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Изменение 1
Ангел Джамбазки, Косма Злотовски

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. припомня, че гарантирането на 
ефективно и еднакво прилагане на 
правото на ЕС е от решаващо значение 
за спазването на принципите на 
правовата държава, които са сред 
основополагащите ценности на Съюза и 
неговите държави членки, както е 
посочено в член 2 от Договора за 
Европейския съюз; поради това 
изразява загриженост относно 
нарастващия брой петиции, 
отразяващи тревога на граждани във 
връзка с нарушения на върховенството 
на закона в държавите членки, 
включително относно оспорвани 
реформи на националните съдебни 
системи; подчертава, че неспазването 
на върховенството на закона, 
включително от страна на 
поднационални структури, оказва пряко 
въздействие върху живота на 
гражданите, както е видно от 
получените петиции и от резултата от 
специалното проучване на 
Евробарометър 489; призовава 
Комисията да спазва ангажиментите, 
поети в нейното съобщение от 2019 г., 
озаглавено „Укрепване на принципите 
на правовата държава в рамките на 
Съюза – план за действие 
(COM(2019)0343), с цел насърчаване на 
култура на зачитане на върховенството 
на закона, засилване на 
сътрудничеството с националните 
органи и осигуряване на ефективен общ 
отговор на реалните заплахи в рамките 
на Съюза;

1. припомня, че гарантирането на 
ефективно и еднакво прилагане на 
правото на ЕС е от решаващо значение 
за спазването на принципите на 
правовата държава, които са сред 
основополагащите ценности на Съюза и 
неговите държави членки, както е 
посочено в член 2 от Договора за 
Европейския съюз; отбелязва големия 
брой петиции, отразяващи тревога на 
граждани във връзка с нарушения на 
върховенството на закона в държавите 
членки и приветства участието на 
гражданите в упражняването на 
техните права; подчертава, че 
неспазването на върховенството на 
закона, включително от страна на 
поднационални структури, оказва пряко 
въздействие върху живота на 
гражданите, както е видно от 
получените петиции и от резултата от 
специалното проучване на 
Евробарометър 489; като съблюдава 
принципа на субсидиарност, призовава 
Комисията да спазва ангажиментите, 
поети в нейното съобщение от 2019 г., 
озаглавено „Укрепване на принципите 
на правовата държава в рамките на 
Съюза – план за действие 
(COM(2019)0343), с цел насърчаване на 
култура на зачитане на върховенството 
на закона, засилване на 
сътрудничеството с националните 
органи и осигуряване на ефективен общ 
отговор на реалните заплахи в рамките 
на Съюза;

Or. en
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Изменение 2
Дулорс Монсерат

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. припомня, че гарантирането на 
ефективно и еднакво прилагане на 
правото на ЕС е от решаващо значение 
за спазването на принципите на 
правовата държава, които са сред 
основополагащите ценности на Съюза и 
неговите държави членки, както е 
посочено в член 2 от Договора за 
Европейския съюз; поради това изразява 
загриженост относно нарастващия брой 
петиции, отразяващи тревога на 
граждани във връзка с нарушения на 
върховенството на закона в държавите 
членки, включително относно 
оспорвани реформи на националните 
съдебни системи; подчертава, че 
неспазването на върховенството на 
закона, включително от страна на 
поднационални структури, оказва пряко 
въздействие върху живота на 
гражданите, както е видно от 
получените петиции и от резултата от 
специалното проучване на 
Евробарометър 489; призовава 
Комисията да спазва ангажиментите, 
поети в нейното съобщение от 2019 г., 
озаглавено „Укрепване на принципите 
на правовата държава в рамките на 
Съюза – план за действие 
(COM(2019)0343), с цел насърчаване на 
култура на зачитане на върховенството 
на закона, засилване на 
сътрудничеството с националните 
органи и осигуряване на ефективен общ 
отговор на реалните заплахи в рамките 
на Съюза;

1. припомня, че гарантирането на 
ефективно и еднакво прилагане на 
правото на ЕС е от решаващо значение 
за спазването на принципите на 
правовата държава, които са сред 
основополагащите ценности на Съюза и 
неговите държави членки, както е 
посочено в член 2 от Договора за 
Европейския съюз; поради това изразява 
загриженост относно нарастващия брой 
петиции, отразяващи тревога на 
граждани във връзка с нарушения на 
върховенството на закона в държавите 
членки, включително относно 
оспорвани реформи на националните 
съдебни системи; подчертава, че 
неспазването на върховенството на 
закона, включително от страна на 
поднационални структури, оказва пряко 
въздействие върху живота на 
гражданите, както е видно от 
получените петиции и от резултата от 
специалното проучване на 
Евробарометър 489; призовава 
Комисията да спазва ангажиментите, 
поети в нейното съобщение от 2019 г., 
озаглавено „Укрепване на принципите 
на правовата държава в рамките на 
Съюза – план за действие 
(COM(2019)0343), с цел насърчаване на 
култура на зачитане на върховенството 
на закона, засилване на 
сътрудничеството с националните 
органи и осигуряване на ефективен общ 
отговор на реалните заплахи в рамките 
на Съюза; припомня, че в член 4 от 
Договора за Европейския съюз се 
предвижда, че Съюзът зачита 
равенството на държавите членки 
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пред Договорите, както и техните 
основни политически и 
конституционни структури, и по-
специално онези, които имат за цел 
да осигуряват тяхната 
териториална цялост, да поддържат 
обществения ред и да опазват 
националната сигурност;

Or. es

Изменение 3
Жорди Каняс, Мари-Пиер Ведран, Улрике Мюлер

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. припомня, че гарантирането на 
ефективно и еднакво прилагане на 
правото на ЕС е от решаващо значение 
за спазването на принципите на 
правовата държава, които са сред 
основополагащите ценности на Съюза и 
неговите държави членки, както е 
посочено в член 2 от Договора за 
Европейския съюз; поради това изразява 
загриженост относно нарастващия брой 
петиции, отразяващи тревога на 
граждани във връзка с нарушения на 
върховенството на закона в държавите 
членки, включително относно 
оспорвани реформи на националните 
съдебни системи; подчертава, че 
неспазването на върховенството на 
закона, включително от страна на 
поднационални структури, оказва пряко 
въздействие върху живота на 
гражданите, както е видно от 
получените петиции и от резултата от 
специалното проучване на 
Евробарометър 489; призовава 
Комисията да спазва ангажиментите, 
поети в нейното съобщение от 2019 г., 
озаглавено „Укрепване на принципите 
на правовата държава в рамките на 

1. припомня, че гарантирането на 
ефективно и еднакво прилагане на 
правото на ЕС е от решаващо значение 
за спазването на принципите на 
правовата държава, които са сред 
основополагащите ценности на Съюза и 
неговите държави членки, както е 
посочено в член 2 от Договора за 
Европейския съюз; поради това изразява 
загриженост относно нарастващия брой 
петиции, отразяващи тревога на 
граждани във връзка с нарушения на 
върховенството на закона в държавите 
членки, включително относно 
оспорвани реформи на националните 
съдебни системи; подчертава, че 
неспазването на върховенството на 
закона, включително от страна на 
поднационални структури, оказва пряко 
въздействие върху живота на 
гражданите, както е видно от 
получените петиции и от резултата от 
специалното проучване на 
Евробарометър 489; призовава 
Комисията да спазва ангажиментите, 
поети в нейното съобщение от 2019 г., 
озаглавено „Укрепване на принципите 
на правовата държава в рамките на 
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Съюза – план за действие 
(COM(2019)0343), с цел насърчаване на 
култура на зачитане на върховенството 
на закона, засилване на 
сътрудничеството с националните 
органи и осигуряване на ефективен общ 
отговор на реалните заплахи в рамките 
на Съюза;

Съюза – план за действие 
(COM(2019)0343), с цел насърчаване на 
култура на зачитане на върховенството 
на закона, засилване на 
сътрудничеството с националните 
органи и осигуряване на ефективен общ 
отговор на реалните заплахи в рамките 
на Съюза; припомня на Комисията, че 
работата, извършвана с цел 
гарантиране на ефективното 
прилагане на съществуващото право 
на ЕС, е също толкова значима, както 
и дейността, посветена на 
изработване на ново 
законодателство;

Or. en

Изменение 4
Адам Коша

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. припомня, че гарантирането на 
ефективно и еднакво прилагане на 
правото на ЕС е от решаващо значение 
за спазването на принципите на 
правовата държава, които са сред 
основополагащите ценности на Съюза и 
неговите държави членки, както е 
посочено в член 2 от Договора за 
Европейския съюз; поради това изразява 
загриженост относно нарастващия брой 
петиции, отразяващи тревога на 
граждани във връзка с нарушения на 
върховенството на закона в държавите 
членки, включително относно 
оспорвани реформи на националните 
съдебни системи; подчертава, че 
неспазването на върховенството на 
закона, включително от страна на 
поднационални структури, оказва пряко 
въздействие върху живота на 
гражданите, както е видно от 

