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5.3.2014 A7-0131/7 

Изменение  7 

Иняки Ирасабалбейтия Фернандес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A7-0131/2014 

Ярослав Лешек Валенса 

Дейността на комисията по петиции през 2013 г. 

2014/2008(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф З a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 За. като има предвид, в духа на 

Европейската харта за регионалните 

или малцинствените езици и по-

специално заключенията на Съвета 

от 13 юни 2005 г., че следва да се 

полагат по-големи усилия за 

насърчаване — където е необходимо 

— на административните 

споразумения между съответните 

държави членки и Парламента, за да 

се гарантира, че гражданите на ЕС 

могат ефективно да внасят петиции; 

като има предвид, че Парламентът 

би могъл да последва стъпките на 

Съвета, Комисията и Комитета на 

регионите във връзка с техните 

двустранни споразумения с държави 

членки, като например Испания, така 

че да се гарантира, че вносителите на 

петиции получават отговор на 

майчиния си език, при условие че той 

е един от официалните езици в 

съответната територия, за сметка 

на държавата членка; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/8 

Изменение  8 

Маргрете Аукен 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A7-0131/2014 

Ярослав Лешек Валенса 

Дейността на комисията по петиции през 2013 г. 

2014/2008(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф К 

 

Предложение за резолюция Изменение 

К. като има предвид, че дейността на 

комисията по петиции се основава 

изцяло на информацията и приноса, 

получени от вносителите на петиции, 

наред с резултатите от нейните 

собствени разследвания на всеки 

отделен случай, допълнени, когато е 

необходимо, от още експертни познания 

от Европейската комисия, държавите 

членки или други органи; като има 

предвид също така, че приоритетите 

в дневния ѝ ред се подреждат и 

организират въз основа на решения, 

вземани по демократичен път от 

нейните членове; 

К. като има предвид, че дейността на 

комисията по петиции се основава 

изцяло на информацията и приноса, 

получени от вносителите на петиции, 

наред с резултатите от нейните 

собствени разследвания на всеки 

отделен случай, допълнени, когато е 

необходимо, от още експертни познания 

от Европейската комисия, държавите 

членки или други органи; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/9 

Изменение  9 

Маргрете Аукен 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A7-0131/2014 

Ярослав Лешек Валенса 

Дейността на комисията по петиции през 2013 г. 

2014/2008(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф С 

 

Предложение за резолюция Изменение 

С. като припомня в този контекст 

позицията, която възприе въз основа 

на годишния доклад за 2012 г., с която 

се взе решение процедурата по 

разглеждане на петиции да се направи 

по-ефикасна, прозрачна и 

безпристрастна, като същевременно 

се запазва правото на участие на 

членовете на комисията по петиции, 

така че при съдебен контрол 

разглеждането на петиции да 

издържи дори и на процедурно 

равнище; 

заличава се 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/10 

Изменение  10 

Маргрете Аукен 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A7-0131/2014 

Ярослав Лешек Валенса 

Дейността на комисията по петиции през 2013 г. 

2014/2008(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. изразява решимост да направи 

процедурата по разглеждане на 

петициите по-ефикасна, прозрачна и 

безпристрастна при спазване на правото 

на участие на членовете на комисията 

по петиции, така че при съдебен 

контрол разглеждането на петиции 

да издържи дори и на процедурно 

равнище; 

2. изразява решимост да направи 

процедурата по разглеждане на 

петициите по-ефикасна, прозрачна и 

безпристрастна при спазване на правото 

на участие на членовете на комисията 

по петиции; подчертава, че като се 

има предвид още по-значително 

увеличаващия се всяка година брой на 

петициите, съществува спешна 

нужда от повече човешки и 

технически ресурси в секретариата, 

за да се гарантира тяхното гладко 

разглеждане; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/11 

Изменение  11 

Иняки Ирасабалбейтия Фернандес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A7-0131/2014 

Ярослав Лешек Валенса 

Дейността на комисията по петиции през 2013 г. 

