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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по петиции призовава водещата комисия по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за решение
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a) Всеки гражданин на Съюза и всяко 
физическо или юридическо лице, 
което пребивава или има седалище на 
територията на държава членка, 
имат право да отправят, 
индивидуално или съвместно с други 
граждани или лица, петиция до 
Европейския парламент, съгласно 
член 227 от ДФЕС.

Or. en

Обосновка
Правото на отправяне на петиции е гарантирано от Договора и от Хартата на 
основните права на Европейския съюз.

Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б) Всеки гражданин на Съюза и всяко 
физическо или юридическо лице, с 
пребиваване или седалище в някоя от 
държавите членки, имат право да 
отправят петиция до Европейския 
омбудсман относно случаи на лошо 
администриране в действията на 
институциите, органите, службите 
или агенциите на Съюза, с изключение 
на Съда на Европейския съюз при 
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изпълнение на неговите функции.

Or. en

Обосновка
Съгласно член 24, съображение 3 от ДФЕС и член 41 от Хартата на основните права 
на Европейския съюз всеки има право засягащите го въпроси да бъдат разглеждани от 
институциите и органите на Съюза безпристрастно, справедливо и в разумен срок.

Изменение 3

Предложение за решение
Съображение 2 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в) Хартата на основните права на 
Европейския съюз предвижда, че всяко 
лице може да се обърне към 
институциите на Съюза на един от 
официалните езици на Договорите и 
трябва да получи отговор на същия 
език.

Or. en

Обосновка
Съгласно член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

Изменение 4

Предложение за решение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Правата, присъщи на гражданството 
на Съюза, са включени в Хартата на 
основните права на Европейския съюз. 
В преамбюла на Хартата е записано, че 
Съюзът „поставя човека в центъра на 
своята дейност, като учредява 
гражданството на Съюза и създава 
пространство на свобода, сигурност и 
правосъдие“. Дял V от Хартата определя 
„права на гражданите“, включително, в 
своя член 45, правото на всеки 
гражданин на Съюза свободно да се 

(3) Правата, присъщи на гражданството 
на Съюза, са включени в Хартата на 
основните права на Европейския съюз. 
В преамбюла на Хартата е записано, че 
Съюзът „се основава на неделимите и 
универсални ценности, равенство и 
солидарност“ и „поставя човека в 
центъра на своята дейност, като 
учредява гражданството на Съюза и 
създава пространство на свобода, 
сигурност и правосъдие“. Дял V от 
Хартата определя „права на 



PA\889583BG.doc 5/14 PE480.596v01-00

BG

движи и да пребивава на територията на 
държавите членки.

гражданите“, включително, в своя член 
45, правото на всеки гражданин на 
Съюза свободно да се движи и да 
пребивава на територията на държавите 
членки. Съответно това право следва 
да бъде предоставено незабавно на 
румънските и българските граждани.

Or. en

Обосновка
Всички граждани на ЕС следва да се ползват от едни и същи права.

Изменение 5

Предложение за решение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Правото на свободно движение и 
пребиваване на територията на 
държавите членки се цени високо от 
гражданите на Съюза като централно 
индивидуално право, произтичащо от 
гражданството на Съюза. В това си 
качество то показва и утвърждава по-
добро разбиране за стойността на 
европейската интеграция, както и за 
участието на гражданите в оформянето 
на Европейския съюз. Когато изнасят 
някои аспекти на своя живот отвъд 
националните граници, като пътуват до 
други държави членки или се 
установяват в тях, гражданите осъзнават 
и се възползват от широкия кръг права, 
предоставени им съгласно правото на 
ЕС при трансгранични ситуации. Ето 
защо упражняването на правото на 
свободно движение и пребиваване 
допринася за това гражданството на 
Съюза да стане осезаема реалност във 
всекидневието на гражданите.

