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5.3.2014 A7-0131/1 

Изменение  1 

Ярослав Лешек Валенса, Петер Яр 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0131/2014 

Ярослав Лешек Валенса 

Дейността на комисията по петиции през 2013 г. 

2014/2008(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. приветства факта, че по време на 

информационното посещение в 

Галисия, което се проведе през 

февруари 2013 г., имаше възможност да 

бъдат проведени изчерпателни 

обсъждания с вносителите на петиции и 

регионалните органи по въпроси, 

свързани с липсата на адекватни 

съоръжения за пречистване на водите в 

региона, което е оказало влияние върху 

здравето на местното население и на 

икономическата активност в някои 

области, които са замърсени с утайки 

и отпадъци, които съдържат 

вещества, застрашаващи 

общественото здраве, околната среда 

и потенциално текущото 

производство на морски храни в някои 

области; очаква органите твърдо да 

поемат задължението да действат 

по-целесъобразно за решаване на тези 

проблеми и интегриран план за 

пречистване на отпадъчните води и 

необходимите за целта съоръжения 

да бъдат въведени в експлоатация във 

всички засегнати региони; изразява 

съжаление за продължителната и 

ненормална процедура по 

съставянето на доклада за 

заключенията от посещението; 

изразява съжаление от факта, че 

становището на малцинството на 

двамата членове на делегацията не са 

били приложени към самият доклад; 

17. приветства факта, че по време на 

информационното посещение в 

Галисия, което се проведе през 

февруари 2013 г., имаше възможност да 

бъдат проведени изчерпателни 

обсъждания с вносителите на петиции и 

регионалните органи по въпроси, 

свързани с липсата на адекватни 

съоръжения за пречистване на водите в 

региона; ратифицира заключенията и 

препоръките, представени в доклада 

от информационното посещение, 

одобрен от комисията по петиции на 

17 декември 2013 г., по отношение на 

необходимостта от продължаване на 

усилията за кулминация на 

почистването и възобновяването на 

посетените региони; 
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5.3.2014 A7-0131/2 

Изменение  2 

Ярослав Лешек Валенса, Петер Яр 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0131/2014 

Ярослав Лешек Валенса 

Дейността на комисията по петиции през 2013 г. 

2014/2008(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 22 

 

Предложение за резолюция Изменение 

22. отбелязва постоянния приток на 

кореспонденция от гражданите, които се 

обръщат към Парламента с искане за 

правна защита по въпроси, които 

попадат извън компетентността на ЕС 

по силата на член 227 от Договора, 

както и член 51 от Хартата на основните 

права; призовава за намиране на по-

добри решения за справяне с тези 

изложения на гражданите, като в 

същото време се вземат предвид 

задълженията на Парламента по 

отношение на кореспонденцията му с 

гражданите; 

22. отбелязва постоянния приток на 

кореспонденция от гражданите, които се 

обръщат към Парламента с искане за 

правна защита по въпроси, които 

попадат извън компетентността на ЕС 

по силата на член 227 от Договора, 

както и член 51 от Хартата на основните 

права; призовава за намиране на по-

добри решения за справяне с тези 

изложения на гражданите, като в 

същото време се вземат предвид 

задълженията на Парламента по 

отношение на кореспонденцията му с 

гражданите; в това отношение 

изразява съжаление във връзка с 

неуспеха на съответните служби на 

Парламента да изпълнят докрай 

посоченото в препоръките по 

отношение на внесените от 

граждани документи по въпроси, 

които не попадат в областите на 

компетентност на ЕС, представени в 

резолюцията на Парламента от 21 

ноември 2012 г. относно дейността 

на комисията по петиции през 2011 г; 
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5.3.2014 A7-0131/3 

Изменение  3 

Ярослав Лешек Валенса 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0131/2014 

Ярослав Лешек Валенса 

Дейността на комисията по петиции през 2013 г. 

2014/2008(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 24 

 

Предложение за резолюция Изменение 

24. призовава комисията по петиции да 

продължава да разглежда последиците 

от съдебната практика по дело ERT 

относно тълкуването на член 51 от 

Хартата на основните права на 

Европейския съюз и последиците от нея 

относно петициите и да разследва какви 

са действителните пречки в начина, по 

който гражданите на ЕС подават искане 

за преюдициално заключение от Съда 

на ЕС с цел да получат надеждно 

тълкуване на основните въпроси 

съгласно европейското законодателство 

по дела пред националните съдилища; 

24. призовава комисията по петиции да 

продължава да разглежда последиците 

от съдебната практика по делото за 

Гръцката радио-телевизионна 

корпорация (Ellinikí Radiofonía 

Tileórasi, ERT) относно тълкуването на 

член 51 от Хартата на основните права 

на Европейския съюз и последиците от 

нея относно петициите и да разследва 

какви са действителните пречки в 

начина, по който гражданите на ЕС 

подават искане за преюдициално 

заключение от Съда на ЕС с цел да 

получат надеждно тълкуване на 

основните въпроси съгласно 

европейското законодателство по дела 

пред националните съдилища; 
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5.3.2014 A7-0131/4 

Изменение  4 

Ярослав Лешек Валенса, Петер Яр 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0131/2014 

Ярослав Лешек Валенса 

Дейността на комисията по петиции през 2013 г. 

