
 

AM\1171319BG.docx  PE631.565v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

5.12.2018 A8-0404/1 

Изменение  1 

Пал Чаки 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0404/2018 

Сесилия Викстрьом 

Разисквания в комисията по петиции през 2017 г. 

(2018/2104(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  9а. припомня, че петициите се 

разглеждат в съответствие с 

член 227 от Договора за 

функционирането на Европейския 

съюз, който гласи, че всеки гражданин 

на ЕС, както и всяко физическо или 

юридическо лице, което пребивава или 

има седалище в държава членка, може 

да подаде петиция до Европейския 

парламент по въпроси, които 

попадат в сферите на дейност на 

Европейския съюз; припомня, че 

процедурата за разглеждане на 

петиции е определена в Правилника за 

дейността на Европейския 

парламент; 

Or. en 
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Доклад A8-0404/2018 

Сесилия Викстрьом 

Разисквания в комисията по петиции през 2017 г. 

(2018/2104(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. изразява дълбоко съжаление във 

връзка с факта, че проблемите, 

свързани с качеството на въздуха, 

повдигнати от вносители на петиции 

от редица държави членки, са се 

изострили в резултат на емисиите 

от 43 милиона дизелови превозни 

средства, които не отговарят на 

правилата на ЕС за одобрение на 

типа, и емисиите от лични леки 

автомобили и лекотоварни търговски 

автомобили; 

заличава се 

Or. en 
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Доклад A8-0404/2018 

Сесилия Викстрьом 

Разисквания в комисията по петиции през 2017 г. 

(2018/2104(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 27 

 

Предложение за резолюция Изменение 

27. подчертава, че във връзка с 

публичното изслушване относно 

Европейската гражданска 

инициатива на тема „Забрана на 

използването на глифосат и защита 

на хората и околната среда от 

токсични пестициди“, и като се 

вземат предвид други петиции по 

същия въпрос, стана ясно, че 

процедурите на ЕС за издаване на 

разрешения за вещества като 

глифосат, генетично модифицирани 

организми и пестициди са 

компрометирани поради липсата на 

независимост, недостатъчната 

прозрачност и неточностите при 

изготвянето и оценката на научните 

данни доказателства; 

заличава се 

Or. en 

 

 


