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5.3.2014 A7-0131/19 

Изменение  19 

Уили Мейер, Патрик Льо Ярик, Жаки Енен, Мари-Кристин Вержиа, Никола 

Вулянич, Николаос Хундис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0131/2014 

Ярослав Лешек Валенса 

Дейността на комисията по петиции през 2013 г. 

2014/2008(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Г 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Г. като има предвид, че правото на 

петиция засилва способността на 

Европейския парламент да отговори на 

очакванията на гражданите и лицата, 

пребиваващи на територията на Съюза, 

като в същото време осигурява на 

хората открит, демократичен и 

прозрачен механизъм за получаване, 

когато е законосъобразно и обосновано, 

на извънсъдебни правни средства за 

защита по отношение на жалбите им, 

особено когато това се отнася до 

проблеми във връзка с прилагането на 

европейското законодателство; като има 

предвид, че петициите осигуряват ценна 

обратна информация за законодателите 

и изпълнителните органи както на 

равнище на ЕС, така и на национално 

равнище; 

Г. като има предвид, че правото на 

петиция засилва способността на 

Европейския парламент да отговори на 

очакванията на гражданите и лицата, 

пребиваващи на територията на Съюза, 

като в същото време това може да 

осигури на хората открит, демократичен 

и прозрачен механизъм за получаване, 

когато е законосъобразно и обосновано, 

на извънсъдебни правни средства за 

защита по отношение на жалбите им, 

особено когато това се отнася до 

проблеми във връзка с прилагането на 

европейското законодателство; като има 

предвид, че петициите осигуряват ценна 

обратна информация за законодателите 

и изпълнителните органи както на 

равнище на ЕС, така и на национално 

равнище; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/20 

Изменение  20 

Уили Мейер, Патрик Льо Ярик, Жаки Енен, Пол Мърфи, Мари-Кристин Вержиа, 

Никола Вулянич, Николаос Хундис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0131/2014 

Ярослав Лешек Валенса 

Дейността на комисията по петиции през 2013 г. 

2014/2008(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Е a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Еа. като има предвид, че се внасят все 

повече петиции, с които се излагат 

резултатите от неолибералните 

мерки за финансови ограничения, 

които бидейки подсилени от т.нар. 

меморандуми за разбирателство на 

Тройката, именно като част от 

т.нар. национални планове за 

реформа, пакета за икономическо 

управление и европейския семестър и 

които ще бъдат влошени от 

фискалния пакт - ще допринесат за 

задълбочаването на социалната и 

икономическата криза в редица 

държави с по-уязвими икономики, 

като се отразяват неблагоприятно в 

социален аспект в цивилизационен 

мащаб; като има предвид, че тези 

политики водят до намаляване на 

заплатите на работниците, спад на 

вътрешното търсене и на данъчните 

постъпления, разрушаване на 

системите за социална закрила и 

драстично намаление на публичните 

инвестиции; като има предвид, че 

вследствие на това животът на 

семействата от работническата 

класа става все по-труден, и по-

специално за жените, децата и 

имигрантите от тези социални 
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слоеве, които са основните 

потърпевши от нарастването на 

бедността, безработицата и 

несигурния и нископлатен труд; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/21 

Изменение  21 

Уили Мейер, Патрик Льо Ярик, Жаки Енен, Пол Мърфи, Мари-Кристин Вержиа, 

Никола Вулянич, Николаос Хундис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0131/2014 

Ярослав Лешек Валенса 

Дейността на комисията по петиции през 2013 г. 

2014/2008(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1а. осъжда факта, че наложените от 

ЕС политики на строги икономии в 

различните държави членки водят до 

безпрецедентно незачитане на 

основните права на европейските 

граждани, по-специално правата на 

храна, здраве, образование и жилище; 

счита, че е наложително 

гражданското участие в процеса на 

вземане на решения в ЕС да бъде 

засилено; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/22 

Изменение  22 

Уили Мейер, Патрик Льо Ярик, Жаки Енен, Пол Мърфи, Мари-Кристин Вержиа, 

Никола Вулянич, Николаос Хундис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0131/2014 

Ярослав Лешек Валенса 

Дейността на комисията по петиции през 2013 г. 

2014/2008(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 8a. във връзка с получените петиции 

посочва, че прилагането на правото 

на жилищно настаняване засяга 

прилагането на другите основни 

права; счита, че правото на жилищно 

настаняване следва да бъде 

осъществено чрез гаранция, че 

гражданите и семействата ще имат 

подходящо жилище, което отговаря 

на техните нужди и гарантира 

тяхното благополучие, 

неприкосновеност на личния живот и 

качество на живота, с което се 

спомага за постигането на социална 

справедливост и сближаване и се води 

борба със социалното изключване и 

бедността; призовава за въвеждането 

на незабавен мораториум върху 

експулсирането от жилищата в 

държавите – членки на ЕС и за 

приемането на мерки като тези за 

регулиране за въвеждането на datio in 

solutum (когато такова не 

съществува) или за обявяване на 

извънредно положение в сектора на 

жилищното настаняване, при 

необходимост, за да се гарантира 

правото на жилищно настаняване; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/23 

Изменение  23 

Уили Мейер, Патрик Льо Ярик, Жаки Енен, Пол Мърфи, Мари-Кристин Вержиа, 

Никола Вулянич, Николаос Хундис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0131/2014 

Ярослав Лешек Валенса 

Дейността на комисията по петиции през 2013 г. 