1. припомня, че гарантирането на 
ефективно, равно и еднакво прилагане 
на правото на ЕС е от решаващо 
значение за спазването на принципите 
на правовата държава, които са сред 
основополагащите ценности на Съюза и 
неговите държави членки, както е 
посочено в член 2 от Договора за 
Европейския съюз; поради това изразява 
загриженост относно нарастващия брой 
петиции, отразяващи тревога на 
граждани във връзка с предполагаеми 
нарушения на върховенството на закона 
в държавите членки, включително 
относно оспорвани реформи на 
националните съдебни системи; 
подчертава, че неспазването на 
върховенството на закона, включително 
от страна на поднационални структури, 
оказва пряко въздействие върху живота 
на гражданите, както е видно от 
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получените петиции и от резултата от 
специалното проучване на 
Евробарометър 489; призовава 
Комисията да спазва ангажиментите, 
поети в нейното съобщение от 2019 г., 
озаглавено „Укрепване на принципите 
на правовата държава в рамките на 
Съюза – план за действие 
(COM(2019)0343), с цел насърчаване на 
култура на зачитане на върховенството 
на закона, засилване на 
сътрудничеството с националните 
органи и осигуряване на ефективен общ 
отговор на реалните заплахи в рамките 
на Съюза;

получените петиции и от резултата от 
специалното проучване на 
Евробарометър 489; призовава 
Комисията да спазва ангажиментите, 
поети в нейното съобщение от 2019 г., 
озаглавено „Укрепване на принципите 
на правовата държава в рамките на 
Съюза – план за действие 
(COM(2019)0343), с цел насърчаване на 
култура на зачитане на върховенството 
на закона, засилване на 
сътрудничеството с националните 
органи и осигуряване на ефективен общ 
отговор на реалните заплахи в рамките 
на Съюза;

Or. en

Изменение 5
Жорди Каняс, Улрике Мюлер

Проект на становище
Параграф 1а (нов)

Проект на становище Изменение

1а. подчертава, че липсата на 
правоприлагане не само подкопава 
ефективността на вътрешния пазар, 
но и оказва пряко въздействие върху 
индивидуалните права и вследствие 
на това засяга надеждността и 
престижа на Съюза; отбелязва със 
загриженост нарастващия популизъм 
и евроскептицизъм и поради това 
призовава Комисията да удвои 
усилията си за гарантиране на 
целостта на правния ред в ЕС; 
подчертава в това отношение, че 
изпълнението и правоприлагането се 
основават на разпределението на 
правомощията, предоставени с 
Договорите, и че следователно 
държавите членки и Комисията 
носят споделена отговорност за 
изпълнението и прилагането на 
европейското право, като Комисията 
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е основният пазител на Договорите; 
изтъква същевременно, че всички 
институции на ЕС споделят 
отговорността за гарантиране на 
изпълнението и спазването на 
правото на ЕС, както е предвидено в 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 2016 г.;

Or. en

Изменение 6
Жорди Каняс, Улрике Мюлер

Проект на становище
Параграф 1б (нов)

Проект на становище Изменение

1б. посочва, че Европейският 
парламент е пряко избраната от 
гражданите институция и предвид 
първостепенната му роля за 
упражняване на контрол, припомня 
задължението на Комисията за 
отчетност пред Европейския 
парламент, по-специално в рамките 
на комисията по петиции; освен това 
отбелязва ролята на Европейския 
парламент за упражняване на 
контрол, когато чрез петициите 
привлича вниманието на Комисията 
към недостатъци в прилагането на 
правото на ЕС в държавите членки; 
отново призовава Комисията за по-
голяма прозрачност, както и за 
ефективно използване и 
допълнително подобряване на 
съществуващите механизми за 
наблюдение и инструменти за 
периодична оценка, с цел надлежното 
наблюдение и оценка на правилното и 
навременно прилагане на правото на 
ЕС в ролята ѝ на пазител на 
Договорите, при пълно спазване на 
принципите за добро и ефективно 
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управление, установени с член 298 от 
ДФЕС и членове 41 и 47 от Хартата 
на основните права на ЕС;

Or. en

Изменение 7
Емануил Франгос

Проект на становище
Параграф 1а (нов)

Проект на становище Изменение

1a. подчертава жизненоважното 
значение на ефикасността, 
прозрачността и отчетността при 
изготвянето и прилагането на 
законодателството на ЕС от страна 
на неговите институции; 
подчертава, по-специално, принципа 
на демократична отчетност и 
ролята, която Парламентът играе за 
нейното гарантиране, както и 
правото на гражданите на ЕС на 
правосъдие и добра администрация, 
определени в членове 41 и 47 от 
Хартата на основните права на ЕС; 
посочва, че съгласно тези права и 
принципи на гражданите следва да се 
предостави подходящ и лесен достъп 
до проектите на законодателни 
актове, които ги касаят;

Or. el

Изменение 8
Емануил Франгос

Проект на становище
Параграф 1 б (нов)

Проект на становище Изменение

1б. признава приноса на 
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ефективното прилагане на правото 
на ЕС по отношение на 
повишаването на надеждността на 
европейските институции; поради 
това счита, че годишният доклад, 
публикуван от Комисията, правото 
на петиция и Европейската 
гражданска инициатива са ценни 
инструменти, с които се дава 
възможност на законодателите на 
ЕС да определят потенциалните 
пропуски;

Or. el

Изменение 9
Жорди Каняс, Мари-Пиер Ведран, Улрике Мюлер

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. подчертава, че правото на 
петиция до Европейския парламент е 
едно от основните права на гражданите 
на ЕС, както е определено в член 44 от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз и член 227 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз; подчертава 
важността на петициите в качеството 
им на един от най-достъпните начини за 
гражданите да се обръщат към 
институциите на ЕС, за да изразят 
тревогата си от евентуални нарушения 
на техните права и от случаи на 
неправилно прилагане или нарушаване 
на правото на ЕС; припомня, че 
петициите са крайъгълният камък на 
демокрацията на участието и че като 
такива те допринасят за 
преодоляване на пропастта между 
гражданите и политическите 
институции чрез насърчаване на 
активното участие и ангажираност на 

2. подчертава, че правото на 
петиция до Европейския парламент е 
едно от основните права на гражданите 
на ЕС, както е определено в член 44 от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз и член 227 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз; подчертава 
важността на петициите като средство 
за гражданите и за пребиваващите 
лица да се чувстват участници в 
дейностите на Съюза, тъй като това 
е един от най-достъпните начини за 
гражданите да се обръщат към 
институциите на ЕС, за да изразят 
тревогата си от евентуални нарушения 
на техните права и от случаи на 
неправилно прилагане или нарушаване 
на правото на ЕС, както и относно 
потенциални пропуски; припомня, че 
правото на петиция е крайъгълният 
камък на демокрацията на участието и 
на европейското гражданство и че 
като такова то допринася за 
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гражданите в политическия дебат на ЕС; преодоляване на пропастта между 
гражданите и политическите 
институции чрез насърчаване на 
активното участие и ангажираност на 
гражданите в политическия дебат на ЕС; 
призовава Комисията да се ангажира 
с активна роля в действията, които 
вносителите на петиции изискват, за 
да се постигане реална промяна в 
живота на гражданите;

Or. en

Изменение 10
Доменек Руис Девеса, Кристина Маестре Мартин де Алмагро

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. подчертава, че правото на 
петиция до Европейския парламент е 
едно от основните права на гражданите 
на ЕС, както е определено в член 44 от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз и член 227 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз; подчертава 
важността на петициите в качеството им 
на един от най-достъпните начини за 
гражданите да се обръщат към 
институциите на ЕС, за да изразят 
тревогата си от евентуални нарушения 
на техните права и от случаи на 
неправилно прилагане или нарушаване 
на правото на ЕС; припомня, че 
петициите са крайъгълният камък на 
демокрацията на участието и че като 
такива те допринасят за преодоляване 
на пропастта между гражданите и 
политическите институции чрез 
насърчаване на активното участие и 
ангажираност на гражданите в 
политическия дебат на ЕС;

2. подчертава, че правото на 
петиция до Европейския парламент е 
едно от основните права на гражданите 
на ЕС, както е определено в член 44 от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз и член 227 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз; подчертава 
важността на петициите в качеството им 
на един от най-достъпните начини за 
гражданите да се обръщат към 
институциите на ЕС, за да изразят 
тревогата си от евентуални нарушения 
на техните права и от случаи на 
неправилно прилагане или нарушаване 
на правото на ЕС; припомня, че 
петициите са крайъгълният камък на 
демокрацията на участието и че като 
такива те допринасят за преодоляване 
на пропастта между гражданите и 
политическите институции чрез 
насърчаване на активното участие и 
ангажираност на гражданите в 
политическия дебат на ЕС, и счита, че 
този процес на гражданско участие 
трябва да се засили в резултат на 
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конференцията за бъдещето на 
Европа;

