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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) В член 24 от ДФЕС 
Европейският парламент и Съветът се 
задължават да приемат разпоредби 
относно процедурите и условията, 
необходими за представянето на 
гражданска инициатива по смисъла на 
член 11 от Договора за Европейския 
съюз. Това е направено с приемането на 
Регламент [(ЕС) № 211/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета14]. 
Програмата следва да подпомага 
финансирането на техническата и 
организационна подкрепа за изпълнение 
на Регламент [(ЕС) № 211/2011], като по 
този начин се подкрепя упражняването 
от страна на гражданите на правото да 
предлагат и подкрепят европейски 
граждански инициативи.

(14) Европейската гражданска 
инициатива е първият наднационален 
инструмент за демокрация на 
участието, като създава пряка връзка 
между европейските граждани и 
институциите на ЕС. В член 24 от 
ДФЕС Европейският парламент и 
Съветът се задължават да приемат 
разпоредби относно процедурите и 
условията, необходими за 
представянето на гражданска 
инициатива по смисъла на член 11 от 
Договора за Европейския съюз. Това е 
направено с приемането на Регламент 
[(ЕС) № 211/2011 на Европейския 
парламент и на Съвета14]. Програмата 
следва да подпомага финансирането на 
техническата и организационна 
подкрепа за изпълнение на Регламент 
[(ЕС) № 211/2011], като по този начин 
се подкрепя упражняването от страна на 
гражданите на правото да предлагат и 
подкрепят европейски граждански 
инициативи.

__________________ __________________

14 Регламент (ЕС) № 211/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. относно 
гражданската инициатива (ОВ L 65, 
11.3.2011 г., стр. 1).

14 Регламент (ЕС) № 211/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. относно 
гражданската инициатива (ОВ L 65, 
11.3.2011 г., стр. 1).

Or. en
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Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Независимите органи по правата 
на човека и организациите на 
гражданското общество играят важна 
роля за насърчаване, защита и 
повишаване на осведомеността относно 
общите ценности на Съюза съгласно 
член 2 от Договора за ЕС, както и за 
допринасяне за ефективното ползване 
на правата съгласно законодателството 
на Съюза, включително Хартата на 
основните права на ЕС. Както е 
отразено в Резолюцията на 
Европейския парламент от 18 април 
2018 г., подходящата финансова 
подкрепа е ключова за развитието на 
благоприятна и устойчива среда, за да 
могат организациите на гражданското 
общество да засилят ролята си и да 
изпълняват своите функции по 
независим и ефективен начин. Ето защо, 
като допълва усилията на национално 
равнище, финансирането от ЕС следва 
да допринася за подкрепата, 
оправомощаването и изграждането на 
капацитета на независимите 
организации на гражданското общество, 
занимаващи се с насърчаването на 
правата на човека, чиито дейности 
помагат за стратегическото прилагане 
на правата съгласно правото на ЕС и 
Хартата на основните права на ЕС, 
включително чрез застъпничество и 
дейности като „обществен страж“, както 
и за насърчаване, защита и повишаване 
на осведомеността относно общите 
ценности на Съюза на национално 
равнище.

(18) Независимите органи по правата 
на човека и организациите на 
гражданското общество играят важна 
роля за насърчаване, защита и 
повишаване на осведомеността относно 
общите ценности на Съюза съгласно 
член 2 от Договора за ЕС, както и за 
допринасяне за ефективното ползване 
на правата съгласно законодателството 
на Съюза, включително Хартата на 
основните права на ЕС. Както е 
отразено в резолюцията на 
Европейския парламент от 18 април 
2018 г., подходящата и достатъчна
финансова подкрепа е ключова за 
развитието на благоприятна и устойчива 
среда, за да могат организациите на 
гражданското общество да засилят 
ролята си и да изпълняват своите 
функции по независим и ефективен 
начин. Ето защо, като допълва усилията 
на национално равнище, финансирането 
от ЕС следва да допринася за 
подкрепата, оправомощаването и 
изграждането на капацитета на 
независимите организации на 
гражданското общество, занимаващи се 
с насърчаването на правата на човека, 
чиито дейности помагат за 
стратегическото прилагане на правата 
съгласно правото на ЕС и Хартата на 
основните права на ЕС, включително 
чрез застъпничество и дейности като 
„обществен страж“, както и за 
насърчаване, защита и повишаване на 
осведомеността относно общите 
ценности на Съюза на местно, 
регионално и национално равнище.

Or. en
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) Необходимо е да се 
предприемат действия за защита и 
насърчаване на плуралистичните, 
независими и свободни медии, за да се 
гарантира свободата на словото, да 
се предотврати разпространението 
на невярна информация и да се 
гарантира постоянното упражняване 
на демократичните права на 
гражданите. Ето защо следва да се 
създадат полезни взаимодействия с 
програмата „Творческа Европа“.

