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Изменение 14
Heinz K. Becker

Предложение за регламент
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 19, параграф 2, 
член 21, параграф 2, член 114, член 168, 
член 169 и член 197 от него,

като взеха предвид Договора за 
Европейския съюз, и по-специално 
член 9 от него, и Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално членове 8 и 10, член 19, 
параграф 2, член 21, параграф 2, 
член 114, член 168, член 169 и член 197 
от него,

Or. de

Изменение 15
Heinz K. Becker

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Европейският съюз е основан на 
принципите на свобода, демокрация, 
зачитане на правата на човека и 
основните свободи и на принципа на 
правовата държава, които са общи за 
всички държави членки. Всеки 
гражданин на Съюза разполага с 
правата, предоставени му по Договора. 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, която с влизането в 
сила на Договора от Лисабон придоби 
правнообвързващ характер в целия 
Съюз, отразява основните права и 
свободи на лицата в Съюза. Тези права 
трябва да бъдат популяризирани и 
спазвани, ако желаем те да се превърнат 
в реалност. Трябва да се гарантира 
пълноценното упражняване на тези 

(1) Европейският съюз е основан на 
принципите на свобода, демокрация, 
зачитане на правата на човека и 
основните свободи и на принципа на 
правовата държава, които са общи за 
всички държави членки. Всеки 
гражданин на Съюза разполага с 
правата, предоставени му по Договора. 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, която с влизането в 
сила на Договора от Лисабон придоби 
правнообвързващ характер в целия 
Съюз, отразява основните права и 
свободи на лицата в Съюза. Тези права 
трябва да бъдат надлежно 
оповестявани, популяризирани и 
спазвани, ако желаем те да се превърнат 
в реалност. Трябва да се гарантира 
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права, а всички пречки за това — да 
бъдат премахнати.

пълноценното упражняване на тези 
права, а всички пречки за това — да 
бъдат премахнати.

Or. de

Изменение 16
Willy Meyer

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) както се заявява в преамбюла на 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, Съюзът се основава 
на неделимите и универсални 
ценности на човешко достойнство, 
свобода, равенство и солидарност, 
които са от фундаментално значение 
за упражняването на 
гражданството.

Or. es

Изменение 17
Tatjana Ždanoka

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Активното гражданство е 
условие за развитието на истинско 
европейско политическо 
пространство, което само по себе си е 
условие за дългосрочната 
легитимност на Съюза, поради което 
гражданските организации и 
инициативи заслужават особена 
подкрепа.
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Or. en

Изменение 18
Willy Meyer

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Гражданите трябва да могат да 
упражняват пълноценно правата, 
произтичащи от гражданството на 
Съюза. Те следва да могат да 
упражняват правото си да се движат и 
да пребивават свободно на територията 
на Съюза, правото си да гласуват и да 
бъдат избирани в изборите за 
Европейския парламент и в местните 
избори, правото си на консулска закрила 
и правото си на петиция до Европейския 
парламент. Те следва да бъдат 
спокойни, когато живеят, пътуват или 
работят в друга държава членка, 
бидейки уверени, че правата им са 
защитени, независимо от това на къде в 
Съюза се намират.

(3) Гражданите трябва да могат да 
упражняват пълноценно правата, 
произтичащи от гражданството на 
Съюза. Те следва да могат да 
упражняват правото си да се движат и 
да пребивават свободно на територията 
на Съюза, правото си да гласуват и да 
бъдат избирани в изборите за 
Европейския парламент и в местните 
избори, правото си на консулска закрила 
и правото си на петиция до Европейския 
парламент. Следва да бъдат 
защитавани тяхното право на 
социална осигуреност и на участие в 
профсъюзи, като то не трябва да бъде 
разбирано от работодателите като 
възможност за дъмпинг по 
отношение на заплащането и 
социалните придобивки. Те следва да 
бъдат спокойни, когато живеят, пътуват 
или работят в друга държава членка, 
бидейки уверени, че правата им са 
защитени, независимо от това на къде в 
Съюза се намират.

