
AM\903149BG.doc PE489.651v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

2011/2275(INI)

25.5.2012

ИЗМЕНЕНИЯ
1 - 14

Проектостановище
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(PE487.981v01-00)

28-ия годишен доклад относно контрола над прилагането на правото на 
Европейския съюз (2010 г.)
(2011/2275(INI))



PE489.651v01-00 2/11 AM\903149BG.doc

BG

AM_Com_NonLegOpinion



AM\903149BG.doc 3/11 PE489.651v01-00

BG

Изменение 1
Elena Băsescu

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приветства специалния раздел за 
петициите в 28-ия годишен доклад, 
както беше поискано от Парламента, в 
който Комисията представя 
категоризация на получените нови 
петиции; приветства информацията от 
Комисията, че „петициите до 
Европейския парламент доведоха до 
производства за нарушение“ в редица 
области; подчертава, че когато 
петициите не се отнасят до нарушения, 
те предоставят на Парламента и 
Комисията важна информация относно 
проблемите на гражданите;

3. приветства специалния раздел за 
петициите в 28-ия годишен доклад, 
както беше поискано от Парламента, в 
който Комисията представя 
категоризация на получените нови 
петиции; приветства информацията от 
Комисията, че „петициите до 
Европейския парламент доведоха до 
производства за нарушение“ в редица 
области; подчертава, че дори когато 
петициите не се отнасят до нарушения, 
те предоставят на Парламента и 
Комисията важна информация относно 
проблемите на гражданите;

Or. en

Изменение 2
Angelika Werthmann

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. припомня, че въпреки че Комисията 
правилно подчертава, че „задължението 
за правилното прилагане на правото на 
ЕС принадлежи на първо място на 
администрациите и съдебните власти на 
държавите членки“, гражданите и 
постоянно пребиваващите в ЕС лица 
редовно подават петиции, в които 
заявяват, че се сблъскват с реални 
пречки в опитите си да получат достъп 
до механизми за правна защита чрез 
националните съдилища и 

5. припомня, че въпреки че Комисията 
правилно подчертава, че „задължението 
за правилното прилагане на правото на 
ЕС принадлежи на първо място на 
администрациите и съдебните власти на 
държавите членки“, гражданите и 
постоянно пребиваващите в ЕС лица 
редовно подават петиции, в които 
заявяват, че се сблъскват с реални 
пречки в опитите си да получат достъп 
до механизми за правна защита чрез 
националните съдилища и 
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администрации; поради тази причина 
подчертава, че европейските 
институции също така имат основното 
задължение да разследват действията на 
държавите членки в обхвата на 
механизмите за правоприлагане и 
уреждане на спорове;

администрации; поради тази причина 
подчертава, че европейските 
институции също така имат основното 
задължение да разследват действията на 
държавите членки в обхвата на 
механизмите за правоприлагане и 
уреждане на спорове; и счита, че би 
следвало да се помисли също така за 
информационни стратегии с цел 
последващо подпомагане на 
вносителите на петиции и в самите
държави членки;

Or. de

Изменение 3
Elena Băsescu

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. посочва, че много от петициите се 
отнасят до Хартата за основните права и 
се позовават на ценностите на 
Договорите на ЕС, като свидетелстват за 
потенциално значително разминаване 
между ценностите, залегнали в 
първичното право на ЕС, и онези, 
съблюдавани от държавите членки;

7. посочва, че много от петициите се 
отнасят до Хартата за основните права и 
се позовават на ценностите на 
Договорите на ЕС, като свидетелстват за 
потенциално значително разминаване 
между ценностите, залегнали в
първичното право на ЕС, и тяхното 
съблюдаване от държавите членки;

Or. en

Изменение 4
Margrete Auken

Проектостановище
Параграф 7a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. припомня, че първоначалният 
мандат на Хартата бе да кодифицира 
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основните права, с които се ползват 
гражданите на ЕС, и че държавните 
и правителствени ръководители 
многократно са заявявали официално, 
че Хартата представлява правата на 
гражданите на ЕС; призовава всички 
държави членки да преосмислят 
необходимостта от прилагането на 
член 51 от Хартата и ги насърчава да 
заявят едностранно, че няма да 
ограничават правата на лицата въз 
основа на разпоредбите на този член в 
рамките на техните юрисдикции;

