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7.12.2016 A8-0366/8 

Изменение  8 

Жозеп-Мария Терикабрас 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0366/2016 

Анхела Валина 

Дейност на комисията по петиции през 2015 г. 

2016/2146(INI) 

Предложение за резолюция 

Позоваване 8 a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  – като взе предвид своята резолюция 

от 14 септември 2011 г. относно 

двадесет и седмия годишен доклад 

относно мониторинга върху 

прилагането на правото на 

Европейския съюз (2009 г.)1, и по-

специално параграфи 1, 23 и 32 от нея, 

1 OВ C 51E, 22.2.2013 г., стp. 66. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/9 

Изменение  9 

Жозеп-Мария Терикабрас 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0366/2016 

Анхела Валина 

Дейност на комисията по петиции през 2015 г. 

2016/2146(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Р 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Р. като има предвид, че изпратените от 

граждани петиции през 2015 г. са 

разгледани във възможно най-кратки 

срокове и ефективно, като са съкратени 

сроковете по отношение на 

кореспонденцията с вносителите на 

петиции; като има предвид, че 

секретариатът положи забележителни 

усилия за постигането на това 

подобрение; 

Р. като има предвид, че спадането на 

половина на броя, изпратени от 

граждани петиции, през 2015 г. 

означава, че внесените петиции са 

били разгледани по-бързо и по-

ефективно, като съответно са 

съкратени сроковете по отношение на 

кореспонденцията с вносителите на 

петиции; като има предвид, че 

секретариатът също положи 

забележителни усилия за постигането на 

това подобрение; 

Or. en 



 

AM\1112059BG.docx  PE596.602v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

7.12.2016 A8-0366/10 

Изменение  10 

Жозеп-Мария Терикабрас 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0366/2016 

Анхела Валина 

Дейност на комисията по петиции през 2015 г. 

2016/2146(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Х 

 

Предложение за резолюция Изменение 

V. като има предвид, че петициите на 

гражданите засягат и въпроси от 

сферата на правосъдието и съдебното 

сътрудничество, като по този начин 

мотивират Комисията да започне 

двустранен диалог с държава членка по 

отношение на предвидените в нея 

ограничения при промяна на името след 

сключване на брак; 

V. като има предвид, че петициите на 

гражданите засягат и въпроси от 

сферата на правосъдието и съдебното 

сътрудничество, който след 

опазването на околната среда е 

вторият по големина въпрос от 

гледна точка на брой на петициите 

(172 петиции или 7,5% от всички 

петиции); като има предвид, че в един 

случай петиция мотивира Комисията 

да започне двустранен диалог с държава 

членка по отношение на предвидените в 

нея ограничения при промяна на името 

след сключване на брак; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/11 

Изменение  11 

Жозеп-Мария Терикабрас 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0366/2016 

Анхела Валина 

Дейност на комисията по петиции през 2015 г. 

2016/2146(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение АЖ 

 

Предложение за резолюция Изменение 

АЖ. като има предвид, че националните 

съдилища носят първична отговорност 

за гарантирането на правилното 

прилагане на законодателството на ЕС в 

държавите членки; като има предвид в 

този контекст, че nреюдициалните 

заключения от страна на Съда на ЕС са 

полезен инструмент на разположение на 

националните съдебни системи; като 

има предвид, че в някои държави членки 

тази процедура се използва рядко или 

изобщо не се използва; като има 

предвид, че петициите са алтернативен 

и независим начин за проучване и 

проверки на спазването на 

законодателството на ЕС, и като има 

предвид, че следователно тези две 

алтернативни процедури не би следвало 

да се изключват взаимно; 

АЖ. като има предвид, че националните 

съдилища носят първична отговорност 

за гарантирането на правилното 

прилагане на законодателството на ЕС в 

държавите членки; като има предвид в 

този контекст, че nреюдициалните 

заключения от страна на Съда на ЕС са 

полезен инструмент на разположение на 

националните съдебни системи; като 

има предвид, че в някои държави членки 

тази процедура се използва рядко или 

изобщо не се използва; като има 

предвид, че тази първоначална 

отговорност не следва по никакъв 

начин да възпрепятства по-активна 

роля на Комисията, когато става 

въпрос за гарантиране на спазването 

на правото на ЕС, в качеството й на 

пазител на Договорите; като има 

предвид, че петициите са алтернативен 

и независим начин за проучване и 

проверки на спазването на 

законодателството на ЕС, и като има 

предвид, че следователно тези две 

алтернативни процедури не би следвало 

да се изключват взаимно; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/12 

Изменение  12 

Жозеп-Мария Терикабрас 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0366/2016 

Анхела Валина 

Дейност на комисията по петиции през 2015 г. 

2016/2146(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  10a. изразява несъгласие с все по-често 

повтарящото се тълкуване от 

страна на Комисията на двадесет и 

седмия годишен доклад относно 

мониторинга върху прилагането на 

правото на Европейския съюз (2009 г.), 

според което тя би имала право да 

приключва разглеждането на 

досиета, по които все още не е 

предприета официална стъпка за 

започване на производство за 

установяване на нарушение или да 

преустановява текущо производство 

за установяване на нарушение от 

случаите, които се разглеждат пред 

национален съд; отново потвърждава 

първоначалния дух на горепосочения 

доклад, който отправя искане към 

Комисията да положи повече усилия 

за осигуряване на последователно 

прилагане на законодателството на 

ЕС, в рамките на своите правомощия, 

като използва механизмите на 

производството за установяване на 

нарушение, независимо от наличието 

на съдебно производство на 

национално равнище; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/13 

Изменение  13 

Жозеп-Мария Терикабрас 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0366/2016 

Анхела Валина 

Дейност на комисията по петиции през 2015 г. 

