се 
внасят никакви изменения.
Необходимото мнозинство за даване на 
одобрение е мнозинството, посочено в 
съответния член от Договора за ЕО или 
Договора за ЕС, който съставлява 
правното основание на предлагания акт.

Парламентът се произнася с едно 
гласуване по актовете, за които според 
Договора за Европейския съюз или
Договора за функционирането на 
Европейския съюз се иска неговото 
одобрение, като не могат да се внасят 
никакви изменения. Необходимото 
мнозинство за даване на одобрение е 
мнозинството, посочено в съответния 
член от Договора за Европейския съюз
или Договора за функционирането на 
Европейския съюз, който съставлява 
правното основание на предлагания акт.

Компетентната комисия може да 
реши, с разрешението на 
Председателския съвет, да състави 
придружаваща резолюция.

Or. en

Обосновка

Терминологична корекция.

Изменение 43

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 75 – параграф 3 (*)
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Текст в сила Изменение

3. Когато се иска одобрението на 
Парламента за законодателно 
предложение, с оглед улесняване на 
положителния резултат от процедурата, 
компетентната комисия може да реши 
да представи на Парламента междинен 
доклад по предложението на Комисията 
с предложение за резолюция, 
съдържащо препоръки за изменение или 
прилагане на законодателното 
предложение.

3. Когато се иска одобрението на 
Парламента за предложен законов акт 
или предвиден международен договор, 
с оглед улесняване на положителния 
резултат от процедурата, компетентната 
комисия може да реши да представи на 
Парламента междинен доклад по 
предложението на Комисията с 
предложение за резолюция, съдържащо 
препоръки за промяна или прилагане на  
предложението.

Ако Парламентът одобри поне една 
препоръка, председателят изисква 
допълнително обсъждане със Съвета.
Компетентната комисия формулира 
окончателната си препоръка относно 
одобрението на Парламента в
зависимост от резултата от 
обсъждането със Съвета.

(Хоризонтално изменение: с изключение 
на членове 52 и 53, думите 
„предложение на Комисията” и 
„законодателно предложение” се 
заменят в целия текст на Правилника 
за дейността с думите „предложение 
за законов акт”.)

Or. en

Обосновка

Това не е необходимо да се уточнява в Правилника.

Изменение 44

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 76 (*)

Текст в сила Изменение

1. Исканията от държави-членки или 
предложенията на Комисията за 
въвеждане на засилено сътрудничество 

1. Исканията от държави-членки за 
въвеждане на засилено сътрудничество 
между държави-членки съгласно член 
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между държави-членки и за 
консултации с Парламента съгласно 
член 40а, параграф 2 от Договора за ЕС
се разпределят от председателя за 
разглеждане от компетентната комисия.
В зависимост от случая се прилагат 
разпоредбите на членове 35, 36, 37, 40, 
49 до 56 и 75 от настоящия правилник.

20 от Договора за Европейския съюз се 
разпределят от председателя за 
разглеждане от компетентната комисия.
В зависимост от случая се прилагат 
разпоредбите на членове 35, 36, 37, 40, 
49 до 55 и 75 от настоящия правилник.

2. Компетентната комисия проверява 
съответствието с член 11 от Договора за 
ЕО и с членове 27а, 27б, 40, 43, 44 и 44а
от Договора за ЕС.

2. Компетентната комисия проверява 
съответствието с член 20 от Договора за 
Европейския съюз и с членове от 326 
до 334 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз.

3. Последващи актове, предложени в 
рамките на вече установено засилено 
сътрудничество, се разглеждат от 
Парламента по процедурите, които се 
прилагат в случаите, когато няма 
установено засилено сътрудничество.

3. Последващи актове, предложени в 
рамките на вече установено засилено 
сътрудничество, се разглеждат от 
Парламента по процедурите, които се 
прилагат в случаите, когато няма 
установено засилено сътрудничество.
Прилагат се разпоредбите на член 40.

Or. en

Обосновка

Техническа корекция.

Изменение 45

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 80 б (нов) (*)

Текст в сила Изменение

Член 80б (*)
Делегирани актове

Когато законодателен акт делегира 
на Комисията правомощието да 
допълва или изменя определени 
несъществени елементи на 
законодателен акт, компетентната 
комисия:
– проучва всеки проект на делегиран 
акт, когато той е предаден на 
Парламента с цел упражняване на 
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контрол в рамките на срок, определен 
от законодателния акт;
– може да представи на Парламента, 
в рамките на предложение за 
резолюция, всяко подходящо 
предложение в съответствие с 
разпоредбите на законодателния акт.
Прилагат се разпоредбите на член 81,  
с необходимите изменения.

Or. en

Обосновка

Този член има за цел да въведе новия режим на делегирани актове в Правилника за 
дейността.

Изменение 46

Правилник за дейността на Европейския парламент
Дял  II a (нов) (добавя се преди глава 12)

Текст в сила Изменение

ДЯЛ IIa
ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ

Or. en

Обосновка

Въвежда се, за да се подчертае значението на въпроса.

Изменение 47

Правилник за дейността на Европейския парламент
Глава 12 – заглавие (*)

Текст в сила Изменение

ДОГОВОРИ И МЕЖДУНАРОДНИ 
СПОРАЗУМЕНИЯ

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

Or. en
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Обосновка

Резултат от преустройството на главите.

Изменение 48

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 83 – параграф 6 а (нов)

Текст в сила Изменение

6a. Преди да се проведе гласуването за 
одобрение, компетентната комисия, 
политическа група или най-малко 
една десета от членовете на ЕП 
могат да предложат Парламентът 
да поиска становището на Съда на 
Европейските общности относно 
съвместимостта на дадено 
международно споразумение с 
Договорите. Ако Парламентът 
одобри такова предложение, 
гласуването за даване на одобрение се 
отлага до произнасянето на 
становището на Съда.

