
PA\901996BG.doc PE487.768v03-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

2011/0344(COD)

14.5.2012

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по петиции

на вниманието на комисия по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета за създаване на програма „Права и гражданство“ за периода 
2014—2020 година
(COM(2011)0758 – C7-0438/2011 – 2011/0344(COD))

Докладчик по становище: Adina-Ioana Vălean



PE487.768v03-00 2/9 PA\901996BG.doc

BG

PA_Legam



PA\901996BG.doc 3/9 PE487.768v03-00

BG

КРАТКА ОБОСНОВКА

Програмата „Права и гражданство 2014—2020“ е приемник на три досегашни 
програми: „Основни права и гражданство“, „Дафне III“ и разделите „Недопускане на 
дискриминация и насърчаване на многообразието“ и „Равенство между половете“ на 
Програмата за заетост и социална солидарност („ПРОГРЕС“).

Програмата следва да насърчава правата, произтичащи от европейското гражданство, 
принципите на недискриминация, равенство между жените и мъжете, правото на 
защита на личните данни, правата на детето и правата, произтичащи от 
законодателството на Съюза за защита на потребителите.

Комисията по петиции получава значителен брой петиции, свързани с целите на 
програмата. Някои вносители на петиции и организации изтъкват значението на 
финансирането и споделят тревоги във връзка с трудния достъп до средствата. Затова е 
необходимо законно, достъпно и прозрачно разпределение на средствата. 
Финансирането следва да се отпуска не само на „основни мрежи на европейско 
равнище“, но и на национални проекти, представени от малки неправителствени 
организации.

Докладчикът изисква по-целенасочено отчитане на Конвенцията на Организацията на 
обединените нации за правата на хората с увреждания. Конвенцията е първият 
международен правозащитен инструмент, към който се присъединява ЕС. 
Многобройни петиции свидетелстват за затрудненията, срещани от хората с 
увреждания, и за факта, че те не се ползват с пълния набор от основни свободи и права, 
определени в конвенцията. Комисията по петиции е един от участниците в създаването 
на рамка за прилагането на конвенцията съгласно член 33, параграф 2 и играе роля в 
защитата на правата на лицата с увреждания.

Трябва да се въведе специално позоваване на Хартата на основните права на 
Европейския съюз. Областите на расизма и ксенофобията, интегрирането на принципа 
на равенство между половете и превенцията на насилието срещу жените, децата и 
младите следва да се добавят като специфични цели на програмата.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по петиции приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие 
и вътрешни работи да включи в доклада си следните изменения:
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Изменение 1

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 
членове 2 и 3 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. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Позоваване 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Хартата на 
основните права на Европейския съюз,

Or. en

Изменение 3

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 

(1) Европейският съюз е основан на 
принципите на зачитане на човешкото 
достойнство, свобода, демокрация, 
зачитане на правата на човека и 
основните свободи и на принципа на 
правовата държава, които са общи за 
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всички държави членки. всички държави членки.

Or. en

Изменение 4

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 и от международните 
конвенции, ратифицирани от 
Европейския съюз, като например 
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации за правата на 
хората с увреждания. 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 на който и да е от езиците 
на Договорите. Те следва да бъдат 
спокойни, когато живеят, пътуват, учат
или работят в друга държава членка, 
бидейки уверени, че правата им са 
защитени, независимо от това на къде в 
Съюза се намират.

Or. en
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Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Недискриминацията, основана на 
пол, раса или етническа принадлежност, 
религия или убеждения, увреждане, 
възраст или сексуална ориентация, и 
равенството между жените и мъжете са 
общи за държавите членки ценности.
Борбата с всички форми на 
дискриминация е постоянна цел, за 
която се изискват съгласувани действия, 
включително чрез отпускането на 
финансиране.

(5) Недискриминацията, основана на 
пол, раса или етническа принадлежност, 
религия или убеждения, увреждане, 
възраст или сексуална ориентация,
търпимостта, солидарността и 
равенството между жените и мъжете са 
общи за държавите членки ценности.
Борбата с всички форми на 
дискриминация е постоянна цел, за 
която се изискват съгласувани действия, 
включително чрез отпускането на 
финансиране.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 10 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепата и популяризирането на 
правата на лицата в Съюза, борбата с 
дискриминацията и 
неравнопоставеността и 
популяризирането на гражданството 
допринасят за насърчаване на 
специфичните цели и водещите 
инициативи на стратегията „Европа 
2020“.

Подкрепата и популяризирането на 
правата на лицата в Съюза, борбата с 
дискриминацията и 
неравнопоставеността и 
популяризирането на гражданството на 
Съюза допринасят за насърчаване на 
специфичните цели и водещите 
инициативи на стратегията „Европа 
2020“.

Or. en
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Изменение 7

Предложение за регламент
Член 3

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 и в Конвенцията на 
Организацията на обединените нации 
за правата на хората с увреждания, 
се насърчават и защитават.

Or. en

Изменение 8

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) насърчаване на интегрирането на 
принципа на равенство между 
половете във всички нейни действия;

Or. en

Изменение 9

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) превенция и борба с насилието 
срещу жените, децата и младите, 
както и оказване на подкрепа на 
жертвите и рисковите групи;
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Or. en

Изменение 10

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

бв) борба с расизма, ксенофобията и 
подобни форми на нетърпимост;

Or. en

Изменение 11

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 и броят жалби и петиции.

Or. en

Изменение 12

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) подкрепа за главните участници, като 
например подкрепа за държавите членки 
в прилагането на правото и политиките 
на Съюза; подкрепа за основни мрежи 
на европейско равнище, чиито дейности 
са свързани с изпълнението на целите на 

г) подкрепа за главните участници, като 
например подкрепа за държавите членки 
в прилагането на правото и политиките 
на Съюза; подкрепа за основни мрежи 
на европейско равнище, чиито дейности 
са свързани с изпълнението на целите на 
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програмата; изграждане на мрежи от 
контакти на европейско равнище сред 
специализирани структури и 
организации, национални, регионални и 
местни органи; финансиране на мрежи 
от експерти; финансиране на 
обсерватории на европейско равнище.

програмата; подкрепа за 
неправителствените организации с 
предмет на дейност в областите, 
обхванати от програмата; 
изграждане на мрежи от контакти на 
европейско равнище сред 
специализирани структури и 
организации, национални, регионални и 
местни органи; финансиране на мрежи 
от експерти; финансиране на 
обсерватории на европейско равнище.

Or. en

Изменение 13

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Различните специфични цели на 
програмата получават балансирано 
разпределени годишни средства. За 
всяка специфична цел е налице 
индикативно разпределение на 
средствата.

Or. en