2016/2146(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 14 

 

Предложение за резолюция Изменение 

14. счита, че е от първостепенно 

значение да се подобри 

сътрудничеството с националните 

парламенти и техните компетентни 

комисии, както и с правителствата на 

държавите членки, особено с цел да се 

гарантира, че петицията се разглежда от 

съответните компетентни органи; 

повтаря призива си за започване на 

структуриран диалог с държавите 

членки под формата на редовни срещи 

със съответните комисии на 

националните парламенти; приветства 

присъствието на делегацията на 

комисията по петиции на германския 

Бундестаг на заседанието на комисията 

по петиции на 4 май 2015 г.; насърчава 

присъствието на представители на 

държавите членки и на местните и/или 

регионалните заинтересовани органи по 

време на заседанията на комисията по 

петиции; отново посочва значението на 

участието на представители на Съвета и 

на Комисията по време на заседанията и 

изслушванията на комисията по 

петиции; 

14. счита, че е от първостепенно 

значение да се подобри 

сътрудничеството с националните 

парламенти и техните компетентни 

комисии, както и с правителствата на 

държавите членки, особено с цел да се 

гарантира, че петицията се разглежда от 

съответните компетентни органи; 

повтаря призива си за започване на 

структуриран диалог с държавите 

членки под формата на редовни срещи 

със съответните комисии на 

националните парламенти; приветства 

присъствието на делегацията на 

комисията по петиции на германския 

Бундестаг на заседанието на комисията 

по петиции на 4 май 2015 г.; изразява 

надежда, че подобен диалог може да 

допринесе за лоялното 

сътрудничество при намирането на 

ползотворни решения за получени 

повтарящи се случаи, като 

петициите относно Jugendamt 

(„Югендамт“); насърчава 

присъствието на представители на 

държавите членки и на местните и/или 

регионалните заинтересовани органи по 

време на заседанията на комисията по 

петиции; отново посочва значението на 

участието на представители на Съвета и 

на Комисията по време на заседанията и 
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изслушванията на комисията по 

петиции; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/14 

Изменение  14 

Жозеп-Мария Терикабрас 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0366/2016 

Анхела Валина 

Дейност на комисията по петиции през 2015 г. 

2016/2146(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 

 

Предложение за резолюция Изменение 

18. отбелязва ограничителното и строго 

тълкуване на Комисията във връзка с 

член 51, параграф 1 от Хартата на 

основите права, в който се постановява, 

наред с другото, че Хартата се отнася до 

държавите членки „единствено когато 

те прилагат правото на Съюза“; 

отбелязва, че в член 51, параграф 2 от 

Хартата се посочва, че Хартата „не 

разширява приложното поле на правото 

на Съюза извън компетенциите на 

Съюза“; настоятелно призовава за по-

широко тълкуване на приложното поле 

на Хартата и в крайна сметка за нова 

оценка на целесъобразността на този 

член при бъдещите преразглеждания на 

Хартата и договорите; подчертава, че 

нищо не пречи държавите членки да се 

ангажират с пълното прилагане на 

разпоредбите на Хартата в 

националното законодателство, за да 

гарантират защитата на основните права 

на своите граждани извън прилагането 

на правото на Съюза, и им припомня, че 

те са обвързани и с други международни 

задължения; 

18. отбелязва ограничителното и строго 

тълкуване на Комисията във връзка с 

член 51, параграф 1 от Хартата на 

основите права, в който се постановява, 

наред с другото, че Хартата се отнася до 

държавите членки „единствено когато 

те прилагат правото на Съюза“; 

отбелязва, че в член 51, параграф 2 от 

Хартата се посочва, че Хартата „не 

разширява приложното поле на правото 

на Съюза извън компетенциите на 

Съюза“; припомня, че очакванията на 

гражданите на ЕС често излизат 

извън обхвата на Хартата и приканва 

Комисията да помисли за нов подход, 

който да съответства в по-голяма 

степен на тези очаквания; 
настоятелно призовава за по-широко 

тълкуване на приложното поле на 

Хартата и в крайна сметка за нова 

оценка на целесъобразността на този 

член при бъдещите преразглеждания на 

Хартата и договорите; подчертава, че 

нищо не пречи държавите членки да се 

ангажират с пълното прилагане на 

разпоредбите на Хартата в 

националното законодателство, за да 

гарантират защитата на основните права 

на своите граждани извън прилагането 

на правото на Съюза, и им припомня, че 

те са обвързани и с други международни 
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Or. en 
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7.12.2016 A8-0366/15 

Изменение  15 

Жозеп-Мария Терикабрас 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0366/2016 

Анхела Валина 

Дейност на комисията по петиции през 2015 г. 

2016/2146(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 24 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  24a. изразява съжаление за силно 

рестриктивния подход, възприет от 

Комисията в нейните отговори на 

петиции, свързани с различни 

аспекти на хуманното отношение 

към животните, когато става въпрос 

за тълкуването на нейните 

отговорности съгласно член 13 от 

ДФЕС; настоятелно призовава 

Комисията да преразгледа настоящия 

си подход и допълнително да проучи 

правното основание за ролята си в 

гарантирането на по-добра защита 

на правата на животните в целия 

ЕС; 

Or. en 

 

 


