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Изменение 1
Соледад Кабесон Руис

Проектостановище
Съображение -Aa (ново)

Проектостановище Изменение

-Аа. като взе предвид част втора от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз –
„Недискриминация и гражданство на 
Съюза“, и Хартата на основните 
права,

Or. en

Изменение 2
Соледад Кабесон Руис

Проектостановище
Съображение -Aб (ново)

Проектостановище Изменение

-Аб. като взе предвид правото на 
петиции, залегнало в член 227 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, и като взе предвид 
членове 215 – 218 от своя правилник,

Or. en

Изменение 3
Соледад Кабесон Руис

Проектостановище
Съображение -Aв (ново)
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Проектостановище Изменение

-Ав. като взе предвид член 53 от своя 
правилник,

Or. en

Изменение 4
Соледад Кабесон Руис

Проектостановище
Съображение - Aг (ново)

Проектостановище Изменение

-Аг. като взе предвид своите 
предходни резолюции относно 
разискванията на комисията по 
петиции,

Or. en

Изменение 5
Соледад Кабесон Руис

Проектостановище
Съображение -Aд (ново)

Проектостановище Изменение

-Ад. като взе предвид доклада на 
Комисията от 8 май 2013 г., озаглавен 
„Доклад за гражданството на ЕС за 
2013 г. – Граждани на ЕС: вашите 
права, вашето бъдеще“ 
(COM(2013)0269),

Or. en

Изменение 6
Соледад Кабесон Руис
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Проектостановище
Съображение -Aе (ново)

Проектостановище Изменение

-Ае. като взе предвид становището на 
Съда на Европейския съюз от 
18 декември 2014 г. относно проекта 
за споразумение за присъединяването 
на Европейския съюз към 
Европейската конвенция за защита 
на правата на човека и основните 
свободи и посочените в него проблеми 
по отношение на съответствието му 
с правото на ЕС,

Or. en

Изменение 7
Соледад Кабесон Руис

Проектостановище
Съображение -Aж (ново)

Проектостановище Изменение

-Аж. като взе предвид многобройните 
петиции в областта на основните 
права, получени от граждани на ЕС и 
от постоянно пребиваващи в ЕС лица,

Or. en

Изменение 8
Соледад Кабесон Руис

Проектостановище
Съображение A

Проектостановище Изменение

A. като има предвид, че правата, 
присъщи на гражданството на Съюза, са 

A. като има предвид, че правата, 
присъщи на гражданството на Съюза, са 
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включени в договорите и в Хартата на 
основните права на Европейския съюз; 
като има предвид, че Договорът от 
Лисабон засили приложимостта на 
основните права по отношение на 
прилагането на правото на ЕС от страна 
на държавите членки на национално 
равнище; като има предвид, че член 51 
от Хартата гласи, че държавите членки и 
Комисията трябва да спазват тези 
права;

включени в договорите и в Хартата на 
основните права на Европейския съюз; 
като има предвид, че Договорът от 
Лисабон засили приложимостта на 
основните права по отношение на 
прилагането на правото на ЕС от страна 
на държавите членки на национално 
равнище; като има предвид, че с 
влизането си в сила с Договорът от 
Лисабон създаде големи очаквания 
сред гражданите на ЕС, че в Европа е 
започнала нова епоха на повишени 
права; като има предвид, че член 51 от 
Хартата гласи, че държавите членки и 
Комисията трябва да зачитат тези 
права, да спазват принципите и да 
насърчават тяхното прилагане в 
съответствие със своите 
компетенции; като има предвид, че 
член 51 се счита от Комисията за 
ограничение на нейните действия 
като пазител на Договорите;

Or. en

Изменение 9
Пал Чаки, Петер Яр, Ярослав Валенса

Проектостановище
Съображение A

Проектостановище Изменение

A. като има предвид, че правата, 
присъщи на гражданството на Съюза, са 
включени в договорите и в Хартата на 
основните права на Европейския съюз; 
като има предвид, че Договорът от 
Лисабон засили приложимостта на 
основните права по отношение на 
прилагането на правото на ЕС от страна 
на държавите членки на национално 
равнище; като има предвид, че член 51 
от Хартата гласи, че държавите членки и
Комисията трябва да спазват тези 

A. като има предвид, че правата, 
присъщи на гражданството на Съюза, са 
включени в договорите и в Хартата на 
основните права на Европейския съюз; 
като има предвид, че Договорът от 
Лисабон засили приложимостта на 
основните права по отношение на 
прилагането на правото на ЕС от страна 
на държавите членки на национално 
равнище; като има предвид, че член 51 
от Хартата гласи, че държавите членки и
институциите, органите и 
агенциите на ЕС трябва да спазват тези 
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права; права; като има предвид, че 
присъединяването на Европейския 
съюз към Европейската конвенция за 
правата на човека ще засили неговия 
ангажимент за защита на основните 
права в Европа;

Or. en

Изменение 10
Нотис Мариас

Проектостановище
Съображение A

Проектостановище Изменение

A. като има предвид, че правата, 
присъщи на гражданството на Съюза, са 
включени в договорите и в Хартата на 
основните права на Европейския съюз; 
като има предвид, че Договорът от 
Лисабон засили приложимостта на 
основните права по отношение на 
прилагането на правото на ЕС от страна 
на държавите членки на национално 
равнище; като има предвид, че член 51 
от Хартата гласи, че държавите членки и 
Комисията трябва да спазват тези права;

A. като има предвид, че правата, 
присъщи на гражданството на Съюза, са 
включени в договорите и в Хартата на 
основните права на Европейския съюз; 
като има предвид, че Договорът от 
Лисабон засили приложимостта на 
основните права по отношение на 
прилагането на правото на ЕС от страна 
на държавите членки на национално 
равнище и в съответствие с техните 
конституции; като има предвид, че 
член 51 от Хартата гласи, че държавите 
членки и Комисията трябва да спазват 
тези права;

Or. en

Изменение 11
Елеонора Еви

Проектостановище
Съображение А

Проектостановище Изменение

A. като има предвид, че правата, 
присъщи на гражданството на Съюза, са 

A. като има предвид, че правата, 
присъщи на гражданството на Съюза, са 
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включени в договорите и в Хартата на 
основните права на Европейския съюз; 
като има предвид, че Договорът от 
Лисабон засили приложимостта на 
основните права по отношение на 
прилагането на правото на ЕС от страна 
на държавите членки на национално 
равнище; като има предвид, че член 51 
от Хартата гласи, че държавите членки и 
Комисията трябва да спазват тези права;

включени в договорите и в Хартата на 
основните права на Европейския съюз; 
като има предвид, че Договорът от 
Лисабон засили приложимостта на 
основните права по отношение на 
прилагането на правото на Съюза от 
страна на държавите членки на 
национално равнище; като има предвид, 
че член 51 от Хартата гласи, че 
държавите членки и Комисията трябва 
да спазват тези права; като има 
предвид, че сред правата на 
гражданите, член 41 от Хартата и 
член 227 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз гарантират правото на петиции 
като инструмент за защита на 
техните лични основни права;

Or. it

Изменение 12
Жером Лаврийо

Проектостановище
Съображение A

Проектостановище Изменение

A. като има предвид, че правата, 
присъщи на гражданството на Съюза, са 
включени в договорите и в Хартата на 
основните права на Европейския съюз; 
като има предвид, че Договорът от 
Лисабон засили приложимостта на 
основните права по отношение на 
прилагането на правото на ЕС от страна 
на държавите членки на национално 
равнище; като има предвид, че член 51 
от Хартата гласи, че държавите членки и 
Комисията трябва да спазват тези права;

A. като има предвид, че правата, 
присъщи на гражданството на Съюза, са 
включени в договорите и в Хартата на 
основните права на Европейския съюз; 
като има предвид, че Договорът от 
Лисабон засили приложимостта на 
основните права по отношение на 
прилагането на правото на ЕС от страна 
на държавите членки на национално 
равнище; като има предвид, че член 51 
от Хартата гласи, че държавите членки и 
Комисията трябва да спазват тези права;
като има предвид, че съществуват 
неприемливи различия в това 
отношение между държавите 
членки;
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Or. fr

Изменение 13
Соледад Кабесон Руис

Проектостановище
Съображение Aa (ново)

