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BG Единство в многообразието BG

6.2.2019 A8-0024/1

Изменение 1
Елеонора Еви, Роза Д'Амато, Роландас Паксас
от името на групата EFDD

Доклад A8-0024/2019
Сесилия Викстрьом
Разисквания в комисията по петиции през 2018 г.
(2018/2280(INI))

Предложение за резолюция
Съображение Б

Предложение за резолюция Изменение

Б. като има предвид, че правото на 
петиции увеличава способността за 
реакция на Европейския парламент по 
отношение на гражданите и жителите 
на Европейския съюз;

Б. като има предвид, че правото на 
петиция трябва да бъде засилено, за да 
се повиши отзивчивостта на 
Европейския парламент към гражданите 
и жителите на Европейския съюз, като 
се гарантира пълна защита на 
техните основни права и се предлагат 
ефективни решения на всички 
въпроси, повдигнати чрез петиции;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/2

Изменение 2
Елеонора Еви, Роза Д'Амато, Роландас Паксас
от името на групата EFDD

Доклад A8-0024/2019
Сесилия Викстрьом
Разисквания в комисията по петиции през 2018 г.
(2018/2280(INI))

Предложение за резолюция
Съображение В

Предложение за резолюция Изменение

В. като има предвид, че всяка 
петиция се разглежда и обработва 
старателно; като има предвид, че всеки 
вносител на петиция има право да 
получи в разумен срок отговор и 
информация относно решението за 
допустимост, взето от комисията по 
петиции, на своя език или на езика, 
използван в петицията;

В. като има предвид, че всяка 
петиция трябва да се разглежда и 
преценява старателно; като има 
предвид, че всеки вносител на петиция 
има право да получи незабавно на 
собствения си език или на езика, 
използван в петицията, изчерпателен 
отговор и информация относно 
решението за допустимост, взето от 
комисията по петиции, и действията, 
предприети от нея при обработката 
и проследяването на петицията; 
като има предвид, че впечатленията 
на вносителите на петиции от 
начина, по който се разглеждат 
техните петиции, оказва силно 
въздействие върху формирането на 
мнението им за институциите на ЕС 
и за зачитането от страна на тези 
институции на правото на петиция, 
признато в правото на ЕС;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/3

Изменение 3
Елеонора Еви, Роза Д'Амато, Роландас Паксас
от името на групата EFDD

Доклад A8-0024/2019
Сесилия Викстрьом
Разисквания в комисията по петиции през 2018 г.
(2018/2280(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. подчертава, че петициите 
предоставят възможност за Европейския 
парламент и други институции на ЕС да 
встъпват в диалог с гражданите на ЕС, 
които са засегнати от прилагането на 
правото на ЕС; подчертава 
необходимостта от насърчаване на 
сътрудничеството на институциите и 
органите на ЕС с националните, 
регионалните и местните органи по 
въпроси, свързани с прилагането на 
правото на ЕС; призовава 
институциите на ЕС и държавите 
членки да насърчават правото на 
гражданите на петиции и да повишават 
обществената осведоменост относно 
правомощията на ЕС и възможните 
средства за правна защита, които 
Европейският парламент предоставя в 
хода на разглеждането на петициите;

2. подчертава, че петициите 
предоставят възможност за Европейския 
парламент и други институции на ЕС да 
встъпват в диалог с гражданите на ЕС, 
които са засегнати от прилагането на 
правото на ЕС; подчертава 
необходимостта от насърчаване на 
сътрудничеството между институциите 
и органите на ЕС с националните, 
регионалните и местните органи по 
въпроси, свързани с недостатъци, 
несъответствия и пропуски в 
законодателството на ЕС и в 
неговото прилагане, с цел пълна и 
ефективна защита на 
икономическите, социалните и 
културните права на всички 
граждани; призовава институциите на 
ЕС и държавите членки да насърчават 
правото на гражданите на петиция и да 
повишават обществената осведоменост 
относно правомощията на ЕС и 
възможните средства за правна защита, 
които Европейският парламент 
предоставя в хода на разглеждането на 
петициите;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/4

Изменение 4
Елеонора Еви, Роза Д'Амато, Роландас Паксас
от името на групата EFDD

Доклад A8-0024/2019
Сесилия Викстрьом
Разисквания в комисията по петиции през 2018 г.
(2018/2280(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 3a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

3а. подчертава необходимостта 
от приемане на напълно 
демократично управление на ЕС и по-
строги етични правила в рамките на 
институциите, органите и 
агенциите на ЕС, за да се решат 
проблемите, повдигнати от 
вносителите на петиции във връзка с 
липсата на прозрачност в процеса на 
вземане на решения в ЕС, 
конфликтите на интереси и всички 
етични въпроси, засягащи 
законодателния процес на равнището 
на ЕС;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/5

Изменение 5
Елеонора Еви, Роза Д'Амато, Роландас Паксас
от името на групата EFDD

Доклад A8-0024/2019
Сесилия Викстрьом
Разисквания в комисията по петиции през 2018 г.
(2018/2280(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 8

