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ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
ИЗСЛУШВАНЕ

ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА КРИЗАТА ВЪРХУ ЕВРОПЕЙСКИТЕ 
ГРАЖДАНИ

И ЗАСИЛВАНЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНОТО УЧАСТИЕ 
В УПРАВЛЕНИЕТО НА СЪЮЗА 

(Петиция 133/2012 и други)

Вторник, 24 септември 2013 г., 9.30–12.30 ч.

Брюксел

Зала JAN 4Q1

Гражданите и постоянно пребиваващите лица в Европейския съюз побързаха да отправят 
петиции до Европейския парламент и да изразят своето възмущение и своите опасения във 
връзка с преодоляването на въздействието на икономическата криза върху тяхното 
ежедневие.  В допълнение към информацията, която тези петиции предоставят относно 
личното въздействие на бюджетните ограничения върху техните права, някои петиции бяха 
по-ориентирани към бъдещето и търсеха по-широко участие на гражданското общество, 
тъй като се приближаваме към избори за Европейски парламент и след провеждането им —
към предлагане на вероятна нова Конвенция относно бъдещото управление на Европа.
В този контекст и след пълно разискване в комисията по петиции, в което заслужава да се 
отбележи участието на представители на Европейското движение, Съюза на европейските 
федералисти и Младите европейски федералисти, беше взето решение да се организира много 
по-широко изслушване, на което да бъдат поканени граждански сдружения и вносители на 
петиции от цяла Европа за участие, наред с някои изтъкнати вещи лица и коментатори.
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Легитимността и отчетността са в основата на демокрацията. Въпреки това 
икономическата криза открои ясна липса на ефективно и правилно управление на европейско 
ниво.  Правителствата често изглеждат безсилни, когато се сблъскват със силата на 
глобалните финансови пазари. Това също показа, че в днешно време, въпреки многобройните 
опити за справяне с този проблем на ниво ЕС и на други нива, включително Г-8 и Г-20, следва 
да се предприемат по-подходящи мерки на европейско равнище за насърчаване на спазването и 
защита на правата на гражданите, които са все по-уязвими.
За да се справи с предизвикателствата на бъдещето, Европа се нуждае от надеждно, 
прозрачно и отговорно икономическо управление.

1. Въведение и приветствено слово: 
Ерминия Мацони, председател на комисията по петиции    

2. ЗАЩО ? 
Икономическата криза и политиката на строги ограничения доведоха 
до тежка социална криза в Европа и до риск от подкопаване на 
социалните права на гражданите (член 3, параграф 3 от Договора за 
ЕС). Европа трябва да постави гражданите на първо място и да 
работи за тяхното благоденствие. 

Оратори:   Адриана Черетели – Sole 24 Ore, Енрике Сербето – ABC

Вносители на петиции:
Петиция 1698/2012, внесена от T. P., с гръцко гражданство, относно предполагаемо 
нарушение на член 28 от Хартата на основните права на ЕС

Петиция 1255/2012, внесена от M. Анхелес Мартинес Кастелс, с испанско гражданство, 
от името на Dempeus per la Salut Pública, относно намаляване на обществените разходи в 
секторите на здравеопазването в Каталония и Испания

Петиция 0949/2012, внесена от Хуан Кампусано Касас, с испанско гражданство, 
подкрепена от 6 подписа, относно злоупотреби при продажбата на финансови 
инструменти на клиенти на спестовна банка

3. КАКВО ? 
Европейско икономическо управление и обща икономическа политика, 
както и фискална солидарност и бюджетна координация?

Оратори:  проф. Елена Карлети, Università Bocconi- Европейски университет във 
Флоренция, Elena Flores, Director DG ECFIN-European Commission, Полин Жесан, 
председател на Млади федералисти

Вносители на петиции:
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Петиция 1125/2011, внесена от Теодорос Питикарис, с гръцко гражданство, относно 
твърдение за нарушение на законодателството на ЕС от страна на Европейската 
комисия и Европейската централна банка в рамките на тройката

Петиция 0591/2012, внесена от Янез Вук, със словенско гражданство, относно 
финансовата криза

4. КАК ?
Чрез доразвиване на актуалните постижения, консолидирането им и 
достигането до нова качествена крачка напред към договорни промени 
посредством конвенция, стартирана по инициатива на ЕП съгласно 
член 48, параграф 2 от Договора  за ЕС и в тесни връзки с 
гражданското общество 

Оратори: членовете на ЕП: Йо Лайнен, Андрю Дъф, Гералд Хефнер, 
вносители на петиции