Or. en

Обосновка

Прилагане на член 300, параграф 6 от Договора за създаване на Европейската 
общност.

Изменение 49

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 85 (*)

Текст в сила Изменение

Член 85 заличава се
Назначаване на Върховен 

представител за общата външна 
политика и политика на сигурност

1. Преди назначаването на Върховния 
представител за общата външна 
политика и политика на сигурност, 
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председателят кани 
председателстващия Съвета да 
направи изявление пред Парламента 
съгласно член 21 от Договора за ЕС.
Председателят кани и председателя 
на Комисията да направи изявление 
по същия повод.
2. След назначаването на новия 
Върховен представител за общата 
външна политика и политика на 
сигурност съгласно член 207, параграф 
2 от Договора за ЕО, но преди 
неговото официално встъпване в 
длъжност, председателят на 
Парламента го кани да направи 
изявление пред и да отговаря на 
въпроси на компетентната комисия.
3. След изявленията и отговорите по 
параграфи 1 и 2 и по инициатива на 
компетентната комисия или по реда 
на член 114 Парламентът може да 
формулира препоръка.

Or. en

Обосновка

Върховният представител за общата външна политика и политика на сигурност 
става член на Комисията. Следователно вече не са необходими специални разпоредби.

Изменение 50

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 86 – параграф 4 а (нов)  

Текст в сила Изменение

4a. Когато специален представител е 
назначен от Съвета с мандат по 
конкретни политически въпроси, той 
може да бъде канен за изявление пред 
компетентната комисия по негова 
собствена инициатива или по 
инициатива на Парламента.

Or. en

(Това изменение възпроизвежда формулировката на настоящия член 87 - параграф 3, 
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който ще бъде заличен, ако изменението бъде прието)

Изменение 51

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 87 (*)

Текст в сила Изменение

Член 87 заличава се
Изявления на Върховния 

представител за общата външна 
политика и политика на сигурност и 

на специалните представители
1. Върховният представител за 
общата външна политика и 
политика на сигурност се кани да 
прави изявления в Парламента най-
малко четири пъти годишно.
Прилагат се разпоредбите на член 
103.
2. Върховният представител се кани 
най-малко четири пъти годишно да 
участва в заседанията на 
компетентната комисия, да направи 
изявление и да отговаря на въпроси.
Върховният представител може да 
бъде канен и по други поводи, когато 
комисията счита това за необходимо, 
или по негова собствена инициатива.
3. Когато специален представител е 
назначен от Съвета с мандат по 
конкретни политически въпроси, той 
може да бъде канен за изявление пред 
компетентната комисия по негова 
собствена инициатива или по 
инициатива на Парламента.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на член 85.
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Изменение 52

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 89 – параграф 2 (*)

Текст в сила Изменение

2. Заинтересуваните комисии се стремят 
редовно и своевременно да получават от 
Върховния представител за общата 
външна политика и политика на 
сигурност, от Съвета и от Комисията 
информация относно развитието и 
провеждането на общата външна 
политика и политика на сигурност на 
Съюза, относно предвижданите разходи 
всеки път, когато в рамките на тази 
политика се приема решение, което 
води до финансови последици, и 
относно всички други финансови 
аспекти, свързани с изпълнението на 
действията по тази политика. По 
изключение, по искане на Комисията, на 
Съвета или на Върховния представител, 
дадена комисия може да вземе решение 
за провеждане на закрити заседания.

2. Заинтересуваните комисии се стремят 
редовно и своевременно да получават от 
заместник-председателя на 
Комисията/върховния представител 
на Съюза по въпросите на външните 
работи и политиката на сигурност, 
от Съвета и от Комисията информация 
относно развитието и провеждането на 
общата външна политика и политика на 
сигурност на Съюза, относно 
предвижданите разходи всеки път, 
когато в рамките на тази политика се 
приема решение, което води до 
финансови последици, и относно всички 
други финансови аспекти, свързани с 
изпълнението на действията по тази 
политика. По изключение, по искане на 
Комисията, на Съвета или на върховния 
представител, дадена комисия може да 
вземе решение за провеждане на 
закрити заседания.
(Хоризонтално изменение: „Върховен 
представител за общата външна 
политика и политика на сигурност” се 
заменя в целия текст на Правилника за 
дейността със „заместник-
председател на Комисията/върховен 
представител на Съюза по въпросите 
на външните работи и политиката на 
сигурност”)

Or. en

Изменение 53

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 89 – параграф 3 (*)

Текст в сила Изменение

3. Ежегодно се провеждат разисквания 3. Два пъти годишно се провеждат 



PR\757000BG.doc 43/67 PE405.935v03-00

BG

по утвърдения от Съвета 
консултативен документ относно 
главните аспекти и основните решения 
във външната политика и политиката на 
сигурност, включително техните 
финансови последици за бюджета на 
Съюза. Прилагат се процедурите, 
предвидени в член 103.

разисквания по утвърдения от 
заместник-председателя на 
Комисията/върховния представител 
на Съюза по въпросите на външните 
работи и политиката на сигурност
консултативен документ относно 
главните аспекти и основните решения 
във външната политика и политиката на 
сигурност, включително общата 
политика на сигурност и отбрана и  
финансовите последици за бюджета на 
Съюза. Прилагат се процедурите, 
предвидени в член 103.

Or. en

Изменение 54

Правилник за дейността на Европейския парламент
Глава 14 – заглавие (*)

Текст в сила Изменение

ПОЛИЦЕЙСКО И СЪДЕБНО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО 

НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ

заличава се

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба стана неактуална.

