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Изменение 1
Kinga Göncz

Предложение за резолюция
Съображение Ж

Предложение за резолюция Изменение

Ж. като има предвид, че Парламентът, 
чрез комисията по петиции, има 
задължение да разследва подобни 
въпроси и да полага максимални 
усилия, за да прекрати подобно 
нарушения на правото; като има 
предвид, че за да предложи на 
гражданите най-подходящото и бързо 
удовлетворение, комисията по петиции 
продължи да задълбочава 
сътрудничеството си с Комисията, с 
другите парламентарни комисии и с 
държавите-членки,

Ж. като има предвид, че Парламентът, 
чрез комисията по петиции, има 
задължение да разследва подобни 
въпроси и да полага максимални 
усилия, за да прекрати подобно 
нарушения на правото; като има 
предвид, че за да предложи на 
гражданите най-подходящото и бързо 
удовлетворение, комисията по петиции 
продължи да задълбочава 
сътрудничеството си 
с Комисията, с другите парламентарни 
комисии, с европейските органи, 
агенции и мрежи, и с държавите-
членки,

Or. en

Изменение 2
Kinga Göncz

Предложение за резолюция
Съображение И

Предложение за резолюция Изменение

И. като има предвид, че броят на 
недопустимите петиции, получени през 
2009 г., показва, че следва да се 
наблегне допълнително на по-доброто 
информиране на гражданите относно 
компетентността на Съюза и ролята на 
различните му институции,

И. като има предвид, че броят на 
недопустимите петиции, получени през 
2009 г., показва, че следва да се 
наблегне допълнително на по-доброто 
информиране на гражданите относно 
компетентността на Съюза и ролята на 
различните му институции, както и 
относно предмета на петициите, 
които следва да се внасят в 
комисията по петиции, 
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Or. en

Изменение 3
Diana Wallis

Предложение за резолюция
Съображение Й

Предложение за резолюция Изменение

Й. като има предвид, че в много случаи, 
гражданите отправят петиция до 
Парламента относно решения, взети от 
компетентните административни или 
съдебни органи в държавите-членки,

Й. като има предвид, че в много случаи, 
гражданите отправят петиция до 
Парламента относно решения, взети от 
компетентните административни или 
съдебни органи в държавите-членки, в 
този смисъл гражданите се нуждаят 
от механизми, чрез които да могат да 
призоват националните органи към 
отчетност относно участието си 
както в европейския законодателен 
процес, така и в процеса на 
правоприлагане,

Or. en

Изменение 4
Margrete Auken

Предложение за резолюция
Съображение К

Предложение за резолюция Изменение

К. като има предвид, че гражданите 
следва, изрично, да бъдат осведомени, 
че – както призна Европейският 
омбудсман с решението от декември 
2009 г., с което се приключва 
разглеждането на жалба 822/2009/BU 
срещу Комисията – завеждането на 
дела пред националните съдилища е 
част от процеса на прилагане на 
европейското законодателство в 
държавите-членки и комисията по 
петиции не може да разглежда въпроси, 

К. като има предвид, че гражданите 
следва, изрично, да бъдат осведомени, 
че – както призна Европейският 
омбудсман с решението от декември 
2009 г., с което се приключва 
разглеждането на жалба 822/2009/BU 
срещу Комисията – образуването на 
производства пред националните 
съдилища е част от процеса на 
прилагане на европейското 
законодателство в държавите-членки и 
комисията по петиции не може да 
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които са от компетентността на 
национален съд или да преразглежда 
резултата от дела, разглеждани от 
национален съд,

разглежда въпроси, които са от 
компетентността на национален съд или 
да преразглежда резултата от 
производства, разглеждани от 
национален съд по дела, при които не е 
допуснато нарушение на правото на 
ЕС,

Or. en

Изменение 5
Margrete Auken

Предложение за резолюция
Съображение К a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Ка. като има предвид, че 
скъпоструващите съдебни 
производства най-вече в определени 
държави-членки могат да се 
превърнат в пречка за гражданите и 
могат дори да ги възпрат да внесат  
иск в  компетентните национални 
съдилища, когато счетат, че 
националните им органи не са 
спазили техните права, произтичащи 
от правото на ЕС,