2014/2008(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 28 

 

Предложение за резолюция Изменение 

28. призовава Комисията да предложи 

законодателство за разрешаване на 

въпросите, свързани с взаимно 

признаване от държавите членки на 

документи за гражданско състояние и 

техните въздействия, и по този 

начин да продължи да се спазва 

социалните политики на държавите 

членки; 

28. призовава Комисията да предложи 

законодателство за разрешаване на 

въпросите, свързани с взаимно 

признаване от държавите членки на 

документи за гражданско състояние, 

като същевременно се зачитат 

компетенциите на държавите членки; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/5 

Изменение  5 

Ярослав Лешек Валенса, Петер Яр 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0131/2014 

Ярослав Лешек Валенса 

Дейността на комисията по петиции през 2013 г. 

2014/2008(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 31 

 

Предложение за резолюция Изменение 

31. признава важната роля на мрежата 

SOLVIT, която редовно разкрива и 

разрешава проблеми, свързани с 

прилагането на законодателството за 

вътрешния пазар; настоятелно 

призовава за укрепване на този 

инструмент; припомня, че 2013 г. беше 

Годината на европейско гражданство, и 

отдава дължимото уважение на 

институциите и органите на 

Европейския съюз и на държавите 

членки, които по-интензивно 

популяризираха своите услуги за 

европейските граждани и жители през 

тази година, в светлината на 

принципите, съдържащи се в 

Договорите, и на фактите разкрити в 

настоящия доклад; 

31. признава важната роля на мрежата 

SOLVIT, която редовно разкрива и 

разрешава проблеми, свързани с 

прилагането на законодателството за 

вътрешния пазар; настоятелно 

призовава за укрепване на този 

инструмент и за по-активно 

сътрудничество между комисията по 

петиции и мрежата SOLVIT; 

припомня, че 2013 г. беше Годината на 

европейско гражданство, и отдава 

дължимото уважение на институциите и 

органите на Европейския съюз и на 

държавите членки, които по-интензивно 

популяризираха своите услуги за 

европейските граждани и жители през 

тази година, в светлината на 

принципите, съдържащи се в 

Договорите, и на фактите разкрити в 

настоящия доклад; 
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5.3.2014 A7-0131/6 

Изменение  6 

Ярослав Лешек Валенса, Петер Яр 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0131/2014 

Ярослав Лешек Валенса 

Дейността на комисията по петиции през 2013 г. 

2014/2008(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 39 

 

Предложение за резолюция Изменение 

39. отбелязва растящия брой петиции в 

хода на законодателния период и остава 

сериозно загрижена поради факта, че 

забавянията и сроковете за даване на 

отговор са все още твърде дълги в хода 

на цялата фаза на регистрацията и 

фазата на преценяване на 

допустимостта; призовава за 

осигуряване на секретариата на 

комисията по петиции допълнителни 

юридически експерти и 

административна подкрепа, които да 

издават препоръки, свързани с това 

дали петицията попада или не в рамките 

на компетентността на европейското 

право; счита, че с цел да се ускори 

процесът по първите решения за 

съответствие е необходимо тези 

препоръки заедно с резюметата от 

петициите да бъдат предоставени на 

членовете първоначално само на 

английски език и след това да бъдат 

преведени на всички официални езици 

единствено, когато са публикувани; 

очаква лансирането на новия интернет 

портал за петиции да намали броя на 

съмнителни внесени документи, които 

понякога са регистрирани като петиции; 

39. отбелязва растящия брой петиции в 

хода на законодателния период и остава 

сериозно загрижена поради факта, че 

забавянията и сроковете за даване на 

отговор са все още твърде дълги в хода 

на цялата фаза на регистрацията и 

фазата на преценяване на 

допустимостта; призовава за 

осигуряване на отдела за получаване и 

разпределяне на официални 

документи и съответно на 

секретариата на комисията по петиции с 

допълнителен администратор с 

юридическо образование, който да 

издава препоръки, свързани с това дали 

петицията попада или не в рамките на 

компетентността на европейското 

право; счита, че е необходимо тези 

препоръки заедно с резюметата от 

петициите да бъдат предоставени на 

членовете първоначално само на 

английски език и след това да бъдат 

преведени на всички официални езици 

единствено, когато са публикувани, с 

цел допълнително да се ускори 

процесът по първите решения за 

съответствие; очаква лансирането на 

новия интернет портал за петиции да 

намали броя на съмнителни внесени 

документи, които понякога са 

регистрирани като петиции; 

Or. en 