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Видовете финансиране и 
методите за изпълнение съгласно 
настоящия регламент следва да се 
избират в зависимост от възможностите 
им за осъществяване на конкретните 
цели на действията и за постигане на 
резултати, като се вземат предвид по-
специално разходите за проверките, 
административната тежест и очакваният 
риск от неспазване. Това следва да 
включва разглеждане на възможността 
за използване на еднократни общи суми, 
фиксирани ставки и разходи за единица 
продукт, както и финансиране, което не 
е свързано с разходи, както е посочено в 
член 125, параграф 1 от Финансовия 
регламент. В съответствие с 
Финансовия регламент, Регламент (ЕС, 

(24) Видовете финансиране и 
методите за изпълнение съгласно 
настоящия регламент следва да се 
избират в зависимост от възможностите 
им за осъществяване на конкретните 
цели на действията и за постигане на 
резултати, като се вземат предвид по-
специално разходите за проверките, 
административната тежест и очакваният 
риск от неспазване. Това следва да 
включва разглеждане на възможността 
за използване на еднократни общи суми, 
фиксирани ставки и разходи за единица 
продукт, както и финансиране, което не 
е свързано с разходи, както е посочено в 
член 125, параграф 1 от Финансовия 
регламент. Мерките трябва по 
възможност да сведат до минимум 
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Евратом) № 883/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета20, Регламент (ЕО, 
Евратом) № 2988/9521 на Съвета, 
Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/9622 на 
Съвета и Регламент (ЕС) 2017/193923 на 
Съвета финансовите интереси на Съюза 
се защитават посредством 
пропорционални мерки, включително 
посредством предотвратяване, 
разкриване, коригиране и разследване 
на нередности и измами, събиране на 
изгубени, недължимо платени или 
неправилно използвани средства и, 
когато е целесъобразно, налагане на 
административни санкции. В 
съответствие по-специално с Регламент 
(ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент 
(Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската 
служба за борба с измамите (OLAF) 
може да извършва административни 
разследвания, включително проверки и 
инспекции на място, за да установи дали 
е налице измама, корупция или друга 
незаконна дейност, засягаща 
финансовите интереси на Съюза. В 
съответствие с Регламент 
(ЕС) 2017/1939 Европейската 
прокуратура може да разследва и да 
преследва по наказателен ред измами и 
други престъпления, засягащи 
финансовите интереси на Съюза, както е 
предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 
на Европейския парламент и на 
Съвета24. В съответствие с Финансовия 
регламент всички лица или субекти, 
получаващи средства на Съюза, оказват 
пълно сътрудничество за защита на 
финансовите интереси на Съюза, 
предоставят необходимите права и 
достъп на Комисията, на OLAF, на 
Европейската прокуратура и на 
Европейската сметна палата (ЕСП) и 
гарантират, че всички трети страни, 
участващи в изпълнението на средства 
на Съюза, предоставят равностойни 
права.

административната тежест за 
кандидатите. Когато това е 
възможно, следва да може да се 
приемат заявления в електронен вид. 
Кандидатите за финансиране във 
всяко направление следва да имат 
достъп до звено за контакт, което да 
им предоставя подкрепа, да отговаря 
на техните въпроси относно процеса 
на кандидатстване и да проверява 
дали досието им е пълно преди 
подаването му. По целесъобразност 
следва да се обърне дължимото 
внимание на възможността за 
въвеждане на двуетапна процедура за 
оценка, каквато вече се използва в 
няколко от подпрограмите на 
„Хоризонт 2020“, с цел да се намалят 
разходите за изготвяне на 
предложения, които евентуално 
могат да се окажат неуспешни. В 
съответствие с Финансовия регламент, 
Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета20, 
Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/9521 на 
Съвета, Регламент (Евратом, ЕО) 
№ 2185/9622 на Съвета и Регламент 
(ЕС) 2017/193923 на Съвета финансовите 
интереси на Съюза се защитават 
посредством пропорционални мерки, 
включително посредством 
предотвратяване, разкриване, 
коригиране и разследване на нередности 
и измами, събиране на изгубени, 
недължимо платени или неправилно 
използвани средства и, когато е 
целесъобразно, налагане на 
административни санкции. В 
съответствие по-специално с Регламент 
(ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент 
(Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската 
служба за борба с измамите (OLAF) 
може да извършва административни 
разследвания, включително проверки и 
инспекции на място, за да установи дали 
е налице измама, корупция или друга 
незаконна дейност, засягаща 
финансовите интереси на Съюза. В 
съответствие с Регламент 
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(ЕС) 2017/1939 Европейската 
прокуратура може да разследва и да 
преследва по наказателен ред измами и 
други престъпления, засягащи 
финансовите интереси на Съюза, както е 
предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 
на Европейския парламент и на 
Съвета24. В съответствие с Финансовия 
регламент всички лица или субекти, 
получаващи средства на Съюза, оказват 
пълно сътрудничество за защита на 
финансовите интереси на Съюза, 
предоставят необходимите права и 
достъп на Комисията, на OLAF, на 
Европейската прокуратура и на 
Европейската сметна палата (ЕСП) и 
гарантират, че всички трети страни, 
участващи в изпълнението на средства 
на Съюза, предоставят равностойни 
права.