Изменение 55

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 92 (*)

Текст в сила Изменение

Член 92 заличава се
Предоставяне на информация на 

Парламента в областта на 
полицейското и съдебно 

сътрудничество по 
наказателноправни въпроси
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1. Компетентната комисия 
гарантира, че на Парламента се 
предоставя пълна и редовна 
информация за дейностите в 
областта на полицейското и съдебно 
сътрудничество по 
наказателноправни въпроси, както и 
че становищата му надлежно се 
вземат предвид при приемането от 
Съвета на общи позиции, с които 
съгласно член 34, параграф 2, буква а) 
от Договора за ЕС се определя подхода 
на Съюза към конкретен въпрос.
2. По изключение, по искане на 
Комисията или на Съвета, определена 
комисия може да реши да провежда 
закрити заседания.
3. Разискванията по член 39, параграф 
3 от Договора за ЕС се провеждат по 
реда, предвиден в член 103, параграфи 
2, 3 и 4 от настоящия правилник.

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба стана неактуална.

Изменение 56

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 93 (*)

Текст в сила Изменение

Член 93 заличава се
Консултации с Парламента в 

областта на полицейското и съдебно 
сътрудничество по 

наказателноправни въпроси
Консултациите с Парламента по 
член 34, параграф 2, букви б), в) и г) от 
Договора за ЕС се провеждат по реда 
на членове от 34 до 37 и членове 40, 41 
и 51 от настоящия правилник.
По целесъобразност, разглеждането 
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на предложението се включва най-
късно в дневния ред на заседанието, 
непосредствено предхождащо 
датата, на която изтича срока, 
определен в съответствие с член 39, 
параграф 1 от Договора за ЕС.
Когато се провеждат консултации с 
Парламента по проекторешението на
Съвета за назначаване на директора и 
членовете на управителния съвет на 
Европол, се прилагат разпоредбите на 
член 101 с необходимите изменения.

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба стана неактуална.

Изменение 57

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 94 (*)

Текст в сила Изменение

Член 94 заличава се
Препоръки в областта полицейското 

и съдебно сътрудничество по 
наказателноправни въпроси

1. Компетентната комисия по 
въпросите на полицейското и съдебно 
сътрудничество по 
наказателноправни въпроси може, 
след получаване на разрешение от 
Председателския съвет или въз основа 
на предложение по смисъла на член 
114, да формулира препоръки до 
Съвета в областите, уредени в дял VI 
от Договора за ЕС.
2. В неотложни случаи разрешението 
по параграф 1 може да бъде дадено от 
председателя на Парламента, който 
може също така да дава разрешение 
за провеждането на извънредно 
заседание на съответната комисия.
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3. Така формулираните препоръки се 
включват в дневния ред на 
следващата месечна сесия. Прилагат 
се разпоредбите на член 90, параграф 
4 с необходимите изменения.
(Виж и тълкуването към член 114)

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба стана неактуална.

Изменение 58

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 97 – параграф 3

Текст в сила Изменение

3. Парламентът създава регистър на 
документите на Парламента. В 
съответствие с Регламент (ЕО) № 
1049/2001 до законодателните 
документи и другите документи, 
посочени в приложение към 
настоящия правилник, се осигурява 
пряк достъп чрез регистъра. Доколкото 
е възможно, в регистъра се включват и 
препратки към другите документи на 
Парламента.

3. Парламентът създава регистър на 
документите на Парламента. В 
съответствие с Регламент (ЕО) № 
1049/2001 до законодателните 
документи и някои други категории
документи се осигурява пряк достъп 
чрез регистъра. Доколкото е възможно, 
в регистъра се включват и препратки 
към другите документи на Парламента.

Категориите документи, до които се 
осигурява пряк достъп, се посочват в 
утвърден от Парламента списък, който 
се прилага към настоящия правилник.
Този списък не ограничава правото на 
достъп до документите, които не са 
включени в изброените категории.

Категориите документи, до които се 
осигурява пряк достъп, се посочват в 
утвърден от Бюрото списък, който се 
публикува на интернет страницата 
на Парламента. Този списък не 
ограничава правото на достъп до 
документите, които не са включени в 
изброените категории; тези документи 
се предоставят въз основа на писмено 
заявление.

Документите на Парламента, до 
които не се осигурява пряк достъп 
чрез регистъра, се предоставят въз 
основа на писмено заявление.
Бюрото може да приеме правила в Бюрото може да приеме правила в 
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съответствие с Регламент (ЕО) № 
1049/2001 относно режима за достъп, 
които се публикуват в Официален 
вестник на Европейския съюз.

съответствие с Регламент (ЕО) № 
1049/2001 относно режима за достъп, 
които се публикуват в Официален 
вестник на Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Това изменение осигурява по-голяма гъвкавост на разпоредбите относно регистъра и 
опростява Правилника за дейността. Ако бъде прието, Приложение XV ще бъде 
заличено.

Изменение 59

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 98 – параграф 1 (*)

Текст в сила Изменение

1. След като Съветът е постигнал 
съгласие за определена кандидатура за 
председател на Комисията, 
председателят на Парламента кани 
кандидата да направи изявление и да 
представи политическите си насоки 
пред Парламента. След изявлението 
се провеждат разисквания.

1. Парламентът избира председателя 
на Комисията с мнозинство на 
членовете, които го съставляват, по 
предложение на Европейския съвет.
Ако кандидатът не получи 
необходимото мнозинство, 
председателят на Парламента 
приканва Европейския съвет да 
предложи в срок от един месец нов 
кандидат, който се избира според 
същата процедура.

Съветът се кани за участие в 
разискванията.

Or. en

Обосновка

Взема се под внимание новото право на Парламента да избира председателя на 
Комисията.