Or. es

Изменение 19
Elena Băsescu

Предложение за регламент
Съображение 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Гражданите трябва да могат да 
упражняват пълноценно правата, 
произтичащи от гражданството на 
Съюза. Те следва да могат да 
упражняват правото си да се движат и 
да пребивават свободно на територията 
на Съюза, правото си да гласуват и да 
бъдат избирани в изборите за 
Европейския парламент и в местните 
избори, правото си на консулска закрила 
и правото си на петиция до Европейския 
парламент. Те следва да бъдат 
спокойни, когато живеят, пътуват или 
работят в друга държава членка, 
бидейки уверени, че правата им са 
защитени, независимо от това на къде в 
Съюза се намират.

(3) Гражданите трябва да могат да 
упражняват пълноценно правата, 
произтичащи от гражданството на 
Съюза. Те следва да могат да 
упражняват правото си да се движат и 
да пребивават свободно на територията 
на Съюза, правото си да гласуват и да 
бъдат избирани в изборите за 
Европейския парламент и в местните 
избори в държавата, в която 
пребивават, правото си на консулска 
закрила и правото си на петиция до 
Европейския парламент. Те следва да 
бъдат спокойни, когато живеят, пътуват 
или работят в друга държава членка, 
бидейки уверени, че правата им са 
защитени, независимо от това на къде в 
Съюза се намират.

Or. en

Изменение 20
Jarosław Leszek Wałęsa

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Гражданите трябва да могат да 
упражняват пълноценно правата, 
произтичащи от гражданството на 
Съюза. Те следва да могат да 
упражняват правото си да се движат и 
да пребивават свободно на територията 
на Съюза, правото си да гласуват и да 
бъдат избирани в изборите за 
Европейския парламент и в местните 
избори, правото си на консулска закрила 
и правото си на петиция до Европейския 
парламент. Те следва да бъдат 
спокойни, когато живеят, пътуват или 
работят в друга държава членка, 

(3) Гражданите на ЕС трябва да могат 
да упражняват пълноценно правата, 
произтичащи от гражданството на 
Съюза. Те следва да могат да 
упражняват правото си да се движат и 
да пребивават свободно на територията 
на Съюза, правото си да гласуват и да 
бъдат избирани в изборите за 
Европейския парламент и в местните 
избори, правото си на консулска закрила 
и правото си на петиция до Европейския 
парламент. Те следва да бъдат 
спокойни, когато живеят, пътуват или 
работят в друга държава членка, 
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бидейки уверени, че правата им са 
защитени, независимо от това на къде в 
Съюза се намират.

бидейки уверени, че правата им са 
защитени, независимо от това на къде в 
Съюза се намират.

Or. en

Изменение 21
Heinz K. Becker

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Гражданските и организациите 
на гражданското общество следва да 
бъдат по-добре осведомени за 
техните основни политически права 
и насърчавани да ги упражняват по-
често така, че да защитават 
интересите си в Съюза. 
Насърчаването на гражданите да 
играят по-активна роля в процеса на 
демокрация на равнище ЕС ще засили 
европейското гражданско общество и 
ще благоприятства развитието на 
европейска общественост.

Or. de

Изменение 22
Jarosław Leszek Wałęsa

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Гражданите и предприятията трябва 
също така да се възползват пълноценно 
от вътрешния пазар. Потребителите 
следва да могат да се възползват от 
правата, произтичащи от 
законодателството за защита на 

(4) Гражданите и предприятията на ЕС 
трябва също така да се ползват 
пълноценно от вътрешния пазар. 
Потребителите следва да могат да се 
възползват от правата, произтичащи от 
законодателството за защита на 
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потребителите, а на предприятията 
следва да се оказва подкрепа за 
упражняване на свободата на стопанска 
инициатива на вътрешния пазар 
Развитието на законодателните 
инструменти в областта на договорното 
право и правото за защита на 
потребителите предлага практически 
решения на предприятията и 
потребителите за справяне с 
трансграничните проблеми, като то има 
за цел да им предостави по-голям избор 
и да намали разходите по сключване на 
договори с партньори в друга държава 
членка, като същевременно на 
потребителите се осигури висока степен 
на защита.

потребителите, а на предприятията 
следва да се оказва подкрепа за 
упражняване на свободата на стопанска 
инициатива на вътрешния пазар 
Развитието на законодателните 
инструменти в областта на договорното 
право и правото за защита на 
потребителите предлага практически 
решения на предприятията и 
потребителите за справяне с 
трансграничните проблеми, като то има 
за цел да им предостави по-голям избор 
и да намали разходите по сключване на 
договори с партньори в друга държава 
членка, като същевременно на 
потребителите се осигури висока степен 
на защита.