Or. es

Изменение 11
Татяна Жданока

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. подчертава, че правото на 
петиция до Европейския парламент е 
едно от основните права на гражданите 
на ЕС, както е определено в член 44 от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз и член 227 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз; подчертава 
важността на петициите в качеството им 
на един от най-достъпните начини за 
гражданите да се обръщат към 
институциите на ЕС, за да изразят 
тревогата си от евентуални нарушения 
на техните права и от случаи на 
неправилно прилагане или нарушаване 
на правото на ЕС; припомня, че 
петициите са крайъгълният камък на 
демокрацията на участието и че като 
такива те допринасят за преодоляване 
на пропастта между гражданите и 
политическите институции чрез 
насърчаване на активното участие и 
ангажираност на гражданите в 
политическия дебат на ЕС;

2. подчертава, че правото на 
петиция до Европейския парламент е 
едно от основните права на гражданите 
на ЕС, както е определено в член 44 от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз и член 227 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз; подчертава 
важността на петициите в качеството им 
на един от най-достъпните начини за 
гражданите да се обръщат към 
институциите на ЕС, за да изразят 
тревогата си от евентуални нарушения 
на техните права и от случаи на 
неправилно прилагане или нарушаване 
на правото на ЕС; припомня, че 
петициите са крайъгълният камък на 
демокрацията на участието и че като 
такива, както и при пълно спазване на 
духа на член 11 от ДЕС, те допринасят 
за преодоляване на пропастта между 
гражданите и политическите 
институции чрез насърчаване на 
активното участие и ангажираност на 
гражданите в политическия дебат на ЕС;

Or. en

Изменение 12
Татяна Жданока

Проект на становище
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Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. подчертава, че правото на 
петиция до Европейския парламент е 
едно от основните права на гражданите 
на ЕС, както е определено в член 44 от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз и член 227 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз; подчертава 
важността на петициите в качеството им 
на един от най-достъпните начини за 
гражданите да се обръщат към 
институциите на ЕС, за да изразят 
тревогата си от евентуални нарушения 
на техните права и от случаи на 
неправилно прилагане или нарушаване 
на правото на ЕС; припомня, че 
петициите са крайъгълният камък на 
демокрацията на участието и че като 
такива те допринасят за преодоляване 
на пропастта между гражданите и 
политическите институции чрез 
насърчаване на активното участие и 
ангажираност на гражданите в 
политическия дебат на ЕС;

2. подчертава, че правото на 
петиция до Европейския парламент е 
едно от основните права на гражданите 
на ЕС, както е определено в член 44 от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз и член 227 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз; подчертава 
важността на петициите в качеството им 
на един от най-достъпните начини за 
гражданите да се обръщат към 
институциите на ЕС, за да изразят 
тревогата си от евентуални нарушения 
на техните права и от случаи на 
неправилно прилагане или нарушаване 
на правото на ЕС, както и от пропуски 
в достиженията на правото; 
припомня, че петициите са 
крайъгълният камък на демокрацията на 
участието и че като такива те 
допринасят за преодоляване на 
пропастта между гражданите и 
политическите институции чрез 
насърчаване на активното участие и 
ангажираност на гражданите в 
политическия дебат на ЕС;

Or. en

Изменение 13
Емануил Франгос

Проект на становище
Параграф 2 а (нов)

Проект на становище Изменение

2a. подчертава важната роля на 
социалните партньори, 
неправителствените организации, 
европейските граждани и други 
заинтересовани страни за 
наблюдението и докладването на 
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недостатъци в транспонирането и 
прилагането на правото на ЕС от 
страна на държавите членки; поради 
това приветства по-добрата 
обществена осведоменост по 
отношение на преразглеждането на 
законодателството на ЕС, 
включително ключовата роля на 
лицата, подаващи сигнали за 
нередности, в частния и публичния 
сектор; подчертава, че гражданите 
на ЕС имат право на своевременна, 
ясна, истински достъпна и прозрачна 
информация относно законите, 
приети от държавите членки за 
транспониране на правото на ЕС в 
националното законодателство, и 
относно националните органи, 
отговарящи за гарантирането на 
правилното им прилагане;

Or. el

Изменение 14
Емануил Франгос

Проект на становище
Параграф 2 б (нов)

Проект на становище Изменение

2б. препоръчва всички 
междупарламентарни разисквания 
относно демокрацията, принципите 
на правовата държава и основните 
права да включват гражданското 
общество и гражданско участие, 
например чрез петиции, изпратени до 
Европейския парламент, и чрез 
Европейската гражданска 
инициатива;

Or. el

Изменение 15
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Емануил Франгос

Проект на становище
Параграф 2 в (нов)

Проект на становище Изменение

2в. подчертава важната роля на 
Парламента за установяването на 
недостатъци в прилагането на 
правото на ЕС благодарение на 
петиции и въпроси;

Or. el

Изменение 16
Ангел Джамбазки, Косма Злотовски

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. припомня, че всяка година 
комисията по петиции получава 
значителен брой петиции от загрижени 
граждани, изразяващи недоволство от 
прилагането на правото на ЕС в 
държавите членки, и че по-голямата 
част от тези петиции се предават на 
Комисията за задълбочено разследване;

3. припомня, че всяка година 
комисията по петиции получава 
значителен брой петиции от загрижени 
граждани, изразяващи недоволство от 
прилагането на правото на ЕС в 
държавите членки, и че по-голямата 
част от тези петиции се предават на 
Комисията за задълбочено разследване; 
приветства участието на Комисията 
в процедурата и счита за важно, че 
членовете на Европейския парламент 
могат да подлагат на съмнение 
резултатите и препоръките, и също 
така подчертава, че сферите на 
компетентност на ЕС следва да се 
зачитат;

Or. en

Изменение 17
Емануил Франгос
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Проект на становище
Параграф 3 а (нов)

Проект на становище Изменение

3а. призовава съответно 
Комисията да разглежда петициите 
по-ефективно, като отговаря 
своевременно и изчерпателно;

Or. el

Изменение 18
Косма Злотовски, Ангел Джамбазки

Проект на становище
Параграф 3 а (нов)

Проект на становище Изменение

3а. припомня, че комисията по 
петиции получава значителен брой 
петиции от граждани, които са 
онеправдани в резултат на решения, 
взети от националните съдебни 
органи; припомня, че правото на 
справедлив процес е основно право и 
трябва да се зачита от съдебните 
органи на всички държави членки;

Or. en

Изменение 19
Жорди Каняс, Улрике Мюлер

Проект на становище
Параграф 3 а (нов)

Проект на становище Изменение

3а. призовава Комисията да 
разгледа задълбочено петициите, 
свързани с правата на хората с 
увреждания; настоятелно призовава 
Комисията ефективно да приложи и 
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наложи законодателството на ЕС в 
областта на околната среда предвид 
броя на получените през 2018 г. 
петиции, свързани с депа за отпадъци, 
които не отговарят на изискванията, 
с незадоволителното пречистване на 
градските отпадъчни води или с 
лошото качество на въздуха в някои 
райони;

Or. en

Изменение 20
Адам Коша

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. приветства ангажимента на 
Комисията – ясно посочен в нейния 
годишен доклад за 2017 г. относно 
мониторинга върху прилагането на 
правото на ЕС (COM(2018)0540) – да 
отдава голямо значение на приноса на 
гражданите, предприятията и други 
заинтересовани страни в откриването на 
нарушения на правото на ЕС; във връзка 
с това отбелязва усилията на Комисията 
да покаже въздействието на петициите 
върху нейните действия по 
правоприлагане в редица области на 
политиката като околната среда, 
миграцията, данъчното облагане и 
вътрешния пазар; при все това 
изразява съжаление за липсата на 
данни относно броя на петициите, 
обработвани от Комисията, и броя на 
петициите, които водят до започването 
на производства в EU Pilot и 
производства за установяване на 
неизпълнение на задължения от държава 
членка;

4. приветства ангажимента на 
Комисията – ясно посочен в нейния 
годишен доклад за 2017 г. относно 
мониторинга върху прилагането на 
правото на ЕС (COM(2018)0540) – да 
отдава голямо значение на приноса на 
гражданите, предприятията и други 
заинтересовани страни в откриването на 
предполагаеми нарушения на правото 
на ЕС; във връзка с това отбелязва 
усилията на Комисията да покаже 
въздействието на петициите върху 
нейните действия по правоприлагане в 
редица области на политиката; при все 
това изразява съжаление, че Комисията 
не е публикувала броя на петициите, 
които водят до започването на 
производства в EU Pilot и производства 
за установяване на неизпълнение на 
задължения от държава членка;

Or. en
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Изменение 21
Ангел Джамбазки, Косма Злотовски

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. приветства ангажимента на 
Комисията – ясно посочен в нейния 
годишен доклад за 2017 г. относно 
мониторинга върху прилагането на 
правото на ЕС (COM(2018)0540) – да 
отдава голямо значение на приноса на 
гражданите, предприятията и други 
заинтересовани страни в откриването на 
нарушения на правото на ЕС; във връзка 
с това отбелязва усилията на Комисията 
да покаже въздействието на петициите 
върху нейните действия по 
правоприлагане в редица области на 
политиката като околната среда, 
миграцията, данъчното облагане и 
вътрешния пазар; при все това 
изразява съжаление за липсата на данни 
относно броя на петициите, обработвани 
от Комисията, и броя на петициите, 
които водят до започването на 
производства в EU Pilot и производства 
за установяване на неизпълнение на 
задължения от държава членка;