2014/2008(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 5а. подчертава значението на 

проактивния мониторинг и 

навременните превантивни мерки от 

страна на Комисията, когато 

съществуват обосновани 

доказателства, че е възможно някои 

запланувани и огласени проекти да са 

в нарушение на законодателството 

на ЕС; изразява тревога относно 

текущата тенденция в рамките на 

Комисията за забавяне при 

събирането на сведения за същината 

на много петиции, основавайки се 

изключително на процедурни 

съображения; изразява несъгласие с 

повтарящите се предложения да се 

закрият много досиета, свързани с 

петиции, чието разглеждане не е дало 

истински резултати, и счита, че 

това не е в съответствие с духа на 

основната роля на Комисията — да 

бъде пазител на Договорите; 

призовава за още по-голяма 

педантичност и последващи 

действия, по-специално по 

представени от вносители на 

петиции случаи, които са свързани с 

евентуални нарушения на 

законодателството на ЕС, извършени 

от самата Комисия, като например в 

областта на публичния достъп до 
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документи, както се гарантира от 

Конвенцията от Орхус; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/12 

Изменение  12 

Маргрете Аукен 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A7-0131/2014 

Ярослав Лешек Валенса 

Дейността на комисията по петиции през 2013 г. 

2014/2008(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. признава, че през 2013 г. редица 

вносители на петиции изразиха тревога 

от видими несправедливости, които се 

срещат в Дания по отношение на 

административните и съдебни 

процедури, свързани с раздяла на 

родителите и развод и последващото 

попечителство над малките деца; 

отбелязва, в тази връзка, че в случая на 

двойките от различни националности 

има ясни примери за дискриминация въз 

основа на националността в полза на 

съпруга/съпругата от съответната 

държава членка, участваща в 

разглеждането на делото, и срещу лице, 

което не е гражданин на тази държава, 

със сериозни и често много отрицателни 

и драматични последици за правата на 

детето; отбелязва в този контекст тежки 

нарушения на основни права както на 

вносителя на петицията, така и на 

детето; отбелязва, че комисията по 

петиции направи информационно 

посещение в Дания, за да разследва 

подобни оплаквания, при които 

ситуацията изглежда особено остро 

изразена; отбелязва, че са регистрирани 

също така някои случаи от други 

държави, включително Германия (по-

специално случаи, засягащи дейността 

на Jugendamt) , Франция и Обединеното 

13. признава, че през 2013 г. редица 

вносители на петиции изразиха тревога 

от видими несправедливости, които се 

срещат в различни държави членки по 

отношение на административните и 

съдебни процедури, свързани с раздяла 

на родителите и развод и последващото 

попечителство над малките деца; 

отбелязва, в тази връзка, че в случая на 

двойките от различни националности 

има ясни примери за дискриминация въз 

основа на националността в полза на 

съпруга/съпругата от съответната 

държава членка, участваща в 

разглеждането на делото, и срещу лице, 

което не е гражданин на тази държава, 

със сериозни и често много отрицателни 

и драматични последици за правата на 

детето; отбелязва в този контекст тежки 

нарушения на основни права както на 

вносителя на петицията, така и на 

детето; отбелязва, че комисията по 

петиции направи информационно 

посещение в Дания, за да разследва 

подобни оплаквания, при които 

ситуацията изглежда особено остро 

изразена; отбелязва, че са регистрирани 

също така някои случаи от други 

държави, включително Германия (по-

специално случаи, засягащи дейността 

на Jugendamt) , Франция и Обединеното 
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Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/13 

Изменение  13 

Иняки Ирасабалбейтия Фернандес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A7-0131/2014 

Ярослав Лешек Валенса 

Дейността на комисията по петиции през 2013 г. 

2014/2008(INI) 

Предложение за резолюция 

Подзаглавие 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Нови хоризонти и връзки с други 

институции 

заличава се 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/14 

Изменение  14 

Иняки Ирасабалбейтия Фернандес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A7-0131/2014 

Ярослав Лешек Валенса 

Дейността на комисията по петиции през 2013 г. 

2014/2008(INI) 

Предложение за резолюция 

Подзаглавие 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Методи на работа заличава се 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/15 

Изменение  15 

Иняки Ирасабалбейтия Фернандес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A7-0131/2014 

Ярослав Лешек Валенса 

Дейността на комисията по петиции през 2013 г. 