Or. en

Изменение 23
Willy Meyer

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Законодателството на ЕС в 
областта на свободното движение на 
хора не трябва да се използва от 
държавите членки за дискриминация 
срещу работниците мигранти и 
техните семейства. Съюзът трябва 
да гарантира, че тези работници 
получават равно третиране по 
отношение на данъчното облагане, 
социалните придобивки и достъпа до 
образование и жилище.

Or. es

Изменение 24
Elena Băsescu
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Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Насилието срещу жените във 
всичките си форми представлява 
нарушаване на основните права и 
сериозна опасност за здравето. Такова 
насилие съществува навсякъде в Съюза, 
поради което за справянето с него са 
необходими съгласувани действия. 
Предприемането на действия за борба с 
насилието срещу жените допринася за 
насърчаването на равенството между 
жените и мъжете.

(7) Насилието срещу жените във 
всичките си форми представлява 
нарушаване на основните права и 
сериозна опасност за здравето. Такова 
насилие съществува навсякъде в Съюза, 
поради което за справянето с него са 
необходими съгласувани действия. 
Предприемането на действия за 
предотвратяване и борба с насилието 
срещу жените допринася за 
насърчаването на равенството между 
жените и мъжете.

Or. en

Изменение 25
Heinz K. Becker

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В съответствие с член 3, параграф 3 
от Договора за Европейския съюз 
Съюзът следва да насърчава защитата на 
правата на детето, като същевременно 
се бори с дискриминацията. Децата са 
уязвими, по-специално тези, които 
живеят в бедност или страдат от 
социално изключване, имат увреждане 
или се намират в особено положение, 
което ги излага на опасност. Следва да 
бъдат предприети действия за 
насърчаване на правата на детето и в 
подкрепа на защитата на децата от 
понасяне на вреди и насилие, които 
представляват опасност за тяхното 
физическо или психическо здраве.

(8) В съответствие с член 3, параграф 3 
от Договора за Европейския съюз 
Съюзът следва да насърчава защитата на 
правата на детето, като същевременно 
се бори с дискриминацията. Децата са 
уязвими, по-специално тези, които 
живеят в бедност или страдат от 
социално изключване, имат увреждане 
или се намират в особено положение, 
което ги излага на опасност. Следва да 
бъдат предприети действия за 
насърчаване на правата на детето и в 
подкрепа на защитата на децата от 
понасяне на вреди и насилие и всякакво 
нарушаване на тяхната лична 
неприкосновеност, които 
представляват опасност за тяхното 
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физическо или психическо здраве, и 
които поради нежелани тенденции в 
модерната технология за 
комуникации придобиха по-
разнообразни форми и се затрудни 
тяхната идентификация.

Or. de

Изменение 26
Elena Băsescu

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В съответствие с член 3, параграф 3 
от Договора за Европейския съюз 
Съюзът следва да насърчава защитата на 
правата на детето, като същевременно 
се бори с дискриминацията. Децата са 
уязвими, по-специално тези, които 
живеят в бедност или страдат от 
социално изключване, имат увреждане 
или се намират в особено положение, 
което ги излага на опасност. Следва да 
бъдат предприети действия за 
насърчаване на правата на детето и в 
подкрепа на защитата на децата от 
понасяне на вреди и насилие, които 
представляват опасност за тяхното 
физическо или психическо здраве.

(8) В съответствие с член 3, параграф 3 
от Договора за Европейския съюз 
Съюзът следва да насърчава защитата на 
правата на детето, като същевременно 
се бори с дискриминацията. Децата са 
уязвими, по-специално тези, които 
живеят в бедност или страдат от 
социално изключване, имат увреждане 
или се намират в особено положение, 
което ги излага на опасност. Следва да 
бъдат предприети действия за 
насърчаване и закрила на правата на 
детето и в подкрепа на защитата на 
децата от понасяне на вреди и насилие, 
които представляват опасност за 
тяхното физическо или психическо 
здраве.