__________________ __________________

20 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 11 септември 2013 г. относно 
разследванията, провеждани от 
Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF), и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1073/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета и 
Регламент (Евратом) № 1074/1999 на 
Съвета (OB L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

20 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 11 септември 2013 г. относно 
разследванията, провеждани от 
Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF), и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1073/1999 на 
Европейския парламент и на Съвета и 
Регламент (Евратом) № 1074/1999 на 
Съвета (OB L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

21 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 
на Съвета от 18 декември 1995 г. 
относно защитата на финансовите 
интереси на Европейските общности 
(OB L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

21 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 
на Съвета от 18 декември 1995 г. 
относно защитата на финансовите 
интереси на Европейските общности 
(OB L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

22 Регламент (ЕВРАТОМ, ЕО) 
№ 2185/96 на Съвета от 11 ноември 
1996 г. относно контрола и проверките 
на място, извършвани от Комисията за 
защита на финансовите интереси на 
Европейските общности срещу измами 
и други нередности (OB L 292, 
15.11.1996 г., стр. 2).

22 Регламент (ЕВРАТОМ, ЕО) 
№ 2185/96 на Съвета от 11 ноември 
1996 г. относно контрола и проверките 
на място, извършвани от Комисията за 
защита на финансовите интереси на 
Европейските общности срещу измами 
и други нередности (OB L 292, 
15.11.1996 г., стр. 2).

23 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета 
от 12 октомври 2017 г. за установяване 
на засилено сътрудничество за 

23 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета 
от 12 октомври 2017 г. за установяване 
на засилено сътрудничество за 
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създаване на Европейска прокуратура 
(ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

създаване на Европейска прокуратура 
(ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

24 Директива (ЕС) 2017/1371 на 
Европейския парламент и на Съвета от 5 
юли 2017 г. относно борбата с 
измамите, засягащи финансовите 
интереси на Съюза, по 
наказателноправен ред (ОВ L 198, 
28.7.2017 г., стр. 29).

24 Директива (ЕС) 2017/1371 на 
Европейския парламент и на Съвета от 5 
юли 2017 г. относно борбата с 
измамите, засягащи финансовите 
интереси на Съюза, по 
наказателноправен ред (ОВ L 198, 
28.7.2017 г., стр. 29).

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общата цел на програмата е да 
насърчава и защитава правата и 
ценностите, залегнали в договорите на 
ЕС, включително чрез подкрепа на 
организациите на гражданското 
общество, с цел поддържането на 
отворени, демократични и 
приобщаващи общества.

1. Общата цел на програмата е да 
насърчава и защитава правата и 
ценностите, залегнали в договорите на 
ЕС, включително чрез подкрепа на 
организациите на гражданското 
общество на местно, регионално, 
национално и транснационално 
равнище, с цел поддържане на 
отворени, демократични и 
приобщаващи общества.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да насърчава ангажираността и 
участието на гражданите в 
демократичния живот на Съюза 
(направление „Гражданска 
ангажираност и участие“);

б) да насърчава ангажираността и 
участието на гражданите в 
демократичния живот на Съюза 
(направление „Европа за 
гражданите“);
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Or. en

Обосновка

Промяната се прилага за целия текст.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) насърчаване на обмена и 
сътрудничеството между гражданите от 
различни държави; насърчаване на 
гражданското и демократичното 
участие, като се даде на гражданите и 
представителните организации 
възможността да изразяват и обменят 
публично мнения във всички области на 
дейност на Съюза;

б) насърчаване на обмена и 
сътрудничеството между гражданите от 
различни държави; насърчаване на 
гражданското и демократичното 
участие, като се даде на гражданите и 
представителните организации 
възможността да изразяват и обменят 
публично мнения във всички области на 
дейност на Съюза, с оглед на по-
пълното разбиране за 
плуралистичната демокрация на 
участието, принципите на правовата 
държава и основните права;

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията осъществява 
информационни и комуникационни 
дейности по отношение на програмата и 
нейните действия и резултати. 
Финансовите ресурси, отпуснати на 
програмата, допринасят също така за 
институционалната комуникация на 
политическите приоритети на Съюза, 
доколкото те са свързани с целите, 

2. Комисията осъществява 
информационни и комуникационни 
дейности на местно, регионално, 
национално и европейско равнище по 
отношение на програмата и нейните 
действия и резултати. Финансовите 
ресурси, отпуснати на програмата, 
допринасят също така за 
институционалната комуникация на 
политическите приоритети на Съюза, 
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посочени в член 2. доколкото те са свързани с целите, 
посочени в член 2.

Or. en
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