Изменение 60

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 98 – параграф 1 (*)
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Текст в сила Изменение

2. Парламентът одобрява или 
отхвърля предложената кандидатура 
с мнозинство от подадените гласове.
Гласуването е тайно. 2. Гласуването е тайно.

Or. en

Обосновка

Вж. изменение на член 98, параграф 1.

Изменение 61

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 100 a (нов) (*)

Текст в сила Изменение

Член 100а (*)
Назначаване на съдии и генерални 

адвокати в Съда
По предложение на компетентна 
парламентарна комисия, 
Парламентът назначава своя 
кандидат за член на седемчленния 
комитет, отговарящ за проверката 
на годността на кандидатите да 
упражняват функциите на съдия и 
генерален адвокат в Съда.

Or. en

Обосновка

Съответства на новата роля на Парламента по отношение на назначенията в Съда.

Изменение 62

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 103 – параграф 1
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Текст в сила Изменение

1. Членовете на Комисията, Съвета и 
Европейския съвет могат по всяко време 
да поискат от председателя разрешение 
да направят изявление. Председателят 
решава кога може да бъде направено 
изявлението, както и дали то да бъде 
следвано от пълни разисквания или от 
тридесет минути, в които членове на ЕП 
могат да задават кратки и конкретни 
въпроси.

1. Председателят на Европейския 
съвет прави изявление след всяко 
заседание на Европейския съвет.
Членовете на Комисията, Съвета и 
Европейския съвет могат по всяко време 
да поискат от председателя на 
Парламента разрешение да направят 
изявление. Председателят решава кога 
може да бъде направено изявлението, 
както и дали то да бъде следвано от 
пълни разисквания или от тридесет 
минути, в които членове на ЕП могат да 
задават кратки и конкретни въпроси.

Or. en

Обосновка

Приспособяване на разпоредбата спрямо особеното положение на председателя на 
Европейския съвет.

Изменение 63

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 114 – параграф 1 (*)

Текст в сила Изменение

1. Политическа група или най-малко 
четиридесет членове на Парламента 
могат да внасят предложение за 
препоръка до Съвета по въпросите, 
уредени в дялове V и VI от Договора за 
ЕС, или когато не е проведено 
допитване до Парламента относно 
международно споразумение, което 
попада в приложното поле на членове 
83 или 84.

1. Политическа група или най-малко 
четиридесет членове на Парламента 
могат да внасят предложение за 
препоръка до Съвета по въпросите, 
уредени в дял V от Договора за 
Европейския съюз, или когато не е 
проведено допитване до Парламента 
относно международно споразумение, 
което попада в приложното поле на 
членове 83 или 84.

Or. en

Обосновка

Действащите разпоредби на дял VІ от ДЕС относно полицейското и съдебното 
сътрудничество по наказателноправни въпроси се заменят с разпоредбите на дял V 
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от ДФЕС, които изискват най-малко консултиране с Парламента по тези въпроси.

Изменение 64

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 116 – параграф 3

Текст в сила Изменение

3. Когато дадена декларация е 
подписана от мнозинството от 
членовете на Парламента, председателят 
уведомява за това Парламента и 
публикува имената на подписалите я 
членове на ЕП в протокола от 
заседанието.

3. Когато дадена декларация е 
подписана от мнозинството от 
членовете на Парламента, председателят 
уведомява за това Парламента и 
публикува имената на подписалите я 
членове на ЕП в протокола от 
заседанието и обявява декларацията за 
приет текст.

Or. en

Обосновка

Приспособяване на правилника с оглед отчитане на обстоятелството, че 
протоколите и приетите текстове са два различни документа.  Вж. новия член 172а 
(нов).

Изменение 65

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 116 – параграф 4

Текст в сила Изменение

4. В края на месечната сесия 
декларацията се изпраща на 
институциите, упоменати в нея
заедно с имената на подписалите я 
членове на ЕП. Тя се включва в 
протокола от заседанието, на което е 
обявена. Процедурата се закрива с 
публикуването на протокола.

4. Процедурата се закрива с 
предаването на адресатите, в края на 
месечната сесия, на декларацията
заедно с имената на подписалите я 
членове на ЕП.

Or. en

Обосновка

Приспособяване на правилника с оглед отчитане на обстоятелството, че 
протоколите и приетите текстове са два различни документа.  Вж. новия член 172а 
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(нов).

Изменение 66

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 125 (*)

Текст в сила Изменение

Председателският съвет определя 
членовете на делегацията на 
Парламента във всеки конвент,
конференция или аналогичен орган, в 
който участват парламентарни 
представители, и ѝ възлага мандат в 
съответствие с приложимите резолюции 
на Парламента. Делегацията избира 
свой председател и, при необходимост, 
един или повече заместник-
председатели.

Председателският съвет определя 
членовете на делегацията на 
Парламента във всяка конференция или 
аналогичен орган, в който участват 
парламентарни представители, и ѝ 
възлага мандат в съответствие с 
приложимите резолюции на 
Парламента. Делегацията избира свой 
председател и, при необходимост, един 
или повече заместник-председатели.

Or. en

Обосновка

Представителството на Парламента в конвент се разглежда в член 68а (нов).

Изменение 67

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 142

Текст в сила Изменение

Разпределение на времето за изказвания Разпределение на времето за изказвания 
и списък на ораторите

1. Председателският съвет може да 
предложи на Парламента да разпредели 
времето за изказвания за дадено 
разискване. Парламентът взема решение 
по предложението, без да го поставя на 
обсъждане.

1. Председателският съвет може да 
предложи на Парламента да разпредели 
времето за изказвания за дадено 
разискване. Парламентът взема решение 
по предложението, без да го поставя на 
обсъждане.