4. приветства ангажимента на 
Комисията – ясно посочен в нейния 
годишен доклад за 2017 г. относно 
мониторинга върху прилагането на 
правото на ЕС (COM(2018)0540) – да 
отдава голямо значение на приноса на 
гражданите, предприятията и други 
заинтересовани страни в откриването на 
нарушения на правото на ЕС; във връзка 
с това отбелязва усилията на Комисията 
да покаже въздействието на петициите 
върху нейните действия по 
правоприлагане в редица области на 
политиката; при все това изразява 
съжаление за липсата на данни относно 
броя на петициите, обработвани от 
Комисията, и броя на петициите, които 
водят до започването на производства в 
EU Pilot и производства за установяване 
на неизпълнение на задължения от 
държава членка;

Or. en

Изменение 22
Жорди Каняс, Мари-Пиер Ведран, Улрике Мюлер

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. приветства ангажимента на 
Комисията – ясно посочен в нейния 
годишен доклад за 2017 г. относно 

4. приветства ангажимента на 
Комисията – ясно посочен в нейния 
годишен доклад за 2017 г. относно 
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мониторинга върху прилагането на 
правото на ЕС (COM(2018)0540) – да 
отдава голямо значение на приноса на 
гражданите, предприятията и други 
заинтересовани страни в откриването на 
нарушения на правото на ЕС; във връзка 
с това отбелязва усилията на Комисията 
да покаже въздействието на петициите 
върху нейните действия по 
правоприлагане в редица области на 
политиката като околната среда, 
миграцията, данъчното облагане и 
вътрешния пазар; при все това изразява 
съжаление за липсата на данни относно 
броя на петициите, обработвани от 
Комисията, и броя на петициите, които 
водят до започването на производства в 
EU Pilot и производства за установяване 
на неизпълнение на задължения от 
държава членка;

мониторинга върху прилагането на 
правото на ЕС (COM(2018)0540) – да 
отдава голямо значение на приноса на 
гражданите, предприятията и други 
заинтересовани страни в откриването на 
нарушения на правото на ЕС; във връзка 
с това отбелязва усилията на Комисията 
да покаже въздействието на петициите 
върху нейните действия по 
правоприлагане в редица области на 
политиката като околната среда, 
миграцията, данъчното облагане и 
вътрешния пазар; при все това 
подчертава големия брой получени 
петиции, отнасящи се за нарушения и 
неправилно прилагане на правото на 
ЕС в тези области, в допълнение към 
много други сфери на дейност; 
изразява съжаление за липсата на данни 
относно броя на петициите и броя на 
петициите, които водят до започването 
на производства в EU Pilot и 
производства за установяване на 
неизпълнение на задължения от държава 
членка;

Or. en

Изменение 23
Татяна Жданока

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. приветства ангажимента на 
Комисията – ясно посочен в нейния 
годишен доклад за 2017 г. относно 
мониторинга върху прилагането на 
правото на ЕС (COM(2018)0540) – да 
отдава голямо значение на приноса на 
гражданите, предприятията и други 
заинтересовани страни в откриването на 
нарушения на правото на ЕС; във връзка 
с това отбелязва усилията на Комисията 
да покаже въздействието на петициите 

4. припомня ангажимента на 
Комисията – ясно посочен в нейния 
годишен доклад за 2017 г. относно 
мониторинга върху прилагането на 
правото на ЕС (COM(2018)0540) – да 
отдава голямо значение на приноса на 
гражданите, предприятията и други 
заинтересовани страни в откриването на 
нарушения на правото на ЕС; във връзка 
с това отбелязва усилията на Комисията 
да покаже въздействието на петициите 
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върху нейните действия по 
правоприлагане в редица области на 
политиката като околната среда, 
миграцията, данъчното облагане и 
вътрешния пазар; при все това изразява 
съжаление за липсата на данни относно 
броя на петициите, обработвани от 
Комисията, и броя на петициите, които 
водят до започването на производства в 
EU Pilot и производства за установяване 
на неизпълнение на задължения от 
държава членка;

върху нейните действия по 
правоприлагане в редица области на 
политиката като околната среда, 
миграцията, данъчното облагане и 
вътрешния пазар; при все това изразява 
съжаление за липсата на данни относно 
броя на петициите, обработвани от 
Комисията, и броя на петициите, които 
водят до започването на производства в 
EU Pilot и производства за установяване 
на неизпълнение на задължения от 
държава членка;

Or. en

Изменение 24
Емануил Франгос

Проект на становище
Параграф 4 а (нов)

Проект на становище Изменение

4a. отбелязва, че съобразно новите 
политики, приети от Комисията с 
цел гарантиране на спазване на 
правото на ЕС, целта на EU Pilot е не 
да се удължава процедурата за 
установяване на нарушение, която е 
средство за започване на диалог с 
държава членка, а точно обратното – 
да се помага за ефективно 
разрешаване на проблемите; 
приветства решението на 
Комисията1a за реагиране на 
нарушенията в кратки срокове и 
подкрепя усилията ѝ за неформално 
разрешаване на проблеми при 
изпълнението; призовава Комисията 
да подобри системата за решаване на 
проблеми EU Pilot;

Or. el

Изменение 25
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Татяна Жданока

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. във връзка с това приветства 
повишената прозрачност в доклада за 
2018 г. и оповестяването на повече 
информация относно броя на петициите, 
обработвани от Комисията, и 
последващите действия; отбелязва 
обаче, че в повечето случаи Комисията 
не е започнала разследване и не е 
предприела по-нататъшни действия; във 
връзка с това изразява особена 
загриженост относно практиката голяма 
част от вносителите на петиции да се 
отпращат към други органи на 
национално, регионално или местно 
равнище; признава, че тази практика 
отразява новата политика на Комисията 
за прилагане на законодателството, 
обявена в нейното съобщение от 2016 г., 
озаглавено „Право на ЕС: по-добри 
резултати чрез по-добро прилагане“ 
(C(2016)8600), което има за цел да 
насочи гражданите към институции на 
национално равнище, когато жалбите 
или петициите не повдигат въпроси, 
свързани с по-широк принцип или 
системно неспазване на правото на 
ЕС, и могат да бъдат разрешени по 
задоволителен начин чрез други 
механизми;

5. изисква по-голяма прозрачност и 
оповестяването на повече информация 
относно броя на петициите, обработвани 
от Комисията, и последващите 
действия; изразява съжаление, че в 
повечето случаи Комисията не е 
започнала разследване и не е 
предприела по-нататъшни действия; във 
връзка с това изразява особена 
загриженост относно практиката голяма 
част от вносителите на петиции да се 
отпращат към други органи на 
национално, регионално или местно 
равнище; отбелязва, че тази практика 
отразява новата политика на Комисията 
за прилагане на законодателството, 
обявена в нейното съобщение от 2016 г., 
озаглавено „Право на ЕС: по-добри 
резултати чрез по-добро прилагане“ 
(C(2016)8600), което по същество има 
за цел да насочи гражданите към 
институции на национално равнище; 
поставя обаче акцент върху 
многократно изразяваното от 
Парламента възражение срещу 
установения в съобщението подход и 
настоятелно призовава за отказ от 
него;

Or. en

Изменение 26
Ангел Джамбазки, Косма Злотовски

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение
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5. във връзка с това приветства 
повишената прозрачност в доклада за 
2018 г. и оповестяването на повече 
информация относно броя на петициите, 
обработвани от Комисията, и 
последващите действия; отбелязва 
обаче, че в повечето случаи Комисията 
не е започнала разследване и не е 
предприела по-нататъшни действия; във 
връзка с това изразява особена 
загриженост относно практиката 
голяма част от вносителите на 
петиции да се отпращат към други 
органи на национално, регионално или 
местно равнище; признава, че тази 
практика отразява новата политика на 
Комисията за прилагане на 
законодателството, обявена в нейното 
съобщение от 2016 г., озаглавено 
„Право на ЕС: по-добри резултати чрез 
по-добро прилагане“ (C(2016)8600), 
което има за цел да насочи гражданите 
към институции на национално 
равнище, когато жалбите или петициите 
не повдигат въпроси, свързани с по-
широк принцип или системно 
неспазване на правото на ЕС, и могат да 
бъдат разрешени по задоволителен 
начин чрез други механизми;