Проектостановище Изменение

Аа. като има предвид, че Договорът
от Лисабон засили приложимостта 
на основните права при прилагането 
на правото на ЕС от страна на 
държавите членки на национално 
равнище;

Or. en

Изменение 14
Пал Чаки, Петер Яр, Ярослав Валенса

Проектостановище
Съображение Aa (ново)

Проектостановище Изменение

Аа. като има предвид, че правото на 
петиции установи здрава връзка 
между гражданите на ЕС и 
Парламента; като има предвид, че 
Европейската гражданска 
инициатива въведе нова пряка връзка 
между гражданите на ЕС и 
институциите на ЕС и че може да 
засили развитието на основните и 
гражданските права;

Or. en

Изменение 15
Едуар Мартен
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Проектостановище
Съображение Aa (ново)

Проектостановище Изменение

Аа. като има предвид, че Съдът на 
Европейския съюз играе основна роля, 
по-специално чрез общите принципи 
на правото, в защитата на основните 
права в ЕС;

като има предвид, че съдебната 
практика на Съда на Европейския 
съюз и тази на Европейския съд по 
правата на човека като цяло са в 
съответствие помежду си;

като има предвид, че 
присъединяването на Европейския 
съюз към Европейската конвенция за 
правата на човека трябва да бъде 
преосмислено след предоставеното 
от Съда на ЕС становище на 
18 декември 2014 г. (Становище 2/13);

Or. fr

Изменение 16
Соледад Кабесон Руис

Проектостановище
Съображение Aб (ново)

Проектостановище Изменение

Аб. като има предвид, че се признава, 
че националните (съдебни, 
правоприлагащи и административни) 
органи са ключови участници в 
конкретното привеждане в действие 
на правата и свободите, залегнали в 
Хартата на основните права;

Or. en
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Изменение 17
Едуар Мартен

Проектостановище
Съображение Aб (ново)

Проектостановище Изменение

Аб. като има предвид, че 
Европейската комисия следва да 
продължи да бъде бдителна по 
отношение на липсата на 
транспониране или на лошото 
транспониране на 
законодателството на ЕС от страна 
на държавите членки;

като има предвид, че гражданите на 
ЕС не са достатъчно информирани 
относно техните основни права;

Or. fr

Изменение 18
Соледад Кабесон Руис

Проектостановище
Съображение Aв (ново)

Проектостановище Изменение

Ав. като има предвид, че 
ефективността на специализираните 
институции, като например 
националните институции за 
правата на човека или органи по 
въпросите на равенството, е важна, 
за да се помогне на гражданите да 
упражняват по-добре основните си 
права до степента, в която 
държавите членки прилагат правото 
на ЕС;

Or. en
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Изменение 19
Татяна Жданока

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че почти една трета 
от петициите, получавани от 
Парламента, са свързани с твърдения за 
нарушения на основните права, 
посочени в Хартата, засягащи въпроси 
като гражданство, четирите свободи, 
заетост, икономически обстоятелства, 
съдебни системи, право на глас, права 
на децата и на хората с увреждания; 
като има предвид, че някои от тези 
петиции повдигат въпроси, свързани със 
здравни въпроси и влошен достъп до 
здравни грижи и здравни услуги като 
пряка последица от икономическата 
криза; като има предвид, че петициите 
служат като инструмент за гарантиране 
на гражданите на техните основни 
права;

Б. като има предвид, че почти една трета 
от петициите, получавани от 
Парламента, са свързани с твърдения за 
нарушения на основните права, 
посочени в Хартата, засягащи въпроси 
като гражданство, четирите свободи, 
заетост, икономически обстоятелства, 
съдебни системи, право на глас, права 
на децата и на хората с увреждания; 
като има предвид, че някои от тези 
петиции повдигат въпроси, свързани със 
здравни въпроси и влошен достъп до 
здравни грижи и здравни услуги като 
пряка последица от икономическата 
криза; като има предвид, че тази 
ситуация накърнява разпоредбите на 
член 35 от Хартата; като има 
предвид, че петициите служат като 
инструмент за гарантиране на 
гражданите на техните основни права;

Or. en

Изменение 20
Пал Чаки, Петер Яр, Ярослав Валенса

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че почти една 
трета от петициите, получавани от 
Парламента, са свързани с твърдения за 
нарушения на основните права, 
посочени в Хартата, засягащи въпроси 
като гражданство, четирите свободи, 
заетост, икономически обстоятелства, 

Б. като има предвид, че значителен 
брой от петициите, получавани от 
Парламента, са свързани с твърдения за 
нарушения на основните права, 
посочени в Хартата, засягащи въпроси 
като гражданство, четирите свободи, 
заетост, икономически обстоятелства,
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съдебни системи, право на глас, права 
на децата и на хората с увреждания; 
като има предвид, че някои от тези 
петиции повдигат въпроси, свързани със 
здравни въпроси и влошен достъп до 
здравни грижи и здравни услуги като 
пряка последица от икономическата 
криза; като има предвид, че петициите 
служат като инструмент за гарантиране 
на гражданите на техните основни 
права;

опазване на околната среда и защита 
на потребителите, съдебни системи, 
право на глас, права на децата и на 
хората с увреждания, достъп до 
образование и езикови права; като има 
предвид, че някои от тези петиции 
повдигат въпроси, свързани със здравни 
въпроси и влошен достъп до здравни 
грижи и здравни услуги като пряка 
последица от икономическата криза; 
като има предвид, че петициите
обикновено са най-ранните 
показатели за ситуацията в 
областта на правата на човека в 
държавите членки и че те служат като 
инструмент за гарантиране на 
гражданите на техните основни права;

Or. en

Изменение 21
Едуар Мартен

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че почти една трета 
от петициите, получавани от 
Парламента, са свързани с твърдения за 
нарушения на основните права, 
посочени в Хартата, засягащи въпроси 
като гражданство, четирите свободи, 
заетост, икономически обстоятелства, 
съдебни системи, право на глас, права 
на децата и на хората с увреждания; 
като има предвид, че някои от тези 
петиции повдигат въпроси, свързани със 
здравни въпроси и влошен достъп до 
здравни грижи и здравни услуги като 
пряка последица от икономическата 
криза; като има предвид, че петициите 
служат като инструмент за гарантиране 
на гражданите на техните основни 

Б. като има предвид, че почти една трета 
от петициите, получавани от 
Парламента, са свързани с твърдения за 
нарушения на основните права, 
посочени в Хартата, засягащи въпроси 
като гражданство, четирите свободи, 
заетост, икономически обстоятелства, 
съдебни системи, право на глас, права 
на децата и на хората с увреждания; 
като има предвид, че някои от тези 
петиции повдигат въпроси, свързани със 
здравни въпроси и влошен достъп до 
здравни грижи и здравни услуги, както 
и с правото на работа, като пряка 
последица от икономическата криза; 
като има предвид, че петициите служат 
като инструмент за гарантиране на 
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права; гражданите на техните основни права;

Or. fr

Изменение 22
Нотис Мариас

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че почти една трета 
от петициите, получавани от 
Парламента, са свързани с твърдения за 
нарушения на основните права, 
посочени в Хартата, засягащи въпроси 
като гражданство, четирите свободи, 
заетост, икономически обстоятелства, 
съдебни системи, право на глас, права 
на децата и на хората с увреждания; 
като има предвид, че някои от тези 
петиции повдигат въпроси, свързани със 
здравни въпроси и влошен достъп до 
здравни грижи и здравни услуги като 
пряка последица от икономическата 
криза; като има предвид, че петициите 
служат като инструмент за гарантиране 
на гражданите на техните основни 
права;

Б. като има предвид, че почти една трета 
от петициите, получавани от 
Парламента, са свързани с твърдения за 
нарушения на основните права, 
посочени в Хартата, засягащи въпроси 
като гражданство, четирите свободи, 
заетост, икономически обстоятелства, 
съдебни системи, право на глас, права 
на децата и на хората с увреждания; 
като има предвид, че някои от тези 
петиции повдигат въпроси, свързани със 
здравни въпроси и влошен достъп до 
здравни грижи и здравни услуги като 
пряка последица от икономическата 
криза, засегнала европейските 
политики; като има предвид, че 
петициите служат като инструмент за 
гарантиране на гражданите на техните 
основни права;