1a. Членовете на ЕП не могат да се 
изказват, без да са получили думата 
от председателя. Членовете на ЕП се 
изказват от място и се обръщат към 
председателя. Ако даден оратор се 



PE405.935v03-00 52/67 PR\757000BG.doc

BG

отклонява от обсъждания въпрос, 
председателят го предупреждава да 
се придържа към темата.
1б. За първата част на конкретно 
разискване председателят може да 
съставя списък на ораторите, който 
включва една или повече поредици от 
оратори от всяка политическа група, 
желаещи да се изкажат, според 
числеността на политическата 
група, и един независим член на ЕП.

2. Времето за изказвания се разпределя 
по следните критерии:

Времето за изказвания през тази част 
на разискването се разпределя по 
следните критерии:

а) една част от времето се разделя 
поравно между всички политически 
групи;

а) една част от времето се разделя 
поравно между всички политически 
групи;

б) друга част се разделя между 
политическите групи пропорционално 
на общия брой на техните членове;

б) друга част се разделя между 
политическите групи пропорционално 
на общия брой на техните членове;

в) независимите членове на ЕП 
получават общо време за изказвания въз 
основа на дяловете на всяка 
политическа група, определени в букви 
а) и б).

в) независимите членове на ЕП 
получават общо време за изказвания въз 
основа на дяловете на всяка 
политическа група, определени в букви 
а) и б).

3. Когато е определено общо време за 
изказвания по няколко точки от дневния 
ред, политическите групи съобщават на 
председателя каква част от времето си 
ще използват за отделните точки.
Председателят следи за спазването на 
направеното разпределение.

3. Когато е определено общо време за 
изказвания по няколко точки от дневния 
ред, политическите групи съобщават на 
председателя каква част от времето си 
ще използват за отделните точки.
Председателят следи за спазването на
направеното разпределение.

3a. Останалата част от времето за 
разискване не се разпределя 
предварително и конкретно. Вместо 
това председателят приканва 
членовете на ЕП да ограничават по 
правило изказванията си до една 
минута. Председателят гарантира, 
доколкото е възможно, редуването на 
изказвания на оратори с различни 
политически възгледи и от различни 
държави-членки.
3б. При поискване, може да се отдава 
предимство на председателя или 



PR\757000BG.doc 53/67 PE405.935v03-00

BG

докладчика на компетентната 
комисия и на председателите на 
политическите групи, които желаят 
да се изкажат от името на своите 
групи, или на заместващи ги оратори.
3в. Председателят може да дава 
думата на членове на ЕП, които чрез 
вдигане на синя карта изразят 
желание да зададат въпрос с 
продължителност до половин 
минута на друг член на ЕП по време 
на неговото изказване, когато 
председателят се увери, че това няма 
да доведе до прекъсване на 
разискването.

4. Никой член на ЕП не може да говори 
повече от една минута по: протоколите, 
процедурни предложения, изменения в 
окончателния проект на дневен ред или 
дневния ред.

4. Никой член на ЕП не може да говори 
повече от една минута по: протоколите 
от заседания, процедурни 
предложения, изменения в 
окончателния проект на дневен ред или 
дневния ред.

4a. Без да се накърняват останалите 
дисциплинарни правомощия на 
председателя, той може да разпореди 
да бъдат заличени от протоколите 
от заседанията изказвания на членове 
на ЕП, на които не е била дадена 
думата или които продължават да 
говорят след изтичане на 
определеното им време.

5. По правило при разискванията по 
даден доклад, Комисията и Съветът се 
изслушват непосредствено след 
представянето на доклада от 
докладчика. Комисията, Съветът и 
докладчикът могат да бъдат изслушани 
отново, в частност, за да отговорят на 
изказвания, направени от членове на 
ЕП.

5. По правило при разискванията по 
даден доклад, Комисията и Съветът се 
изслушват непосредствено след 
представянето на доклада от 
докладчика. Комисията, Съветът и 
докладчикът могат да бъдат изслушани 
отново, в частност, за да отговорят на
изказвания, направени от членове на 
ЕП.

6. Без да се накърняват разпоредбите на 
член 197 от Договора за ЕО, 
председателят се стреми да постигне 
споразумение с Комисията и Съвета за 
подходящо разпределение на времето за 
изказвания между тях.

6. Без да се накърняват разпоредбите на 
член 197 от Договора за ЕО, 
председателят се стреми да постигне 
споразумение с Комисията и Съвета за 
подходящо разпределение на времето за 
изказвания между тях.

7. Членовете на ЕП, които не са се 7. Членовете на ЕП, които не са се 
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изказвали по време на разискванията, 
могат, най-много веднъж в рамките на 
една месечна сесия, да внесат писмено 
изявление, не по-дълго от 200 думи, 
което се прилага към стенографския 
протокол от разискванията.

изказвали по време на разискванията, 
могат, най-много веднъж в рамките на 
една месечна сесия, да внесат писмено 
изявление, не по-дълго от 200 думи, 
което се прилага към стенографския 
протокол от разискванията.
(Членове 141 и 143 отпадат, ако това 
изменение бъде прието)

Or. en

Обосновка

There is currently considerable duplication and cross-referencing between Rules 141, 142 
and 143 and it would thus be desirable to consolidate them in a single rule.
This amendment would also recognise the traditional procedure of lists of speakers from 
Groups as the standard procedure for the start of debates, but allow for a "catch-the-eye" 
procedure at the end of debates.
The paragraphs of the proposed new Rule 142 correspond to the following paragraphs of the 
present Rules 141 - 143 :
Rule 142(1a) = 141(1) 1st phrase + 141(2) 1st phrase
Rule 142(1b) = new but codifies existing practice
Rule 142(2) = 142(2) unchanged except "for this part of a debate"
Rule 142(3) = 142(3) unchanged
Rule 142(3a) = 1st part new, 2nd part=143(2)
Rule 142(3b) = 143(3)
Rule 142(3c) = new (replaces 141(4))
Rule 142(3a) = 142(4) unchanged except the words "of proceedings" and "as a general rule"
Rule 142(4a) = 141(3)
Rule 142(5) = 142(5) unchanged
Rule 142(6) = 142(6) unchanged
Rule 142(7) = 142(7) unchanged
Rule 141(1) 2nd phrase, 141(2) 2nd phrase, 143(1) and 143(4) are not incorporated into the 
new Rule 142

Изменение 68

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 142 – параграф 6 (*)
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Текст в сила Изменение

6. Без да се накърняват разпоредбите на 
член 197 от Договора за ЕО, 
председателят се стреми да постигне 
споразумение с Комисията и Съвета за 
подходящо разпределение на времето за 
изказвания между тях.