Or. en

Изменение 5
Heinz K. Becker

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. подчертава, че когато подават 
петиции до Европейския парламент, 
гражданите очакват да бъдат защитени 
от разпоредбите на Хартата, независимо 
от това в коя държава членка 
пребивават постоянно и дали се прилага
правото на ЕС; във връзка с това 
продължава да бъде загрижен, че 
гражданите се чувстват подведени 
относно действителния обхват на 
прилагане на Хартата; поради това 
счита за съществено да бъде правилно 
обяснен принципът на субсидиарност и 
да се изясни обхватът на прилагане на 
Хартата от гледна точка на Парламента;

8. подчертава, че когато подават 
петиции до Европейския парламент, 
гражданите очакват да бъдат защитени 
от разпоредбите на Хартата, независимо 
от това в коя държава членка 
пребивават постоянно и дали се прилага 
правото на ЕС; във връзка с това 
продължава да бъде загрижен, че 
гражданите се чувстват подведени 
относно действителния обхват на 
прилагане на Хартата; поради това 
счита за съществено да бъде правилно 
обяснен принципът на субсидиарност и 
да се изясни обхватът на прилагане на 
Хартата от гледна точка на Парламента 
въз основа на член 51 от Хартата;

Or. de
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Изменение 6
Elena Băsescu

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. подчертава, че когато подават 
петиции до Европейския парламент, 
гражданите очакват да бъдат защитени 
от разпоредбите на Хартата, независимо 
от това в коя държава членка 
пребивават постоянно и дали се прилага 
правото на ЕС; във връзка с това 
продължава да бъде загрижен, че 
гражданите се чувстват подведени 
относно действителния обхват на 
прилагане на Хартата; поради това 
счита за съществено да бъде правилно 
обяснен принципът на субсидиарност и 
да се изясни обхватът на прилагане на 
Хартата от гледна точка на Парламента;

8. подчертава, че когато подават 
петиции до Европейския парламент, 
гражданите могат да очакват да бъдат 
защитени от разпоредбите на Хартата, 
независимо от това в коя държава 
членка пребивават постоянно и дали се 
прилага правото на ЕС; във връзка с 
това продължава да бъде загрижен, че 
гражданите могат да се чувстват 
подведени относно действителния 
обхват на прилагане на Хартата; поради 
това счита за съществено да бъде 
правилно обяснен принципът на 
субсидиарност и да се изясни обхватът 
на прилагане на Хартата от гледна точка 
на Парламента;

Or. en

Изменение 7
Heinz K. Becker

Проектостановище
Параграф 8a (нов)

Проектостановище Изменение

8a. подчертава, че значителен дял от 
свързаните с основните права 
петиции се отнасят до свободното 
движение на хора и че — както става 
ясно от Доклада за гражданството 
на ЕС за 2010 г. — като цяло правата, 
произтичащи от гражданството на 
ЕС, представляват важна
предпоставка за пълното използване 
на възможностите на вътрешния 
пазар от страна на гражданите; 
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подчертава, че по-пълноценното
използване от страна на гражданите 
може да освободи значителния 
потенциал за растеж на вътрешния 
пазар, и поради това предвид
настоящите икономически 
предизвикателства в Европа отново 
призовава Комисията и държавите 
членки да полагат повече усилия за 
пълното и своевременно прилагане на 
правото на ЕС в тази област;

Or. de

Изменение 8
Elena Băsescu

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. в допълнение подчертава, че по 
подобен начин гражданите се чувстват 
подведени относно приложението на 
общностното право в случаите на късно 
транспониране; посочва тъжния факт, че 
гражданите, които не могат да се 
възползват от приложимо общностно 
право, защото то все още не е 
транспонирано от съответната държава 
членка, се оказват без възможност да 
използват механизъм за правна защита;

9. в допълнение подчертава, че по 
подобен начин гражданите могат да се 
чувстват подведени относно 
приложението на общностното право в 
случаите на късно транспониране; 
посочва тъжния факт, че гражданите, 
които не могат да се възползват от 
приложимо общностно право, защото то 
все още не е транспонирано от 
съответната държава членка, се оказват 
без възможност да използват механизъм 
за правна защита;

Or. en

Изменение 9
Margrete Auken

Проектостановище
Параграф 11
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Проектостановище Изменение

11. приветства поставянето на 
ударение върху ефективното 
управление на делата за нарушения чрез 
разработването и оценката на нови 
инструменти като „EU Pilot“ и CHAP 
(Challenge Handshake Authentication 
Protocol), чрез засилването на 
превантивните мерки и възможността да 
се поискат на един по-ранен етап 
финансови санкции срещу държавите 
членки в случаите на късно 
транспониране на директиви;

