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Изменение 1
Diana Wallis

Предложение за резолюция
Позоваване 6 а (ново) 

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид своята резолюция 
от 9 юли 2008 г. относно ролята на 
националния съдия в европейската 
съдебна система,

Or.en

Изменение 2
Diana Wallis

Предложение за резолюция
Параграф 2 

Предложение за резолюция Изменение

2. отбелязва, че посредством проекта 
„EU Pilot“ Комисията цели „повишената 
ангажираност, сътрудничество и 
партньорство между Комисията и 
държавите-членки“* и в тясно 
сътрудничество с националните 
администрации разглежда начините, по 
които може да се подходи към 
прилагането на правото на Европейския 
съюз; счита, че така проектът се 
явява форма на 
междуправителствено 
сътрудничество, което замества 
предвиденото в член 17 от ДЕС 
задължение на Комисията да „следи 
за прилагането на Договорите и на 
мерките, приети от институциите 
по силата на тези Договори“;

2. отбелязва, че посредством проекта 
„EU Pilot“ Комисията цели „повишената 
ангажираност, сътрудничество и 
партньорство между Комисията и 
държавите-членки“1 и в тясно 
сътрудничество с националните 
администрации разглежда начините, по 
които може да се подходи към 
прилагането на правото на Европейския 
съюз; счита, че настоящата 
инициатива отговоря на новата 
потребност от сътрудничество 
между всички институции на 
Европейския съюз в интерес на един 
Съюз, който в резултат на 
приемането на Договора от Лисабон 
функционира добре и е ориентиран 
към гражданите;

                                               
1 Доклад за оценка на проекта „EU Pilot“, стр. 2.
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Изменение 3
Diana Wallis

Предложение за резолюция
Параграф 3 

Предложение за резолюция Изменение

3. отбелязва, че от една страна, се 
представя един образ на гражданите 
като имащи основна роля за 
гарантиране на спазването на правото на 
ЕС по места*, докато от друга страна – в 
проекта „EU Pilot“ – те са изключени 
дори в още по-висока степен от 
последващите процедури; счита, че това 
не съответства на официалните 
декларации в Договорите, които гласят 
че „решенията се вземат при възможно 
най-голямо зачитане на принципа на 
откритост и възможно най-близко до 
гражданите“ (член 1 от ДЕС), че 
„институциите … на Съюза работят при 
възможно най-голямо зачитане на 
принципа на откритост“ (член 15 от 
ДФЕС) и че „[В]ъв всички свои 
дейности Съюзът зачита принципа на 
равенство между гражданите, които се 
ползват от еднакво внимание от страна 
на институциите … на Съюза“ (член 9 
от ДЕС);

3. отбелязва, че от една страна, се 
представя един образ на гражданите 
като имащи основна роля за 
гарантиране на спазването на правото на 
ЕС по места1, докато от друга страна – в 
проекта „EU Pilot“ – те биха могли да 
бъдат изключени в още по-висока 
степен от последващите процедури;
счита, че такова развитие следва да се 
предотврати, като проектът „EU 
Pilot“ следва да се разглежда като 
възможност за „посредничество“, в 
която гражданите вземат пълно 
участие и са интегрирани в 
качеството на иницииращ 
жалбоподател; счита, че това би 
отразило по-добре целите на 
Договора, които гласят че „решенията 
се вземат при възможно най-голямо 
зачитане на принципа на откритост и 
възможно най-близко до гражданите“ 
(член 1 от ДЕС), че „институциите … на 
Съюза работят при възможно най-
голямо зачитане на принципа на 
откритост“ (член 15 от ДФЕС) и че 
„[В]ъв всички свои дейности Съюзът 
зачита принципа на равенство между 
гражданите, които се ползват от еднакво 
внимание от страна на институциите … 
на Съюза“ (член 9 от ДЕС);

Or.en

                                               
1 Съобщение на Комисията от 2002 г., стр. 5: „Комисията е признавала нееднократно особено важната 
роля, която има жалбоподателят за установяването на нарушения на правото на Общността“.
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Изменение 4
Eva Lichtenberger

Предложение за резолюция
Параграф 3 а (нов) 

Предложение за резолюция Изменение

3a. отбелязва, че за целите на 
функционирането на проекта „EU 
Pilot“ Комисията е създала 
„поверителна онлайн база данни“1 за 
обмен на съобщения между службите 
на Комисията и органите на 
държавите-членки, което е 
показателно за това, че гражданите 
действително са изключени от 
комуникацията между Комисията и 
държавите-членки; призовава 
Комисията да предостави на 
Парламента съществен достъп до 
посочената база данни, за да му даде 
възможност да изпълнява 
задълженията си за упражняване на 
контрол върху изпълнението от 
нейна страна на задълженията й на 
пазителка на Договорите; 