Or. en

Изменение 23
Марина Албиол Гусман, Анхела Валина

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че почти една трета 
от петициите, получавани от 

Б. като има предвид, че почти една трета 
от петициите, получавани от 
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Парламента, са свързани с твърдения за 
нарушения на основните права, 
посочени в Хартата, засягащи въпроси 
като гражданство, четирите свободи, 
заетост, икономически обстоятелства, 
съдебни системи, право на глас, права 
на децата и на хората с увреждания; 
като има предвид, че някои от тези 
петиции повдигат въпроси, свързани със 
здравни въпроси и влошен достъп до 
здравни грижи и здравни услуги като 
пряка последица от икономическата 
криза; като има предвид, че петициите 
служат като инструмент за гарантиране 
на гражданите на техните основни 
права;

Парламента, са свързани с твърдения за 
нарушения на основните права, 
посочени в Хартата, засягащи въпроси 
като гражданство, четирите свободи, 
заетост, икономически обстоятелства, 
съдебни системи, право на глас и 
демократично участие,
прозрачността при вземането на 
решения, права на децата и на хората с 
увреждания; като има предвид, че някои 
от тези петиции повдигат въпроси,
свързани със здравни въпроси и
сериозни недостатъци във всеобщия
достъп до здравни грижи и публични
здравни услуги като пряка последица от
съкращаването на публичните 
разходи и мерките за бюджетни 
ограничения, и като има предвид, че 
петициите следва да служат като 
инструмент, спомагащ за гарантиране 
на гражданите на техните основни 
права;

Or. es

Изменение 24
Елеонора Еви

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че почти една трета 
от петициите, получавани от 
Парламента, са свързани с твърдения за 
нарушения на основните права, 
посочени в Хартата, засягащи въпроси
като гражданство, четирите свободи,
заетост, икономически обстоятелства,
съдебни системи, право на глас, права
на децата и на хората с увреждания; 
като има предвид, че някои от тези 
петиции повдигат въпроси, свързани със 
здравни въпроси и влошен достъп до 
здравни грижи и здравни услуги като 

Б. като има предвид, че почти една трета 
от петициите, получавани от 
Парламента, са свързани с твърдения за 
нарушения на основните права, 
посочени в Хартата, засягащи въпроси
относно гражданството, четирите 
свободи, заетостта, икономическите
обстоятелства, съдебните системи,
правото на глас, правата на децата и 
на хората с увреждания; като има 
предвид, че някои от тези петиции 
повдигат въпроси, свързани със здравни 
въпроси и влошен достъп до здравни 
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пряка последица от икономическата 
криза; като има предвид, че петициите
служат като инструмент за 
гарантиране на гражданите на 
техните основни права;

грижи и здравни услуги като пряка 
последица от икономическата криза; 
като има предвид, че много от
петициите показват връзка между 
слабото опазване на околната среда и 
последващо нарушаване на основното 
право на здраве;

Or. it

Изменение 25
Марлене Мици, Соледад Кабесон Руис

Проектостановище
Съображение Бa (ново)

Проектостановище Изменение

Ба. като има предвид, че тази 
ситуация накърнява разпоредбите на 
член 35 от Хартата; като има 
предвид, че увеличената енергийна 
бедност, изпитвана от определени 
слоеве от населението в някои 
държави членки, също оказва голямо 
влияние върху цялостното 
здравословно състояние на 
населението, и по-специално на 
децата;

Or. en

Изменение 26
Мара Бицото

Проектостановище
Съображение В

Проектостановище Изменение

В. като има предвид, че икономическата 
криза и общите мерки, предприети във 
връзка с нея, също са оказали 
въздействие върху всеобщия достъп до

В. като има предвид, че от 2008 г. до 
днес, икономическата криза и
наложените от Тройката мерки за 
икономии са увеличили с 10 милиона 
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качествено образование, върху 
правото на справедливи и достойни 
условия на труд и правото на 
собственост;

броя на хората, изложени на риск от 
бедност и социално изключване, 
които понастоящем в Европа са 
122,6 милиона, както и че те са имали 
драматични последици по отношение 
на всеобщия достъп до образование,
заетост и достъп до социални услуги;

Or. it

Изменение 27
Нотис Мариас

Проектостановище
Съображение В

Проектостановище Изменение

В. като има предвид, че икономическата 
криза и общите мерки, предприети във 
връзка с нея, също са оказали 
въздействие върху всеобщия достъп до 
качествено образование, върху правото 
на справедливи и достойни условия на 
труд и правото на собственост;

В. като има предвид, че икономическата 
криза и общите мерки, предприети във 
връзка с нея, също са оказали ясно 
изразено отрицателно въздействие 
върху всеобщия достъп до качествено 
образование, върху правото на 
справедливи и достойни условия на 
труд и правото на собственост;

Or. en

Изменение 28
Марина Албиол Гусман, Анхела Валина

Проектостановище
Съображение В

Проектостановище Изменение

В. като има предвид, че икономическата 
криза и общите мерки, предприети 
във връзка с нея, също са оказали 
въздействие върху всеобщия достъп до 
качествено образование, върху правото 
на справедливи и достойни условия на 
труд и правото на собственост;

В. като има предвид, че мерките, 
основани на съкращаване на 
публичните услуги, потискане на 
трудовите права, приватизиране и 
ограничаване на публичните разходи, 
предприети с намерението за 
противопоставяне на икономическата 
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криза, също са оказали въздействие 
върху всеобщия достъп до качествено
публично образование, върху правото 
на справедливи и достойни условия на 
труд и правото на достъп до жилище;

Or. es

Изменение 29
Соледад Кабесон Руис

Проектостановище
Съображение В

Проектостановище Изменение

В. като има предвид, че икономическата 
криза и общите мерки, предприети във 
връзка с нея, също са оказали 
въздействие върху всеобщия достъп до 
качествено образование, върху правото 
на справедливи и достойни условия на 
труд и правото на собственост;

В. като има предвид, че икономическата 
криза и общите мерки, предприети във 
връзка с нея, също са оказали
отрицателно въздействие върху 
всеобщия достъп до качествено 
образование във връзка с член 14 от 
Хартата, върху правото на 
справедливи и достойни условия на 
труд, признато в член 17, правото на 
здраве, признато в член 35, и правото 
на собственост, признато в член 31;

Or. en

Изменение 30
Елеонора Еви

Проектостановище
Съображение В

Проектостановище Изменение

В. като има предвид, че икономическата 
криза и общите мерки, предприети във 
връзка с нея, също са оказали 
въздействие върху всеобщия достъп до 
качествено образование, върху правото 
на справедливи и достойни условия на 

В. като има предвид, че икономическата 
криза и общите мерки, предприети във 
връзка с нея, също са оказали 
въздействие върху всеобщия достъп до 
качествено образование, върху правото 
на справедливи и достойни условия на 
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труд и правото на собственост; труд, правото на собственост и 
правото на социално осигуряване и 
подпомагане;

Or. it

Изменение 31
София Сакорафа

Проектостановище
Съображение В

Проектостановище Изменение

В. като има предвид, че икономическата 
криза и общите мерки, предприети във 
връзка с нея, също са оказали 
въздействие върху всеобщия достъп до 
качествено образование, върху правото 
на справедливи и достойни условия на 
труд и правото на собственост;

В. като има предвид, че икономическата 
криза и общите мерки, предприети във 
връзка с нея, също са оказали 
въздействие върху всеобщия достъп до 
качествено образование, върху правото 
на справедливи и достойни условия на 
труд, правото на здравеопазване и
социална сигурност и правото на 
собственост;

Or. en

Изменение 32
Марлене Мици, Соледад Кабесон Руис

Проектостановище
Съображение Вa (ново)

Проектостановище Изменение

Ва. като има предвид, че правото на 
гласуване и кандидатиране в 
общински избори и в избори за 
Европейски парламент в държавите 
на пребиваване е признато в 
членове 39 и 40 от Хартата; като 
има предвид, че упражняването на 
правото на мобилност не следва да 
затруднява това право;
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Or. en

Изменение 33
Марлене Мици, Соледад Кабесон Руис

Проектостановище
Съображение Г

Проектостановище Изменение

Г. като има предвид, че член 21 на
Хартата признава правото на 
недопускане на дискриминация, 
основана на каквито и да е признаци;