Or. en

Изменение 6
Margrete Auken

Предложение за резолюция
Съображение К б (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Кб. като има предвид, че 
Парламентът среща особени 
трудности, когато му бъде отправена 
петиция относно предполагаем 
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пропуск на национална юрисдикция  
да поиска преюдициално заключение 
от Съда на ЕС дори в случаите, за 
които това е задължително в 
съответствие с член 267 и особено 
ако Европейската комисия не е 
използвала правомощията си в 
съответствие с член 258 за 
предприемане на действия срещу 
въпросната държава-членка,  

Or. en

Изменение 7
Kinga Göncz

Предложение за резолюция
Съображение М

Предложение за резолюция Изменение

M. като има предвид, че гражданите 
имат право на бързо обезщетение и на 
високо ниво на прозрачност от всички 
европейски институции и като има 
предвид, че Парламентът многократно е 
отправял искания към Комисията да 
използва прерогативите си като пазител 
на Договора и да предприеме действия 
срещу нарушаването на европейското 
законодателство, за което сигнализират 
вносителите на петиции, особено когато 
въвеждането на законодателството на 
ЕС на национално равнище води до 
неговото нарушаване,

М. като има предвид, че гражданите 
имат право на бърза и насочена към 
уреждане на спора правна защита, и на 
високо ниво на прозрачност и яснота
от всички европейски институции и 
като има предвид, че Парламентът 
многократно е отправял искания към 
Комисията да използва прерогативите 
си като пазител на Договора и да 
предприеме действия срещу 
нарушаването на европейското 
законодателство, за което сигнализират 
вносителите на петиции, особено когато 
въвеждането на законодателството на 
ЕС на национално равнище води до 
неговото нарушаване,

Or. en
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Изменение 8
Elena Băsescu

Предложение за резолюция
Съображение Н

Предложение за резолюция Изменение

Н. като има предвид, че много петиции 
продължават да предизвикват 
загриженост по отношение на 
въвеждането в националното 
законодателство и прилагането на 
европейското законодателство в 
областта на вътрешния пазар и околната 
среда и като взема предвид предишните 
призиви, отправени от комисията по 
петиции към Комисията да гарантира, 
че са засилени проверките на 
въвеждането в сила на 
законодателството в тези области,

Н. като има предвид, че много петиции 
продължават да предизвикват 
загриженост по отношение на 
въвеждането в националното 
законодателство и прилагането на 
европейското законодателство в 
областта на вътрешния пазар и околната 
среда и като взема предвид предишните 
призиви, отправени от комисията по 
петиции към Комисията да гарантира, 
че са засилени проверките на 
прилагането на законодателството в 
тези области и им е придадена повече 
ефикасност,

Or. ro

Изменение 9
Kinga Göncz

Предложение за резолюция
Съображение О

Предложение за резолюция Изменение

O. като има предвид, че, въпреки че 
Комисията може изцяло да провери 
съответствието с правото на ЕС едва, 
когато националните органи вземат 
окончателно решение, е важно, особено 
във връзка с въпросите, отнасящи се до 
околната среда, да се провери на ранен 
етап дали националните органи 
правилно прилагат всички съответни 
процедурни изисквания съгласно 
правото на ЕС,

О. като има предвид, че, въпреки че 
Комисията може изцяло да провери 
съответствието с правото на ЕС едва, 
когато националните органи вземат 
окончателно решение, е важно, особено 
във връзка с въпросите, отнасящи се до 
околната среда и всички случаи, при 
които отнасящите се до времето 
аспекти са особено важни, да се 
провери на ранен етап дали 
националните органи правилно прилагат 
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всички съответни процедурни 
изисквания съгласно правото на ЕС,

Or. en

Изменение 10
María Muñiz De Urquiza, Josefa Andrés Barea, Miguel Angel Martínez Martínez

Предложение за резолюция
Съображение О

Предложение за резолюция Изменение

О. като има предвид, че, въпреки че 
Комисията може изцяло да провери 
съответствието с правото на ЕС едва, 
когато националните органи вземат 
окончателно решение, е важно, особено 
във връзка с въпросите, отнасящи се до 
околната среда, да се провери на ранен 
етап дали националните органи 
правилно прилагат всички съответни 
процедурни изисквания съгласно 
правото на ЕС,

