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6.2.2019 A8-0041/3

Изменение 3
Мортен Месерсмит
от името на групата ECR

Доклад A8-0041/2019
Майте Пагасауртундуа Руис
Прилагане на разпоредбите на Договора относно гражданството на ЕС
(2018/2111(INI))

Предложение за резолюция
Съображение Г

Предложение за резолюция Изменение

Г. като има предвид, че ЕС имаше 
затруднения при посрещането на 
многобройните кризи със значителни 
социално-икономически последици, 
което доведе до възхода на популистки 
и националистически идеологии, 
основани на изключващи 
идентичности и критерии за 
превъзходство, които противоречат 
на европейските ценности;

Г. като има предвид, че ЕС имаше 
затруднения при посрещането на 
многобройните кризи със значителни 
социално-икономически последици, 
което разбираемо доведе до 
увеличаване на обществената 
подкрепа за политическите партии, 
чиято цел е да защитят своята 
национална демокрация, култура и 
идентичност, като се 
противопоставят на по-
нататъшната наднационална 
интеграция и се стремят към един 
реформиран ЕС, който зачита 
еднакво и изцяло всички свои държави 
членки и отговаря на принципите на 
субсидиарност, пропорционалност и 
предоставена компетентност, както 
е предвидено в член 5 от ДЕС;

Or. en



AM\1176303BG.docx PE635.307v01-00

BG Единство в многообразието BG

6.2.2019 A8-0041/4

Изменение 4
Мортен Месерсмит
от името на групата ECR

Доклад A8-0041/2019
Майте Пагасауртундуа Руис
Прилагане на разпоредбите на Договора относно гражданството на ЕС
(2018/2111(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. припомня, че гражданството на 
ЕС се добавя към гражданството на 
държавата членка; подчертава, че 
гражданството на ЕС позволява 
допълването на многобройни 
идентичности за гражданина и че 
изключващият национализъм и 
популистките идеологии подкопават 
тази възможност; счита, че 
упражняването на активно 
гражданство и насърчаването на 
гражданското участие са от ключово 
значение за засилване на чувството за 
принадлежност към политически 
проект за подпомагане на развитието 
на споделено чувство за европейска 
идентичност, взаимно 
разбирателство, междукултурен 
диалог и транснационално 
сътрудничество и за изграждане на 
отворени, приобщаващи, сплотени и 
устойчиви общества;

2. припомня, че гражданството на 
ЕС се добавя към гражданството на 
държавата членка; подчертава, че 
гражданството на ЕС не среща отзив 
сред много граждани на ЕС, защото 
те се чувстват отдалечени от 
политическата идеология, която е 
движещата сила зад дълбоко 
тревожната визия за по-нататъшна 
политическа интеграция за сметка на 
националния суверенитет при 
липсата на европейски демос;
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6.2.2019 A8-0041/5

Изменение 5
Мортен Месерсмит
от името на групата ECR

Доклад A8-0041/2019
Майте Пагасауртундуа Руис
Прилагане на разпоредбите на Договора относно гражданството на ЕС
(2018/2111(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 8

Предложение за резолюция Изменение

8. изразява загриженост във връзка 
с тенденцията за намаляване на 
избирателната активност на изборите за 
национални парламенти и за 
Европейски парламент, по-специално 
сред младите хора; изразява 
убеждението си, че укрепването на 
публичната сфера на ЕС и пълното 
прилагане на европейското 
гражданство имат потенциала да 
помогнат за обръщането на тази 
низходяща тенденция чрез засилване 
на чувството на гражданите за 
принадлежност към европейската 
общност и подкрепа за 
представителната демокрация;

8. изразява загриженост във връзка 
с тенденцията за намаляване на 
избирателната активност на изборите за 
национални парламенти и за 
Европейски парламент, по-специално 
сред младите хора; изразява 
убеждението си, че начинът за 
повторно ангажиране на гражданите 
с европейския проект е чрез 
преструктуриране на ЕС, така че 
акцентът да се постави единствено 
върху области, в които той може да 
добави стойност, и като се 
възстанови доверието в европейските 
институции предвид 
неотдавнашните скандали, например 
назначаването на Мартин Селмайер 
като генерален секретар на 
Комисията;
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6.2.2019 A8-0041/6

Изменение 6
Мортен Месерсмит
от името на групата ECR

Доклад A8-0041/2019
Майте Пагасауртундуа Руис
Прилагане на разпоредбите на Договора относно гражданството на ЕС
(2018/2111(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 9

Предложение за резолюция Изменение

9. припомня, че 
транснационалните листи имат 
потенциала да укрепят публичната 
сфера на ЕС в рамките на изборите за 
Европейски парламент чрез 
насърчаване на дебат в целия ЕС, 
основан на свързани с ЕС политики, а 
не чрез съсредоточаване на изборната 
кампания върху национални въпроси;

9. припомня, че през февруари 2018 
г. предложението за въвеждане на 
транснационални листи беше изцяло 
отхвърлено от Парламента; 
припомня, че транснационалните 
листи повдигат сериозни опасения 
относно легитимността и 
отчетността на членовете на ЕП в 
отсъствието на европейски демос, 
като дори не съществуват в никоя 
настояща федерална държава и биха 
накарали гражданите да се чувстват 
още по-отдалечени и недоверчиви 
спрямо ЕС;
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6.2.2019 A8-0041/7

Изменение 7
Мортен Месерсмит
от името на групата ECR

Доклад A8-0041/2019
Майте Пагасауртундуа Руис
Прилагане на разпоредбите на Договора относно гражданството на ЕС
(2018/2111(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 13 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

 13a. припомня, че засилената 
интеграция на осигурителни 
плащания за граждани, които 
работят извън собствената си 
държава членка, и включването на 
тази интеграция като основно право 
доведоха до сериозно 
неудовлетворение от институциите 
на ЕС и поставиха под въпрос 
зачитането на демократичните 
ценности от страна на ЕС; 
подчертава, че съществува правно и 
демократично несъответствие в 
институциите на ЕС, уреждащи 
семейните и социалните политики, 
тъй като традиционно те се считат 
за въпроси, които следва да бъдат 
разглеждани на равнището на 
държавите членки;
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6.2.2019 A8-0041/8

Изменение 8
Мортен Месерсмит
от името на групата ECR

Доклад A8-0041/2019
Майте Пагасауртундуа Руис
Прилагане на разпоредбите на Договора относно гражданството на ЕС
(2018/2111(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 15 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

 15a. подчертава факта, че при 
пълно зачитане на правата на човека 
повторното въвеждане на 
национални гранични проверки в 
повечето случаи е било необходимо и 
успешно, тъй като е прекратило 
незаконната миграция и 
преминаването на наркотици и 
оръжия през границите на 
държавите членки; във връзка с това 
призовава Комисията да зачита 
държавите членки, които са избрали 
да контролират своите граници в 
интерес на целия ЕС;
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