Or. en

Изменение 27
Heinz K. Becker

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Не на последно място в 
контекста на настоящите 
демографски тенденции, следва да се 
положат усилия за борба с всички 
форми за дискриминация въз основа на 
възраст, независимо дали срещу млади 
или по-възрастни хора. Най-добрият 
начин за борба с този вид 
дискриминация, който лишава 
нашето общество от значителен 
източник на социално, икономическо 
и интелектуален човешки капитал, 
би бил дългосрочен план чрез мерки за 
насърчаване на солидарността между 
поколенията, както се изисква от 
Съюза по силата на член 3, параграф 3 
от Договора за Европейския съюз.

Or. de

Изменение 28
Elena Băsescu

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) В съобщенията на Комисията, 
озаглавени „Преглед на бюджета на
ЕС“12 и „Бюджет за стратегията „Европа 
2020““, се подчертава значението на 
целенасоченото финансиране на 
дейности с ясна европейска добавена 
стойност, т.е. когато намесата на Съюза 
може да придаде допълнителна 
стойност в сравнение със 
самостоятелните действия на държавите 
членки. Действията, уредени с 
настоящия регламент, следва да 
допринасят за изграждането на взаимно 
доверие между държавите членки чрез 
засилване на трансграничното 

(13) В съобщенията на Комисията, 
озаглавени „Преглед на бюджета на 
ЕС“12 и „Бюджет за стратегията „Европа 
2020“, се подчертава значението на 
целенасоченото финансиране на 
дейности с ясна европейска добавена 
стойност, т.е. когато намесата на Съюза 
може да придаде допълнителна 
стойност в сравнение със 
самостоятелните действия на държавите 
членки. Действията, уредени с 
настоящия регламент, следва да 
допринасят за изграждането на взаимно 
доверие между държавите членки чрез 
засилване на трансграничното 



PE489.636v01-00 12/21 AM\903053BG.doc

BG

сътрудничество, изграждане на мрежи 
от контакти и постигане на правилно, 
съгласувано и последователно 
прилагане на правото на Съюза. 
Дейностите по финансиране следва 
също така да допринесат за постигането 
на действително и по-добро познаване 
на правото и политиките на Съюза от 
всички заинтересовани страни и да 
предоставят солидна аналитична основа 
за подкрепа и развитие на 
законодателството и политиките на 
Съюза. Намесата на Съюза дава 
възможност тези действия да се 
провеждат повсеместно в целия Съюз и 
да се постигат икономии от мащаба. 
Освен това Европейският съюз е в по-
добра позиция от държавите членки от 
гледна точка на намирането на решения 
за трансграничните ситуации и на 
предоставянето на европейска 
платформа за взаимно обучение.

сътрудничество, изграждане на мрежи 
от контакти и постигане на правилно, 
съгласувано и последователно 
прилагане на правото на Съюза. 
Дейностите по финансиране следва 
също така да допринесат за постигането 
на действително и по-добро познаване 
на правото и политиките на Съюза от 
всички заинтересовани страни и да 
предоставят солидна аналитична основа 
за подкрепа и развитие на 
законодателството и политиките на 
Съюза, както и за тяхното прилагане 
и правилно изпълнение. Намесата на 
Съюза дава възможност тези действия 
да се провеждат повсеместно в целия 
Съюз и да се постигат икономии от 
мащаба. Освен това Европейският съюз 
е в по-добра позиция от държавите 
членки от гледна точка на намирането 
на решения за трансграничните 
ситуации и на предоставянето на 
европейска платформа за взаимно 
обучение.

Or. en

Изменение 29
Elena Băsescu

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общата цел на програмата е да 
допринесе за създаването на 
пространство, в което правата на 
лицата, заложени в Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
и в Хартата на основните права на 
Европейския съюз, се насърчават и 
защитават.

Общата цел на програмата е да 
допринесе за създаването на 
пространство, в което правата на 
лицата, заложени в Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
и в Хартата на основните права на 
Европейския съюз, се зачитат изцяло, 
насърчават и защитават.

