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Изменение 1
Андигони Пападопулу

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. посочва, че законодателните 
правомощия на Парламента бяха 
засилени чрез по-широкото използване 
на процедурата за съвместно вземане на 
решение след влизането в сила на 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС); посочва, че 
правните актове, които уреждат 
съдебното сътрудничество по 
наказателноправни въпроси и 
полицейското сътрудничество, 
понастоящем се приемат като правило в 
съответствие с обикновената 
законодателна процедура;

1. посочва, че законодателните 
правомощия на Европейския 
парламент бяха засилени чрез по-
широкото използване на процедурата за 
съвместно вземане на решение след 
влизането в сила на Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС); посочва, че правните актове, 
които уреждат съдебното 
сътрудничество по наказателноправни 
въпроси и полицейското 
сътрудничество, понастоящем се 
приемат като правило в съответствие с 
обикновената законодателна процедура;

Or. en

Изменение 2
Юдит Саргентини

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. посочва, че законодателните 
правомощия на Парламента бяха 
засилени чрез по-широкото използване 
на процедурата за съвместно вземане на 
решение след влизането в сила на 
Договора за функционирането на 

1. посочва, че законодателните 
правомощия на Парламента бяха 
засилени чрез по-широкото използване 
на процедурата за съвместно вземане на 
решение след влизането в сила на 
Договора за функционирането на 
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Европейския съюз (ДФЕС); посочва, че
правните актове, които уреждат 
съдебното сътрудничество по 
наказателноправни въпроси и 
полицейското сътрудничество, 
понастоящем се приемат като 
правило в съответствие с обикновената 
законодателна процедура;

Европейския съюз (ДФЕС); осъжда 
като недемократичен и 
противоречащ на принципите на 
правовата държава факта, че почти 
четири години след влизането в сила 
на Договора от Лисабон продължават 
да се използват процедурите по 
прилагането на актовете по 
предишния трети стълб, които често 
не включват Парламента или 
предвиждат само консултация с него, 
независимо от естеството на 
решенията, които трябва да бъдат 
взети; изразява съжаление, че 
Решение на Съвета 2013/392/ЕС от 22 
юли 2013 година за определяне на 
датата на влизане в действие на 
Решение 2008/633/ПВР относно 
достъпа до Визовата информационна 
система (ВИС) за справки от 
оправомощени органи на държавите 
членки и от Европол с цел 
предотвратяване, разкриване и 
разследване на терористични 
действия и други тежки 
престъпления, е било прието без 
участието на Парламента в 
нарушение на правилните процедури 
за вземане на решения; призовава 
Комисията да измени и допълни 
всички правни актове на бившия 
трети стълб, за да ги приведе в
съответствие с новата нормативна 
йерархия;

Or. en

Изменение 3
Юдит Саргентини

Проектостановище
Параграф 1a (нов)
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Проектостановище Изменение

1a. подчертава, че член 2 от Договора 
за Европейския съюз (ДЕС) съдържа 
списък на общи ценности, върху 
които се основава Европейският 
съюз; вярва, че зачитането на тези 
ценности следва надлежно да се 
гарантира както от Съюза, така и 
от държавите членки; посочва, че 
следва да се създаде подходяща 
законодателна и институционална 
система, с цел да се защитят 
ценностите на Съюза;

Or. en

Изменение 4
Юдит Саргентини

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. припомня, че Парламентът 
понастоящем е пълноправен 
институционален участник в 
областта на политиката за 
сигурност и следователно има право 
да участва активно в определянето на 
функциите и приоритетите на 
политиките и в оценяването на тези 
инструменти, което да се извършва 
съвместно от Европейския 
парламент, националните 
парламенти и Съвета; счита, че 
Парламентът трябва да играе 
основополагаща роля в оценката и 
определянето на вътрешни политики 
за сигурност, като те оказват силно 
въздействие върху основните права на 
всички живущи на територията на 
ЕС; следователно подчертава 
необходимостта от това да се 
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гарантира попадането на тези 
политики в обхвата на единствената 
пряко избираема европейска 
институция за контрол и 
демократичен надзор;

Or. en

Изменение 5
Андигони Пападопулу

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава особеното значение и 
последствие от включването на Хартата 
на основните права в Договора от 
Лисабон; посочва, че Хартата стана 
правно обвързваща за институциите на 
Европейския съюз и за държавите 
членки при прилагането на 
законодателството на Съюза;

2. подчертава особеното значение и 
последствие от включването на Хартата 
на основните права в Договора от 
Лисабон; посочва, че Хартата стана 
правно обвързваща за институциите на 
Европейския съюз и за държавите 
членки при прилагането на 
законодателството на Съюза, като 
този начин превръща основните 
ценности в конкретни права;