2014/2008(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 36 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 36а. счита, че омбудсманът следва да 

има фактическа независимост, с цел 

да се гарантира, че правата на 

гражданите се защитават правилно 

и обективно; счита, че тази 

независима роля е по-подходящо 

представена пред обществото, 

когато омбудсманът няма ясно 

изразени пристрастия; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/16 

Изменение  16 

Маргрете Аукен 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A7-0131/2014 

Ярослав Лешек Валенса 

Дейността на комисията по петиции през 2013 г. 

2014/2008(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 37 

 

Предложение за резолюция Изменение 

37. призовава членовете на ЕП в 

комисията по петиции да приемат 

окончателен вариант на вътрешни 

правила, за да се гарантира 

максимална ефективност и 

откритост в работата на комисията, и 

да направят предложения за 

преразглеждане съответно 

Правилника за дейността на 

Европейския парламент, с цел да се 

консолидират техните непрестанни 

опити в хода на целия седми 

парламентарен мандат за 

подобряване на методите на работа; 

призовава комисията по петиции да 

приеме ясни срокове в целия процес на 

петициите, с цел да ускори жизнения 

цикъл на петициите в Европейския 

парламент и да се направи целият 

процес още по-прозрачен и 

демократичен; подчертава, че това би 

могло да установи определен жизнен 

цикъл за петициите от 

регистрацията до окончателното 

приключване на тяхното разглеждане 

в Европейския парламент, подобно на 

съществуващите срокове за 

текущата работа относно 

законодателни и незаконодателни 

досиета; счита, че за съответните 

срокове следва да се създаде механизъм 

37. призовава членовете на ЕП да 

гарантират откритостта в работата 

на комисията и да направят целия 

процес още по-прозрачен и 

демократичен; припомня, че 

посещенията за установяване на 

фактите, са едни от основните 

инструменти за разследване на 

комисията по петиции, за да докладва 

бързо след това на вносителите на 

петиции и комисията за своите 

констатации и препоръки; 
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за известяване, който автоматично 

да насочва вниманието на членовете 

върху петициите, при които не е 

имало предприето действие, нито 

кореспонденция в значителен период 

от време, за да се избегне опасността 

от това петиции да остават 

отворени с години без основателна 

причина; припомня, че посещенията за 

установяване на фактите, са едни от 

основните инструменти за разследване 

на комисията по петиции, поради което 

се налага спешно преразглеждане на 

съответните правила, за да се даде 

възможност на новоизбраните 

членове на ЕП да провеждат 

ефективни посещения и докладват 

бързо след това на вносителите на 

петиции и комисията за своите 

констатации и препоръки; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/17 

Изменение  17 

Иняки Ирасабалбейтия Фернандес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A7-0131/2014 

Ярослав Лешек Валенса 

Дейността на комисията по петиции през 2013 г. 

2014/2008(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 38 

 

Предложение за резолюция Изменение 

38. приветства присъствието на 

публичните органи на съответната 

държава членка, както и на други 

заинтересовани страни по време на 

заседанията на комисията по петиции; 

изтъква факта, че комисията по петиции 

е единствената комисия, която системно 

предоставя платформа на гражданите 

пряко да изразят своите опасения пред 

членовете на Европейския парламент и 

която дава възможност за многостранен 

диалог между институциите на ЕС, 

националните органи и вносителите на 

петиции; предлага, с цел да се улесни 

организация на срещите, както и за 

да се намалят пътните разноски в 

бъдеще, комисията по петиции и 

администрацията на Парламента да 

проучат възможността за участие 

на вносителите на петиции или 

публичните органи чрез видео 

конференция или аналогичен 

механизъм; 

38. приветства присъствието на 

публичните органи на съответната 

държава членка, както и на други 

заинтересовани страни по време на 

заседанията на комисията по петиции; 

изтъква факта, че комисията по петиции 

е единствената комисия, която системно 

предоставя платформа на гражданите 

пряко да изразят своите опасения пред 

членовете на Европейския парламент и 

която дава възможност за многостранен 

диалог между институциите на ЕС, 

националните органи и вносителите на 

петиции; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/18 

Изменение  18 

Иняки Ирасабалбейтия Фернандес 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 секретариата на 

комисията по петиции допълнителни 

юридически експерти и 

административна подкрепа; очаква 

лансирането на новия интернет портал 

за петиции да намали броя на 

съмнителни внесени документи, които 

понякога са регистрирани като петиции; 
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