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6.12.2017 A8-0387/9 

Изменение  9 

Маргрете Аукен 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0387/2017 

Нотис Мариас 

Разискванията в комисията по петиции през 2016 г. 

2017/2222(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение М 

 

Предложение за резолюция Изменение 

M. като има предвид, че всяка 

петиция следва да се оценява и 

разглежда внимателно и че всеки 

вносител има правото да получи отговор 

от комисията по петиции, който 

цялостно да разглежда повдигнатите 

въпроси при пълно зачитане на правото 

на добра администрация, утвърдено в 

член 41 от Хартата на основните права 

на Европейския съюз; 

M. като има предвид, че всяка 

петиция следва да се оценява и 

разглежда внимателно и че всеки 

вносител има правото да получи първи 

отговор от комисията по петиции, който 

цялостно да разглежда повдигнатите 

въпроси при пълно зачитане на правото 

на добра администрация, утвърдено в 

член 41 от Хартата на основните права 

на Европейския съюз; като има 

предвид, че често впоследствие са 

необходими комуникации и отговори в 

резултат на първоначалното 

разглеждане на петициите или 

взаимодействието с Комисията и 

националните органи като 

допълнителни последващи действия 

за намиране на решения; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/10 

Изменение  10 

Маргрете Аукен 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0387/2017 

Нотис Мариас 

Разискванията в комисията по петиции през 2016 г. 

2017/2222(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Н 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Н. като има предвид, че според 

критериите за допустимост на 

петициите в съответствие с член 227 от 

ДФЕС и с член 215 от Правилника за 

дейността на Парламента петициите 

трябва да отговарят на официалните 

условия за допустимост, и по-конкретно 

вносителят на петицията трябва да е 

гражданин на ЕС или да пребивава в ЕС 

и да е засегнат от въпрос, който се 

отнася до областите на компетентност 

на Европейския съюз; като има предвид, 

че 459 петиции са обявени за 

недопустими, защото не отговарят на 

официалните условия;  

Н. като има предвид, че според 

критериите за допустимост на 

петициите в съответствие с член 227 от 

ДФЕС и с член 215 от Правилника за 

дейността на Парламента петициите 

трябва да отговарят на официалните 

условия за допустимост, и по-конкретно 

вносителят на петицията трябва да е 

гражданин на ЕС или да пребивава в ЕС 

и да е засегнат от въпрос, който се 

отнася до областите на компетентност 

на Европейския съюз; като има 

предвид, че се приема, че тези 

области излизат далеч извън рамките 

на обикновен сбор на области на 

изключителна компетентност на 

ЕС; като има предвид, че 459 петиции 

са обявени за недопустими, защото не 

отговарят на официалните условия;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/11 

Изменение  11 

Маргрете Аукен 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0387/2017 

Нотис Мариас 

Разискванията в комисията по петиции през 2016 г. 

2017/2222(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 22 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  22a. счита, че констативните 

посещения са ключово правомощие на 

комисията по петиции, позволяващо 

ѝ да бъде възможно най-близо до 

гражданите на местата, където са 

породени техните опасения, и че 

поради тази причина подобни 

посещения следва да бъдат използвани 

пълноценно в рамките на комисията; 

изразява съжаление във връзка с 

отмяната на планирани 

констативни посещения и загубените 

дни за извършването на свързаната с 

тях необходима подготвителна 

работа от секретариата на 

комисията; припомня, че такива 

ситуации често имат последици не 

само в административно или 

бюджетно отношение поради вече 

направени разходи, засягащи парите 

на данъкоплатците, но също и по 

отношение на впечатленията на 

вносителите на петиции, 

заинтересованите органи и другите 

граждани, които участват в 

подготовката за посещения на място; 

счита, че това застрашава имиджа 

на комисия, на Парламента и на 

институциите на ЕС като цяло; 

предлага на комисията по петиции да 

бъдат разрешени по-гъвкави правила 
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за допустимите дати и да ѝ се дава 

възможност да взема по-своевременни 

ad hoc решения, така че нейните 

констативни посещения да не са 

системно в конфликт с тези на 

външните делегации и с цел да се 

гарантира успешното осъществяване 

на тези посещения при присъствие на 

необходимия брой членове на ЕП;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/12 

Изменение  12 

Маргрете Аукен 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0387/2017 

Нотис Мариас 

Разискванията в комисията по петиции през 2016 г. 

2017/2222(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 25 

 

Предложение за резолюция Изменение 

25. подчертава разнообразието от 

теми, повдигнати в петициите, от 

вътрешния пазар, правосъдието, 

енергетиката и транспорта до основните 

права, здравеопазването, правото в 

областта на околната среда, 

уврежданията и хуманното отношение 

към животните и различните последици 

от Брексит за гражданите;  подчертава 

увеличаването с 10% на броя на 

петициите, получени през 2016 г. (1 

569), и призовава европейските 

институции да осигурят достатъчно 

персонал за службите, отговорни за 

обработването на петициите, по-

специално секретариата на комисията 

по петиции;  

25. подчертава разнообразието от 

теми, повдигнати в петициите, от 

вътрешния пазар, правосъдието, 

енергетиката и транспорта до основните 

права, здравеопазването, правото в 

областта на околната среда, 

уврежданията и хуманното отношение 

към животните и различните последици 

от Брексит за гражданите; подчертава 

увеличаването с 10% на броя на 

петициите, получени през 2016 г. (1 

569), и отново призовава европейските 

институции да осигурят достатъчно 

персонал за службите, отговорни за 

обработването на петициите, по-

специално секретариата на комисията 

по петиции, с цел да се повиши 

работният капацитет на 

комисията; подчертава 

необходимостта от допълнително 

наемане на опитни длъжностни лица 

без забавяне;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0387/13 

Изменение  13 

Маргрете Аукен 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0387/2017 

Нотис Мариас 

Разискванията в комисията по петиции през 2016 г. 

2017/2222(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 26 

 

Предложение за резолюция Изменение 

26. настоятелно призовава 

Комисията да гарантира изготвянето на 

подробни анализи относно 

съответствието с правото на ЕС на 

извършените от държавите членки 

екологични оценки във връзка с 

разрешението за осъществяване на 

инфраструктурни проекти, за които чрез 

петиции гражданите са посочили 

сериозни рискове за човешкото здраве и 

околната среда;  

26. настоятелно призовава 

Комисията да гарантира изготвянето на 

подробни анализи относно 

съответствието с правото на ЕС на 

извършените от държавите членки 

екологични оценки във връзка с 

разрешението за осъществяване на 

инфраструктурни проекти, за които чрез 

петиции гражданите са посочили 

сериозни рискове за човешкото здраве и 

околната среда; подчертава, че е 

важно тези анализи и евентуалните 

произтичащи от тях действия на 

Комисията да се извършват 

проактивно и предварително, в 

съответствие с принципа на 

предпазливост, за да се предотврати 

необратимо увреждане на околната 

среда;  

Or. en 

 

 