Or. en

Изменение 6
Андигони Пападопулу

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. призовава всички институции на 
ЕС и правителствата и 
парламентите на държавите членки 
да изградят в рамките на новата 
институционална и правна уредба, 
създадена от Договора от Лисабон, по 
такъв начин, че да се разработи 
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цялостна вътрешна политика в 
областта на правата на човека за 
Съюза, която да осигурява ефективни 
механизми за подвеждане под 
отговорност на национално и на 
европейско равнище с цел овладяване 
на нарушенията на правата на 
човека;

Or. en

Изменение 7
Андигони Пападопулу

Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. припомня, че Договорът от 
Лисабон въвежда новото право на 
Европейска гражданска инициатива 
(ЕГИ); подчертава необходимостта 
от премахване на всички технически 
и бюрократични пречки, които все 
още възпрепятстват ефективното 
използване на европейската 
гражданска инициатива, и насърчава 
активното участие на гражданите в 
изготвянето на политиките на ЕС;

Or. en

Изменение 8
Юдит Саргентини

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изтъква, че Договорът предвижда, че 
законодателен акт може да делегира на 
Комисията правомощието да приема 

3. изтъква, че Договорът предвижда, че 
законодателен акт може да делегира на 
Комисията правомощието да приема 
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незаконодателни актове; призовава 
Комисията да прави подходящо 
разграничение между делегирани актове 
и актове за изпълнение, когато изготвя 
предложения за законодателни актове, 
за да гарантира, че се прилага 
съответният вид акт;

незаконодателни актове; призовава 
Комисията да прави подходящо 
разграничение между делегирани актове 
и актове за изпълнение, когато изготвя 
предложения за законодателни актове, 
за да гарантира, че се прилага 
съответният вид акт; счита, че мерки, 
които предполагат спешно временно 
отклонение от установените в 
основния акт следва да се приемат 
чрез делегирани актове, когато 
основният акт е приет в 
съответствие с обикновената 
законодателна процедура;

Or. en

Изменение 9
Юдит Саргентини

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва задължението на 
Комисията да информира редовно
Парламента относно текущи преговори 
за сключване на международни 
споразумения, по-специално ако тези 
споразумения засягат основните права 
на гражданите на ЕС (член 218 от 
ДФЕС);

4. отбелязва задължението на 
Комисията да информира Парламента 
незабавно и изчерпателно на всички 
етапи на текущи преговори за 
сключване на международни 
споразумения, по-специално ако тези 
споразумения засягат основните права 
на гражданите на ЕС (член 218 от 
ДФЕС);

Or. en

Изменение 10
Андигони Пападопулу

Проектостановище
Параграф 4a (нов)
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Проектостановище Изменение

4а. подчертава, че Европейският 
парламент следва също така да 
засили своята самостоятелна оценка 
на въздействието относно основните 
права във връзка с разглежданите 
законодателни предложения и 
изменения в хода на законодателния 
процес, и да определи мониторингови 
„механизми за наблюдение на 
нарушения на човешките права“;

Or. en

Изменение 11
Нуну Мелу

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. припомня на Комисията да 
предприеме действия по член 17, 
параграф 1 от Договора за 
Европейския съюз, според който 
Комисията инициира годишното и 
многогодишното планиране на Съюза 
с оглед на постигането на 
междуинституционални 
споразумения;

Or. pt

Изменение 12
Андигони Пападопулу

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. с оглед осигуряване на лоялно 
сътрудничество между институциите, 
участващи в законодателния процес, 
призовава Съвета да обмисли 
възможността за това, представители на 
Парламента да участват в неговите 
заседания в определени случаи (като 
например работни групи и Корепер), 
какъвто вече е случаят за 
представителите на Комисията.

5. с оглед на осигуряването на лоялно 
сътрудничество и открит и 
непрекъснат диалог между 
институциите, участващи в 
законодателния процес, призовава 
Съвета да обмисли възможността за 
това, представители на Парламента да 
участват в неговите заседания в 
определени случаи (като например 
работни групи и Корепер), какъвто вече 
е случаят за представителите на 
Комисията.

Or. en

Изменение 13
Нуну Мелу

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. приветства факта, че с Договора 
от Лисабон по-голямата 
демократизация се свързва също така 
с по-голямо участие на националните 
парламенти в рамките на 
процедурата за приемане на 
законодателни актове, по-специално 
във връзка с принципите на 
пропорционалност и субсидиарност;

Or. pt

Изменение 14
Нуну Мелу

Проектостановище
Параграф 5б (нов)
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Проектостановище Изменение

5б. изтъква, че член 17, параграф 8 от 
Договора за Европейския съюз изрично 
прогласява принципа, че Комисията е 
политически отговорна пред 
Европейския парламент, което е от 
решаващо значение за правилното 
функциониране на политическата 
система на ЕС;

Or. pt

Изменение 15
Нуну Мелу

Проектостановище
Параграф 5в (нов)

Проектостановище Изменение

5в. подчертава необходимостта от 
лоялно сътрудничество между 
институциите, участващи в 
законодателната процедура във 
връзка с обмена на документи, като 
например правни становища, което 
дава възможност за конструктивен, 
честен и юридически значим диалог 
между институциите;

Or. pt