Г. като има предвид, че член 21 от
Хартата признава правото на 
недопускане на дискриминация, 
основана на каквито и да е признаци
като пол, раса, цвят на кожата, 
етнически или социален произход, 
генетични характеристики, език, 
религия или убеждения, политически 
или други мнения, принадлежност 
към национално малцинство, имотно 
състояние, рождение, увреждане, 
възраст или сексуална ориентация;

Or. en

Изменение 34
Светослав Христов Малинов

Проектостановище
Съображение Г

Проектостановище Изменение

Г. като има предвид, че член 21 на 
Хартата признава правото на 
недопускане на дискриминация, 
основана на каквито и да е признаци;

Г. като има предвид, че член 21 на 
Хартата признава правото на 
недопускане на дискриминация, 
основана на каквито и да е признаци; 
като има предвид, че член 19, 
параграф 1 от ДФЕС предоставя на 
Съюза компетентност да приема 
законодателни актове с цел борба с 
определените в него форми на 
дискриминация;

Or. bg
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Изменение 35
Елеонора Еви

Проектостановище
Съображение Г

Проектостановище Изменение

Г. като има предвид, че член 21 на 
Хартата признава правото на 
недопускане на дискриминация,
основана на каквито и да е признаци;

Г. като има предвид, че член 21 на 
Хартата признава правото на 
недопускане на дискриминация,
независимо от признаците, върху 
които се основава;

Or. it

Изменение 36
Татяна Жданока

Проектостановище
Съображение Гa (ново)

Проектостановище Изменение

Га. като има предвид, че правото на 
гласуване и кандидатиране в 
общински избори и в избори за 
Европейски парламент в държавата 
на пребиваване е признато в 
членове 39 и 40 от Хартата; като 
има предвид, че упражняването на 
правото на мобилност 
възпрепятства по закон или на 
практика много граждани от участие 
в други избори в тяхната държава на 
произход или в държавата им на 
пребиваване,

Or. en
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Изменение 37
Мара Бицото

Проектостановище
Съображение Га (ново)

Проектостановище Изменение

Гa. като има предвид, че жени са едва 
37 % от депутатите, избрани в 
Европейския парламент, 7 от 28 
съдии от Съда на ЕС и само 9 от 28 
комисари;

Or. it

Изменение 38
Милан Звер

Проектостановище
Съображение Гa (ново)

Проектостановище Изменение

Га. като има предвид, че 
насърчаването на принципите на 
демокрацията, върховенството на 
закона, универсалността и 
неделимостта на правата на човека и 
на основните свободи, както и на 
зачитането на човешкото 
достойнство на международната 
сцена, може да бъде искрено само ако 
тези принципи са напълно и изцяло 
спазвани и прилагани в държавите –
членки на ЕС;

Or. en

Изменение 39
Татяна Жданока

Проектостановище
Съображение Гб (ново)
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Проектостановище Изменение

Гб. като има предвид, че в Хартата е 
залегнало правото на добра 
администрация в рамките на Съюза; 
като има предвид, че в нея са посочени 
правата за достъп до документите на 
трите основни институции на ЕС; 
като има предвид, че Омбудсманът на 
ЕС е гаранцията за зачитането на 
тези права;

Or. en

Изменение 40
Мара Бицото

Проектостановище
Съображение Гб (ново)

Проектостановище Изменение

Гб. като има предвид, че при хората с 
увреждания нивото на бедност е със 
70 % по-високо от средното, което 
отчасти се дължи на техния 
ограничен достъп до заетост;

Or. it

Изменение 41
Милан Звер

Проектостановище
Съображение Гб (ново)

Проектостановище Изменение

Гб. като има предвид, че доверието в 
съдебната система в някои държави –
членки на ЕС, е изключително ниско, 
например според Евробарометър от 
2013 г. доверието в съдебната 
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система в Словения е 24 % – най-
ниското в ЕС, като в изследване, 
проведено от бивш конституционен 
съдия, се посочва системен проблем –
в най-малко 442 дела в словенски 
съдилища най-малко 1 200 съдии са 
нарушили основни права (2004 –
2013 г.);

Or. en

Изменение 42
Татяна Жданока

Проектостановище
Съображение Гв (ново)

Проектостановище Изменение

Гв. като има предвид, че членове 37 и 
38 от Хартата признават правото на 
високо равнище на опазване на 
околната среда, неразривно свързано с 
разгръщането на политиките на 
Съюза;

Or. en

Изменение 43
Милан Звер

Проектостановище
Съображение Гв (ново)

Проектостановище Изменение

Гв. като има предвид, че съдебните 
системи се използват за политически 
цели в ЕС, например в делото на Янез 
Янша, бивш министър-председател 
на Словения и председател на 
Европейския съвет през 2008 г., който 
бе обвинен в извършване на 
престъпление в „неизвестен момент“ 
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на „неизвестно място“ чрез 
„неизвестен начин на комуникация“, 
което е твърде неясно, за да позволи 
на ответника и най-малката 
възможност да се защити;

Or. en

Изменение 44
Пал Чаки, Петер Яр, Ярослав Валенса

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изразява съжаление относно случаите 
на дискриминация срещу
малцинствата, тъй като човешкото 
достойнство е ненакърнимо; призовава
Съвета да деблокира Директивата за 
борба с дискриминацията, която има 
за цел прилагането на принципа на 
равно третиране на лицата без оглед 
на религиозна принадлежност или 
убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация;

1. изразява съжаление относно случаите 
на дискриминация срещу етнически,
религиозни и национални малцинства,
тъй като човешкото достойнство е 
ненакърнимо; призовава държавите 
членки да прилагат правилно 
съществуващите директиви относно 
равното третиране; подчертава 
факта, че специфичните нужди на 
най-уязвимите граждани, като 
например малцинствата, следва да 
бъдат посрещнати по подходящ 
начин;

Or. en

Изменение 45
Мара Бицото

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изразява съжаление относно случаите 
на дискриминация срещу 
малцинствата, тъй като човешкото 
достойнство е ненакърнимо; призовава 

1. изразява съжаление относно случаите 
на дискриминация, тъй като човешкото 
достойнство е ненакърнимо;
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Съвета да деблокира Директивата за 
борба с дискриминацията, която има 
за цел прилагането на принципа на 
равно третиране на лицата без оглед 
на религиозна принадлежност или 
убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация;

Or. it

Изменение 46
Нотис Мариас

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изразява съжаление относно случаите 
на дискриминация срещу
малцинствата, тъй като човешкото 
достойнство е ненакърнимо; призовава 
Съвета да деблокира Директивата за 
борба с дискриминацията, която има за 
цел прилагането на принципа на равно 
третиране на лицата без оглед на 
религиозна принадлежност или 
убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация;

1. изразява съжаление относно случаите 
на дискриминация срещу гражданите 
на Съюза, тъй като човешкото 
достойнство е ненакърнимо; призовава 
Съвета да деблокира Директивата за 
борба с дискриминацията, която има за 
цел прилагането на принципа на равно 
третиране на лицата без оглед на 
религиозна принадлежност или 
убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация; призовава тази 
Директива за борба с 
дискриминацията да се позовава на 
правата, свободите и 
отговорностите на човешката 
личност, както са определени и 
защитени от общите за държавите 
членки конституционни традиции;

Or. en

Изменение 47
Бранислав Шкрипек

Проектостановище
Параграф 1
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Проектостановище Изменение

1. изразява съжаление относно случаите 
на дискриминация срещу малцинствата, 
тъй като човешкото достойнство е 
ненакърнимо; призовава Съвета да 
деблокира Директивата за борба с 
дискриминацията, която има за цел 
прилагането на принципа на равно 
третиране на лицата без оглед на 
религиозна принадлежност или 
убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация;

1. изразява съжаление относно случаите 
на дискриминация срещу малцинствата, 
тъй като човешкото достойнство е 
ненакърнимо;

Or. en

Изменение 48
Соледад Кабесон Руис

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изразява съжаление относно случаите 
на дискриминация срещу малцинствата, 
тъй като човешкото достойнство е 
ненакърнимо; призовава Съвета да 
деблокира Директивата за борба с 
дискриминацията, която има за цел 
прилагането на принципа на равно 
третиране на лицата без оглед на 
религиозна принадлежност или 
убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация;