О. като има предвид, че, въпреки че 
Комисията може изцяло да провери 
съответствието с правото на ЕС едва
когато националните органи вземат 
окончателно решение, е важно, особено 
във връзка с въпросите, отнасящи се до 
околната среда, да се провери на ранен 
етап дали местните, регионалните и 
националните органи правилно прилагат 
всички съответни процедурни 
изисквания съгласно правото на ЕС,

Or. es

Изменение 11
Elena Băsescu

Предложение за резолюция
Съображение О

Предложение за резолюция Изменение

O. като има предвид, че, въпреки че 
Комисията може изцяло да провери 
съответствието с правото на ЕС едва, 
когато националните органи вземат 
окончателно решение, е важно, особено 
във връзка с въпросите, отнасящи се до 
околната среда, да се провери на ранен 
етап дали националните органи 
правилно прилагат всички съответни 

O. като има предвид, че, въпреки че 
Комисията може изцяло да провери 
съответствието с правото на ЕС едва, 
когато националните органи вземат 
окончателно решение, е важно, особено 
във връзка с въпросите, отнасящи се до 
околната среда, да се провери на ранен 
етап дали националните органи 
правилно прилагат всички съответни 
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процедурни изисквания съгласно 
правото на ЕС,

процедурни изисквания съгласно 
правото на ЕС и, при необходимост, да 
осъществи подробни проучвания 
относно прилагането и 
въздействието на действащото 
законодателство с цел да получи 
цялата необходима информация,   

Or. ro

Изменение 12
Margrete Auken

Предложение за резолюция
Съображение П

Предложение за резолюция Изменение

П. като има предвид колко е важно да се 
предотвратят по-нататъшни 
безвъзвратни загуби на биологично 
разнообразие, особено в определените 
по „Натура 2000” територии, и 
ангажимента на държавите-членки да 
гарантират защитата на специалните 
защитени зони съгласно Директивата за 
хабитатите (92/43/ЕИО),

П. като има предвид колко е важно да се 
предотвратят по-нататъшни 
безвъзвратни загуби на биологично 
разнообразие, особено в определените 
по „Натура 2000” територии, и 
ангажимента на държавите-членки да 
гарантират защитата на специалните 
защитени зони съгласно Директивата за 
хабитатите (92/43/ЕИО) и 
Директивата за птиците (79/409 
EИО),

Or. en

Изменение 13
Elena Băsescu

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. приветства влизането в сила на 
Договора от Лисабон и изразява 
увереност, че Парламентът ще бъде 
тясно асоцииран с развитието на новата 
гражданска инициатива, така че този 

2. приветства влизането в сила на 
Договора от Лисабон и изразява 
увереност, че Парламентът ще бъде 
тясно асоцииран с развитието на новата 
гражданска инициатива, така че този 
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инструмент да може пълноценно да 
постига целта си и да гарантира 
засилена прозрачност и отчетност в 
процеса на вземане на решения на 
равнище ЕС, като позволява на 
гражданите да отправят предложения за 
промени или добавки в правото на ЕС;

инструмент да може пълноценно да 
постига целта си и да гарантира 
засилена прозрачност и отчетност в 
процеса на вземане на решения на 
равнище ЕС, като позволява на 
гражданите да отправят предложения за 
подобрения или допълнения към
правото на ЕС;

Or. ro

Изменение 14
Kinga Göncz

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. приветства влизането в сила на 
Договора от Лисабон и изразява 
увереност, че Парламентът ще бъде 
тясно асоцииран с развитието на новата 
гражданска инициатива, така че този 
инструмент да може пълноценно да 
постига целта си и да гарантира 
засилена прозрачност и отчетност в 
процеса на вземане на решения на 
равнище ЕС, като позволява на 
гражданите да отправят предложения за 
промени или добавки в правото на ЕС;

2. приветства влизането в сила на 
Договора от Лисабон и изразява 
увереност, че Парламентът ще бъде 
тясно включен в развитието на новата 
гражданска инициатива, така че този 
инструмент да може пълноценно да 
постига целта си и да гарантира 
засилена прозрачност и отчетност в 
процеса на вземане на решения на 
равнище ЕС, като позволява на 
гражданите да отправят предложения за 
изменения или допълнения към правото 
на ЕС;

