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6.12.2017 A8-0387/1 

Изменение  1 

Елеонора Еви, Роза Д'Амато, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0387/2017 

Нотис Мариас 

Разискванията в комисията по петиции през 2016 г. 

2017/2222(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Й a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Йа. като има предвид, че 

увеличаването на прякото участие на 

гражданите в процесите на вземане 

на решения на равнището на ЕС и 

подобряването на качеството на 

тези процеси са възможни само на 

основата на демократично 

управление, което може да гарантира 

пълна прозрачност, ефективна 

защита на основните права и 

включването на изразените от 

гражданите искания в 

политическата програма на ЕС; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/2 

Изменение  2 

Елеонора Еви, Роза Д'Амато, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0387/2017 

Нотис Мариас 

Разискванията в комисията по петиции през 2016 г. 

2017/2222(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Ч 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Ч. като има предвид, че Емили 

О’Райли, Европейски омбудсман, 

представи своя годишен доклад за 2015 

г. на комисията по петиции на нейното 

заседание на 20 юни 2016 г., и като има 

предвид, че годишният доклад на 

комисията по петиции, от друга страна, 

се основава отчасти на годишния доклад 

на Омбудсмана; 

Ч. като има предвид, че Емили 

О’Райли, Европейски омбудсман, 

представи своя годишен доклад за 

2015 г. на комисията по петиции на 

нейното заседание на 20 юни 2016 г., на 

което стана ясно, че повечето от 

получените от Омбудсмана жалби се 

отнасят до липсата на прозрачност, 

и по-специално до отказа на 

институциите на ЕС да предоставят 

достъп до документи или 

информация; като има предвид, че 

Омбудсманът също така установи 

проблеми, във връзка с които реши да 

предприеме действия, по-специално 

по отношение на ефективната 

защита на основните права, 

прозрачността на процеса на вземане 

на решения в ЕС, прозрачността при 

лобирането и етичните въпроси, 

свързани с длъжностите, заемани от 

бивши членове на Европейската 

комисия, и случаите на кадрова 

въртележка между обществения и 

частния сектор; като има предвид, че 

годишният доклад на комисията по 

петиции, от друга страна, се основава 

отчасти на годишния доклад на 

Омбудсмана; 

Or. en 
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Изменение  3 

Елеонора Еви, Роза Д'Амато, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0387/2017 

Нотис Мариас 

Разискванията в комисията по петиции през 2016 г. 

2017/2222(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 2a. припомня, че петициите 

позволяват на Парламента и другите 

институции на ЕС да възстановят 

връзката си с гражданите на ЕС, 

засегнати от прилагането на 

законодателството на ЕС на 

различни административни равнища; 

счита, че способността за 

гарантиране на пълната 

прозрачност, прякото участие на 

гражданите, пълната защита на 

основните права, значителното 

подобряване на реакцията на 

институциите на ЕС при 

разглеждане и решаване на 

представените на тяхното внимание 

от страна на гражданите проблеми, в 

допълнение към засиленото 

сътрудничество на институциите на 

ЕС и другите органи на ЕС с 

националните, регионалните и 

местните органи са ключово средство 

за засилване на демократичната 

легитимност и отчетност на 

процеса на вземане на решения на 

равнище ЕС; 

Or. en 
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Изменение  4 

Елеонора Еви, Роза Д'Амато, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0387/2017 

Нотис Мариас 

Разискванията в комисията по петиции през 2016 г. 

2017/2222(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 14 

 

Предложение за резолюция Изменение 

14. изисква от Комисията да 

предоставя точни статистически 

данни във връзка с броя на петициите, 

довели до започване на процедура по 

EU Pilot или на производство за 

установяване на нарушение; призовава 

освен това да получава доклади 

относно случаи, свързани с текущи 

производства и/или процедури, и 

документите, които се разменят в 

рамките на EU Pilot и производствата за 

установяване на неизпълнение на 

задължения, след като те последните са 

приключени чрез прилагане на 

съдебната практика на Съда на 

Европейския съюз, с цел да се улесни 

структурираният диалог и да се 

съкратят сроковете за разрешаване на 

спорове; призовава Комисията да 

обсъжда проактивно тези доклади с 

комисията по петиции с участието на 

заместник-председателя на Комисията, 

който отговаря за прилагането на 

правото и за неговото опростяване; 