1. изразява съжаление относно случаите 
на дискриминация срещу малцинствата, 
тъй като човешкото достойнство е 
ненакърнимо; призовава Съвета да 
деблокира Директивата за борба с 
дискриминацията, която има за цел 
прилагането на принципа на равно 
третиране на лицата без оглед на 
религиозна принадлежност или 
убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация; призовава 
Съвета и Комисията да действат 
ефективно и отговорно за 
отстояване на ценностите на Съюза 
по отношение на държавите членки, 
които не успяват да спазват изцяло 
задълженията си по Договора по тези 
въпроси;

Or. en
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Изменение 49
София Сакорафа

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изразява съжаление относно случаите 
на дискриминация срещу малцинствата, 
тъй като човешкото достойнство е 
ненакърнимо; призовава Съвета да 
деблокира Директивата за борба с 
дискриминацията, която има за цел 
прилагането на принципа на равно 
третиране на лицата без оглед на 
религиозна принадлежност или 
убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация;

1. изразява съжаление относно случаите 
на дискриминация срещу малцинствата, 
тъй като човешкото достойнство е 
ненакърнимо; призовава Съвета да 
деблокира Директивата за борба с 
дискриминацията, която има за цел 
прилагането на принципа на равно 
третиране на лицата без оглед на
гражданство, религиозна 
принадлежност или убеждения, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация;

Or. en

Изменение 50
Марина Албиол Гусман, Анхела Валина

Проектостановище
Параграф 1 – точка 1 (нова)

Проектостановище Изменение

(1) изразява съжаление, че в някои 
държави членки се насърчава 
законодателство, което поради 
ограничаването на свободите на 
събрания, сдружаване, изразяване или 
на правото на колективни действия и 
преговори, предполага, прави 
невъзможно или възпрепятства 
ефективното прилагане на 
разпоредбите на Хартата на 
основните права;

Or. es
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Изменение 51
Пал Чаки, Петер Яр, Ярослав Валенса

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. призовава държавите членки и 
институциите на ЕС да се 
ангажират изцяло със защитата на 
правата на децата при 
трансгранични семейни спорове; 
подчертава необходимостта от 
насърчаване на правата на децата в 
политиките на ЕС, с цел да се 
гарантира, че висшият интерес на 
детето винаги е взет под внимание;

Or. en

Изменение 52
Едуар Мартен

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. призовава да се деблокира 
директивата за отпуска по 
майчинство в Съвета, тъй като този 
елемент от законодателството ще 
направи възможно реалното и 
осезаемо равенство между половете, 
както и хармонизацията на равнище 
ЕС;

Or. fr

Изменение 53
Марина Албиол Гусман, Анхела Валина
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Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. изразява съжаление и осъжда 
приетото в някои държави членки 
законодателство, внушаващо фобия 
спрямо лесбийките, гейовете, 
бисексуалните, транссексуалните и 
интерсексуалните лица, което 
ограничава правото на 
недискриминация, основана на 
сексуална ориентация и свободното 
изразяване на лесбийките, гейовете, 
транссексуалните и бисексуалните 
лица, и освен това нарушава правото 
на всеки гражданин да встъпи в брак 
и да създаде семейство;

Or. es

Изменение 54
София Сакорафа

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. подчертава необходимостта от 
евентуални промени в Договорите с 
оглед на допълнителното укрепване 
на защитата на основните права в 
Договорите на ЕС;

Or. en

Изменение 55
Соледад Кабесон Руис

Проектостановище
Параграф 1a (нов)
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Проектостановище Изменение

1a. призовава Комисията неотложно 
да гарантира транспонирането и 
правилното прилагане от страна на 
държавите членки на Директива 
2004/38/ЕО относно свободното 
движение на гражданите на Съюза и 
на техните съпрузи и деца, като се 
има предвид редовното получаване на 
петиции за проблеми в тази област; 
отбелязва увеличаването на 
петициите от няколко държави 
членки относно спорове за 
упражняване на родителски права 
върху дете в трансграничен контекст 
в рамките на Регламента Брюксел IIa, 
както и по-специално петиции срещу 
някои органи от държави членки във 
връзка с отнемане на родителските 
права на родители, упражнили 
правото си на свободно движение в 
рамките на ЕС;

Or. en

Изменение 56
Едуар Мартен

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. призовава за ратифицирането от 
всички държави членки на 
Конвенцията от Истанбул, така че 
2016 г. да може да бъде годината за 
борба с насилието срещу жени;

Or. fr
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Изменение 57
Пал Чаки, Петер Яр, Ярослав Валенса

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че ролята на Комисията 
на пазител на Договорите не се 
ограничава до това тя да гарантира 
транспонирането на законодателството 
от страна на държавите членки, а 
включва и цялостното и правилното 
прилагане на законите, по-специално с 
оглед на защитата на основните права 
на гражданите;

2. подчертава, че ролята на Комисията 
на пазител на Договорите не се 
ограничава до това тя да гарантира 
транспонирането на законодателството 
от страна на държавите членки, а 
включва и цялостното и правилното 
прилагане на законите, по-специално с 
оглед на защитата на основните права 
на гражданите; припомня, че 
очакванията на гражданите 
надхвърлят строгото тълкуване на 
Хартата и целта следва да е тези 
права да станат възможно най-
ефективни;

Or. en

Изменение 58
Мара Бицото

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че ролята на Комисията 
на пазител на Договорите не се 
ограничава до това тя да гарантира
транспонирането на
законодателството от страна на 
държавите членки, а включва и 
цялостното и правилното прилагане 
на законите, по-специално с оглед на 
защитата на основните права на 
гражданите;

2. подчертава, че ролята на Комисията е 
да спазва принципа на субсидиарност 
и да гарантира повишаването на
демократичността на своите органи 
и на решенията си за защита на
основните права на гражданите;

Or. it
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Изменение 59
Нотис Мариас

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че ролята на Комисията 
на пазител на Договорите не се 
ограничава до това тя да гарантира 
транспонирането на законодателството 
от страна на държавите членки, а 
включва и цялостното и правилното 
прилагане на законите, по-специално с 
оглед на защитата на основните права 
на гражданите;

2. подчертава, че ролята на Комисията 
на пазител на Договорите не се 
ограничава до това тя да гарантира 
транспонирането на законодателството 
от страна на държавите членки, а 
включва и цялостното и правилното 
прилагане на законите, по-специално с 
оглед на защитата на основните права 
на гражданите; тези права са 
конкретно определени от Хартата и 
от общите за държавите членки 
конституционни традиции;

Or. en

Изменение 60
Марина Албиол Гусман, Анхела Валина

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че ролята на Комисията 
на пазител на Договорите не се 
ограничава до това тя да гарантира 
транспонирането на законодателството 
от страна на държавите членки, а 
включва и цялостното и правилното 
прилагане на законите, по-специално с 
оглед на защитата на основните права 
на гражданите;

2. подчертава, че ролята на Комисията 
на пазител на Договорите не се 
ограничава до това тя да гарантира 
транспонирането на законодателството 
от страна на държавите членки, а 
включва и цялостното и правилното 
прилагане на законите, по-специално с 
оглед на защитата на основните права 
на гражданите, и поради това изразява 
съжаление, че Европейската комисия 
се позовава на липсата на 
компетентност в многобройни 
отговори на петиции с твърдения за 
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евентуално нарушаване на основни 
права;

Or. es

Изменение 61
Соледад Кабесон Руис

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че ролята на Комисията 
на пазител на Договорите не се 
ограничава до това тя да гарантира 
транспонирането на законодателството 
от страна на държавите членки, а 
включва и цялостното и правилното 
прилагане на законите, по-специално с 
оглед на защитата на основните права 
на гражданите;

2. подчертава, че ролята на Комисията 
на пазител на Договорите не се 
ограничава до това тя да гарантира 
транспонирането на законодателството 
от страна на държавите членки, а 
включва и цялостното и правилното 
прилагане на законите, по-специално с 
оглед на защитата на основните права 
на гражданите; изразява съжаление за 
ефективното ограничаване на 
обхвата на приложение на Хартата 
поради твърде рестриктивно 
тълкуване на нейния член 51, като се 
има предвид, че тази клауза 
възпрепятства справянето с 
правоприлагането в ЕС; счита, че 
подобен подход би трябвало да бъде 
преразгледан, за да се отговори на 
очакванията на гражданите на ЕС по 
отношение на техните основни 
права;