Or. en
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Изменение 30
Heinz K. Becker

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) принос за укрепване на 
упражняването на правата, 
произтичащи от гражданството на 
Съюза;

a) принос за подобряване на знанието 
и повишаване на осведомеността за
правата, произтичащи от гражданството 
на Съюза, като се насърчават 
гражданите по-често да ги 
упражняват;

Or. de

Изменение 31
Tatjana Ždanoka

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) принос за укрепване на 
упражняването на правата, произтичащи 
от гражданството на Съюза;

a) принос за укрепване на 
упражняването на правата, произтичащи 
от гражданството на Съюза и 
насърчаване на активното 
гражданство;

Or. en

Изменение 32
Michael Cashman

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) насърчаване на ефективното б) насърчаване на ефективното 
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прилагане на принципите на 
недискриминация, основана на пол, раса 
или етническа принадлежност, религия 
или убеждения, увреждане, възраст или
сексуална ориентация, включително на 
равенството между жените и 
мъжете и правата на лицата с 
увреждания и на възрастните хора;

прилагане на принципите на 
недискриминация, основана на пол, раса 
или етническа принадлежност, религия 
или убеждения, увреждане, възраст и 
равенство по отношение на 
сексуалната ориентация;

Or. en

Изменение 33
Jarosław Leszek Wałęsa

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) насърчаване на ефективното 
прилагане на принципите на 
недискриминация, основана на пол, раса 
или етническа принадлежност, религия 
или убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация, включително на 
равенството между жените и мъжете и 
правата на лицата с увреждания и на 
възрастните хора;

б) насърчаване на ефективното 
прилагане на принципите на 
недискриминация, основана на пол, раса 
или етническа принадлежност, религия 
или убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация, включително на 
равенството между жените и мъжете и 
правата на лицата с увреждания и на 
възрастните хора, както и борба с 
всички форми на екстремизъм;

Or. en

Изменение 34
Heinz K. Becker

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) насърчаване на ефективното 
прилагане на принципите на 
недискриминация, основана на пол, раса 
или етническа принадлежност, религия 

б) насърчаване на ефективното 
прилагане на принципите на 
недискриминация, основана на пол, раса 
или етническа принадлежност, религия 
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или убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация, включително на 
равенството между жените и мъжете и 
правата на лицата с увреждания и на 
възрастните хора;

или убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация, включително на 
равенството между жените и мъжете и 
правата на лицата с увреждания и на 
възрастните хора на основата на 
солидарността между поколенията;

Or. de

Изменение 35
Elena Băsescu

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) насърчаване на ефективното 
прилагане на принципите на 
недискриминация, основана на пол, раса 
или етническа принадлежност, религия 
или убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация, включително на 
равенството между жените и мъжете и 
правата на лицата с увреждания и на 
възрастните хора;

б) насърчаване на ефективното 
прилагане на принципите на 
недискриминация, основана на пол, раса 
или етническа принадлежност, 
националност, религия или убеждения, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация, включително на 
равенството между жените и мъжете и 
правата на лицата с увреждания и на 
възрастните хора;

Or. en

Изменение 36
Michael Cashman

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) превенция и борба с насилието 
срещу жените, децата и младите 
хора, както и с  всички видове 
престъпления и насилие на омраза, и 
оказване на подкрепа на жертвите и 
рисковите групи;
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Or. en

Изменение 37
Michael Cashman

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1 – буква бб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) борба с всички форми на 
нетърпимост и дискриминация въз 
основа на пол, расов или етнически 
произход, религия или убеждения, 
увреждания, възраст или сексуална 
ориентация;

Or. en

Изменение 38
Мария Неделчева

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква д б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ea) предоставяне на работниците от 
всички страни членки на равни права 
на конкуренция и на достъп до 
трудовия пазар на Съюза, 
произтичащи от принципа на 
равенство, недискриминация, 
солидарност и свободно движение в 
рамките на Съюза на всички негови 
граждани;

Or. bg

Изменение 39
Jarosław Leszek Wałęsa

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. съсредоточаване върху 
осъществяването на по-добра и 
подходящо финансирана комуникация 
както на национално, така и на 
местно равнище.

Or. en

Изменение 40
Jarosław Leszek Wałęsa

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. идентифициране и премахване на 
пречките и бариерите, ограничаващи 
достъпа на лицата с увреждания да 
се ползват от правата си на 
граждани на ЕС.

Or. en

Изменение 41
Elena Băsescu

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Показателите за измерване на 
степента на постигане на посочените в 
параграф 1 цели са, inter alia, 
европейското възприятие за спазването, 
упражняването и прилагането на тези 
права и броят жалби.