5. във връзка с това приветства 
повишената прозрачност в доклада за 
2018 г. и оповестяването на повече 
информация относно броя на петициите, 
обработвани от Комисията, и 
последващите действия; отбелязва, че в 
повечето случаи Комисията не е 
започнала разследване и не е 
предприела по-нататъшни действия; 
поради това признава факта, че голяма 
част от петициите се отнасят за 
местни и регионални органи и 
правилно се препращат към органи на 
национално, регионално или местно 
равнище; признава, че тази практика 
отразява новата политика на Комисията 
за прилагане на законодателството, 
обявена в нейното съобщение от 2016 г., 
озаглавено „Право на ЕС: по-добри 
резултати чрез по-добро прилагане“ 
(C(2016)8600), което има за цел да 
насочи гражданите към институции на 
национално равнище, когато жалбите 
или петициите не повдигат въпроси, 
свързани с по-широк принцип или 
системно неспазване на правото на ЕС, 
и могат да бъдат разрешени по 
задоволителен начин чрез други 
механизми;

Or. en

Изменение 27
Жорди Каняс, Мари-Пиер Ведран

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. във връзка с това приветства 
повишената прозрачност в доклада за 
2018 г. и оповестяването на повече 
информация относно броя на петициите, 
обработвани от Комисията, и 
последващите действия; отбелязва 
обаче, че в повечето случаи Комисията 

5. във връзка с това приветства 
повишената прозрачност в доклада за 
2018 г. и оповестяването на повече 
информация относно броя на петициите, 
обработвани от Комисията, и 
последващите действия; отбелязва 
обаче, че в повечето случаи Комисията 
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не е започнала разследване и не е 
предприела по-нататъшни действия; във 
връзка с това изразява особена 
загриженост относно практиката голяма 
част от вносителите на петиции да се 
отпращат към други органи на 
национално, регионално или местно 
равнище; признава, че тази практика 
отразява новата политика на Комисията 
за прилагане на законодателството, 
обявена в нейното съобщение от 2016 г., 
озаглавено „Право на ЕС: по-добри 
резултати чрез по-добро прилагане“ 
(C(2016)8600), което има за цел да 
насочи гражданите към институции на 
национално равнище, когато жалбите 
или петициите не повдигат въпроси, 
свързани с по-широк принцип или 
системно неспазване на правото на ЕС, 
и могат да бъдат разрешени по 
задоволителен начин чрез други 
механизми;

не е започнала разследване и не е 
предприела по-нататъшни действия; във 
връзка с това изразява особена 
загриженост относно практиката голяма 
част от вносителите на петиции да се 
отпращат към други органи на 
национално, регионално или местно 
равнище; в това отношение призовава 
Комисията да подобри 
разглеждането на отправените до 
нея петиции чрез предоставяне на 
навременни и задълбочени отговори; 
счита, че не са достатъчни 
отговорите на Комисията, в които 
просто се заявява, че тя няма 
правомощия да предприеме по-
нататъшни действия на равнището 
на ЕС; призовава Комисията да 
работи в сътрудничество с 
държавите членки за ефективното 
разрешаване на петициите; признава, 
че тази практика отразява новата 
политика на Комисията за прилагане на 
законодателството, обявена в нейното 
съобщение от 2016 г., озаглавено 
„Право на ЕС: по-добри резултати чрез 
по-добро прилагане“ (C(2016)8600), 
което има за цел да насочи гражданите 
към институции на национално 
равнище, когато жалбите или петициите 
не повдигат въпроси, свързани с по-
широк принцип или системно 
неспазване на правото на ЕС, и могат да 
бъдат разрешени по задоволителен 
начин чрез други механизми;

Or. en

Изменение 28
Доменек Руис Девеса, Кристина Маестре Мартин де Алмагро

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. във връзка с това приветства 5. във връзка с това приветства 
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повишената прозрачност в доклада за 
2018 г. и оповестяването на повече 
информация относно броя на петициите, 
обработвани от Комисията, и 
последващите действия; отбелязва 
обаче, че в повечето случаи Комисията 
не е започнала разследване и не е 
предприела по-нататъшни действия; във 
връзка с това изразява особена 
загриженост относно практиката голяма 
част от вносителите на петиции да се 
отпращат към други органи на 
национално, регионално или местно 
равнище; признава, че тази практика 
отразява новата политика на Комисията 
за прилагане на законодателството, 
обявена в нейното съобщение от 2016 г., 
озаглавено „Право на ЕС: по-добри 
резултати чрез по-добро прилагане“ 
(C(2016)8600), което има за цел да 
насочи гражданите към институции на 
национално равнище, когато жалбите 
или петициите не повдигат въпроси, 
свързани с по-широк принцип или 
системно неспазване на правото на ЕС, 
и могат да бъдат разрешени по 
задоволителен начин чрез други 
механизми;

повишената прозрачност в доклада за 
2018 г. и оповестяването на повече 
информация относно броя на петициите, 
обработвани от Комисията, и 
последващите действия; отбелязва 
обаче, че в повечето случаи Комисията 
не е започнала разследване и не е 
предприела по-нататъшни действия; във 
връзка с това изразява особена 
загриженост относно практиката голяма 
част от вносителите на петиции да се 
отпращат към други органи на 
национално, регионално или местно 
равнище и настоятелно призовава 
Комисията да започва разследване в 
по-голям брой случаи; признава, че 
повишената прозрачност отразява 
новата политика на Комисията за 
прилагане на законодателството, 
обявена в нейното съобщение от 2016 г., 
озаглавено „Право на ЕС: по-добри 
резултати чрез по-добро прилагане“ 
(C(2016)8600), което има за цел да 
насочи гражданите към институции на 
национално равнище, когато жалбите 
или петициите не повдигат въпроси, 
свързани с по-широк принцип или 
системно неспазване на правото на ЕС, 
и могат да бъдат разрешени по 
задоволителен начин чрез други 
механизми;

Or. es

Изменение 29
Адам Коша

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. във връзка с това приветства 
повишената прозрачност в доклада за 
2018 г. и оповестяването на повече 
информация относно броя на петициите, 
обработвани от Комисията, и 

5. във връзка с това приветства 
повишената прозрачност в доклада за 
2018 г. и оповестяването на повече 
информация относно броя на петициите, 
обработвани от Комисията, и 



AM\1197535BG.docx 25/42 PE646.941v01-00

BG

последващите действия; отбелязва 
обаче, че в повечето случаи Комисията 
не е започнала разследване и не е 
предприела по-нататъшни действия; във 
връзка с това изразява особена 
загриженост относно практиката 
голяма част от вносителите на петиции 
да се отпращат към други органи на 
национално, регионално или местно 
равнище; признава, че тази практика 
отразява новата политика на Комисията 
за прилагане на законодателството, 
обявена в нейното съобщение от 2016 г., 
озаглавено „Право на ЕС: по-добри 
резултати чрез по-добро прилагане“ 
(C(2016)8600), което има за цел да 
насочи гражданите към институции на 
национално равнище, когато жалбите 
или петициите не повдигат въпроси, 
свързани с по-широк принцип или 
системно неспазване на правото на ЕС, 
и могат да бъдат разрешени по 
задоволителен начин чрез други 
механизми;

последващите действия; отбелязва 
обаче, че в повечето случаи Комисията 
не е започнала разследване и не е 
предприела по-нататъшни действия 
поради факта, че не е било 
установено нарушение на правото на 
ЕС; във връзка с това отбелязва 
практиката голяма част от вносителите 
на петиции да се отпращат към други 
органи на национално, регионално или 
местно равнище в съответствие с 
принципа на субсидиарност; признава, 
че тази практика отразява новата 
политика на Комисията за прилагане на 
законодателството, обявена в нейното 
съобщение от 2016 г., озаглавено 
„Право на ЕС: по-добри резултати чрез 
по-добро прилагане“ (C(2016)8600), 
което има за цел да насочи гражданите 
към институции на национално 
равнище, когато жалбите или петициите 
не повдигат въпроси, свързани с по-
широк принцип или системно 
неспазване на правото на ЕС, и могат да 
бъдат разрешени по задоволителен 
начин чрез други механизми;

Or. en

Изменение 30
Ангел Джамбазки, Косма Злотовски

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. отново изразява загриженост, 
че този подход може да доведе до 
това гражданите да считат, че 
гласът им не се чува от 
институциите на ЕС и в крайна 
сметка да ги лиши от възможността 
да получат правна защита на 
равнището на ЕС поради 
националните обстоятелства или 
поради естеството на засегнатите 

заличава се
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интереси; призовава Комисията да 
разясни как възнамерява да се справи с 
несъответствието между 
очакванията и реалността на 
гражданите по отношение на 
възможността за получаване на 
правна защита на равнището на ЕС, 
както и да обясни как нейният подход 
отговаря на ролята ѝ на пазител на 
Договорите и на неговите надзорни 
отговорности съгласно член 17, 
параграф 1 от ДЕС;

Or. en

Изменение 31
Адам Коша

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. отново изразява загриженост, че 
този подход може да доведе до това 
гражданите да считат, че гласът им не се 
чува от институциите на ЕС и в крайна 
сметка да ги лиши от възможността 
да получат правна защита на 
равнището на ЕС поради 
националните обстоятелства или 
поради естеството на засегнатите 
интереси; призовава Комисията да 
разясни как възнамерява да се справи с 
несъответствието между очакванията и 
реалността на гражданите по отношение 
на възможността за получаване на 
правна защита на равнището на ЕС, 
както и да обясни как нейният подход 
отговаря на ролята ѝ на пазител на 
Договорите и на неговите надзорни 
отговорности съгласно член 17, 
параграф 1 от ДЕС;