Or.en

Изменение 5
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Предложение за резолюция
Параграф 3 а (нов) 

Предложение за резолюция Изменение

3a. подчертава, че активната роля на 
гражданите на Европейския съюз е 
ясно посочена в Договора за 
Европейския съюз, по-специално във 
връзка с Европейската гражданска 
инициатива; счита, че 

                                               
1 Доклад на Комисията, озаглавен „Доклад за оценка на проекта „EU Pilot“ COM (2010) 0070, стр. 2
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възможността гражданите да 
определят законодателната програма 
е също така пряко свързана с 
тяхната реална и основна роля за 
осигуряването на правилното 
прилагане и спазването на правото на 
Европейския съюз и прозрачността и 
сигурността на свързаните 
процедури; 

Or.en

Изменение 6
Eva Lichtenberger

Предложение за резолюция
Параграф 4 а (нов) 

Предложение за резолюция Изменение

4a. желае да се гарантира, че 
Комисията продължава да изготвя 
подробни данни относно всички 
видове нарушения и че на Парламента 
се предоставя свободен достъп до 
всички такива данни, за да му се даде 
възможност да изпълнява 
задълженията си за упражняване на 
контрол върху изпълнението от 
страна на Комисията на 
задълженията й на пазителка на 
Договорите; съпоставянето и 
категоризирането на тези данни 
следва да бъде съобразено с 
предходните годишни доклади, за да 
се улесни Парламентът при 
изготвянето на съдържателни 
оценки на постигнатия от 
Комисията напредък, независимо дали 
нарушението е било обработено чрез 
проекта „EU Pilot“ или в рамките на 
първоначалната процедура за 
нарушение;

Or.en
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Изменение 7
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Предложение за резолюция
Параграф 4 а (нов) 

Предложение за резолюция Изменение

4a. отбелязва, че забавянията при 
правилното прилагане и 
транспонирането на правото на 
Европейския съюз засягат пряко 
всекидневния живот на гражданите и 
упражняването на техните права;
подчертава високите разходи от 
неспазването и неприлагането на 
правото на ЕС и произтичащата 
липса на доверие в европейските 
институции;

Or.en

Изменение 8
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Предложение за резолюция
Параграф 5 а (нов) 

Предложение за резолюция Изменение

5a. припомня, че комисията по правни 
въпроси неотдавна създаде работна 
група по въпросите на 
административното право на ЕС, с 
цел да проучи дали кодификацията на 
административното право на ЕС е 
възможна и какво би означавал един 
подобен проект на практика; счита, 
че заключенията на тази работна 
група следва да бъдат взети предвид 
при обсъждането на Европейския 
административен кодекс;

Or.en
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Изменение 9
Lidia Joanna Geringer De Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Eva Lichtenberger

Предложение за резолюция
Параграф 6 а (нов) 

Предложение за резолюция Изменение

6a. припомня, че като пазителка на 
Договорите Комисията има основна 
роля за осигуряването на правилното 
и своевременното прилагане на 
правото на Европейския съюз от
страна на държавите-членки;
насърчава Комисията да упражнява 
всички правомощия, които са й 
предоставени от Договорите, по-
специално от новите разпоредби на 
член 260 от ДФЕС относно 
неизпълнението от страна на 
държавите-членки на задължението 
им да съобщават за мерките за 
транспониране на директиви;

Or.en

Изменение 10
Lidia Joanna Geringer De Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Eva Lichtenberger

Предложение за резолюция
Параграф 8 а (нов) 

Предложение за резолюция Изменение

8a. с особен интерес отбелязва 
ангажимента на Комисията за 
изготвяне на системни оценки на 
предоставените от държавите-
членки отговори на жалби; призовава 
Комисията да отделя на тези оценки 
най-задълбочено внимание след 
извършването на своевременен анализ 
на досиетата; призовава за 
изясняване на ролята на 
жалбоподателя в процеса на оценка;

Or.en
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Изменение 11
Sebastian Valentin Bodu

Предложение за резолюция
Параграф 11 а (нов) 

Предложение за резолюция Изменение

11a. счита, че когато Комисията 
образува процедура за нарушение 
срещу държава-членка, тя следва 
също така да публикува съобщение, че 
актът, който нарушава 
законодателството на ЕС, може да 
бъде оспорен от засегнатите 
граждани на съответната държава-
членка пред националните съдилища;

Or.en

Изменение 12
Antonio Masip Hidalgo, Lidia Joanna Geringer De Oedenberg

Предложение за резолюция
Параграф 11 а (нов) 

Предложение за резолюция Изменение

11a. припомня своята резолюция от 
17 юни 2010 г. относно съдебното 
обучение в областта на 
гражданските и търговските дела;
счита, че от първостепенно значение 
е съдебното обучение да се насърчава 
и в перспективата на плана за 
действие за изпълнение на 
Програмата от Стокхолм;

Or.en