Or. en

Изменение 15
Willy Meyer

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. приветства влизането в сила на 2. изразява увереност, че Парламентът 
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Договора от Лисабон и изразява 
увереност, че Парламентът ще бъде 
тясно асоцииран с развитието на новата 
гражданска инициатива, така че този 
инструмент да може пълноценно да 
постига целта си и да гарантира 
засилена прозрачност и отчетност в 
процеса на вземане на решения на 
равнище ЕС, като позволява на 
гражданите да отправят предложения за 
промени или добавки в правото на ЕС;

ще бъде тясно асоцииран с развитието 
на новата гражданска инициатива, така 
че този инструмент да може пълноценно 
да постига целта си и да гарантира 
засилена прозрачност и отчетност в 
процеса на вземане на решения на 
равнище ЕС, като позволява на 
гражданите да отправят предложения за 
изменения или допълнения в правото на 
ЕС;

Or. es

Изменение 16
Margrete Auken

Предложение за резолюция
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. припомня резолюцията си относно 
гражданската инициатива1, по която 
комисията по петиции предостави 
становище; настоятелно призовава 
Комисията да установи обхватни
правила за прилагане, които определят 
ясно ролите и задълженията на  
институциите, ангажирани с 
процесите на проучване и вземане на 
решения; 

5. припомня резолюцията си относно 
гражданската инициатива, по която 
комисията по петиции предостави 
становище; потвърждава 
ангажимента си да установи, 
съвместно с другите институции, 
правила за прилагане, които ясно
определят правата на гражданите, 
както и задълженията, и 
процедурите за вземане на решения на 
съответните институции;

Or. en

Изменение 17
Carlos José Iturgaiz Angulo

Предложение за резолюция
Параграф 9
                                               
1 Резолюция на Европейския парламент от 7 май 2009 г. с искане към Комисията да  представи 
предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изпълнението на 
гражданската инициатива – P6_TA (2009)0389.
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Предложение за резолюция Изменение

9. припомня предишното си искане 
съответните служби на Парламента и 
Комисията да извършат пълен преглед 
на процедурите за компенсация, които 
могат да използват гражданите на ЕС и 
подчертава необходимостта от 
започване на преговори по ново
междуинституционално 
споразумение, което следва да отчете 
развитието на европейските 
политики, както и засилването на 
акцента върху правата на 
гражданите на ЕС;

9. припомня предишното си искане 
съответните служби на Парламента и 
Комисията да извършат пълен преглед 
на процедурите за правна защита, 
които могат да използват гражданите на 
ЕС и подчертава необходимостта при  
продължаването на преговорите по 
изменението на Рамковото 
споразумение между Европейския 
парламент и Комисията да бъдат 
изцяло взети предвид правата на 
гражданите на ЕС, най-вече чрез 
европейската гражданска 
инициатива;

Or. en

Изменение 18
María Muñiz De Urquiza, Josefa Andrés Barea, Miguel Angel Martínez Martínez

Предложение за резолюция
Параграф 14

Предложение за резолюция Изменение

14. отбелязва, че петициите, получени 
през 2009 г. продължават да са 
съсредоточени върху околната среда, 
основните права, правосъдието и 
вътрешния пазар; от географска гледна 
точка, повечето петиции се отнасят до 
Съюза като цяло, следвани от петициите 
за Германия, Испания, Италия и 
Румъния, което показва, че гражданите 
следят внимателно работата на Съюза и 
се обръщат към него с искане за 
предприемане на мерки;

14. отбелязва, че петициите, получени 
през 2009 г., 40 % от които са счетени 
за недопустими, продължават да се 
съсредоточават върху околната среда, 
основните права, правосъдието и 
вътрешния пазар;  от географска гледна 
точка, повечето петиции се отнасят до 
Съюза като цяло, следвани от петициите 
за Германия, Испания, Италия и 
Румъния, което показва, че гражданите 
следят внимателно работата на Съюза и 
се обръщат към него с искане за 
предприемане на мерки;

Or. es
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Изменение 19
Margrete Auken

Предложение за резолюция
Параграф 14 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

14a. признава значението на 
вносителите на петиции и на 
комисията по петиции за опазването 
на околната среда на Съюза;
приветства инициативата на 
комисията да възложи проучване 
относно прилагането на 
Директивата за хабитатите преди 
международната година на 
биоразнообразието и счита това за 
полезно средство при оценката на 
минали  и съставянето на бъдещи  
стратегии на ЕС в областта на 
биоразнообразието;