Предложение за резолюция Изменение

8. подчертава проведените четири 
публични изслушвания на различни 
теми, а именно „Правата на гражданите 
след излизането на Обединеното 
кралство от ЕС“ на 1 февруари 2018 г. 
съвместно с комисията по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи 
и комисията по заетост и социални 
въпроси, „Европейската гражданска 
инициатива – преразглеждане на 
регламента“ на 21 февруари 2018 г. 
съвместно с комисията по 
конституционни въпроси, 
„Въздействието върху общественото 
здраве на веществата, нарушаващи 
функциите на ендокринната система“ на 
22 март 2018 г. съвместно с комисията 
по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните, и „Правата на 
хората с увреждания“ на 9 октомври 
2018 г.; припомня на членовете на 
комисията, че е важно да присъстват на 
публичните изслушвания, поискани и 
организирани от комисията; призовава 
мрежата за петиции да представи 
предложения за конкретни публични 
изслушвания и теми за проучвания и 
резолюции на Европейския парламент, 
които да отразяват връзката между 
текущата законодателна работа, 
правомощията на Парламента за 

8. подчертава проведените четири 
публични изслушвания на различни 
теми, а именно „Правата на гражданите 
след излизането на Обединеното 
кралство от ЕС“ на 1 февруари 2018 г. 
съвместно с комисията по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи 
и комисията по заетост и социални 
въпроси, „Европейската гражданска 
инициатива – преразглеждане на 
регламента“ на 21 февруари 2018 г. 
съвместно с комисията по 
конституционни въпроси, 
„Въздействието върху общественото 
здраве на веществата, нарушаващи 
функциите на ендокринната система“ на 
22 март 2018 г. съвместно с комисията 
по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните, и „Правата на 
хората с увреждания“ на 9 октомври 
2018 г.; припомня на членовете на 
комисията, че е важно да присъстват на 
публичните изслушвания, поискани и 
организирани от комисията; 
приветства факта, че комисията по 
петиции представи предложения за 
конкретни публични изслушвания и 
теми за проучвания и резолюции на 
Европейския парламент, които 
отразиха връзката между текущата 
законодателна работа, правомощията на 
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упражняване на политически контрол и 
петициите, засягащи основни 
проблеми, които са предмет на 
особена загриженост на европейските 
граждани; подчертава, че мрежата за 
петиции е подходящият форум за 
представяне на предложения за 
съвместни инициативи за 
разглеждането на петиции, които 
биха могли да изразят по 
изчерпателен начин приноса на 
Парламента към петициите на 
европейските граждани;

Парламента за упражняване на 
политически контрол и въпросите, 
които пораждат силна загриженост на 
европейските граждани; подчертава, че 
функциите на комисията по петиции 
трябва да бъдат засилени и че тя 
трябва да получи възможност да 
предлага повече инициативи, за да се 
подобри приносът на Парламента за 
решаването на проблемите на 
европейските граждани, изложени в 
петиции;
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6.2.2019 A8-0024/6

Изменение 6
Елеонора Еви, Роза Д'Амато, Роландас Паксас
от името на групата EFDD

Доклад A8-0024/2019
Сесилия Викстрьом
Разисквания в комисията по петиции през 2018 г.
(2018/2280(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. изразява убеждението си, че 
мрежата за петиции е средство за по-
голяма видимост и значимост на 
комисията по петиции в работата на 
другите комисии на Парламента, така че 
петициите да бъдат вземани под 
внимание в по-голяма степен в 
законодателната дейност; потвърждава 
убеждението си, че заседанията на 
мрежата за петиции са от 
жизненоважно значение за засилване 
на сътрудничеството между 
парламентарните комисии чрез обмен 
на информация и споделяне на най-
добри практики между членовете на 
мрежата;

11. счита, че дейността на 
комисията по петиции трябва да 
стане по-видима и значима в 
контекста на работата на другите 
комисии на Парламента, така че 
петициите да бъдат по-добре вземани 
под внимание в законодателната 
дейност; отново потвърждава 
убеждението си, че комисията по 
петиции трябва да играе централна 
роля в укрепването на 
сътрудничеството между 
парламентарните комисии, като 
насърчава, наред с другото, по-
ефективен обмен на информация и 
най-добри практики с оглед на 
подобряването на отзивчивостта на 
Парламента към всички въпроси, 
повдигнати в петициите;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/7

Изменение 7
Елеонора Еви, Роза Д'Амато, Роландас Паксас
от името на групата EFDD

Доклад A8-0024/2019
Сесилия Викстрьом
Разисквания в комисията по петиции през 2018 г.
(2018/2280(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. обръща внимание на приетите на 
пленарно заседание предложения за 
резолюции съгласно член 128, параграф 
5 или член 216 параграф 2, внесени от 
името на комисията, по-специално 
относно защитата и недискриминацията 
на малцинствата в държавите — членки 
на ЕС2, относно предоставянето на 
отговор на петиции във връзка със 
справянето с несигурността и 
злоупотребата при срочни договори3, 
относно неблагоприятните въздействия 
на Закона на САЩ за спазване на 
данъчното законодателство във връзка 
със задгранични сметки (FATCA) върху 
гражданите на ЕС и в частност 
„случайните американци“4, и относно 
ролята на германската Служба за 
закрила на децата и младежите 
(Jugendamt) при трансгранични семейни 
спорове5;

_________________
2 Приети текстове, P8_TA(2018)0032.
3 Приети текстове, P8_TA(2018)0242.
4 Приети текстове, P8_TA(2018)0316.
5 Приети текстове, P8_TA(2018)0476.