Or. en

Изменение 62
Елеонора Еви

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. подчертава, че ролята на Комисията 
на пазител на Договорите не се 
ограничава до това тя да гарантира 
транспонирането на законодателството 
от страна на държавите членки, а 
включва и цялостното и правилното 
прилагане на законите, по-специално с 
оглед на защитата на основните права 
на гражданите;

2. подчертава, че ролята на Комисията 
на пазител на Договорите не се 
ограничава до това тя да гарантира 
транспонирането на законодателството 
от страна на държавите членки, а 
включва и нейната способност да 
следи за правилното и цялостно
прилагане на законите, по-специално с 
оглед на защитата на основните права 
на гражданите;

Or. it

Изменение 63
София Сакорафа

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че ролята на Комисията 
на пазител на Договорите не се 
ограничава до това тя да гарантира 
транспонирането на законодателството 
от страна на държавите членки, а 
включва и цялостното и правилното 
прилагане на законите, по-специално с 
оглед на защитата на основните права 
на гражданите;

2. подчертава, че ролята на Комисията 
на пазител на Договорите не се 
ограничава до това тя да гарантира 
транспонирането на законодателството 
от страна на държавите членки, а 
включва и цялостното и правилното 
прилагане на законите, по-специално с 
оглед на защитата на основните права 
на гражданите; в тази рамка призовава 
за създаването на механизъм за 
мониторинг, системна оценка и 
издаване на препоръки, с цел да се 
насърчи цялостното зачитане на 
основните ценности в държавите 
членки;

Or. en

Изменение 64
Марина Албиол Гусман, Анхела Валина



PE551.898v01-00 36/57 AM\1053418BG.doc

BG

Проектостановище
Параграф 2 – точка 1 (нова)

Проектостановище Изменение

(1) припомня, че гаранцията за 
спазването на основните права 
включва и гражданите на трети 
държави, пребиваващи на 
територията на ЕС, и че бързите 
връщания, задържането за 
неопределен срок в центрове за 
задържане на чужденци или отказът 
на основно медицинско обслужване
нарушават разпоредбите на Хартата 
на основните права;

Or. es

Изменение 65
Соледад Кабесон Руис

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. обръща внимание на правния 
вакуум по отношение на достъпа на 
гражданите до правна защита, 
когато държавите членки не са 
транспонирали пряко засягащото ги 
законодателство на ЕС или са го 
направили със закъснение;

Or. en

Изменение 66
Татяна Жданока

Проектостановище
Параграф 2a (нов)
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Проектостановище Изменение

2a. изразява съжаление относно 
тясното тълкуване на 
компетенциите на ЕС по отношение 
на основните права от страна на 
Комисията на базата на 
ограничително тълкуване на член 51 
от Хартата; припомня, че съгласно 
член 2 от ДЕС Съюзът се основава на 
ценностите на зачитането на 
човешкото достойнство, на 
свободата, демокрацията, 
равенството, правовата държава, 
както и на зачитането на правата на 
човека, включително правата на 
лицата, които принадлежат към 
малцинства; счита, че системни 
проблеми в областта на основните 
права в държавите членки следва да 
бъдат разглеждани от Комисията, 
по-специално, чрез нова рамка за 
справяне със системни заплахи за
върховенството на закона;

Or. en

Изменение 67
София Сакорафа

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. подчертава необходимостта от 
координиране на действията на 
всички равнища за защита и 
насърчаване на основните права, 
което включва институциите на ЕС, 
държавите членки, регионалните и 
местните органи, 
неправителствените организации и 
гражданското общество;
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Or. en

Изменение 68
Соледад Кабесон Руис

Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. припомня на Комисията нейното 
институционално задължение да 
анализира жалбите на гражданите 
не само във връзка с възможни 
нарушения на основните права при 
прилагане на правото на ЕС от 
страна на ЕС и на държавите членки, 
но и във връзка със случаи на 
системна липса на защита на 
основните права в рамките на 
държавите членки;

Or. en

Изменение 69
Марлене Мици, Соледад Кабесон Руис

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава държавите членки да 
приемат всички необходими мерки, за 
да се гарантира, че основните права на 
всеобщ достъп до здравеопазване и 
образование са възстановени за всеки 
гражданин на ЕС;

3. призовава държавите членки да 
приемат всички необходими мерки, за 
да се гарантира, че основните права на 
всеобщ достъп до здравеопазване и 
образование са възстановени за всеки 
гражданин на ЕС; подчертава 
становището, че достъпът до 
енергия за всяко домакинство е от 
основно значение, за да се гарантира 
доброто здраве на населението, както 
и че трябва да се прилагат 
целенасочени мерки, за да се коригира 
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тенденцията за увеличаване на 
енергийната бедност в редица 
държави членки;

Or. en

Изменение 70
Мара Бицото

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава държавите членки да 
приемат всички необходими мерки, за 
да се гарантира, че основните права на
всеобщ достъп до здравеопазване и 
образование са възстановени за всеки 
гражданин на ЕС;

3. призовава държавите членки да 
приемат всички необходими мерки, за 
да се гарантира, че основните права на 
достъп до здравни и социални услуги са 
възстановени за всички граждани на 
ЕС, и най-вече за 122-та милиона 
европейци, изложени на риск от 
бедност и социално изключване;

Or. it

Изменение 71
Нотис Мариас

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава държавите членки да 
приемат всички необходими мерки, за 
да се гарантира, че основните права на 
всеобщ достъп до здравеопазване и 
образование са възстановени за всеки 
гражданин на ЕС;

3. призовава държавите членки при 
спазване на принципа на 
субсидиарност да приемат всички 
необходими мерки, за да се гарантира, 
че основните права на всеобщ достъп до
качествено здравеопазване и
висококачествено образование са 
възстановени за всеки гражданин на ЕС;

Or. en
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Изменение 72
Бранислав Шкрипек

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава държавите членки да 
приемат всички необходими мерки, за 
да се гарантира, че основните права на 
всеобщ достъп до здравеопазване и 
образование са възстановени за всеки 
гражданин на ЕС;

3. призовава държавите членки при 
пълно спазване на принципа на 
субсидиарност да приемат всички 
необходими мерки, за да се гарантира, 
че основните права на всеобщ достъп до 
здравеопазване и образование са 
възстановени за всеки гражданин на ЕС;

Or. en

Изменение 73
Елеонора Еви

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава държавите членки да 
приемат всички необходими мерки, за 
да се гарантира, че основните права на 
всеобщ достъп до здравеопазване и 
образование са възстановени за всеки 
гражданин на ЕС;

3. призовава държавите членки да 
приемат всички необходими мерки, за 
да се гарантира, че основните права на 
всеобщ достъп до здравеопазване и 
образование са възстановени за всеки 
гражданин на ЕС; също така призовава 
държавите членки да признаят 
опазването на околната среда за 
ключов елемент за гарантирането на 
основното право на здраве;

Or. it

Изменение 74
Енрико Гасбара
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Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава държавите членки да 
приемат всички необходими мерки, за 
да се гарантира, че основните права на 
всеобщ достъп до здравеопазване и 
образование са възстановени за всеки 
гражданин на ЕС;

3. призовава държавите членки да 
приемат всички необходими мерки, за 
да се гарантира, че основните права на 
всеобщ достъп до здравеопазване и 
образование са възстановени за всеки 
гражданин на ЕС, както и да 
гарантира премахването на 
физическите и нематериалните 
бариери, които засягат хората с 
увреждания;

Or. it

Изменение 75
София Сакорафа

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава държавите членки да 
приемат всички необходими мерки, за 
да се гарантира, че основните права на 
всеобщ достъп до здравеопазване и 
образование са възстановени за всеки 
гражданин на ЕС;

3. призовава държавите членки да 
приемат всички необходими мерки, за 
да се гарантира ефективното 
прилагане на правото на достъп до 
правосъдие, както и на независимо, 
справедливо, ефективно, 
безпристрастно и справедливо 
правораздаване в разумни срокове; 
припомня, че държавите членки 
следва да гарантират, че всички 
основни права са възстановени за всеки 
гражданин на ЕС;