Or. en

Изменение 20
Margrete Auken

Предложение за резолюция
Параграф 14 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

14б. изразява особено удовлетворение 
във връзка със случаи на постигане на 
положителен резултат вследствие на 
процеса на разглеждане на петиции, 
какъвто е случаят с Ferme du Casino 
in Guerande, представляващ пример за 
защитена зона в съответствие с 
мрежата Натура  2000, където 
екологичните, социални, 
икономически и културни интереси се 
подкрепят взаимно1; 
приветства също така решението на 
органите във Валенсия да не издават 
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разрешение за плановете за развитие 
на Parcent като отражение на 
принципа, че плановете за развитие 
на градовете следва да са подкрепени с 
гарантирани водни ресурси и да бъдат 
устойчиви от гледна точка на 
опазването на околната среда; 
1 Посочената петиция беше внесена 
от Salt Marsh Workers Union под номер  
551/2008.  

Or. en

Изменение 21
Willy Meyer

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. отбелязва, че все повече и повече 
петиции подчертават проблемите, с 
които се сблъскват гражданите, които 
упражняват правото си на свободно 
движение; тези петиции се отнасят до 
прекомерното време, което отнема на 
приемащите държави-членки, да 
издадат разрешения за пребиваване на 
членове на семейство, които са 
граждани на трета държава и до 
трудностите при упражняването на 
избирателни права и при признаването 
на квалификации; приветства 
следователно, наскоро започналата 
„Стокхолмска програма”1 и подкрепя 
бързото изпълнение на нейните цели;

15. отбелязва, че все повече и повече 
петиции подчертават проблемите, с 
които се сблъскват гражданите, които 
упражняват правото си на свободно 
движение; тези петиции се отнасят до 
прекомерното време, което отнема на 
приемащите държави-членки, да 
издадат разрешения за пребиваване на 
членове на семейство, които са 
граждани на трета държава и до 
трудностите при упражняването на 
избирателни права и при признаването 
на квалификации;

Or. es

                                               
1 Съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета: Пространство на свобода, 
сигурност и правосъдие за гражданите, COM(2009)262 окончателен.
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Изменение 22
Margrete Auken

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. отново изразява предишните си 
призиви към Комисията да внесе 
практически предложения за 
разширяване на защитата на 
потребителите срещу нелоялни 
търговски практики и по отношение на 
малките предприятия, както е изискал в 
резолюцията си относно 
заблуждаващата реклама от издателства 
на фирмени указатели1, тъй като 
комисията продължава да получава 
петиции от жертви на заблуждаваща 
реклама от издателства на фирмени 
указатели;

16. отново изразява предишните си 
призиви към Комисията да внесе 
практически предложения за 
разширяване на защитата на 
потребителите срещу нелоялни 
търговски практики и по отношение на 
малките предприятия, както е изискал в 
резолюцията си относно 
заблуждаващата реклама от издателства 
на фирмени указатели1, тъй като 
комисията продължава да получава 
петиции от жертви на заблуждаваща 
реклама от издателства на фирмени 
указатели; отбелязва, че европейските 
правила относно колективната 
правна защита биха могли да играят 
положителна роля също и в този 
контекст;

Or. en

Изменение 23
Elena Băsescu

Предложение за резолюция
Параграф 17

Предложение за резолюция Изменение

17. признава централната роля, която 
играе Комисията в работата на 
комисията по петиции, която 
продължава да разчита на нейното 
експертно мнение, когато оценява 
петициите, идентифицира нарушения на 
европейското законодателство и търси 
начини за обезщетение, и признава 
усилията на Комисията да подобри като 

17. признава централната роля, която 
играе Комисията в работата на 
комисията по петиции, която 
продължава да разчита на нейното 
експертно мнение, когато оценява 
петициите, идентифицира нарушения на 
европейското законодателство и търси 
начини за обезщетение, и признава 
усилията на Комисията да подобри като 
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цяло времето си за отговор на исканията 
за проучване, отправяни от комисията;

цяло времето си за отговор на исканията 
за проучване, отправяни от комисията, 
така че съобщаваните от граждани 
случаи да могат да бъдат 
разрешавани възможно най-бързо;

Or. ro

Изменение 24
Carlos José Iturgaiz Angulo, Willy Meyer

Предложение за резолюция
Параграф 17 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