13. обръща внимание на приетите на 
пленарно заседание предложения за 
резолюции съгласно член 128, параграф 
5 или член 216 параграф 2, внесени от 
името на комисията, по-специално 
относно защитата и недискриминацията 
на малцинствата в държавите — членки 
на ЕС2, относно предоставянето на 
отговор на петиции във връзка със 
справянето с несигурността и 
злоупотребата при срочни договори3, 
относно неблагоприятните въздействия 
на Закона на САЩ за спазване на 
данъчното законодателство във връзка 
със задгранични сметки (FATCA) върху 
гражданите на ЕС и в частност 
„случайните американци“4, и относно 
ролята на германската Служба за 
закрила на децата и младежите 
(Jugendamt) при трансгранични семейни 
спорове5;

_________________
2 Приети текстове, P8_TA(2018)0032.
3 Приети текстове, P8_TA(2018)0242.
4 Приети текстове, P8_TA(2018)0316.
5 Приети текстове, P8_TA(2018)0476.
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6.2.2019 A8-0024/8

Изменение 8
Елеонора Еви, Роза Д'Амато
от името на групата EFDD

Доклад A8-0024/2019
Сесилия Викстрьом
Разисквания в комисията по петиции през 2018 г.
(2018/2280(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 20

Предложение за резолюция Изменение

20. посочва, че в контекста на 
Седмицата на правата на човека под 
егидата на Парламента комисията по 
петиции разгледа няколко петиции, 
свързани с правата на човека, и 
представи актуализирано проучване по 
въпроси на Директивата за 
подпомагането и на инкриминирането 
на хуманитарната помощ за незаконните 
мигранти; изисква от Комисията да 
предложи изменение на член 1, 
параграф 2 от Директива 2002/90/ЕО 
на Съвета от 28 ноември 2002 г., за да 
се даде определение на подпомагането 
на незаконното влизане, преминаване 
и пребиваване12, с оглед въвеждане на 
задължително освобождаване от 
наказателна отговорност за 
оказването на хуманитарна помощ в 
случаите на влизане, преминаване или 
пребиваване;

20. посочва, че в контекста на 
Седмицата на правата на човека под 
егидата на Парламента комисията по 
петиции разгледа няколко петиции, 
свързани с правата на човека, и 
представи актуализирано проучване по 
въпроси на Директивата за 
подпомагането и на инкриминирането 
на хуманитарната помощ за незаконните 
мигранти; изисква от Комисията да 
предложи ефективна и устойчива 
стратегия на ЕС в областта на 
миграцията, насочена към укрепване 
на законните и сигурни начини за 
влизане в ЕС, автоматичното и 
задължително преместване на 
търсещите убежище във всяка от 
държавите членки, както и 
подобряване на сътрудничеството 
между всички държави членки, за да 
се отговори по-ефективно на 
сериозните икономически и социални 
проблеми, засягащи страните на 
произход на мигрантите, като се 
гарантира, че те не са принудени да 
търсят препитание другаде чрез 
неуредена миграция;

_________________
12 ОВ L 328, 5.12.2002 г., стр. 17.

_________________
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6.2.2019 A8-0024/9

Изменение 9
Елеонора Еви, Роза Д'Амато, Роландас Паксас
от името на групата EFDD

Доклад A8-0024/2019
Сесилия Викстрьом
Разисквания в комисията по петиции през 2018 г.
(2018/2280(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 21

Предложение за резолюция Изменение

21. изразява убеждение, че 
секретариатът на комисията по 
петиции разглежда петициите по 
ефективен начин и изключително 
внимателно съгласно насоките на 
комисията и жизнения цикъл на 
петициите в администрацията на ЕП; 
призовава за допълнително обновяване 
на процеса за разглеждане на петициите, 
като се отчитат най-новите 
технологични разработки, за да се 
направи целият процес по-ясен и по-
прозрачен за европейските граждани;

21. изразява убеждение, че на 
секретариата на комисията по 
петиции трябва да бъдат 
предоставени необходимите ресурси 
за по-ефективно и по-грижливо 
разглеждане на петициите съгласно 
насоките на комисията; призовава за 
по-нататъшно обновяване на процеса 
за разглеждане на петициите, като се 
отчитат най-новите технологични 
разработки, за да се направи целият 
процес по-ясен и по-прозрачен за 
европейските граждани;

Or. en