6. oтново изразява загриженост, че 
този подход може да доведе до това 
гражданите да считат, че гласът им не се 
чува от институциите на ЕС; призовава 
Комисията да разясни как възнамерява 
да се справи с несъответствието между 
очакванията и реалността на гражданите 
по отношение на възможността за 
получаване на правна защита на 
равнището на ЕС, както и да обясни как 
нейният подход отговаря на ролята ѝ на 
пазител на Договорите и на неговите 
надзорни отговорности съгласно 
член 17, параграф 1 от ДЕС;

Or. en
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Изменение 32
Жорди Каняс

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. отново изразява загриженост, че 
този подход може да доведе до това 
гражданите да считат, че гласът им не се 
чува от институциите на ЕС и в крайна 
сметка да ги лиши от възможността да 
получат правна защита на равнището на 
ЕС поради националните обстоятелства 
или поради естеството на засегнатите 
интереси; призовава Комисията да 
разясни как възнамерява да се справи с 
несъответствието между очакванията и 
реалността на гражданите по отношение 
на възможността за получаване на 
правна защита на равнището на ЕС, 
както и да обясни как нейният подход 
отговаря на ролята ѝ на пазител на 
Договорите и на неговите надзорни 
отговорности съгласно член 17, 
параграф 1 от ДЕС;

6. отново изразява загриженост, че 
този подход може да доведе до това 
гражданите да считат, че гласът им не се 
чува от институциите на ЕС и в крайна 
сметка да ги лиши от възможността да 
получат правна защита на равнището на 
ЕС поради националните обстоятелства 
или поради естеството на засегнатите 
интереси; подчертава 
разочарованието, което практиката 
на Комисията причинява на 
гражданите, които разчитат на ЕС 
за защитата на техните права и в 
частност на Комисията като 
пазител на Договорите съгласно 
член 17 от ДЕС; призовава за 
преразглеждане на посочената по-горе 
политика за прилагане на 
законодателството, за да се 
гарантира, че тя по никакъв начин не 
застрашава разглеждането на 
определени случаи, чието ефективно 
разрешаване би могло да се постигне 
по-успешно на равнището на ЕС; 
призовава Комисията да разясни как 
възнамерява да се справи с 
несъответствието между очакванията и 
реалността на гражданите по отношение 
на възможността за получаване на 
правна защита на равнището на ЕС, 
както и да обясни как нейният подход 
отговаря на ролята ѝ на пазител на 
Договорите и на неговите надзорни 
отговорности съгласно член 17, 
параграф 1 от ДЕС;

Or. en

Изменение 33
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Доменек Руис Девеса, Кристина Маестре Мартин де Алмагро

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. отново изразява загриженост, че 
този подход може да доведе до това 
гражданите да считат, че гласът им не се 
чува от институциите на ЕС и в крайна 
сметка да ги лиши от възможността да 
получат правна защита на равнището на 
ЕС поради националните обстоятелства 
или поради естеството на засегнатите 
интереси; призовава Комисията да 
разясни как възнамерява да се справи с 
несъответствието между очакванията и 
реалността на гражданите по отношение 
на възможността за получаване на 
правна защита на равнището на ЕС, 
както и да обясни как нейният подход 
отговаря на ролята ѝ на пазител на 
Договорите и на неговите надзорни 
отговорности съгласно член 17, 
параграф 1 от ДЕС;

6. отново изразява загриженост, че 
този подход може да доведе до това 
гражданите да считат, че гласът им не се 
чува от институциите на ЕС и в крайна 
сметка да ги лиши от възможността да 
получат правна защита на равнището на 
ЕС поради националните обстоятелства 
или поради естеството на засегнатите 
интереси; счита този факт за 
недопустим и настоятелно призовава 
Комисията да разясни как възнамерява 
да се справи с несъответствието между 
очакванията и реалността на гражданите 
по отношение на възможността за 
получаване на правна защита на 
равнището на ЕС, както и да обясни как 
нейният подход отговаря на ролята ѝ на 
пазител на Договорите и на неговите 
надзорни отговорности съгласно 
член 17, параграф 1 от ДЕС;

Or. es

Изменение 34
Татяна Жданока

Проект на становище
Параграф 6 а (нов)

Проект на становище Изменение

6а. подчертава, че Комисията 
трябва да предотвратява 
ситуациите, в които нейните служби 
или персонал отказват да действат с 
презумпцията, че защитата на ЕС е 
първостепенно задължение на 
органите на държавите членки, 
особено ако в конкретен случай тези 
органи действат очевидно 
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неефективно; счита, че ако 
националните институции не 
предоставят ефективна защита на 
правото на ЕС, Комисията трябва 
активно и своевременно да се включи с 
всичките си прерогативи, 
инструменти и правомощия; счита, 
че Комисията следва също така да 
предостави възможност след 
получаване на отрицателен отговор 
вносителите на петиции да 
потърсят второ мнение от друго 
компетентно лице от Комисията, 
което в идеалния случай да е с 
националност, различна от 
въпросната държава членка, за която 
се отнася петицията;

Or. en

Изменение 35
Татяна Жданока

Проект на становище
Параграф 6 б (нов)

Проект на становище Изменение

6б. препоръчва, че по отношение 
на конкретни петиции Комисията 
следва по подразбиране да оценява 
показаното от националните органи 
желание и възможност за 
разрешаване на поставения проблем, 
свързан с прилагането на правото на 
ЕС; припомня, че за тази цел 
Комисията разполага с широк набор 
от източници: самия годишен доклад 
на Европейската комисия относно 
мониторинга върху прилагането на 
правото на ЕС, нейното 
информационно табло на ЕС в 
областта на правосъдието и 
информацията на европейския 
семестър, решенията на Съда на ЕС и 
други източници, като например 
предстоящия годишен доклад 
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относно върховенството на закона;

Or. en

Изменение 36
Жорди Каняс, Мари-Пиер Ведран, Улрике Мюлер

Проект на становище
Параграф 6 а (нов)

Проект на становище Изменение

6а. във връзка с това признава, че е 
от съществено значение в процеса на 
законотворчество да продължи да се 
насърчава по-тясното 
сътрудничество и да се укрепват 
връзките с националните 
парламенти; подчертава, че 
забавянето в прилагането е в ущърб 
на правната сигурност; призовава 
Комисията и държавите членки да 
предприемат по-решителни действия 
срещу късното и неправилно 
транспониране на директивите, за да 
се гарантира абсолютното 
изпълнение и спазване на правото на 
ЕС, като по този начин се гарантира 
върховенството на закона и 
демокрацията; подчертава 
значението на констативните 
командировки въз основа на петиции 
до държавите членки с цел 
подобряване на разследването на 
твърденията на вносителите на 
петиции, както и като уникално 
средство за доближаване до 
гражданите, което показва, че на 
опасенията им се гледа сериозно; 
поради това настоятелно призовава 
Комисията да отделя дължимото 
внимание на основаващите се на 
петиции доклади от констативни 
посещения на Парламента и негови 
резолюции;

Or. en
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Изменение 37
Адам Коша

Проект на становище
Параграф 6 а (нов)

Проект на становище Изменение

6а. във връзка с това той призовава 
Комисията да възстанови по-
широкото използване на пилотния 
механизъм на ЕС за решаване на 
проблеми, предназначен за бързото 
разрешаване на предполагаеми 
нарушения на правото на ЕС на ранен 
етап, без в значителен брой случаи да 
е нужно да се прибягва до официална 
процедура по установяване на 
неизпълнение; подчертава, че 
добрият и структуриран диалог на 
ранен етап между Комисията и 
държавите членки е ключов елемент 
за ефективното и правилно прилагане 
на правото на ЕС;

Or. en

Изменение 38
Жорди Каняс, Мари-Пиер Ведран, Улрике Мюлер

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. подчертава, че въпреки 
усилията, положени през последните 
години за повишаване на прозрачността 
на дейностите по мониторинг и 
правоприлагане (например чрез 
централизирана платформа, 
предоставяща информация за 
нарушения), Комисията все още не е 
отговорила на многократните призиви 
на Парламента да бъде редовно 

7. изразява съжаление, че въпреки 
усилията, положени през последните 
години за повишаване на прозрачността 
на дейностите по мониторинг и 
правоприлагане (например чрез 
централизирана платформа, 
предоставяща информация за 
нарушения), Комисията все още не е 
отговорила на многократните призиви 
на Парламента да бъде редовно 