17a. насърчава Европейската комисия 
да се намесва на ранни етапи винаги 
когато петициите сигнализират за 
възможни вреди по отношение на 
специални защитени зони, като 
напомня на съответните национални 
органи техните ангажименти за 
опазване на целостта на 
териториите, включени в 
мрежата”Натура 2000” съгласно 
Директива 92/43/ЕИО (директивата 
за местообитанията), и когато е 
необходимо да предприема 
превантивни мерки, за да се 
гарантира спазването на 
европейското законодателство;

Or. en

Изменение 25
Kinga Göncz

Предложение за резолюция
Параграф 17 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

17a. приветства новоизбраната 
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Комисия – и по-специално члена на 
Комисията, отговарящ за 
междуинституционалните 
отношения и администрацията – и 
изразява увереността си, че те ще 
осъществяват възможно най-тясно и 
ефективно сътрудничество с 
комисията по петиции и ще я 
зачитат като един от най-важните 
начини за връзка между гражданите 
и европейските институции;

Or. en

Изменение 26
Willy Meyer

Предложение за резолюция
Параграф 18 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

18a. призовава Европейската комисия 
да ускори всички неприключени 
процедури, свързани с възможни 
нарушения на законодателството на 
Общността в областта на околната 
среда, за да се избегне причиняването 
на непоправими вреди поради бавни 
действия от страна на Европейската 
комисия;

Or. es

Изменение 27
Marian Harkin

Предложение за резолюция
Параграф 19

Предложение за резолюция Изменение

19. счита, че проследяването на 
процедурите за нарушение като се 

19. счита, че проследяването на 
процедурите за нарушение като се 
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следят прессъобщенията на Комисията и 
отнасянето им към определени петиции 
ненужно би губило времето и ресурсите 
на комисията, особено в случая с 
хоризонталните нарушения;

следят прессъобщенията на Комисията и 
отнасянето им към определени петиции 
ненужно би губило времето и ресурсите 
на комисията, особено в случая с 
хоризонталните нарушения, и отправя 
искане Европейската комисия да 
информира комисията по петиции 
относно всяко производство за 
установяване на нарушение от 
интерес за последната;

Or. en

Изменение 28
Margrete Auken

Предложение за резолюция
Параграф 22

Предложение за резолюция Изменение

22. приветства усилията на Комисията 
да развие алтернативни средства за 
насърчаване на по-доброто прилагане на 
европейското законодателство и 
положителното отношение на 
определени държави-членки, които 
предприемат необходимите стъпки, за 
да коригират нарушенията на ранен етап 
от процеса на прилагане;

22. приветства усилията на Комисията 
да развие алтернативни средства за 
насърчаване на по-доброто прилагане на 
европейското законодателство и 
положителното отношение на 
определени държави-членки, които 
предприемат необходимите стъпки, за 
да коригират нарушенията на ранен етап 
от процеса на прилагане; подчертава 
обаче, че алтернативните средства 
за справяне с нарушенията не могат 
да заменят отговорностите на 
Комисията съгласно Договорите и 
трябва изцяло да се зачитат правата 
на жалбоподателите, както се 
посочва в Съобщение 2002/141;

Or. en
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Изменение 29
Willy Meyer

Предложение за резолюция
Параграф 22

Предложение за резолюция Изменение

22. приветства усилията на Комисията 
да развие алтернативни средства за 
насърчаване на по-доброто прилагане на 
европейското законодателство и 
положителното отношение на 
определени държави-членки, които 
предприемат необходимите стъпки, за 
да коригират нарушенията на ранен етап 
от процеса на прилагане;

22. приветства усилията на Комисията 
да развие алтернативни средства за 
насърчаване на по-доброто прилагане на 
европейското законодателство и 
положителното отношение на 
определени държави-членки, които 
предприемат необходимите стъпки, за 
да коригират нарушенията на ранен етап 
от процеса на прилагане; от друга 
страна, изразява съжаление, че 
отделни държави-членки проявяват 
липса на воля за сътрудничество по 
отношение на работата на 
Комисията и дори пренебрегват 
предупрежденията, отправени от 
Комисията;

Or. es

Изменение 30
María Muñiz De Urquiza, Josefa Andrés Barea, Miguel Angel Martínez Martínez