6. Без да се накърняват разпоредбите на 
член 230 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, председателят се стреми да 
постигне споразумение с Комисията,
Съвета и председателя на Европейския 
съвет за подходящо разпределение на 
времето за изказвания между тях

Or. en

(Този параграф става последен параграф на член 142)

Обосновка
Приспособяване спрямо променящото се положение на Европейския съвет.

Изменение 69

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 150 – параграф 6 – алинея 2а (нов)

Текст в сила Изменение

Когато присъстват по-малко от сто 
членове на ЕП, Парламентът не 
може да вземе такова решение, ако 
срещу него възразят поне една десета 
от присъстващите членове на ЕП.

Or. en

Обосновка

Когато процентът на присъстващите в Парламента е много нисък, прагът от 
четиридесет членове на ЕП за отхвърляне на устни предложения за изменение е 
несъразмерно висок и на практика трудно достижим.

Изменение 70

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 156
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Текст в сила Изменение

Когато са внесени повече от петдесет 
изменения към доклад, които да бъдат 
разгледани на пленарно заседание, 
председателят може, след като се 
консултира с председателя на 
компетентната комисия, да поиска тя да 
разгледа предложените изменения на 
нейно заседание. Всяко изменение, 
което на този етап не събере гласовете 
на най-малко една десета от членовете 
на комисията, не се поставя на 
гласуване на пленарно заседание.

1. Когато са внесени повече (не се 
отнася до текста на български език) от 
петдесет изменения към доклад и 
искания за разделно или поотделно 
гласуване, които да бъдат разгледани на 
пленарно заседание, председателят 
може, след като се консултира с 
председателя на компетентната 
комисия, да поиска тя да разгледа тези
изменения или искания на нейно 
заседание. Всяко изменение или искане 
за разделно или поотделно гласуване, 
което на този етап не събере гласовете 
на най-малко една десета от членовете 
на комисията, не се поставя на 
гласуване на пленарно заседание.

2. Независимо от параграф 1, всяка 
политическа група има правото да 
запази до три изменения или искания 
до Парламента за разделно или 
поотделно гласуване. 

Or. en

Обосновка

Целта на члена за облекчаване на работата по време на пленарно заседание важи и за 
разделните гласувания.

Изменение 71

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 157 – параграф 1

Текст в сила Изменение

1. Когато подлежащият на гласуване 
текст съдържа две или повече 
разпоредби или се отнася до два или 
повече въпроса, или може да бъде 
разделен на две или повече части, всяка 
от които има самостоятелен логически
смисъл и нормативна стойност, 

1. Когато подлежащият на гласуване 
текст съдържа две или повече 
разпоредби или се отнася до два или 
повече въпроса, или може да бъде 
разделен на две или повече части, които 
имат самостоятелен  смисъл или
нормативна стойност, политическа 
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политическа група или най-малко 
четиридесет членове на ЕП могат да 
поискат разделно гласуване.

група или най-малко четиридесет 
членове на ЕП могат да поискат 
разделно гласуване.

Or. en

Обосновка

Сегашната формулировка на члена се оказва твърде тясна за нуждите на 
парламентарната практика.

Изменение 72

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 162 – параграф 4 – алинея 1

Текст в сила Изменение

4. От двама до шест членове на ЕП, 
избрани чрез жребий, преброяват 
гласовете, подадени при тайно 
гласуване.

4. От двама до осем членове на ЕП, 
избрани чрез жребий, преброяват 
гласовете, подадени при тайно 
гласуване, освен ако се провежда 
електронно гласуване.

Or. en

Обосновка

Предоставя се възможност за увеличаване на броя на преброителите с оглед 
улесняване на гладкото протичане на гласуването при тайно гласуване, независимо от 
увеличения брой членове на ЕП.

Изменение 73

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 172

Текст в сила Изменение

1. Протоколът от всяко заседание, 
съдържащ решенията на Парламента и 
имената на изказалите се, се раздава 
най-малко половин час преди началото 
на следобедната част на следващото 
заседание.

1. Протоколът от всяко заседание, в 
който подробно се описва работата 
по време на заседанието и решенията 
на Парламента и имената на изказалите 
се, се раздава най-малко половин час 
преди началото на следобедната част на 
следващото заседание.

В контекста на законодателната 
процедура всички изменения, приети от 

В контекста на законодателната 
процедура всички изменения, приети от 
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Парламента, също се считат за 
решения по смисъла на настоящия 
параграф, включително в случай на 
окончателно отхвърляне на 
предложението на Комисията по член 
52, параграф 1 или на отхвърляне на 
общата позиция на Съвета по член 61, 
параграф 3.

Парламента, също се считат за 
решения по смисъла на настоящия член, 
включително в случай на окончателно 
отхвърляне на предложението на 
Комисията по член 52, параграф 1 или 
на отхвърляне на позицията на Съвета 
по член 61, параграф 3.

