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BG Единство в многообразието BG 

11.4.2018 A8-0127/1 

Изменение  1 

Ясенко Селимович 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0127/2018 

Паулу Ранжел 

Прилагане на разпоредбите на Договора относно националните парламенти 

2016/2149(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Н 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Н. като има предвид, че 

посоченият в член 4 от Протокол № 1 

осемседмичен срок се оказа 

нецелесъобразен за упражняването на 

своевременен контрол по отношение на 

спазването на принципа на 

субсидиарност; 

Н. като има предвид, че много 

национални парламенти не се 

възползват в пълна степен от 

посочения в член 4 от Протокол № 1 

осемседмичен срок за упражняването на 

контрол по отношение на спазването на 

принципа на субсидиарност; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/2 

Изменение  2 

Ясенко Селимович 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0127/2018 

Паулу Ранжел 

Прилагане на разпоредбите на Договора относно националните парламенти 

2016/2149(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение О 

 

Предложение за резолюция Изменение 

О. като има предвид, че 

системата за ранно предупреждение 

може да бъде допълнена от 

системата, която понастоящем 

позволява на националните 

парламенти да представят 

конструктивни предложения за 

разглеждане от Комисията, при 

надлежно зачитане на нейното право 

на инициатива; 

заличава се 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/3 

Изменение  3 

Ясенко Селимович 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0127/2018 

Паулу Ранжел 

Прилагане на разпоредбите на Договора относно националните парламенти 

2016/2149(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение П 

 

Предложение за резолюция Изменение 

П. като има предвид, че множество 

национални парламенти изразиха 

интерес към създаването на инструмент 

за подобряване на политическия диалог, 

който да им осигури възможността за 

представяне на конструктивни 

предложения за обсъждане от 

Комисията, при надлежно зачитане на 

нейното право на инициатива, след 

получаване на подкрепа от 

Парламента; 

П. като има предвид, че множество 

национални парламенти изразиха 

интерес към създаването на инструмент 

за подобряване на политическия диалог, 

който да им осигури възможността за 

представяне на конструктивни 

предложения за обсъждане от 

Комисията, при надлежно зачитане на 

нейното право на инициатива; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/4 

Изменение  4 

Ясенко Селимович 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0127/2018 

Паулу Ранжел 

Прилагане на разпоредбите на Договора относно националните парламенти 

2016/2149(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. подчертава факта, че от 

влизането в сила на Договора от 

Лисабон СРП е била използвана рядко и 

счита, че тя може да бъде 

реформирана в рамките на 

настоящата конституционна рамка; 

13. подчертава факта, че от 

влизането в сила на Договора от 

Лисабон СРП е била използвана рядко; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/5 

Изменение  5 

Ясенко Селимович 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0127/2018 

Паулу Ранжел 

Прилагане на разпоредбите на Договора относно националните парламенти 

2016/2149(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. отбелязва искането на някои 

национални парламенти за удължаване 

на срока от осем седмици, в който те 

могат да изпратят мотивирано 

становище съгласно член 3 от Протокол 

№ 1; подчертава обаче, че настоящата 

рамка на Договора не предвижда 

подобно удължаване на срока; поради 

това счита, че Комисията следва да 

прилага срок за техническо 

уведомление в рамките на системата 

за ранно предупреждение, с цел 

осигуряване на допълнително време 

между датата, на която 

националните парламентарни камари 

практически получават проектите 

на законодателни актове, и датата, 

от която започва да тече 

осемседмичният срок; във връзка с 

това припомня, че през 2009 г. 

Комисията приложи на практика други 

практически договорености за 

функционирането на механизма за 

контрол на субсидиарността; 

16. отбелязва искането на някои 

национални парламенти за удължаване 

на срока от осем седмици, в който те 

могат да изпратят мотивирано 

становище съгласно член 3 от Протокол 

№ 1; подчертава обаче, че настоящата 

рамка на Договора не предвижда 

подобно удължаване на срока; във 

връзка с това припомня, че през 2009 г. 

Комисията приложи на практика други 

практически договорености за 

функционирането на механизма за 

контрол на субсидиарността; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/6 

Изменение  6 

Ясенко Селимович 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0127/2018 

Паулу Ранжел 

Прилагане на разпоредбите на Договора относно националните парламенти 

2016/2149(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. отбелязва искането на някои 

национални парламенти за 

удължаване на срока от осем седмици, 

в който те могат да изпратят 

мотивирано становище съгласно член 

6 от Протокол № 2; 

заличава се 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0127/7 

Изменение  7 

Ясенко Селимович 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0127/2018 

Паулу Ранжел 

Прилагане на разпоредбите на Договора относно националните парламенти 

2016/2149(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 

 

Предложение за резолюция Изменение 

18. предлага, в съответствие с 

политическия диалог, започнат от 

Комисията през 2016 г., пълноценно 

използване на системата, като 

националните парламенти могат да 

внасят конструктивни предложения до 

Комисията с цел оказване на 

положително въздействие върху 

европейския дебат и правомощието за 

законодателна инициатива на 

Комисията; в тази връзка предлага 

Комисията да има право на преценка 

дали да приеме тези предложения или 

да изпрати официален отговор, 

подчертавайки мотивите за отказа си; 

посочва, че подобна процедура не може 

да включва право на инициатива, нито 

право на оттегляне или изменение на 

законодателство, тъй като това би 

саботирало „метода на Съюза“ и 

разпределението на правомощията 

между органите на национално и 

европейско равнище, нарушавайки по 

този начин Договорите; препоръчва 

междувременно, при бъдещо 

преразглеждане на Договорите, правото 

на законодателна инициатива да бъде 

предоставено основно на Европейския 

парламент, в качеството му на пряк 

представител на гражданите на ЕС; 

18. предлага, в съответствие с 

политическия диалог, започнат от 

Комисията през 2016 г., използване на 

системата, като националните 

парламенти могат да внасят 

конструктивни предложения до 

Комисията с цел оказване на 

положително въздействие върху 

европейския дебат и правомощието за 

законодателна инициатива на 

Комисията; в тази връзка предлага 

Комисията да запази право на преценка 

дали да приеме тези предложения или 

да изпрати официален отговор, 

подчертавайки мотивите за отказа си; 

посочва, че подобна процедура не може 

да включва право на инициатива, нито 

право на оттегляне или изменение на 

законодателство, тъй като това би 

саботирало „метода на Съюза“ и 

разпределението на правомощията 

между органите на национално и 

европейско равнище, нарушавайки по 

този начин Договорите; препоръчва 

междувременно, при бъдещо 

преразглеждане на Договорите, правото 

на законодателна инициатива да бъде 

предоставено на Европейския 

парламент, в качеството му на пряк 

представител на гражданите на ЕС; 
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