2. Показателите за измерване на 
степента на постигане на посочените в 
параграф 1 цели са, inter alia, 
европейското възприятие за спазването, 
упражняването и прилагането на тези 
права, както и броят и предметът на
жалбите, които се отнасят до 
случаи на неоказана защита на 
съответните права.
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Or. en

Изменение 42
Elena Băsescu

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) повишаване на обществената 
осведоменост и познания за правото и 
политиките на Съюза;

a) повишаване на обществената 
осведоменост и познания за правото и 
политиките на Съюза, включително на 
равнище местни общности и 
граждани;

Or. en

Изменение 43
Tatjana Ždanoka

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подкрепа за прилагането на правото и 
политиките на Съюза в държавите 
членки;

б) подкрепа за прилагането на правото и 
политиките на Съюза в държавата 
членка и насърчаване на прилагането 
и спазването на основните права в 
обхвата на правото на ЕС, по-
специално чрез подкрепа на 
организациите на гражданското 
общество;

Or. en

Изменение 44
Elena Băsescu

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) насърчаване на транснационалното 
сътрудничество и изграждане на 
взаимно познаване и взаимно доверие 
сред всички участващи заинтересовани 
страни;

в) насърчаване на транснационалното 
сътрудничество и изграждане на 
взаимно познаване и взаимно доверие 
сред всички участващи заинтересовани 
страни в т.ч. на регионално и местно 
равнище;

Or. en

Изменение 45
Heinz K. Becker

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) дейности за взаимно обучение, 
сътрудничество, повишаване на 
осведомеността и разпространение на 
резултати, като например установяване 
и обмен на добри практики, новаторски 
подходи и натрупан опит, организиране 
на партньорски оценки и взаимни 
обучения; организиране на конференции 
и семинари; организиране на кампании 
за повишаване на осведомеността и 
информиране, медийни кампании и 
мероприятия, в това число 
институционална комуникация във 
връзка с политическите приоритети на 
Европейския съюз; изготвяне и 
публикуване на материали за 
разпространение на информация за 
програмата, както и за резултатите от 
нея; разработване, експлоатация и 
поддръжка на системи и инструменти, 
използващи информационни и 
комуникационни технологии;

в) дейности за взаимно обучение, 
сътрудничество, повишаване на 
осведомеността и разпространение на 
резултати, като например установяване 
и обмен на добри практики, новаторски 
подходи и натрупан опит, организиране 
на партньорски оценки и взаимни 
обучения; организиране на конференции 
и семинари; организиране на кампании 
за повишаване на осведомеността и 
информиране, медийни кампании и 
мероприятия, в това число 
институционална комуникация във 
връзка с политическите приоритети на 
Европейския съюз, особено под 
формата на сътрудничество с 
организациите на обществените 
средства за масова информация; 
изготвяне и публикуване на материали 
за разпространение на информация за 
програмата, както и за резултатите от 
нея; разработване, експлоатация и 
поддръжка на системи и инструменти, 
използващи информационни и 
комуникационни технологии, както и 
присъствие в интернет, в т.ч. 
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съответните уебстраници, 
платформи, блогове или използването 
на Уеб 2.0 (Web 2.0);

Or. de

Изменение 46
Tatjana Ždanoka

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) подкрепа за дейностите на НПО и 
други организации, действащи в тази 
област, включително ключови мрежи 
на европейско равнище, в 
преследването на общите и 
конкретни цели, изложени в членове 3 
и 4;

Or. en

Изменение 47
Michael Cashman

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Всяка конкретна цел на 
програмата получава балансирано и 
справедливо годишното разпределение 
на средства и трябва да осигури 
достатъчно пари за покриване на 
всички цели за всяка година от 
програмата. За всяка конкретна цел 
се определя индикативно 
разпределение на средствата.

Or. en
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Изменение 48
Michael Cashman

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Неправителствените 
организации, които получават 
финансиране за извършване на 
дейности, попадащи в обхвата на 
целите на програмата, трябва да 
получават указания за 
продължителността и 
предвидимостта на годишното 
разпределение на средства, които те 
ще получават за всяка следваща 
година.

Or. en