(8) Правото на свободно движение и 
пребиваване на територията на 
държавите членки, наред с другото, с 
цел работа или обучение, се цени 
високо от гражданите на Съюза като 
централно индивидуално право, 
произтичащо от гражданството на 
Съюза. В това си качество то показва и 
утвърждава по-добро разбиране за 
стойността на европейската интеграция, 
както и за участието на гражданите в 
оформянето на Европейския съюз.
Когато изнасят някои аспекти на своя 
живот отвъд националните граници, 
като пътуват до други държави членки 
или се установяват в тях, гражданите 
осъзнават и се възползват от широкия 
кръг права, предоставени им съгласно 
правото на ЕС при трансгранични 
ситуации. Ето защо упражняването на 
правото на свободно движение и 
пребиваване допринася за това 
гражданството на Съюза да стане 
осезаема реалност във всекидневието на 
гражданите.
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Or. en

Обосновка
Възможността за работа и обучение в друга държава членка е основно право, 
произтичащо от гражданството на Съюза.

Изменение 6

Предложение за решение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Въпреки факта, че правото на 
свободно движение и пребиваване е 
твърдо укрепено в първичното право на 
Съюза и значително развито във 
вторичното право, между приложимите 
правни норми и реалността, с която се 
сблъскват гражданите, когато искат да 
упражнят това право на практика, все 
още съществува разминаване.
Гражданите на Съюза се чувстват 
несигурни в предимствата на 
мобилността, а освен това остават и с 
впечатлението, че има твърде много 
практически пречки пред живота и 
работата в друга държава от Съюза.

(9) Въпреки факта, че правото на 
свободно движение и пребиваване е 
твърдо укрепено в първичното право на 
Съюза и значително развито във 
вторичното право, между приложимите 
правни норми и реалността, с която се 
сблъскват гражданите, когато искат да 
упражнят това право на практика, все 
още съществува разминаване.
Гражданите на Съюза се чувстват 
несигурни в предимствата на 
мобилността, а освен това остават и с 
впечатлението, че има твърде много 
практически пречки пред живота и 
работата в друга държава от Съюза и 
често са изправени пред затруднения, 
свързани с националността им, 
социалното, семейното или 
партньорското им положение, 
дължащи се на административните 
мерки, наложени им от други 
държави членки, които мерки 
противоречат на правото на Съюза.

Or. en

Обосновка
Националните администрации понякога не са достатъчно информирани относно 
съществуващите разпоредби на ЕС в областта на гражданските и социалните права. 
Необходимо е също така гражданите, които живеят в законно регистрирани 
партньорства, да бъдат добре информирани относно правата си, когато се 
преместват в друга държава членка.
.
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Изменение 7

Предложение за решение
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9a) Наред с другото, чрез програма 
„Еразъм“ се оказва силна подкрепа на 
студентската мобилност. При все 
това все още съществуват сериозни 
пречки, които се дължат най-вече на 
пропуски, свързани с взаимното 
признаване на дипломите и 
квалификациите.

Or. en

Обосновка
Гражданите редовно насочват вниманието на комисията по петиции към 
трудностите, които срещат при опитите си за признаване на своите дипломи и 
квалификации в друга държава членка.

Изменение 8

Предложение за решение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Като се има предвид, че правото на 
свободно движение подобрява 
значително живота на отделния човек, 
жизненоважно е да има възможно най-
широк достъп до информацията за 
съществуването на това право и 
условията за упражняването му. Тъй 
като всички граждани на Съюза са 
потенциални ползватели на това право, 
усилията за повишаване на 
осведомеността следва да обхванат 
цялата територия на Съюза.

(11) Като се има предвид, че правото на 
свободно движение подобрява 
значително живота на отделния човек, 
жизненоважно е да има възможно най-
широк достъп до информацията за 
съществуването на това право и 
условията за упражняването му. Тъй 
като всички граждани на Съюза и 
гражданите на трети държави, 
които пребивават законно на 
територията на държава членка, са 
потенциални ползватели на това право, 
усилията за повишаване на 
осведомеността следва да обхванат 
цялата територия на Съюза.

Or. en
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Обосновка
Работниците от  трети държави, които пребивават законно на територията на 
държава членка, следва да се ползват със същите права като гражданите на Съюза.

Изменение 9

Предложение за решение
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

13a) Гражданите на Съюза, по-
специално потенциалните мобилни 
работници в трансграничните 
райони, следва да бъдат осведомени за 
съществуването на Европейския 
портал за професионална мобилност, 
където могат да получат 
информация относно Европейските 
служби по заетостта (мрежата на 
„Eures“) и  относно целите на тази 
мрежа.