PE646.941v01-00 32/42 AM\1197535BG.docx

BG

информиран за всяко открито 
производство в EU Pilot, както и 
относно започването на процедура за 
нарушение, особено когато те са в 
резултат на петиции; подчертава, че е 
важно да се получават редовни 
актуализации относно развитието на 
процедурите за установяване на 
неизпълнение на задължения, свързани 
с отворени петиции, като същевременно 
се спазват изискванията за 
поверителност, установени в съдебната 
практика на Съда на Европейския съюз; 
припомня на Комисията високите 
очаквания на гражданите за прозрачност 
по отношение на нейните надзорни 
дейности; поради това настоятелно 
призовава Комисията да сподели тази 
информация с Парламента в дух на 
лоялно сътрудничество, за да може 
Парламентът да упражнява контрол 
върху изпълнителната власт съгласно 
член 14 от ДЕС и в крайна сметка да 
увеличи легитимността и отчетността на 
действията на Комисията в областта на 
правоприлагането;

информиран за всяко открито 
производство в EU Pilot, както и 
относно започването на процедура за 
нарушение, особено когато те са в 
резултат на петиции; подчертава, че е 
важно да се получават редовни 
актуализации относно развитието на 
процедурите за установяване на 
неизпълнение на задължения, свързани 
с отворени петиции, като същевременно 
се спазват изискванията за 
поверителност, установени в съдебната 
практика на Съда на Европейския съюз; 
изразява съжаление във връзка със 
съществуващата все още липса на 
ангажимент, демонстрирана от 
Комисията в отговор на опасенията, 
повдигнати в рамките на процедури 
по EU Pilot; припомня на Комисията 
високите очаквания на гражданите за 
прозрачност по отношение на нейните 
надзорни дейности; поради това 
настоятелно призовава Комисията да 
сподели тази информация с Парламента 
в дух на лоялно сътрудничество, за да 
може Парламентът да упражнява 
контрол върху изпълнителната власт 
съгласно член 14 от ДЕС и в крайна 
сметка да увеличи легитимността и 
отчетността на действията на Комисията 
в областта на правоприлагането, да 
изгради доверие в проекта ЕС и в 
резултат да повиши легитимността 
на процедурата EU Pilot;

Or. en

Изменение 39
Татяна Жданока

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. подчертава, че въпреки усилията, 
положени през последните години за 

7. подчертава, че въпреки усилията, 
положени през последните години за 
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повишаване на прозрачността на 
дейностите по мониторинг и 
правоприлагане (например чрез 
централизирана платформа, 
предоставяща информация за 
нарушения), Комисията все още не е 
отговорила на многократните призиви 
на Парламента да бъде редовно 
информиран за всяко открито 
производство в EU Pilot, както и 
относно започването на процедура за 
нарушение, особено когато те са в 
резултат на петиции; подчертава, че е 
важно да се получават редовни 
актуализации относно развитието на 
процедурите за установяване на 
неизпълнение на задължения, свързани 
с отворени петиции, като същевременно 
се спазват изискванията за 
поверителност, установени в съдебната 
практика на Съда на Европейския съюз; 
припомня на Комисията високите 
очаквания на гражданите за прозрачност 
по отношение на нейните надзорни 
дейности; поради това настоятелно 
призовава Комисията да сподели тази 
информация с Парламента в дух на 
лоялно сътрудничество, за да може 
Парламентът да упражнява контрол 
върху изпълнителната власт съгласно 
член 14 от ДЕС и в крайна сметка да 
увеличи легитимността и отчетността на 
действията на Комисията в областта на 
правоприлагането;

повишаване на прозрачността на 
дейностите по мониторинг и 
правоприлагане (например чрез 
централизирана платформа, 
предоставяща информация за 
нарушения), Комисията все още не е 
отговорила на многократните призиви 
на Парламента да бъде редовно 
информиран за всяко открито 
производство в EU Pilot, както и 
относно започването на процедура за 
нарушение, особено когато те са в 
резултат на петиции; подчертава, че е 
важно да се получават редовни 
актуализации относно развитието на 
процедурите за установяване на 
неизпълнение на задължения, свързани 
с отворени петиции, като същевременно 
се спазват изискванията за 
поверителност, установени в съдебната 
практика на Съда на Европейския съюз; 
припомня на Комисията високите 
очаквания на гражданите за прозрачност 
по отношение на нейните надзорни 
дейности; поради това настоятелно 
призовава Комисията да сподели тази 
информация с Парламента 
своевременно и в дух на лоялно 
сътрудничество, за да може 
Парламентът да упражнява контрол 
върху изпълнителната власт съгласно 
член 14 от ДЕС и в крайна сметка да 
увеличи легитимността и отчетността на 
действията на Комисията в областта на 
правоприлагането;

Or. en

Изменение 40
Татяна Жданока

Проект на становище
Параграф 7 а (нов)

Проект на становище Изменение
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7а. подчертава, че е важно най-
накрая в правото на ЕС да се въведе 
стълбът за достъп до правосъдие на 
Конвенцията от Орхус, за да се 
гарантира правото на отделните 
граждани и на организациите на 
гражданското общество да сезират 
Съда на ЕС за случаи на възможно 
нарушение на законодателството в 
областта на околната среда като 
средство за ефективна правна 
защита;

Or. en

Изменение 41
Адам Коша

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. отбелязва, че броят на новите 
жалби, регистрирани от Комисията през 
2017 г. и 2018 г., е достигнал своето 
най-високо равнище от 2011 г. насам, 
като през 2018 г. са били регистрирани 
3 850 нови жалби; приветства 
увеличаването на правомощията на 
гражданите по отношение на процеса на 
наблюдение и прилагане на правото на 
ЕС, за което свидетелства значителният 
поток от жалби и петиции; посочва 
обаче, че както и при петициите, броят 
на жалбите, довели до разследвания, 
остава много малък през 2017 г. и 
2018 г. на фона на общия брой получени 
жалби; иска от Комисията да изясни 
как възнамерява да преодолее 
разликата в очакванията на 
гражданите по отношение на 
възможността за получаване на 
правно средство за защита на 
равнището на ЕС;

8. отбелязва, че броят на новите 
жалби, регистрирани от Комисията през 
2017 г. и 2018 г., е достигнал своето 
най-високо равнище от 2011 г. насам, 
като през 2018 г. са били регистрирани 
3 850 нови жалби; приветства 
увеличаването на правомощията на 
гражданите по отношение на процеса на 
наблюдение и прилагане на правото на 
ЕС, за което свидетелства значителният 
поток от жалби и петиции; посочва 
обаче, че както и при петициите, броят 
на жалбите, довели до разследвания, 
остава много малък през 2017 г. и 
2018 г. на фона на общия брой получени 
жалби;

Or. en
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Изменение 42
Жорди Каняс, Мари-Пиер Ведран, Улрике Мюлер

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. отбелязва, че броят на новите 
жалби, регистрирани от Комисията през 
2017 г. и 2018 г., е достигнал своето 
най-високо равнище от 2011 г. насам, 
като през 2018 г. са били регистрирани 
3 850 нови жалби; приветства 
увеличаването на правомощията на 
гражданите по отношение на процеса на 
наблюдение и прилагане на правото на 
ЕС, за което свидетелства значителният 
поток от жалби и петиции; посочва 
обаче, че както и при петициите, броят 
на жалбите, довели до разследвания, 
остава много малък през 2017 г. и 
2018 г. на фона на общия брой получени 
жалби; иска от Комисията да изясни 
как възнамерява да преодолее 
разликата в очакванията на 
гражданите по отношение на 
възможността за получаване на 
правно средство за защита на 
равнището на ЕС;

8. отбелязва, че броят на новите 
жалби, регистрирани от Комисията през 
2017 г. и 2018 г., е достигнал своето 
най-високо равнище от 2011 г. насам, 
като през 2018 г. са били регистрирани 
3 850 нови жалби; приветства 
увеличаването на правомощията на 
гражданите по отношение на процеса на 
наблюдение и прилагане на правото на 
ЕС, за което свидетелства значителният 
поток от жалби и петиции; посочва 
обаче, че както и при петициите, броят 
на жалбите, довели до разследвания, 
остава много малък през 2017 г. и 
2018 г. на фона на общия брой получени 
жалби; призовава за по-прозрачно 
изпълнение на политиката за 
прилагане на законодателството; 
насърчава Комисията да предприеме 
по-активен подход при събирането на 
информация и когато реагира на 
опасенията на гражданите, по-
специално да се справи с културата 
„Брюксел е виновен“;

Or. en

Изменение 43
Ангел Джамбазки, Косма Злотовски

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. отбелязва, че броят на новите 
жалби, регистрирани от Комисията през 

8. отбелязва, че броят на новите 
жалби, регистрирани от Комисията през 
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2017 г. и 2018 г., е достигнал своето 
най-високо равнище от 2011 г. насам, 
като през 2018 г. са били регистрирани 
3 850 нови жалби; приветства 
увеличаването на правомощията на 
гражданите по отношение на процеса на 
наблюдение и прилагане на правото на 
ЕС, за което свидетелства значителният 
поток от жалби и петиции; посочва 
обаче, че както и при петициите, 
броят на жалбите, довели до 
разследвания, остава много малък през 
2017 г. и 2018 г. на фона на общия брой 
получени жалби; иска от Комисията да 
изясни как възнамерява да преодолее 
разликата в очакванията на гражданите 
по отношение на възможността за 
получаване на правно средство за 
защита на равнището на ЕС;

2017 г. и 2018 г., е достигнал своето 
най-високо равнище от 2011 г. насам, 
като през 2018 г. са били регистрирани 
3 850 нови жалби; приветства 
увеличаването на правомощията на 
гражданите по отношение на процеса на 
наблюдение и прилагане на правото на 
ЕС, за което свидетелства значителният 
поток от жалби и петиции; отбелязва 
също така, че броят на жалбите, довели 
до разследвания, остава много малък 
през 2017 г. и 2018 г. на фона на общия 
брой получени жалби; счита, че 
Комисията следва да изясни своите 
действия, както и липсата на 
такива, във връзка с преодоляването 
на разликата в очакванията на 
гражданите по отношение на 
възможността за получаване на правно 
средство за защита на равнището на ЕС;

Or. en

Изменение 44
Адам Коша

Проект на становище
Параграф 8 а (нов)

Проект на становище Изменение

8а. насърчава Европейската 
комисия да разработи нови механизми 
за намаляване на времето за отговор 
при разглеждането на жалби.

