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Изменение  4 

Елеонора Еви, Роландас Паксас, Лаура Аджеа 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0404/2018 

Сесилия Викстрьом 

Разисквания в комисията по петиции през 2017 г. 

(2018/2104(INI)) 

Предложение за резолюция 

Съображение Й 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Й. като има предвид, че активното 

участие е възможно само при 

наличието на демократичен и 

прозрачен процес, което дава 

възможност на Парламента и на 

комисията по петиции да работят по 

начин, който е достъпен и 

съдържателен за гражданите; като има 

предвид, че това изисква постоянно 

подобряване на взаимодействието с 

вносителите на петиции, 

поддържане на обратна връзка и 

възползване, наред с другото, от 

прилагането на новите технологични 

разработки, както и други 

заинтересовани граждани и 

пребиваващи лица, като например 

поддръжници на петиции чрез 

уебпортала за петициите; 

Й. като има предвид, че едно по-

ефективно участие на гражданите е 

възможно да бъде постигнато само в 

рамките на напълно демократично 

управление на равнище ЕС, което 

гарантира пълна прозрачност, 

ефективна защита на основните 

права, пряко участие на гражданите в 

процеса на вземане на решения и 

надлежно зачитане на опасенията на 
гражданите относно политическия 

дневен ред на ЕС; като има предвид, че 

цялостното демократично и 

прозрачно управление също така 

позволява на Парламента и на 

комисията по петиции да направят 

своята работа по-близка до 

гражданите и по-съдържателна; 

като има предвид, че е налице 

необходимост от постоянно 

подобряване на взаимодействието с 

вносителите на петиции, както и с 

други заинтересовани граждани и 

пребиваващи лица, като например 

поддръжници на петициите, чрез 

интернет портала за петиции, 

актуализиране на познанията за и 

възползване, наред с другото, от 

прилагането на новите технологични 

разработки; 

Or. en 
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Изменение  5 

Елеонора Еви, Роландас Паксас, Лаура Аджеа 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0404/2018 

Сесилия Викстрьом 

Разисквания в комисията по петиции през 2017 г. 

(2018/2104(INI)) 

Предложение за резолюция 

Съображение Ф 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Ф. като има предвид, че според 

комисията по петиции Европейската 

гражданска инициатива е важен 

инструмент на пряката и 

представителната демокрация, който, 

ако бъде прилаган с надлежната 

сериозност, следва да предостави на 

гражданите възможност да участват 

активно в оформянето на 

европейските политики и 

законодателство; 

Ф. като има предвид, че според 

комисията по петиции Европейската 

гражданска инициатива е важен 

инструмент на пряката и 

представителната демокрация; като 

има предвид, че за да се даде 

възможност на гражданите да участват 

по-активно при определянето на 

европейските политики и 

законодателство чрез Европейската 

гражданска инициатива, е 

необходимо да се направи преглед на 

съществуващите Договори за ЕС, за 

да се гарантира предприемането на 

последващи действия по отношение 

на инициативите на европейските 

граждани, които са успешни; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/6 

Изменение  6 

Елеонора Еви, Роландас Паксас, Лаура Аджеа 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0404/2018 

Сесилия Викстрьом 

Разисквания в комисията по петиции през 2017 г. 

(2018/2104(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. посочва, че петициите 

представляват както възможност, така и 

предизвикателство пред Парламента и 

пред други институции на ЕС, тъй като 

те дават възможност за установяване на 

пряк диалог с гражданите на ЕС и с 

лицата, пребиваващи в Съюза, особено 

ако те са засегнати от прилагането на 

правото на ЕС и търсят ефективен и 

ефикасен механизъм за защита; 

2. посочва, че петициите 

представляват както възможност, така и 

предизвикателство пред Парламента и 

пред други институции на ЕС, тъй като 

те дават възможност за установяване на 

пряк диалог с гражданите на ЕС и с 

лицата, пребиваващи в Съюза, особено 

ако те са засегнати от прилагането на 

правото на ЕС и търсят ефективен и 

ефикасен механизъм за защита; 

подчертава, че институциите на ЕС 

и държавите членки в рамките на 

съответните им правомощия трябва 

да направят всичко възможно, за да 

постигнат бързо и ефективно 

разрешаване на проблемите, 

повдигнати от гражданите в 

петициите; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/7 

Изменение  7 

Елеонора Еви, Роландас Паксас, Лаура Аджеа 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0404/2018 

Сесилия Викстрьом 

Разисквания в комисията по петиции през 2017 г. 