14. изисква от Комисията да 

предоставя точна информация във 

връзка с броя на петициите, довели до 

започване на процедура по EU Pilot или 

на производство за установяване на 

нарушение; призовава Комисията да 

гарантира пълен и навременен достъп 

до документите по процедурите EU 

Pilot и производствата за 

установяване на нарушение, с цел да 

се гарантира най-високо равнище на 

защита на демократичните права на 

гражданите; изисква освен това да 

получава документите, които се 

разменят в рамките на EU Pilot и 

производствата за установяване на 

неизпълнение на задължения, след като 

те последните са приключени чрез 

прилагане на съдебната практика на 

Съда на Европейския съюз, с цел да се 

улесни структурираният диалог и да се 

съкратят сроковете за разрешаване на 

спорове; призовава Комисията да 

обсъжда проактивно тези документи и 

такава информация с комисията по 

петиции с участието на заместник-

председателя на Комисията, който 

отговаря за прилагането на правото и за 

неговото опростяване; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/5 

Изменение  5 

Елеонора Еви, Роза Д'Амато, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0387/2017 

Нотис Мариас 

Разискванията в комисията по петиции през 2016 г. 

2017/2222(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 22 

 

Предложение за резолюция Изменение 

22. посочва подкрепата на комисията 

за Европейската гражданска 

инициатива; отбелязва предложението 

на Комисията за преразглеждане на 

Регламента, с цел да се запази 

значението на тази инициатива като 

инструмент за демократично участие; 

изразява съжаление, че Комисията не 

взе надлежно под внимание 

неотдавнашната работа по една 

незаконодателна резолюция относно 

Европейската гражданска инициатива, 

по-специално становището на 

комисията по петиции, като по този 

начин не спази напълно 

Междуинституционалното 

споразумение; настоятелно приканва 

Комисията да вземе предвид 

становището на комисията по 

петиции по време на предстоящата 

законодателна процедура, за да се 

постигне пълно и ефективно участие на 

европейските граждани в процеса на 

вземане на решения на равнището на ЕС 

чрез Европейската гражданска 

инициатива; 

22. посочва подкрепата на комисията 

за Европейската гражданска 

инициатива; отбелязва предложението 

на Комисията за преразглеждане на 

регламента; счита, че за да се повиши 

значението на Европейската 

гражданска инициатива като 

инструмент за демократично участие, 

трябва да се вземат всички 

необходими мерки, за да се гарантира 

представянето на законодателни 

предложения за успешни европейски 

граждански инициативи; изразява 

съжаление, че Комисията не взе 

надлежно под внимание 

неотдавнашната работа по една 

незаконодателна резолюция относно 

Европейската гражданска инициатива, 

като по този начин не спази напълно 

Междуинституционалното 

споразумение; настоятелно приканва 

Комисията да вземе предвид при 

бъдещите си действия съществения 

принос на комисията по петиции, с 

цел постигане на пълно и ефективно 

участие на европейските граждани в 

процеса на вземане на решения на 

равнището на ЕС; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/6 

Изменение  6 

Елеонора Еви, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0387/2017 

Нотис Мариас 

Разискванията в комисията по петиции през 2016 г. 

2017/2222(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 22 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 22a. изразява съжаление, че 

Комисията не е упражнила 

решително своите правомощия за 

контрол, за да попречи на 

въвеждането на единния пазар на 

замърсяващи автомобили с дизелов 

двигател, които значително 

допринасят за изпускането на NO2 в 

атмосферата над максимално 

допустимите стойности и които не 

съответстват на изискванията на 

ЕС в областта на одобрението на 

типа и емисиите от леките 

автомобили и лекотоварните 

превозни средства; припомня, че този 

аспект е неразделна част от 

притесненията на гражданите, 

които са упражнили правото на 

петиция, за да настояват за 

ефективна защита на човешкото 

здраве, на околната среда и на 

правата на потребителите; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/7 

Изменение  7 

Елеонора Еви, Роза Д'Амато, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0387/2017 

Нотис Мариас 

Разискванията в комисията по петиции през 2016 г. 

2017/2222(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 22 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 22б. подчертава, че пълната 

прозрачност и пълният достъп на 

гражданите до документите на 

институциите на ЕС трябва да 

стане правило, за да се гарантират 

най-високите равнища на защита на 

демократичните права на 

гражданите; счита, че в тази връзка 

следва в кратки срокове да се 

представи предложение за изменение 

на Регламент (ЕО) № 1049/2001; 

Or. en 

 

 