Or. en

Обосновка
Главната цел на мрежата „EURES“ е да напътства и съветва потенциалните 
мобилни работници относно възможностите за работа, условията на живот и труд 
в ЕС, трудовите права и възможностите за работа в други държави членки, по 
специално в трансграничните райони.

Изменение 10

Предложение за решение
Съображение 13 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

13б) Гражданите на Съюза следва да 
бъдат осведомени за съществуването 
и на европейски портала за 
електронно правосъдие, който 
предоставя информация относно 
съдебните системи и подобрява 
достъпа до правосъдие във всички 
държави членки на Съюза на 22 езика.

Or. en



PA\889583BG.doc 9/14 PE480.596v01-00

BG

Обосновка
Правото е главен определящ фактор за общество, което формира политическата, 
икономическата и социалната среда. Поради това е изключително важно за всеки 
гражданин да бъде запознат с приложимото право.

Изменение 11

Предложение за решение
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Провеждането през 2013 г. на 
Европейска година на гражданите ще 
предостави много своевременна 
възможност за повишаване на 
осведомеността на широката 
общественост относно правата, 
свързани с гражданството на Съюза, и 
така ще съдейства за постигане на целта 
за улеснено упражняване на правото на 
свободно движение.

(17) Провеждането през 2013 г. на 
Европейска година на гражданите ще 
предостави много своевременна 
възможност за повишаване на 
осведомеността на широката 
общественост относно правата, 
свързани с гражданството на Съюза, и 
така ще съдейства за постигане на целта 
за улеснено упражняване на правото на 
свободно движение, по-специално като 
осигури участието на представители 
на гражданското общество, 
включително неправителствените и 
местните организации.

Or. en

Обосновка
Гражданското общество е гласът на народа и неговото ефективно участие е 
наложително за напредъка и развитието.

Изменение 12

Предложение за решение
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Основната отговорност за 
повишаване на осведомеността на 
гражданите относно правата им като 
граждани на Съюза е на държавите 
членки; действията на равнището на 
Съюза са допълнение и добавка към 
националните мерки в това отношение, 
както се подчертава в политическата 

(22) Основната отговорност за 
повишаване на осведомеността на 
гражданите относно правата им като 
граждани на Съюза е на държавите 
членки; действията на равнището на 
Съюза са допълнение и добавка към 
националните, регионалните и 
местните мерки в това отношение, 
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декларация „Да общуваме на тема 
Европа в партньорство“, подписана на 
22.10.2008 г. от Европейския парламент, 
Съвета и Комисията.

както се подчертава в политическата 
декларация „Да общуваме на тема 
Европа в партньорство“, подписана на 
22.10.2008 г. от Европейския парламент, 
Съвета и Комисията.

Or. en

Обосновка
Действията на регионално и местно равнище могат да играят ключова роля ако 
информацията е нужно да достига до възможно най-широка публика.

Изменение 13

Предложение за решение
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Финансиране от Съюза за дейности, 
различни от финансираните по бюджета 
на Европейската година, може да бъде 
предоставено чрез съществуващи 
програми на Съюза или от 
Структурните фондове, по-специално по 
програмите „Европа за гражданите“ и
„Основни права и гражданство“,

(25) Финансиране от Съюза за дейности, 
различни от финансираните по бюджета 
на Европейската година, може да бъде 
предоставено чрез съществуващи 
програми на Съюза или от 
Структурните фондове, по-специално по 
програмите „Европа за гражданите“ и
„Основни права и гражданство“, 
програмата „Еразъм“ и 
инициативата „Младежта в 
движение“.

Or. en

Обосновка
Програмите за образование и обучение, които позволяват на младите хора да учат и 
работят в чужбина, им помагат да добият по-ясна представа за това какво е да си 
европейски гражданин. Освен това, много работодатели високо оценяват такъв 
престой в чужбина, което увеличава възможностите за наемане на работа на 
младите хора и техните професионални перспективи.

Изменение 14

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

- да повиши осведомеността на - да повиши осведомеността на 
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гражданите на Съюза за това как реално 
могат да се възползват от правата и 
политиките на Съюза, докато живеят в 
друга държава членка, и да насърчи 
активното им участие в граждански 
форуми за политиките и проблемите на 
Съюза;

гражданите на Съюза за това как реално 
могат да се възползват от правата и 
политиките на Съюза, докато живеят в 
друга държава членка, наред с другото, 
с цел работа или обучение, и да 
насърчи активното им участие в 
граждански форуми за политиките и 
проблемите на Съюза, но също така и 
да насочат вниманието им към все 
още съществуващите пречки за 
упражняването на тези права;

Or. en

Обосновка
Свободното движение на хора е основно право и включва правото на гражданите на 
Европейския съюз на работа, обучение или живот  в държава членка по техен избор, 
но все още може да бъдат срещнати и пречки.