(2018/2104(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. подчертава значението на 

повишаването на осведомеността 

чрез непрекъснат обществен дебат 

относно действителните компетенции 

на ЕС, неговото функциониране и 

необходимостта от бъдещи 

подобрения, за да се гарантира, че 

гражданите и лицата, пребиваващи в 

Съюза, са добре информирани за 

нивата, на които се вземат 

решенията, така че те също да могат 

да участват в дискусиите относно 

възможни реформи, и за да се 

предотвратява явлението, наречено 

„за всичко е виновен Брюксел“, което 

се използва от някои не особено 

отговорни държави членки; счита, че 

по-широк обществен дебат относно ЕС, 

както и по-добра информираност и 

образованост и добросъвестно 

съобщаване в медиите ще намали броя 

на недопустимите петиции, тъй 

като гражданите и пребиваващите 

лица ще са по-добре запознати с 

компетенциите на ЕС; отбелязва, че 

предметът на петиция, счетена за 

недопустима, може да играе роля за 

създаването на политики, въпреки че 

самата петиция попада извън обхвата на 

компетентността на комисията по 

петиции; 

3. подчертава значението на 

непрекъснат обществен дебат и по-

пространна информация относно 

действителните компетенциите на ЕС, 

неговото функциониране и бъдеще, за 

да се повишава осведомеността за 

спешната необходимост от 

въвеждане на напълно демократично 

управление на равнище ЕС, което 

гарантира пълна прозрачност, 

ефективна защита на основните 

права, пряко участие на 

обществеността в процеса на вземане 

на решения и надлежно зачитане на 

опасенията на гражданите относно 

политическия дневен ред на ЕС; 

счита , че гражданите и 

пребиваващите лица трябва да 

участват пряко и активно в 

дискусиите и в процесите на вземане 

на решения относно евентуални 

реформи; счита, че по-широк обществен 

дебат относно ЕС, както и по-добра 

информираност и образованост и 

добросъвестно съобщаване в медиите 

ще подобрят осведомеността на 

гражданите относно правото на 

петиция пред Европейския 

парламент, което ще спомага за 

подобряване на познанията относно 
компетенциите на ЕС и проблемите, 
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пред които е изправен; отбелязва, че 

предметът на петиция, счетена за 

недопустима, може да играе роля за 

създаването на политики, въпреки че 

самата петиция попада извън обхвата на 

компетентността на комисията по 

петиции; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0404/8 

Изменение  8 

Елеонора Еви, Роландас Паксас, Лаура Аджеа 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0404/2018 

Сесилия Викстрьом 

Разисквания в комисията по петиции през 2017 г. 

(2018/2104(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 26 

 

Предложение за резолюция Изменение 

26. подчертава, че Европейската 

гражданска инициатива следва да бъде 

както прозрачна, така и ефективна, за да 

служи като важен инструмент за 

активно гражданство и участие на 

обществеността; изразява съжаление, че 

до момента това не е така и че от 

успешно проведени инициативи не е 

последвал никакъв осезаем 

законодателен резултат; приветства 

предложението на Комисията за 

преразглеждане на Регламент (ЕС) № 

211/2011 относно Европейската 

гражданска инициатива16, публикувано 

на 13 септември 2017 г.; изтъква най-

новата успешна гражданска инициатива 

под заглавието „Забрана на 

използването на глифосат и защита на 

хората и околната среда от токсични 

пестициди“, посочва публичното 

изслушване във връзка с тази 

инициатива, проведено в Парламента на 

20 ноември 2017 г.; очаква 

съдържателна реакция на Комисията 

по съществото на посочената 

инициатива; потвърждава ангажимента 

на комисията по петиции да участва 

активно в организирането на публични 

изслушвания за успешни инициативи; 

поема ангажимент да отдаде предимство 

на институционално равнище на 

26. подчертава, че Европейската 

гражданска инициатива следва да бъде 

както прозрачна, така и ефективна; 

подчертава необходимостта от 

преразглеждане на действащите 

Договори за ЕС, с цел Европейската 

гражданска инициатива да бъде 

превърната във важен инструмент за 

ефективно укрепване на активното 
гражданство и на участието на 

обществеността, като едновременно с 

това се гарантира предприемането на 

последващи действия по отношение 

на тези инициативи на европейските 

граждани, които са успешни; изразява 

съжаление, че до момента това не е така 

и че от успешно проведени инициативи 

не е последвал никакъв осезаем 

законодателен резултат; приветства 

предложението на Комисията за 

преразглеждане на Регламент (ЕС) № 

211/2011 относно Европейската 

гражданска инициатива16, публикувано 

на 13 септември 2017 г.; изтъква най-

новата успешна гражданска инициатива 

под заглавието „Забрана на 

използването на глифосат и защита на 

хората и околната среда от токсични 

пестициди“, посочва публичното 

изслушване във връзка с тази 

инициатива, проведено в Парламента на 



 

AM\1171323BG.docx  PE631.565v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

ефективността на този процес на 

участие и да гарантира предприемането 

на надлежни последващи законодателни 

действия; 

__________________________ 

16 OВ L 65, 11.3.2011 г., стр. 1. 

20 ноември 2017 г.; изразява дълбоко 

съжаление относно неуспеха на 

Комисията да гарантира напълно 

прозрачно, безпристрастно и точно 

събиране, проучване и публикуване на 

научните доказателства, използвани 

в процедурата, довела до подновяване 

на одобрението на глифозата; 

потвърждава ангажимента на комисията 

по петиции да участва активно в 

организирането на публични 

изслушвания за успешни инициативи; 

поема ангажимент да отдаде предимство 

на институционално равнище на 

ефективността на този процес на 

участие и да гарантира предприемането 

на надлежни последващи законодателни 

действия; 

__________________________ 

16 OВ L 65, 11.3.2011 г., стр. 1. 

Or. en 

 

 