Or. en

Изменение 76
Пал Чаки, Петер Яр, Ярослав Валенса
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Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. призовава държавите членки и 
Комисията да премахнат 
съществуващите пречки в рамките на 
вътрешния пазар, за да се позволи 
пълното упражняване на правото на 
свободно движение;

Or. en

Изменение 77
Пал Чаки, Петер Яр, Ярослав Валенса

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня, че преносимостта на
социално-осигурителните 
обезщетения, пенсиите и 
здравеопазването са важни за 
гарантиране на пълното осъществяване 
на основните права и гражданските 
свободи, включително въз основа на 
постигането на мобилност на 
работниците;

4. припомня, че преносимостта на
правата на обезщетение за 
безработица, пенсия и здравеопазване, 
както и признаването на 
професионалната квалификация са 
важни за гарантиране на пълното 
осъществяване на основните права и 
гражданските свободи, включително въз 
основа на постигането на мобилност на 
работниците;

Or. en

Изменение 78
Соледад Кабесон Руис

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня, че преносимостта на 4. припомня, че преносимостта на 
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социално-осигурителните обезщетения, 
пенсиите и здравеопазването са важни 
за гарантиране на пълното 
осъществяване на основните права и 
гражданските свободи, включително въз 
основа на постигането на мобилност на 
работниците;

социално-осигурителните обезщетения, 
пенсиите, здравеопазването и
признаването на професионалната 
квалификация и академичните 
кредити са важни за гарантиране на 
пълното осъществяване на основните 
права и гражданските свободи, 
включително въз основа на постигането 
на мобилност на работниците, която 
през последните години се увеличи 
поради икономическата криза;
отбелязва обаче, че много граждани 
все още се сблъскват с проблеми при 
отстояването на тези права; 
изразява своята загриженост 
относно тенденцията на бързо 
експулсиране на граждани на ЕС от 
държавите, в които пребивават, 
като резултат от загуба на работа, и 
счита, че това е в противоречие с 
духа на свободата на мобилност;

Or. en

Изменение 79
Марина Албиол Гусман, Анхела Валина

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня, че преносимостта на 
социално-осигурителните обезщетения, 
пенсиите и здравеопазването са важни 
за гарантиране на пълното 
осъществяване на основните права и 
гражданските свободи, включително 
въз основа на постигането на 
мобилност на работниците;

4. припомня, че преносимостта на 
социално-осигурителните обезщетения, 
пенсиите и здравеопазването са важни 
за гарантиране на пълното 
осъществяване на основните права и 
гражданските свободи;

Or. es
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Изменение 80
Елеонора Еви

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня, че преносимостта на 
социално-осигурителните обезщетения, 
пенсиите и здравеопазването са важни 
за гарантиране на пълното 
осъществяване на основните права и 
гражданските свободи, включително 
въз основа на постигането на 
мобилност на работниците;

4. припомня, че мобилността на
работниците се осъществява и 
посредством пълната преносимост 
на социално-осигурителните 
обезщетения, пенсиите и 
здравеопазването, така че да се 
гарантират основните права и 
гражданските свободи;

Or. it

Изменение 81
Енрико Гасбара

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. припомня, че преносимостта на 
социално-осигурителните обезщетения, 
пенсиите и здравеопазването са важни 
за гарантиране на пълното 
осъществяване на основните права и 
гражданските свободи, включително въз 
основа на постигането на мобилност на 
работниците;

4. припомня, че преносимостта на 
социално-осигурителните обезщетения, 
пенсиите и здравеопазването, особено 
за хората с увреждания, са важни за 
гарантиране на пълното осъществяване 
на основните права и гражданските 
свободи, включително въз основа на 
постигането на мобилност на 
работниците;

Or. it

Изменение 82
Татяна Жданока

Проектостановище
Параграф 4a (нов)
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Проектостановище Изменение

4a. призовава Комисията неотложно 
да гарантира транспонирането и 
правилното прилагане от страна на 
държавите членки на Директива 
2004/38/ЕО относно свободното 
движение на гражданите на Съюза и 
на техните съпрузи и деца, като се 
има предвид редовното получаване на 
петиции за проблеми в тази област; 
отбелязва увеличаването на 
петициите от няколко държави 
членки относно спорове за 
упражняване на родителски права 
върху дете в трансграничен контекст 
в рамките на Регламента Брюксел IIa, 
както и по-специално петиции срещу 
някои органи от държави членки във 
връзка с отнемане на родителските 
права на родители, упражнили 
правото си на свободно движение в 
рамките на ЕС;

Or. en

Изменение 83
Роландас Паксас

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. призовава да се обърне по-голямо 
внимание на защитата на правата на 
детето и особено по отношение на 
помощта за децата, които са 
изведени от техните домове докато 
живеят в чужбина; счита, че 
Конвенцията на ООН за правата на 
детето трябва да бъде основа за 
уреждане на всички спорове, свързани 
с присъждане на родителски права 
върху децата, в които участват 
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семейства, пребиваващи извън 
тяхната държава, тъй като в нея се 
обръща специално внимание на 
опазването на самоличността на 
детето;

Or. lt

Изменение 84
Едуар Мартен

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. отново подчертава, че взаимното 
признаване на висшето образование 
от страна на държавите членки е от 
съществено значение за ефективна 
мобилност на гражданите на ЕС;

Or. fr

Изменение 85
Татяна Жданока

Проектостановище
Параграф 4б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. приканва държавите членки да 
приемат необходимите законови и 
административни разпоредби, за да се 
гарантира, че всички граждани на ЕС 
на възраст за гласуване могат да 
упражняват правото си на глас в 
национални и регионални избори, от 
които се интересуват;

Or. en



AM\1053418BG.doc 47/57 PE551.898v01-00

BG

Изменение 86
Роландас Паксас

Проектостановище
Параграф 4б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. подчертава, че интересите и 
правата на децата на граждани на ЕС 
трябва да бъдат подходящо 
защитени не само в рамките на 
Европейския съюз, но и извън неговите 
граници, и затова призовава за 
засилено сътрудничество с 
институциите, отговорни за 
благополучието на децата в 
скандинавските държави извън ЕС; 
счита, че всички партньори на ЕС 
(включително членовете на ЕИП) 
трябва да ратифицират Хагската 
конвенция от 1996 г. относно 
компетентността, приложимото 
право, признаването, изпълнението и 
сътрудничеството във връзка с 
родителската отговорност и 
мерките за закрила на децата;

Or. lt

Изменение 87
Татяна Жданока

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава държавите членки и 
Комисията, когато се предлага 
законодателство, да намират баланс 
между мерки за противодействие на 
тероризма и защитата на основните 
права;

5. призовава държавите членки и 
Комисията, когато се предлага 
законодателство, да намират баланс 
между мерки за противодействие на 
тероризма и защитата на основните 
права, така че тази защита да не бъде 
засегната;

Or. en
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Изменение 88
Пал Чаки, Петер Яр, Ярослав Валенса

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава държавите членки и 
Комисията, когато се предлага 
законодателство, да намират баланс 
между мерки за противодействие на 
тероризма и защитата на основните 
права;

5. призовава държавите членки и 
Комисията, когато се предлага 
законодателство, да намират правилен
баланс между мерки за противодействие 
на тероризма и защитата на основните 
права;

Or. en

Изменение 89
Мара Бицото

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава държавите членки и 
Комисията, когато се предлага
законодателство, да намират баланс 
между мерки за противодействие на 
тероризма и защитата на основните 
права;

5. призовава държавите членки и 
Комисията, при предлагането на
законодателство за борба с тероризма, 
да поставят в центъра на своя избор 
безопасността и сигурността на 
европейските граждани, която да се 
защитава с всички възможни 
средства и инструменти;

Or. it

Изменение 90
Марина Албиол Гусман, Анхела Валина

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. призовава държавите членки и 
Комисията, когато се предлага 
законодателство, да намират баланс 
между мерки за противодействие на 
тероризма и защитата на основните 
права;

5. призовава държавите членки и 
Комисията, когато се предлага 
законодателство, да имат предвид, че в 
никакъв случай мерките за 
противодействие на тероризма не 
могат да означават каквото и да било 
неспазване на основните права;

