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6.2.2019 A8-0024/30

Изменение 30
Анхела Валина, Палома Лопес Бермехо, София Сакорафа, Меря Кюльонен, 
Костадинка Кунева, Костас Хрисогонос, Димитриос Пападимулис
от името на групата GUE/NGL

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

Предложение за резолюция
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. настоятелно призовава 
Комисията да използва правилно 
правомощията си, произтичащи от 
ролята ѝ на пазител на Договорите, тъй 
като тази роля е от първостепенно 
значение за функционирането на ЕС, що 
се отнася до гражданите и европейските 
законодатели; призовава за 
своевременно водене на процедурите за 
установяване на неизпълнение на 
задължения, за да се противодейства 
незабавно на случаите на неспазване на 
правото на ЕС;

5. настоятелно призовава 
Комисията да използва правилно 
правомощията си, произтичащи от 
ролята ѝ на пазител на Договорите, 
особено по отношение на въпроси във 
връзка с околната среда, тъй като тази 
роля е от първостепенно значение за 
функционирането на ЕС, що се отнася 
до гражданите и европейските 
законодатели; счита, че Комисията 
следва да излезе извън рамките на 
чисто формален преглед на 
съответствието на процедурите и да 
обръща по-голямо внимание на 
проблемите в основата на този 
въпрос; припомня принципа на 
предпазните мерки и крайната цел на 
законодателството на ЕС в областта 
на околната среда за 
предотвратяване на необратими 
щети на екологично чувствителни 
зони и настоятелно призовава 
Комисията да възприеме подход, 
който ѝ позволява предварително да 
използва правомощията и 
прерогативите си; призовава за 
своевременно водене на процедурите за 
установяване на неизпълнение на 
задължения, за да се противодейства 
незабавно на случаите на неспазване на 
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правото на ЕС;
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6.2.2019 A8-0024/31

Изменение 31
Анхела Валина, Палома Лопес Бермехо, София Сакорафа, Меря Кюльонен, 
Костадинка Кунева, Костас Хрисогонос, Димитриос Пападимулис, Ане-Мари 
Миньор, Рина Роня Кари
от името на групата GUE/NGL

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

Предложение за резолюция
Параграф 6

Предложение за резолюция Изменение

6. приканва Комисията да увеличи 
прозрачността и да подобри достъпа 
до документи и информация относно 
пилотни процедури на ЕС във връзка с 
получени петиции, и относно 
приключили пилотни процедури на ЕС 
и процедури за установяване на 
неизпълнение на задължения;

6. приканва Комисията да 
гарантира пълна прозрачност и да 
подобри достъпа до документи и 
информация относно пилотни 
процедури на ЕС във връзка с получени 
петиции, и относно пилотни процедури 
на ЕС и процедури за установяване на 
неизпълнение на задължения, които 
вече са приключили;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/32

Изменение 32
Анхела Валина, Палома Лопес Бермехо, София Сакорафа, Меря Кюльонен, 
Костадинка Кунева, Костас Хрисогонос, Димитриос Пападимулис, Ане-Мари 
Миньор
от името на групата GUE/NGL

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 следва да 
направи работата си по-видима и 
значима, особено по отношение на 
другите комисии на Парламента, така че 
петициите да бъдат по-добре вземани 
под внимание в законодателната 
дейност; изразява убеждението си, че 
заседанията на мрежата за петиции 
могат да допринесат за засилването 
на сътрудничеството между 
парламентарните комисии чрез обмен на 
информация и споделяне на най-добри 
практики;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/33

Изменение 33
Анхела Валина, Палома Лопес Бермехо, София Сакорафа, Меря Кюльонен, 
Костадинка Кунева, Костас Хрисогонос, Димитриос Пападимулис
от името на групата GUE/NGL

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. подчертава усилията, 
положени от секретариата на 
комисията по петиции, за ефективно и 
много грижливо разглеждане на 
петициите в съответствие с 
насоките на комисията и с жизнения 
цикъл на петициите в администрацията 
на ЕП, но при все това продължава да 
счита, че секретариатът на 
комисията по петиции се нуждае 
незабавно от по-големи технически 
ресурси и повече персонал, за да се 
гарантира надлежното разглеждане 
на петициите и допълнително 
намаляване на времето, необходимо за 
тяхното обработване, като 
същевременно се гарантира, че те се 
разглеждат в съответствие с 
възможно най-високите стандарти; 
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