Предложение за резолюция
Параграф 23

Предложение за резолюция Изменение

23. приветства засиленото участие на 
държавите-членки в дейността на 
комисията по петиции и присъствието 
на техни представители на заседанията; 
счита, че подобно сътрудничество 
следва да бъде задълбочено, тъй като 
националните органи са основно 
отговорни за въвеждането в сила на 
европейското законодателство след 
като то е транспонирано в техния 
правен ред;

23. приветства засиленото участие на 
държавите-членки в дейността на 
комисията по петиции и присъствието 
на техни представители на заседанията
и счита, че подобно сътрудничество 
следва да бъде задълбочено;
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Or. es

Изменение 31
Carlos José Iturgaiz Angulo

Предложение за резолюция
Параграф 23 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

23a. подчертава, че засиленото 
сътрудничество с държавите-членки 
е изключително важно за работата 
на комисията по петиции; счита, че 
едно от решенията би могло да се 
състои в засилване на 
сътрудничеството с националните 
парламенти, по-специално в 
контекста на Договора от Лисабон;

Or. en

Изменение 32
Diana Wallis

Предложение за резолюция
Параграф 23 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

23a. насърчава държавите-членки да 
са готови да проявяват повече 
прозрачност и проактивност при 
отговор на петициите, свързани с 
изпълнението и прилагането на 
европейското право;

Or. en
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Изменение 33
Diana Wallis

Предложение за резолюция
Параграф 23 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

23б. счита, че, в светлината на 
Договора от Лисабон, комисията по 
петиции на настоящия Парламент 
следва да изгради по-близки работни 
отношения с комисии с подобни 
функции в националните и 
регионалните парламенти на 
държавите-членки с цел да се 
насърчава взаимното разбиране на 
петиции по европейски въпроси и да се 
гарантира най-бързият отговор на 
гражданите на най-подходящото 
равнище;

Or. en

Изменение 34
María Muñiz De Urquiza, Josefa Andrés Barea, Miguel Angel Martínez Martínez

Предложение за резолюция
Параграф 24

Предложение за резолюция Изменение

24. обръща внимание на заключенията в 
своята резолюция относно 
въздействието на засиленото жилищно 
строителство в Испания1 и призовава 
испанските органи да предоставят 
оценка на мерките, взети в това 
отношение;

24. обръща внимание на заключенията в 
своята резолюция относно 
въздействието на засиленото жилищно 
строителство в Испания и призовава 
испанските органи да продължат да 
предоставят оценки на взетите мерки,
както са правили досега;

Or. es

                                               
1 Резолюция на Европейския парламент от 26 март 2009 г. относно въздействието на засиленото 
жилищно строителство в Испания върху индивидуалните права на европейските граждани, върху 
околната среда и прилагането на правото на ЕС, P6_TA(2009)0192.
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Изменение 35
Marian Harkin

Предложение за резолюция
Параграф 26

Предложение за резолюция Изменение

26. признава, че може би засилващата 
се тенденция петициите да са с 
ограничена релевантност към 
дейностите на ЕС е свързана 
отчасти с нарастващия брой 
електронни петиции, тъй като за 
втора поредна година електронните 
петиции надвишиха броя на тези, 
изпращани по пощата;

заличава се

Or. en

Изменение 36
Kinga Göncz

Предложение за резолюция
Параграф 27

Предложение за резолюция Изменение

27. счита, че докато широката употреба 
на интернет следва да се насърчава, тъй 
като улеснява комуникацията с 
гражданите, следва да се намери 
решение, така че комисията да не бъде 
обременявана с „не-петиции”; счита, че 
възможно решение може да се намери с 
преразглеждане на процеса на 
регистрация в Парламента и насърчава 
отговорните служители да пренасочват 
съответните досиета към отдела за 
кореспонденция с гражданите, а не да ги 
внасят в комисията по петиции;

27. счита, че докато широката употреба 
на интернет следва да се насърчава, тъй 
като улеснява комуникацията с 
гражданите, следва да се намери 
решение, така че комисията да не бъде 
обременявана с „не-петиции”; счита, че 
възможно решение може да се намери с 
преразглеждане на процеса на 
регистрация в Парламента и 
увеличаване на персонала, участващ в 
управлението и оценката на 
петициите, който все още не 
разполага с необходимото езиково 
покритие, и насърчава отговорните 
служители да пренасочват съответните 
досиета към отдела за кореспонденция с 
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гражданите, а не да ги внасят в 
комисията по петиции;

