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Доклад A7-0186/2010 

Carlos José Iturgaiz Angulo 

Годишен доклад на комисията по петиции за 2009 г. 

2009/2139(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение К 

 

Предложение за резолюция Изменение 

К. като има предвид, че гражданите 

следва, изрично, да бъдат осведомени, 

че – както призна Европейският 

омбудсман с решението от декември 

2009 г., с което се приключва 

разглеждането на жалба 822/2009/BU 

срещу Комисията – завеждането на дела 

пред националните съдилища е част от 

процеса на прилагане на европейското 

законодателство в държавите-членки и 

комисията по петиции не може да 

разглежда въпроси, които са от 

компетентността на национален съд 

или да преразглежда резултата от 

дела, разглеждани от национален съд, 

К. като има предвид, че гражданите 

следва изрично да бъдат осведомени, че 

– както призна Европейският омбудсман 

с решението от декември 2009 г., с което 

се приключва разглеждането на жалба 

822/2009/BU срещу Комисията – 

завеждането на дела пред националните 

съдилища е част от процеса на 

прилагане на европейското 

законодателство в държавите-членки и 

комисията по петиции не може да 

отменя решения на националните 

съдилища, което не изключва 

процедури за нарушение, започнати 

от Европейската комисия срещу 

решения, които нарушават правото 

на ЕС, 

Or. en 
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Предложение за резолюция 

Съображение К a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Ка. като има предвид, че 

скъпоструващите съдебни 

производства, най-вече в определени 

държави-членки, могат да се 

превърнат в пречка за гражданите и 

могат дори да ги възпрат да внесат 

иск в компетентните национални 

съдилища, когато счетат, че 

националните им органи не са 

спазили техните права, произтичащи 

от правото на ЕС, 

Or. en 
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Предложение за резолюция 

Параграф 14 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 14а. изразява особено удовлетворение 

във връзка със случаи на постигане на 

положителен резултат вследствие на 

процеса на разглеждане на петиции, 

какъвто е случаят с Ferme du Casino в 

Guérande
1
 , представляващ пример за 

защитена зона в съответствие с 

мрежата Натура 2000, където 

екологичните, социални, 

икономически и културни интереси се 

подкрепят взаимно; приветства също 

така решението на органите във 

Валенсия да не издават разрешение за 

плановете за строителство в Parcent 

като отражение на принципа, че 

проектите за строителство в 

градовете следва да са подкрепени с 

гарантирани водни ресурси и да бъдат 

устойчиви от гледна точка на 

опазването на околната среда; 

 

Or. en 

                                                 
1 Посочената петиция беше внесена от Union of Salt Marsh Workers под № 551/2008. 



 

AM\822749BG.doc  PE442.006v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

30.6.2010 A7-0186/4 

Изменение  4 

Margrete Auken 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A7-0186/2010 

Carlos José Iturgaiz Angulo 

Годишен доклад на комисията по петиции за 2009 г. 

2009/2139(INI) 
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Параграф 25 

 

Предложение за резолюция Изменение 

25. приветства усилията на Комисията 

да развива алтернативни средства за 

насърчаване на по-доброто прилагане на 

европейското законодателство и 

положителното отношение на 

определени държави-членки, които 

предприемат необходимите стъпки, за 

да коригират нарушенията на ранен етап 

от процеса на прилагане; 

25. приветства усилията на Комисията 

да развива алтернативни средства за 

насърчаване на по-доброто прилагане на 

европейското законодателство и 

положителното отношение на 

определени държави-членки, които 

предприемат необходимите стъпки, за 

да коригират нарушенията на ранен етап 

от процеса на прилагане; подчертава 

обаче, че алтернативните средства 

за справяне с нарушенията не могат 

да заменят отговорностите на 

Комисията съгласно Договорите и 

трябва изцяло да се зачитат правата 

на жалбоподателите, както се 

посочва в Съобщение 2002/141; 

Or. en 
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Предложение за резолюция 

Параграф 37 

 

Предложение за резолюция Изменение 

37. приветства приемането на новия 

Правилник за дейността на Парламента 

и преразглеждането на разпоредбите, 

свързани с администрирането на 

петициите; насърчава работата на 

Секретариата и представителите на 

политически групи по ревизиран 

наръчник за членовете на ЕП относно 

правилата и вътрешните процедури 

на комисията по петиции, тъй като 

подобен документ не само ще помогне 

на членовете при тяхната работа, но 

и допълнително ще увеличи 

прозрачността на процеса, свързан с 

петициите; 

37. приветства приемането на новия 

Правилник за дейността на Парламента 

и преразглеждането на разпоредбите, 

свързани с администрирането на 

петициите; отбелязва преразгледаните 

насоки относно вътрешните 

процедури на комисията, които 

осигуряват полезни разяснения на 

начина, по който тя функционира, и 

насърчава Секретариата и 

представителите на политически групи 

да продължат работата си по 

усъвършенстване на процедурите, 

което допълнително увеличава 

ефикасността и прозрачността на 

процеса, свързан с петициите; 

Or. en 

 

 