2014/2008(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 23 

 

Предложение за резолюция Изменение 

23. признава, че въпросите, свързани с 

околната среда, продължават да бъдат 

приоритет за вносителите на петиции, 

като по този начин подчертава факта, че 

държавите членки продължават да 

изостават в тази област; отбелязва, че 

много от петициите съсредоточават 

вниманието си върху общественото 

здравеопазване, например управлението 

на отпадъците, безопасността на водата, 

ядрената енергия и защитените 

животни; посочва, че много петиции се 

отнасят до нови и предстоящи проекти, 

които увеличават опасността да засегнат 

горепосочените области; припомня, че 

тъй като държавите членки се стремят 

да се справят с тези ситуации е ясно, че 

намирането на трайно решение все още 

не е безпрепятствено; посочва случая 

със стоманодобивния завод на ILVA в 

Таранто като източник на сериозна 

тревога, поради сериозното влошаване 

на ситуацията по отношение на 

условията на околната среда и 

човешкото здраве за местното 

население; настоятелно призовава 

Комисията да използва всички налични 

механизми в най-голяма степен, за да се 

гарантира незабавното спазване на 

нормите на законодателството на ЕС в 

23. признава, че въпросите, свързани с 

околната среда, продължават да бъдат 

приоритет за вносителите на петиции, 

като по този начин подчертава факта, че 

държавите членки продължават да 

изостават в тази област; отбелязва, че 

много от петициите съсредоточават 

вниманието си върху общественото 

здравеопазване, например управлението 

на отпадъците, безопасността на водата, 

ядрената енергия и защитените 

животни; посочва, че много петиции се 

отнасят до нови и предстоящи проекти 

за добива на шистов газ и 

проучването на нефт, които 

увеличават опасността да засегнат 

горепосочените области; припомня, че 

тъй като държавите членки се стремят 

да се справят с тези ситуации е ясно, че 

намирането на трайно решение все още 

не е безпрепятствено; посочва случая 

със стоманодобивния завод на ILVA в 

Таранто като източник на сериозна 

тревога, поради сериозното влошаване 

на ситуацията по отношение на 

условията на околната среда и 

човешкото здраве за местното 

население; настоятелно призовава 

Комисията да използва всички налични 

механизми в най-голяма степен, за да се 
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областта на околната среда от страна на 

италианските органи; 

гарантира незабавното спазване на 

нормите на законодателството на ЕС в 

областта на околната среда от страна на 

италианските органи; 

 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/24 

Изменение  24 

Уили Мейер, Патрик Льо Ярик, Жаки Енен, Пол Мърфи, Мари-Кристин Вержиа, 

Никола Вулянич, Николаос Хундис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0131/2014 

Ярослав Лешек Валенса 

Дейността на комисията по петиции през 2013 г. 

2014/2008(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 29 

 

Предложение за резолюция Изменение 

29. Изразява съжаление, че 

европейските граждани продължават да 

срещат чести проблеми, причинени от 

неправилно прилагане на 

законодателството относно вътрешния 

пазар от страна на публичните органи, 

докато упражняват свободата си на 

движение; 

29. изразява съжаление, че европейските 

граждани продължават да срещат чести 

проблеми, причинени от неправилно 

прилагане на законодателството на ЕС 

от страна на публичните органи, докато 

упражняват свободата си на движение; 

изразява съжаление относно факта, 

че граждани от някои държави 

членки не се радват на пълните си 

права по отношение на свободата на 

движение; обръща внимание на 

факта, че стотици испански, 

румънски, български и френски 

граждани са били принудени да 

напуснат Белгия, тъй като тази 

държава членка реши да отхвърли 

техния статут на законно 

пребиваващи; 

 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0131/25 

Изменение  25 

Уили Мейер, Патрик Льо Ярик, Жаки Енен, Пол Мърфи, Мари-Кристин Вержиа, 

Никола Вулянич, Николаос Хундис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0131/2014 

Ярослав Лешек Валенса 

Дейността на комисията по петиции през 2013 г. 

2014/2008(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 29 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 29a. изразява своята загриженост във 

връзка с репресивните закони, 

прокарвани от някои държави членки, 

които нарушават основните свободи 

на събиране, сдружаване и изразяване 

на мнение, сред които е новият закон 

на Испания за сигурността на 

гражданите, предвиждащ тежки 

глоби за лицата, вземащи участие в 

спонтанни протести или заснемащи 

полицията по време на провеждането 

на демонстрации; 

Or. en 

 

 