Or. en

Изменение 37
Margrete Auken

Предложение за резолюция
Параграф 27

Предложение за резолюция Изменение

27. счита, че докато широката употреба 
на интернет следва да се насърчава, тъй 
като улеснява комуникацията с 
гражданите, следва да се намери 
решение, така че комисията да не бъде 
обременявана с „не-петиции”; счита, че 
възможно решение може да се намери с 
преразглеждане на процеса на 
регистрация в Парламента и насърчава 
отговорните служители да пренасочват 
съответните досиета към отдела за 
кореспонденция с гражданите, а не да ги 
внасят в комисията по петиции;

27. счита, че докато широката употреба 
на интернет следва да се насърчава, тъй 
като улеснява комуникацията с 
гражданите, следва да се намери 
решение, така че комисията да не бъде 
обременявана с „не-петиции”; счита, че 
възможно решение може да се намери с 
преразглеждане на процеса на 
регистрация в Парламента и насърчава 
отговорните служители да пренасочват 
съответните досиета към отдела за 
кореспонденция с гражданите, а не да ги 
внасят в комисията по петиции, когато 
тази кореспонденция не е изрично 
отправена до Парламента под 
формата на петиции;

Or. en

Изменение 38
Kinga Göncz

Предложение за резолюция
Параграф 27 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

27a. счита, че следва да се проведе 
проучване относно причините за 
различията в броя на петициите, 
отправяни до Европейския парламент 
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от граждани на държавите-членки на 
ЕС и пребиваващи в тях лица, а също 
и, че следва да се организира 
информационна кампания относно 
фактите, установени при 
проучването;

Or. en

Изменение 39
Elena Băsescu

Предложение за резолюция
Параграф 29

Предложение за резолюция Изменение

29. насърчава създаването на портал, 
предоставящ многоетапен модел за 
петиции, който може да информира 
гражданите какво може да се постигне 
чрез отправяне на петиции към 
Парламента и относно връщането на по-
долна инстанция от страна на 
Парламента и може да включва връзки 
към алтернативни средства за търсене 
на обезщетение на европейско и 
национално равнище;

29. насърчава създаването на портал, 
предоставящ многоетапен 
интерактивен модел за петиции, който 
може да информира гражданите какво 
може да се постигне чрез отправяне на 
петиции към Парламента и относно 
връщането на по-долна инстанция от 
страна на Парламента и може да 
включва връзки към алтернативни 
средства за търсене на обезщетение на 
европейско и национално равнище;
призовава за възможно най-подробно 
описание на отговорностите на 
Европейския съюз в различните 
области, за да се премахне всяка 
възможност за объркване между 
правомощията на Съюза и 
правомощията на държавите-членки;

Or. ro

Изменение 40
Kinga Göncz

Предложение за резолюция
Параграф 30 a (нов)



AM\815973BG.doc 25/25 PE441.258v01-00

BG

Предложение за резолюция Изменение

30а. подчертава, че до намирането на 
най-доброто решение на въпроса с 
ресурсите е необходимо незабавно 
подобряване на съществуващия 
уебсайт;

Or. en

Изменение 41
Margrete Auken

Предложение за резолюция
Параграф 31

Предложение за резолюция Изменение

31. приветства приемането на новия 
Правилник за дейността на Парламента 
и преразглеждането на разпоредбите, 
свързани с администрирането на 
петициите; насърчава работата на 
Секретариата и представителите на 
политически групи по ревизиран
наръчник за членовете на ЕП относно 
правилата и вътрешните процедури на 
комисията по петиции, тъй като подобен 
документ не само ще помогне на 
членовете при тяхната работа, но и 
допълнително ще увеличи 
прозрачността на процеса, свързан с 
петициите;

31. приветства приемането на новия 
Правилник за дейността на Парламента 
и преразглеждането на разпоредбите, 
свързани с администрирането на 
петициите; приветства също 
ревизирания наръчник за членовете на 
ЕП относно правилата и вътрешните 
процедури на комисията по петиции, 
тъй като подобен документ не само ще 
помогне на членовете при тяхната 
работа, но и допълнително ще увеличи 
прозрачността на процеса, свързан с 
петициите;

Or. en


