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BG Единство в многообразието BG

6.2.2019 A8-0024/12

Изменение 12
Мирославс Митрофановс
от името на групата Verts/ALE

Доклад A8-0024/2019
Сесилия Викстрьом
Разисквания в комисията по петиции през 2018 г.
(2018/2280(INI))

Предложение за резолюция
Съображение Й

Предложение за резолюция Изменение

Й. като има предвид, че през 2018 г. 
бяха проведени четири констативни 
посещения съгласно член 216а от 
Правилника за дейността на 
Парламента; в областта Лужица/Лаузиц 
(Германия) във връзка с въздействието 
на добива на лигнитни въглища върху 
местното население, по-специално 
общността на сорбите, както и със 
замърсяването на река Шпрее и 
прилежащите води; във Фамагуста 
(Кипър) във връзка с връщането на 
затворената зона в окупирания град 
Фамагуста на първоначалните жители; в 
Доняна (Испания) във връзка със 
състоянието на околната среда и 
евентуалното влошаване на състоянието 
на защитената зона в Национален парк 
„Доняна“; и във Валедора (Италия) във 
връзка с екологични щети, дължащи се 
на площадки и кариери за депониране 
на отпадъци; 

Й. като има предвид, че през 2018 г. 
бяха проведени четири констативни 
посещения съгласно член 216а от 
Правилника за дейността на 
Парламента; в областта Лужица/Лаузиц 
(Германия) във връзка с въздействието 
на добива на лигнитни въглища върху 
местното население, по-специално 
общността на сорбите, както и със 
замърсяването на река Шпрее и 
прилежащите води; във Фамагуста 
(Кипър) във връзка с връщането на 
затворената зона в окупирания град 
Фамагуста на първоначалните жители; в 
Доняна (Испания) във връзка със 
състоянието на околната среда и 
евентуалното влошаване на състоянието 
на защитената зона в Национален парк 
„Доняна“ в резултат от проект за 
съхраняване на газ и на 
свръхексплоатацията на подземните 
водни ресурси; и във Валедора (Италия) 
във връзка с екологични щети, дължащи 
се на площадки и кариери за депониране 
на отпадъци;
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6.2.2019 A8-0024/13

Изменение 13
Мирославс Митрофановс
от името на групата Verts/ALE

Доклад A8-0024/2019
Сесилия Викстрьом
Разисквания в комисията по петиции през 2018 г.
(2018/2280(INI))

Предложение за резолюция
Съображение П

Предложение за резолюция Изменение

П. като има предвид, че са 
извършени редица технически 
подобрения, за да може интернет 
порталът за петиции да стане по-удобен 
за ползване и достъпен за гражданите, 
като например усъвършенстване на 
функцията за търсене, увеличаване на 
броя на показваните резултати и 
предоставяне на възможност на 
ползвателите да намират петициите чрез 
маркирани ключови думи в заглавието и 
в обобщението на петицията, както и 
чрез изпращането на по-конкретни 
уведомления до ползвателите на техния 
собствен език; като има предвид, че 
бяха представени статистически данни 
за портала от втората половина на 
2018 г., които дават полезна 
информация за трафика и поведението 
на ползвателите на уебсайта; като има 
предвид, че техническите подобрения 
продължиха с въвеждането на нова 
рубрика „Често задавани въпроси“ 
(FAQ) и на други подобрения в 
административния модул; като има 
предвид, че бяха обработени успешно 
голям брой индивидуални искания за 
техническа помощ; 

П. като има предвид, че са 
извършени редица технически 
подобрения, за да може интернет 
порталът за петиции да стане по-удобен 
за ползване и достъпен за гражданите, 
като например усъвършенстване на 
функцията за търсене, увеличаване на 
броя на показваните резултати и 
предоставяне на възможност на 
ползвателите да намират петициите чрез 
маркирани ключови думи в заглавието и 
в обобщението на петицията, както и 
чрез изпращането на по-конкретни 
уведомления до ползвателите на техния 
собствен език; като има предвид, че 
бяха представени статистически данни 
за портала от втората половина на 
2018 г., които дават полезна 
информация за трафика и поведението 
на ползвателите на уебсайта; като има 
предвид, че техническите подобрения 
продължиха с въвеждането на нова 
рубрика „Често задавани въпроси“ 
(FAQ) и на други подобрения в 
административния модул; като има 
предвид, че бяха обработени успешно 
голям брой индивидуални искания за 
техническа помощ; като има предвид, 
че все още предстои да бъдат изцяло 
приложени някои характеристики, 
които ще направят портала по-
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интерактивен, и да бъде въведен 
източник на информация в реално 
време за вносителите и 
поддръжниците на петиции;
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6.2.2019 A8-0024/14