Or. es

Изменение 91
Елеонора Еви

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава държавите членки и 
Комисията, когато се предлага 
законодателство, да намират баланс 
между мерки за противодействие на
тероризма и защитата на основните 
права;

5. призовава държавите членки и 
Комисията, когато се предлага 
законодателство, да спазват Хартата
на основните права на Съюза;

Or. it

Изменение 92
Светослав Христов Малинов

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. обръща внимание, че в много 
случаи за гражданите е трудно да 
определят към коя институция 
следва да се обърнат при нарушаване 
на основните им права, и подчертава 
необходимостта от ясна и достъпна 
информация с цел избягване на 
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объркването относно обхвата и 
приложимостта на Хартата на 
основните права на Европейския съюз 
и пътищата за получаване на правна 
защита;

Or. bg

Изменение 93
Соледад Кабесон Руис

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. изразява особена загриженост 
относно скорошното приемане в 
някои държави членки на 
законодателство, което ограничава 
признатото основно право на свобода 
на изразяване и събрания; счита, че 
такова законодателство, 
подкопаващо гражданските права, 
води до тенденция на отстъпление 
от демокрацията;

Or. en

Изменение 94
Татяна Жданока

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. отбелязва правната несигурност, 
създавана от разпоредби, прилагани
със задна дата, в ново 
законодателство на държавите 
членки, както и при непрекъснати 
промени в една и съща регулаторна 
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област, което де факто забавя 
ефективното прилагане на 
заключителните разпоредби; 
предупреждава за риска от 
подкопаване на правото на ефективна 
съдебна защита, което не е спазено в 
случаите на неприемливо забавяне на 
национални съдебни процедури; 
изразява становището, че за да се 
спази принципът на равенство пред 
правосъдието, следва да се преодолеят 
социално-икономическите пречки 
пред достъпа до него, като например 
твърде високите съдебни такси, във 
всяка държава членка;

Or. en

Изменение 95
Енрико Гасбара

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. призовава Комисията да поднови 
законодателната инициатива за 
закона за достъпността, под 
формата на хоризонтален 
инструмент, в състояние да повиши 
защитата на лицата с увреждания и 
да гарантира, че всички политики от 
компетентността на ЕС са 
съгласувани в тази посока;

Or. it

Изменение 96
Марлене Мици, Соледад Кабесон Руис

Проектостановище
Параграф 5б (нов)
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Проектостановище Изменение

5б. отправя искане към Комисията да 
направи крачка напред в укрепването 
на правото на добра администрация, 
като превърне Кодекса на ЕС за добро 
поведение на администрацията в 
правно обвързващ регламент;

Or. en

Изменение 97
Пал Чаки, Петер Яр, Ярослав Валенса

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията и държавите 
членки да гарантират правилното 
спазване, гарантиране, прилагане и 
развитие на основните права.

6. призовава Комисията и държавите 
членки да гарантират чрез своите 
политики правилното спазване, 
гарантиране, защита и развитие на 
основните права в Европейския съюз;

Or. en

Изменение 98
Марина Албиол Гусман, Анхела Валина

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията и държавите 
членки да гарантират правилното
спазване, гарантиране, прилагане и 
развитие на основните права.

6. призовава Комисията и държавите 
членки да гарантират ефективното
спазване, гарантиране, прилагане и 
развитие на основните права.

Or. es
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Изменение 99
Елеонора Еви

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията и държавите 
членки да гарантират правилното 
спазване, гарантиране, прилагане и 
развитие на основните права.

6. призовава Комисията и държавите 
членки да гарантират правилното 
спазване, гарантиране, прилагане и 
развитие на основните права; призовава 
държавите членки да подновят 
усилията си за признаване на правото 
на петиции и медиация като 
средство за защита на правата на 
гражданите.

Or. it

Изменение 100
Соледад Кабесон Руис

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. изразява своята загриженост въз 
основа на стотиците петиции, 
получавани ежегодно, относно 
недостатъците в реалното прилагане 
от страна на държавите членки 
както на буквата, така и на духа на 
разпоредбите на екологичното 
законодателство на ЕС, като 
например директивите за оценка на 
въздействието върху околната среда 
и стратегическата екологична 
оценка; отправя искане към 
Комисията за упражняване на по-
голям надзор върху същността на 
тези процедури, особено когато 
определени случаи са предмет на 
петиции;

Or. en
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Изменение 101
Марлене Мици, Соледад Кабесон Руис, Джуд Къртън-Дарлинг

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. изтъква значението на 
Европейската гражданска 
инициатива като ново право на 
гражданите, въведено с Договора от 
Лисабон, чиято цел е увеличаване на 
демокрацията на участието в ЕС; 
отбелязва значението на 
Европейската гражданска 
инициатива като мощно средство за 
осигуряване на европейските 
граждани на пряко демократично 
право да участват в процеса на 
вземане на решения в ЕС, което 
допълва правото на европейските 
граждани да внасят петиции до 
Европейския парламент (ЕП) и 
правото им да подават жалби пред 
Европейския омбудсман;

Or. en

Изменение 102
Милан Звер

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. призовава всички институции на 
ЕС и държавите членки да 
гарантират зачитането на 
принципите на демокрацията, 
върховенството на закона, 
универсалността и неделимостта на 
правата на човека и на основните 
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свободи, както и зачитането на 
човешкото достойнство в държавите 
– членки на ЕС, и на международната 
сцена;

Or. en

Изменение 103
Соледад Кабесон Руис

Проектостановище
Параграф 6б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. подкрепя програмата за съдебно 
обучение на ЕС за национални съдии, 
които са ключови участници в 
прилагането на правата на 
гражданите; предупреждава за риска 
от подкопаване на правото на 
ефективна съдебна защита, което не 
е спазено в случаите на неприемливо 
забавяне на национални съдебни 
процедури; изразява становището, че 
за да се спази принципът на 
равенство пред съда и ефективен 
достъп до правосъдие, следва да се 
преодолеят социално-
икономическите пречки по 
отношение на този достъп, като 
например твърде високите съдебни 
такси и данъци, във всяка една 
държава членка;

Or. en

Изменение 104
Марлене Мици, Соледад Кабесон Руис, Джуд Къртън-Дарлинг

Проектостановище
Параграф 6б (нов)
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Проектостановище Изменение

6б. призовава Европейската комисия 
да засили ролята на европейските 
граждански инициативи чрез 
приемане на удобен за гражданите 
подход за справяне с всички 
недостатъци на този инструмент 
при предстоящото преразглеждане на 
Регламент (ЕС) № 211/2011, като в 
същото време подобри 
информационните кампании за 
гражданите относно използването на 
европейските граждански 
инициативи и техните възможности 
да повлияят на процеса на 
изработване на политики на ЕС;

Or. en

Изменение 105
Милан Звер

Проектостановище
Параграф 6б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. призовава Европейската комисия 
да вземе предвид доклада Göncz от 
17 февруари 2014 г. за оценка на 
правосъдието по отношение на 
наказателното правосъдие и 
върховенството на закона, в който се 
изразява съжаление за липсата на 
данни за националните съдебни 
системи, и поради това призовава 
държавите членки да си сътрудничат 
напълно с институциите на ЕС и 
Съвета на Европа и да събират и 
предоставят редовно 
безпристрастни, надеждни, 
обективни и съпоставими данни 
относно техните съдебни системи; 
призовава за ефективен механизъм за 
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редовна оценка на спазването на 
основните ценности на ЕС от страна 
на държавите членки, както е 
посочено в член 2 от Договора за ЕС, 
което ще осигури основа за 
инструмент за ранно 
предупреждение, и подчертава, че 
Комисията е оправомощена да заведе 
дело срещу държава членка, която не 
е изпълнила дадено задължение, 
произтичащо от Договорите, в Съда 
на Европейския съюз;

Or. en

Изменение 106
Марлене Мици, Соледад Кабесон Руис

Проектостановище
Параграф 6в (нов)

Проектостановище Изменение

6в. приветства Европейския портал 
за електронно правосъдие, който се 
управлява от Европейската комисия, 
предоставя на специалисти и на 
обществеността информация за 
съдебните системи и е практичен 
инструмент за подобряване на 
достъпа до правосъдие, като 
разполага с отделен раздел за 
основните права, чиято цел е да 
информира гражданите към кого да се 
обърнат в случай на нарушаване на 
основните им права;

Or. en