Or. en

Изменение 45
Татяна Жданока

Проект на становище
Параграф 8 а (нов)
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Проект на становище Изменение

8а. посочва, че гражданите, които 
отправят своите петиции и жалби 
съответно до Парламента и до 
Комисията, по принцип имат 
положително отношение към Съюза, 
поради което се обръщат към него с 
пълното убеждение, че равнището на 
ЕС ще се окаже благоприятно 
политическо пространство за 
ефективното разрешаване на 
техните тревоги; подчертава, че една 
проявена неспособност за правилно 
разглеждане на техните случаи на 
това равнище може да не оправдае 
първоначалните им очаквания и 
убеденост в полезността на Съюза; 
поради това счита, че настоящата 
тенденция по отношение на 
разглеждането на петициите е много 
вероятно да засили вече 
съществуващото недоволство в 
държавите членки;

Or. en

Изменение 46
Татяна Жданока

Проект на становище
Параграф 8 б (нов)

Проект на становище Изменение

8б. посочва съществуването на 
разпоредбата в член 265 от ДФЕС, въз 
основа на която срещу Комисията 
или други институции, органи, 
служби и агенции на ЕС може да бъде 
подаден иск пред Съда на ЕС, ако се 
счете, че са бездействали;

Or. en
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Изменение 47
Адам Коша

Проект на становище
Параграф 9

Проект на становище Изменение

9. в това отношение припомня, че 
както в обзорния доклад на 
Европейската сметна палата от 2018 г., 
озаглавен „Прилагане на правото на ЕС 
на практика: надзорни отговорности на 
Европейската комисия съгласно член 17, 
параграф 1 от Договора за Европейския 
съюз“, така и в решението на 
Европейския омбудсман от 2017 г., 
съдържащо предложения в резултат на 
нейното стратегическо проучване 
OI/5/2016/AB относно своевременността 
и прозрачността при обработването на 
жалби за нарушения от страна на 
Европейската комисия, Комисията се 
приканва да гарантира, че 
предварителните производства за 
установяване на неизпълнение на 
задължения се разглеждат по 
своевременен и прозрачен начин.

9. в това отношение припомня, че 
както в обзорния доклад на 
Европейската сметна палата от 2018 г., 
озаглавен „Прилагане на правото на ЕС 
на практика: надзорни отговорности на 
Европейската комисия съгласно член 17, 
параграф 1 от Договора за Европейския 
съюз“, така и в решението на 
Европейския омбудсман от 2017 г., 
съдържащо предложения в резултат на 
нейното стратегическо проучване 
OI/5/2016/AB относно своевременността 
и прозрачността при обработването на 
жалби за нарушения от страна на 
Европейската комисия, Комисията се 
приканва да гарантира, че 
предварителните производства за 
установяване на неизпълнение на 
задължения се разглеждат по 
своевременен, прозрачен и справедлив 
начин, като се взема под внимание 
принципът на субсидиарност и равно 
третиране.

Or. en

Изменение 48
Ангел Джамбазки, Косма Злотовски

Проект на становище
Параграф 9

Проект на становище Изменение

9. в това отношение припомня, че 
както в обзорния доклад на 
Европейската сметна палата от 2018 г., 
озаглавен „Прилагане на правото на ЕС 
на практика: надзорни отговорности на 

9. припомня, че както в обзорния 
доклад на Европейската сметна палата 
от 2018 г., озаглавен „Прилагане на 
правото на ЕС на практика: надзорни 
отговорности на Европейската комисия 
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Европейската комисия съгласно член 17, 
параграф 1 от Договора за Европейския 
съюз“, така и в решението на 
Европейския омбудсман от 2017 г., 
съдържащо предложения в резултат на 
нейното стратегическо проучване 
OI/5/2016/AB относно своевременността 
и прозрачността при обработването на 
жалби за нарушения от страна на 
Европейската комисия, Комисията се 
приканва да гарантира, че 
предварителните производства за 
установяване на неизпълнение на 
задължения се разглеждат по 
своевременен и прозрачен начин.

съгласно член 17, параграф 1 от 
Договора за Европейския съюз“, така и 
в решението на Европейския омбудсман 
от 2017 г., съдържащо предложения в 
резултат на нейното стратегическо 
проучване OI/5/2016/AB относно 
своевременността и прозрачността при 
обработването на жалби за нарушения 
от страна на Европейската комисия, 
Комисията се приканва да гарантира, че 
предварителните производства за 
установяване на неизпълнение на 
задължения се разглеждат по 
своевременен и прозрачен начин.

Or. en

Изменение 49
Татяна Жданока

Проект на становище
Параграф 9 а (нов)

Проект на становище Изменение

9а. припомня резолюцията на 
Европейския парламент от 15 януари 
2013 г. съдържаща препоръки към 
Комисията относно 
административно-процесуалното 
право на Европейския съюз 
(2012/2024(INL), по-специално 
отправеното в нея искане към 
Комисията за представяне на 
предложение за регламент за 
административно-процесуално право 
на Европейския съюз.

Or. en

Изменение 50
Емануил Франгос

Проект на становище
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Параграф 9 а (нов)

Проект на становище Изменение

9a. призовава Комисията да 
разгледа подробно жалбите относно 
разликите в качеството на 
хранителните продукти с една и 
съща марка в различни държави 
членки; настоятелно призовава 
Комисията да прекрати нелоялните 
практики и да гарантира равното 
третиране на всички потребители;

Or. el

Изменение 51
Жорди Каняс

Проект на становище
Параграф 9 а (нов)

Проект на становище Изменение

9а. приветства усилията на 
Комисията за подобряване на 
прилагането на правилата на ЕС 
относно трудовата мобилност, със 
създаването на Европейски орган по 
труда; поради това призовава за 
навременно приемане на 
законодателните и 
незаконодателните инициативи, 
необходими за превръщането на 
Европейския стълб на социалните 
права в реалност за гражданите;

Or. en

Изменение 52
Жорди Каняс, Улрике Мюлер

Проект на становище
Параграф 9 б (нов)
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Проект на становище Изменение

9б. призовава Комисията да 
разгледа проблема с дискриминацията 
въз основа на официален(и) език 
(езици) на дадена държава членка в 
училищата и в публичната 
администрация в територии с повече 
от един официален език, което 
възпрепятства свободното движение 
и нарушава вътрешния пазар (член 26, 
параграф 2 от ДФЕС);

Or. en

Изменение 53
Емануил Франгос

Проект на становище
Параграф 9 б (нов)

Проект на становище Изменение

9б. подчертава, че меморандумите 
за разбирателство, сключени между 
институциите на ЕС и държавите 
членки, не се считат за актове на ЕС 
съгласно член 288 от ДФЕС;

Or. el

Изменение 54
Емануил Франгос

Проект на становище
Параграф 9 в (нов)

Проект на становище Изменение

9в. изразява своята загриженост, 
че фискалните мерки на политиката 
(включително съкращения на 
средствата за пенсии, здравеопазване 
и обществени услуги) и реформите, 
предвидени в програмите за 
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структурно приспособяване, не са 
постигнали очакваните резултати;

Or. el

Изменение 55
Емануил Франгос

Проект на становище
Параграф 9 г (нов)

Проект на становище Изменение

9г. призовава Комисията, предвид 
големия брой получени петиции 
относно несигурната заетост, да 
провери съвместимостта на 
договорите без задължения за 
определен брой часове с трудовото 
право на ЕС, включително с 
Директивата относно работата при 
непълно работно време;

Or. el

Изменение 56
Емануил Франгос

Проект на становище
Параграф 9 д (нов)

Проект на становище Изменение

9д. призовава Комисията да 
наблюдава с особено внимание 
прилагането на правните разпоредби 
на ЕС, с цел справяне със случаи на 
корупция, които представляват пряка 
заплаха за функционирането на 
вътрешния пазар, и предприемане на 
подходящи мерки за 
противодействие;

Or. el