Текстовете, приети от Парламента, 
се раздават отделно. Когато 
приетите от Парламента 
законодателни текстове съдържат 
изменения, те се публикуват в 
консолидирана версия.
2. В началото на следобедната част на 
всяко заседание председателят предлага 
на Парламента да одобри протокола от 
предходното заседание.

2. В началото на следобедната част на 
всяко заседание председателят предлага 
на Парламента да одобри протокола от 
предходното заседание.

3. Ако протоколът бъде оспорен, 
Парламентът, при необходимост, 
решава дали поисканите промени трябва 
да бъдат взети под внимание. Никой 
член на ЕП не може да се изказва по 
протокола повече от една минута.

3. Ако протоколът бъде оспорен, 
Парламентът, при необходимост, 
решава дали поисканите промени трябва 
да бъдат взети под внимание. Никой 
член на ЕП не може да се изказва по 
темата повече от една минута.

4. Протоколът се подписва от 
председателя и от генералния секретар и 
се съхранява в архивите на Парламента.
Протоколите се публикуват в срок от 
един месец в Официален вестник на 
Европейския съюз.

4. Протоколът се подписва от 
председателя и от генералния секретар и 
се съхранява в архивите на Парламента.
Протоколите се публикуват в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

Or. en

Обосновка

Приспособяване на членовете с оглед отчитане на обстоятелството, че протоколите 
и приетите текстове са два различни вида документи, които следва да бъдат уредени 
в различни членове (вж. предложението за нов член 172).

Изменение 74

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 172 a (нов)
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Текст в сила Изменение

Член 172а
Приети текстове

1. Приетите от Парламента 
текстове в тяхната неокончателна 
редакция се разпространяват и 
публикуват непосредствено след 
гласуването. Тази редакция се 
съхранява в архивите на Парламента.
2. Окончателната редакция се 
публикува в Официален вестник.
3. Окончателната редакция на 
законодателни текстове, приети от 
Парламента самостоятелно или 
съвместно, е под формата на 
консолидиран текст, в който са 
обозначени всички приети изменения.
4. Разпоредбите на член 172, 
параграфи 2, 3 и 4 се прилагат mutatis 
mutandis.

Or. en

Изменение 75

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 172 б (нов)

Текст в сила Изменение

Член 172б
Правно-езиково окончателно 

оформяне
1. Текстовете, приети от 
Парламента самостоятелно или 
съвместно, са предмет на правно-
езиково окончателно оформяне на 
отговорност на председателя на 
Европейския парламент. Когато 
такива текстове са приети въз 
основа на споразумение, постигнато 
между Парламента и Съвета, 
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окончателното оформяне на 
текстовете се извършва от 
компетентните служби на двете 
институции при условията на тясно 
сътрудничество и взаимно съгласие.
2. Когато са необходими 
приспособявания, за да се гарантира 
последователността и качеството на 
текста в съответствие с изразената 
от Парламента воля, по 
целесъобразност, се прилага 
процедурата по член 204а mutatis 
mutandis.

Or. en

Обосновка

Параграф 1 се основава на съвместната декларация от 2007 г. относно процедурата 
на съвместно вземане на решение.
Целта на параграф 2 е да се предостави възможност за приспособявания извън 
поправката на очевидни грешки, но които въпреки това са необходими, за да се 
гарантира последователността на текста. Тъй като се прилага процедурата по член 
204а, такива приспособявания могат да се извършват единствено със съгласието на 
водещата комисия (и пленарния състав на Парламента).

Изменение 76

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 182 a (нов)

Текст в сила Изменение

Член 182а
Координатори на комисии и 

докладчици в сянка
1. Политическите групи и 
независимите членове на ЕП, които 
са членове на комисия, могат да 
определят един член от състава си за 
координатор.
2. При необходимост, 
координаторите на комисии се 
свикват от председателя на 
съответната комисия, за да 
подготвят решенията, които следва 
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да бъдат взети от комисията, по-
конкретно решения относно 
процедурата и назначаването на 
докладчици. Комисията може да 
делегира на координаторите 
правомощие за вземане на определени 
решения, с изключение на приемането 
на доклади, становища или 
изменения. Заместник-
председателите могат да бъдат 
поканени да участват в заседанията 
на координаторите на комисии в 
съвещателно качество.
Координаторите се стремят към 
постигането на консенсус. Когато не 
може да бъде постигнат консенсус, 
те могат да действат единствено с 
мнозинство, което ясно представлява 
широко мнозинство в комисията, 
като съответно се вземе предвид 
числеността на различните групи.
3. Политическите групи и 
независимите членове на ЕП могат за 
всеки доклад да определят докладчик в 
сянка, който да следи напредъка на 
съответния доклад и да намира 
компромиси в рамките на комисията 
от името на групата или 
независимите членове на ЕП. Техните 
имена се съобщават на председателя 
на комисията. Комисията, по 
предложение на координаторите, 
може по-конкретно да взема решение 
за включване на докладчика в сянка 
при търсенето на споразумение със 
Съвета при процедурите на 
съвместно вземане на решение.

Or. en

Обосновка

Изменение, чиято цел е да бъде отчетена ролята, която изпълняват координаторите 
и докладчиците в сянка, и да се определи и формализира тази роля.
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Изменение 77

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 184

Текст в сила Изменение

Протоколът от всяко заседание на 
комисията се раздава на всички нейни 
членове и се внася за одобрение в 
комисията на следващото ѝ заседание.

Протоколът от всяко заседание на 
комисията се раздава на всички нейни 
членове и се внася за одобрение в 
комисията.

Or. en

Обосновка

В повечето случаи сегашният срок не може да бъде спазен по технически причини 
(срокове за писмен превод и др.).

