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Изменение 1
Андрю Дъф

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изразява своята загриженост относно 
постоянното нарастване на броя на 
производствата за установяване на 
неизпълнение във връзка със закъснения 
в транспонирането, като се има предвид, 
че в края на 2011 г. бяха открити 
763 производства за установяване на 
неизпълнение във връзка със закъснения 
в транспонирането, което представлява 
60 % увеличение спрямо съответната 
цифра през предходната година;

3. изразява своята загриженост относно 
постоянното нарастване на броя на 
производствата за установяване на 
неизпълнение във връзка със закъснения 
в транспонирането от страна на 
държавите членки, като се има 
предвид, че в края на 2011 г. бяха 
открити 763 производства за 
установяване на неизпълнение във 
връзка със закъснения в 
транспонирането, което представлява 
60 % увеличение спрямо съответната 
цифра през предходната година;

Or. en

Изменение 2
Андрю Дъф

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. отбелязва, че Комисията заведе 
първото производство за 
установяване на неизпълнение във 
връзка със закъснения в 
транспонирането пред Съда с искане 
за финансови санкции съгласно 
член 260, параграф 3 от ДФЕС в края 
на 2011 г.;

Or. en
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Изменение 3
Гералд Хефнер
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. приветства прилагането на 
пилотната платформа на ЕС като 
начин за решаване на 
съществуващите проблеми и за 
създаване на възможност за 
навременно разрешаване на 
потенциалните производства за 
установяване на неизпълнение;
призовава Комисията да продължава 
да разработва и подобрява 
функционирането на тази 
платформа;

4. счита, че прилагането на пилотната 
платформа на ЕС следва да бъде 
засилено от гледна точка на 
прозрачността по отношение на 
жалбоподателите; отправя искане 
да му се предостави достъп до 
базите данни, в които се съхраняват 
всички жалби, така че Парламентът 
да може да изпълнява своите 
функции по контрол на ролята на 
Комисията като пазителка на 
Договорите;

Or. en

Изменение 4
Андрю Дъф

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. посочва, че петициите 
представляват правилния 
инструмент, който следва да се 
използва от гражданите, организациите 
на гражданското общество и 
дружествата за съобщаване на случаи 
на неспазване на правото на ЕС от 
органите на държавите членки на 
различни равнища; призовава 
Комисията да гарантира прозрачността 
на текущите производства за 
установяване на неизпълнение на 
задължения, като своевременно и по 
подходящ начин информира гражданите 

6. посочва, че гражданите, 
организациите на гражданското 
общество и дружествата могат да 
внасят в Комисията жалби относно 
неспазването на правото на ЕС от 
органите на държавите членки на 
различни равнища; призовава 
Комисията да гарантира прозрачността 
на текущите производства за 
установяване на неизпълнение на 
задължения, като своевременно и по 
подходящ начин информира гражданите 
относно действията, предприети в 
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относно действията, предприети в 
отговор на техния сигнал;

отговор на техния сигнал;

Or. en