11. отбелязва поставянето на ударение
в доклада на Комисията върху 
ефективното управление на делата за 
нарушения чрез разработването и 
оценката на нови инструменти, като 
„EU Pilot“ и CHAP, чрез засилването на 
превантивните мерки и възможността да 
се поискат на един по-ранен етап 
финансови санкции срещу държавите 
членки в случаите на късно 
транспониране на директиви;

Or. en

Изменение 10
Margrete Auken

Проектостановище
Параграф 12

Проектостановище Изменение

12. отбелязва по-специално 
окуражаващия брой държави членки, 
които участват в проекта „EU Pilot“ (18 
до края на 2010 г.) и големия брой 
приключени дела, след като отговорът 
на съответната държава членка е бил 
оценен като приемлив (81 % от делата);
приветства приемането на първия 
доклад за оценка на „EU Pilot“ през 
март 2010 г. и настоятелно призовава 
за своевременното приемане на
бъдещи доклади за оценка, за да се 
извърши продължително оценяване на
ефективното въздействие и 
капацитета за правоприлагане на 
този нов механизъм;

12. посочва броя държави членки, които 
участват в проекта „EU Pilot“ (18 до 
края на 2010 г.), и големия брой 
приключени дела, след като отговорът 
на съответната държава членка е бил 
оценен като приемлив (81 % от делата); 
подчертава значението на 
качеството на тези оценки както по 
отношение на валидността и 
проверката на информацията, така и 
по отношение на спазването на 
общите принципи на
административното право, признати 
от Съда на Европейския съюз;

Or. en
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Изменение 11
Margrete Auken

Проектостановище
Параграф 12а (нов)

Проектостановище Изменение

12а. приветства приемането на 
първия доклад за оценка на „EU Pilot“ 
през март 2010 г. и настоятелно 
призовава за своевременното 
приемане на бъдещи доклади за 
оценка, за да се извърши 
продължително оценяване на 
ефективното въздействие и 
капацитета за правоприлагане на 
този нов механизъм; отбелязва също 
така преразгледаните насоки за 
начина, по който се осъществяват 
контактите с жалбоподателите, 
изложени в приложението към този 
доклад;

Or. en

Изменение 12
Margrete Auken

Проектостановище
Параграф 12б (нов)

Проектостановище Изменение

12б. приема поставянето на ударение 
от Комисията върху значението на 
принципите на правовата държава, 
като същевременно припомня 
съществуващото вътрешноприсъщо 
напрежение между тези принципи и 
правото на преценка, с което 
Комисията разполага, по отношение 
на воденето на производствата за 
нарушение, и че избягването на 
всякакъв вид произвол при 
прилагането на дискреционните 



PE489.651v01-00 10/11 AM\903149BG.doc

BG

правомощия изисква действително 
съответствие с общите принципи на 
добрата администрация, като 
безпристрастност, обективност и 
пропорционалност;

Or. en

Изменение 13
Margrete Auken

Проектостановище
Параграф 13

Проектостановище Изменение

13. подчертава, че гражданите остават в 
голяма степен неинформирани относно
производствата за нарушение, както е 
видно от значителния брой получени 
петиции, които се отнасят, без
вносителят на петицията да знае
това, до обстоятелства, които вече се 
разследват;

13. подчертава, че гражданите остават в 
голяма степен неинформирани по 
отношение на производствата за 
нарушение, както е видно от 
значителния брой получени петиции, 
които се отнасят, поради 
неинформираност, до обстоятелства, 
които вече се разследват; счита в 
съответствие със заключенията на 
работната група, създадена от 
комисията по правни въпроси, че 
производствата за нарушение следва 
да бъдат включени в рамките на 
разпоредбите относно добрата 
администрация въз основа на член 298 
от ДФЕС;

Or. en

Изменение 14
Heinz K. Becker

Проектостановище
Параграф 14a (нов)

Проектостановище Изменение

14a. отново заявява, че личните 
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жалби на гражданите и 
предприятията продължават да се 
признават като най-важния 
източник за установяването на 
нарушения на правото на ЕС и за 
започването впоследствие на 
производства за нарушение; поради 
това призовава за въвеждането на по-
ефективни, правно обвързващи 
административни разпоредби, които 
определят сигурно и надеждно 
процедурните отношения между 
Комисията и подаващия жалба 
гражданин или предприятие преди, по 
време и след производството за 
нарушение и чрез които би следвало 
да се засили преди всичко позицията 
на отделния жалбодател;

Or. de