Изменение 78

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 186

Текст в сила Изменение

Членове 11, 12, 13, 16, 17, 140, 141, 143, 
параграф 1, членове 146, 148, членове от 
150 до 153, член 155, член157, параграф 
1, членове 158, 159, 161, 162, членове от 
164 до 167 и членове 170, 171 се 
прилагат mutatis mutandis към 
заседанията на комисиите.

Членове 11, 12, 13, 16, 17, от 34 до 41,
140, 141, 143, параграф 1, членове 146, 
148, членове от 150 до 153, член 155, 
член157, параграф 1, членове 158, 159, 
161, 162, членове от 164 до 167 и 
членове 170, 171 се прилагат mutatis 
mutandis към заседанията на комисиите.

Or. en

Изменение 79

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 194 – заглавие (*)

Текст в сила Изменение

Назначаване на омбудсмана Избор на омбудсмана

Or. en
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Обосновка

Техническо приспособяване към формулировката в Договора.

Изменение 80

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 194 – параграф 7 (*)

Текст в сила Изменение

7. Избраният кандидат незабавно 
полага клетва пред Съда.

7. Избраният (не се отнася до 
българския текст) кандидат незабавно 
полага клетва пред Съда.

Or. en

Обосновка

Техническо приспособяване към формулировката в Договора.

Изменение 81

Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 204 – буква вa) (нова)

Текст в сила Изменение

ва) насоки и кодекси за поведение, 
приети от съответните органи на 
Парламента (приложения ХVІа, ХVІб 
и ХVІд).

Or. en

Обосновка

Целесъобразно е да се предвиди нова категория приложения, имащи отношение към 
функционирането на Парламента, без да бъдат част от правилника.

Изменение 82

Правилник за дейността на Европейския парламент
Приложение IV – член 2 (*)
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Текст в сила Изменение

Член 2 заличава се
Процент

1. При посочените по-долу условия 
всеки член на Парламента може да 
внася, както и да се изказва в 
подкрепа на предложения за решения, 
определящи нов максимален процент.
2. Такива предложения са допустими 
само ако са внесени в писмена форма и 
са подписани най-малко от тридесет 
и седем членове на Парламента, или 
са внесени от името на политическа 
група или комисия.
3. Председателят определя срока за 
внасянето на такива предложения.
4. Водещата комисия докладва по 
предложенията преди обсъждането 
им в Парламента.
5. След това Парламентът гласува 
предложенията.
Парламентът взема решение с 
мнозинство от своите членове и три 
пети от подадените гласове.
В случай, че Съветът уведоми 
Парламента, че е съгласен с 
определянето на нов процент, 
председателят обявява в 
Парламента, че промененият 
процент за приет.
В противен случай, позицията на 
Съвета се разпределя на водещата 
комисия.

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба става неактуална.
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Изменение 83

Правилник за дейността на Европейския парламент
Приложение IV – член 5 (*)

Текст в сила Изменение

Член 5 заличава се
Разглеждане на разискванията на 

Съвета - втора фаза
1. Ако Съветът е променил едно или 
повече от измененията, приети от 
Парламента, така промененият от 
Съвета текст се разпределя на 
водещата комисия.
2. При посочени по-долу условия всеки 
член на Парламента може да внася и 
да се изказва в подкрепа на 
проектоизменения на текстовете, 
променени от Съвета.
3. Такива проектоизменения са 
допустими само ако са внесени в 
писмена форма, подписани са най-
малко от тридесет и седем депутати 
или са внесени от името на комисия и 
осигуряват запазването на баланса 
между приходи и разходи. Член 46, 
параграф 5 от Правилника не се 
прилага.
Допустими са само 
проектоизменения, които се отнасят 
до текстовете, променени от 
Съвета.
4. Председателят определя срок за 
внасяне на проектоизменения.
5. Водещата комисия се произнася по 
променените от Съвета текстове и 
дава становището си по 
проектоизмененията на тези 
текстове.
6. Проектоизмененията на 
променените от Съвета текстове се 
поставят на гласуване в Парламента, 
без да се накърняват разпоредбите на 
член 3, параграф 4, алинея втора.
Парламентът взема решение с 
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мнозинство от своите членове и три 
пети от подадените гласове. Ако 
проектоизмененията бъдат приети, 
променените от Съвета текстове се 
считат за отхвърлени. Ако 
проектоизмененията бъдат 
отхвърлени, за приети се считат 
променените от Съвета текстове.
7. Резюмето на Съвета относно 
резултатите от неговите 
разисквания по предложенията за 
промени, приети от Парламента, се 
обсъжда, след което може да се 
гласува предложение за резолюция.
8. 
 8. След завършване на предвидената в 
настоящия член процедура и при 
спазване на разпоредбите на член 6, 
председателят обявява на пленарно 
заседание, че бюджетът е 
окончателно приет.  Той предприема 
необходимите действия за 
публикуването му в Официален 
вестник.

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба става неактуална.

Изменение 84

Правилник за дейността на Европейския парламент
Приложение IV – член 6 (*)

Текст в сила Изменение

Член 6 заличава се
Отхвърляне в цялост

1. При наличието на важни 
съображения парламентарна комисия 
или най-малко тридесет и седем 
членове на Парламента могат да 
внесат предложение за отхвърляне на 
проектобюджета в цялост. Такова 
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предложение е допустимо само ако е 
писмено мотивирано и е внесено в 
срока, определен от председателя.
Мотивите за отхвърлянето не могат 
да бъдат противоречиви.
2. Водещата комисия дава становище 
по такова предложение, преди то да 
бъде поставено на гласуване в 
Парламента.
Парламентът взема решение с 
мнозинство от своите членове и две 
трети от подадените гласове. Ако 
предложението бъде прието, 
проектобюджетът в неговата 
цялост се връща за ново разглеждане 
в Съвета.

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба става неактуална.