Изменение 15

Предложение за решение
Член 2 – параграф 2 – точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- да разработи по-добра мрежа от 
информационни ресурси и  ефективна 
комуникация, включително 
интерактивни инструменти и 
предоставяне на информация на 
всички езици на Съюза относно 
политиките, приети на равнището 
на Съюза, и последствията им върху 
личния и професионалния живот на 
хората;

Or. en

Обосновка
По-добрите инструменти за комуникация и мрежова технология ще улеснят достъпа 
на гражданите на Европейския съюз до информацията относно техните права и ще 
подобрят тяхната гъвкавост.
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Изменение 16

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

- кампании за информация, обучение и 
повишаване на осведомеността, 
насочени към широката общественост и 
по-конкретно дефинирани групи;

- кампании за информация, обучение и 
повишаване на осведомеността, 
насочени към широката общественост и 
по-конкретно дефинирани групи, в 
сътрудничество с представители на 
гражданското общество, 
включително неправителствени и 
местни организации; на местно, 
регионално и национално равнище;

Or. en

Обосновка
Гражданското общество е гласът на народа и неговото ефективно участие е 
наложително за напредъка и развитието.

Изменение 17

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

- конференции и прояви за насърчаване 
на дебата и повишаване на 
осведомеността за значението и ползите 
от правото на свободно движение и 
пребиваване и, в по-общ план, за 
правата на гражданите като граждани на 
Съюза;

- конференции и прояви за насърчаване 
на дебата и повишаване на 
осведомеността за значението и ползите 
от правото на свободно движение и 
пребиваване и, в по-общ план, за 
правата на гражданите като граждани на 
Съюза, включително правата на 
гражданите на трети държави, 
които пребивават законно на 
територията на държава членка;

Or. en

Обосновка
Работниците от трети държави, които пребивават законно на територията на 
държава членка, следва да се ползват със същите права като гражданите на Съюза.
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Изменение 18

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

- укрепване на ролята и популярността 
на „Europe Direct“ и на уебпортала
„Вашата Европа“ като ключови 
елементи на една комплексна 
информационна система за правата на 
гражданите на Съюза;

- укрепване на ролята и популярността 
на „Europe Direct“, на мрежата 
„Eures“ и на уебпортала „Вашата 
Европа“ като ключови елементи на една 
комплексна информационна система за 
правата на гражданите на Съюза;

Or. en

Обосновка
Главната цел на мрежата „EURES“ е да напътства и съветва потенциалните 
мобилни работници относно възможностите за работа, условията на живот и труд 
в ЕС, трудовите права и възможностите за работа в други държави членки, по 
специално в трансграничните райони.

Изменение 19

Предложение за решение
Член 3 – параграф 1 – тире 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

- засилване на ролята и популярността 
на инструментите за разрешаване на 
проблеми, като SOLVIT, с цел да се 
даде възможност на гражданите на 
Съюза да използват по-добре своите 
права и да ги да защитават.

- засилване на ролята и популярността 
на инструментите за разрешаване на 
проблеми, като SOLVIT, и тези на 
комисията по петиции на 
Европейския парламент и на 
Европейския омбудсман, с цел да се 
даде възможност на гражданите на 
Съюза да използват по-добре своите 
права и да ги да защитават.

Or. en

Обосновка
Правото на отправяне на петиции е гарантирано от Договора и от Хартата на 
основните права на Европейския съюз и всеки гражданин на Съюза може да сезира 
Европейския омбудсман за случаи на лошо администриране в действията на 
институциите на Съюза.
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Изменение 20

Предложение за решение
Член 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Бюджет
Финансовият пакет за дейностите, 
които ще се проведат през 2013 г. -
Европейската година на гражданите, 
възлиза на 5 милиона евро.

Or. en

Обосновка
Подходящият бюджет е от основно значение за  постигането на целите на 
предложението.