Изменение 14
Мирославс Митрофановс
от името на групата Verts/ALE

Доклад A8-0024/2019
Сесилия Викстрьом
Разисквания в комисията по петиции през 2018 г.
(2018/2280(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. отново заявява необходимостта 
от непрекъснат обществен дебат 
относно областите на дейност, 
границите и бъдещето на Съюза, за да 
се гарантира добра информираност на 
гражданите за нивата, на които се 
вземат решенията, и за да се 
предотврати оправданието „виновен е 
Брюксел“, използвано от някои 
безотговорни държави членки; 
призовава за по-интензивен и 
структуриран диалог два пъти в 
годината между комисията по петиции 
на ЕП и членовете на комисиите по 
петиции в националните парламенти 
относно петиции, отразяващи основни 
проблеми, пораждащи загрижеността 
на европейските граждани, като така се 
стимулира истински дебат между 
членовете на ЕП и членовете на 
националните парламенти във връзка с 
петиции, което допълнително ще 
повиши осведомеността относно 
политиките на ЕС и ще допринесе за 
повече яснота относно компетенциите 
на ЕС и на държавите членки; 

4. отново заявява необходимостта 
от непрекъснат обществен дебат 
относно бъдещето на Съюза, както и 
необходимостта да се гарантира добра 
информираност на гражданите за 
нивата, на които се вземат решенията, и 
да се предотврати оправданието 
„виновен е Брюксел“, използвано от 
някои безотговорни държави членки; 
призовава за по-интензивен и 
структуриран редовен диалог между 
комисията по петиции на ЕП и 
членовете на комисиите по петиции в 
националните парламенти относно 
петиции, в които се излагат проблеми, 
пораждащи голяма загриженост на 
европейските граждани, като така се 
стимулира истински дебат между 
членовете на ЕП и членовете на 
националните парламенти във връзка с 
петиции, което допълнително ще 
повиши осведомеността относно 
политиките на ЕС и ще допринесе за 
повече яснота относно компетенциите 
на ЕС и на държавите членки;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/15

Изменение 15
Мирославс Митрофановс
от името на групата Verts/ALE

Доклад A8-0024/2019
Сесилия Викстрьом
Разисквания в комисията по петиции през 2018 г.
(2018/2280(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. потвърждава необходимостта от 
засилване на политическия и 
техническия диалог със съответните 
комисии на националните парламенти; 
приветства посещението на комисията 
по петиции на германския Бундестаг на 
заседанието на комисията от 9 октомври 
2018 г., на което бяха повдигнати 
въпроси от общ интерес и обсъдени 
съответните петиции; подчертава 
междупарламентарното заседание на 
комисията заедно с националните 
парламенти от 27 ноември 2018 г., 
организирано съвместно с комисията по 
правни въпроси и в сътрудничество с 
Европейската мрежа на омбудсманите, 
на което беше разгледана темата за 
изпълнението и прилагането на правото 
на Съюза;

10. потвърждава необходимостта от 
засилване на политическия и 
техническия диалог със съответните 
комисии на националните парламенти; 
приветства посещението на комисията 
по петиции на германския Бундестаг на 
заседанието на комисията от 9 октомври 
2018 г., на което бяха повдигнати 
въпроси от общ интерес и обсъдени 
съответните петиции; подчертава 
междупарламентарното заседание на 
комисията заедно с националните 
парламенти от 27 ноември 2018 г., 
организирано съвместно с комисията по 
правни въпроси и в сътрудничество с 
Европейската мрежа на омбудсманите, 
на което беше разгледана темата за 
изпълнението и прилагането на правото 
на Съюза, и по-специално ролята на 
петициите за парламентите в това 
отношение;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/16

Изменение 16
Мирославс Митрофановс
от името на групата Verts/ALE

Доклад A8-0024/2019
Сесилия Викстрьом
Разисквания в комисията по петиции през 2018 г.
(2018/2280(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 21

Предложение за резолюция Изменение

21. изразява убеждение, че 
секретариатът на комисията по петиции 
разглежда петициите по ефективен 
начин и изключително внимателно 
съгласно насоките на комисията и 
жизнения цикъл на петициите в 
администрацията на ЕП; призовава 
за допълнително обновяване на 
процеса за разглеждане на петициите, 
като се отчитат най-новите 
технологични разработки, за да се 
направи целият процес по-ясен и по-
прозрачен за европейските граждани;

21. изразява убеждение, че 
секретариатът на комисията по петиции 
разглежда петициите в съответствие с 
насоките на комисията; призовава за 
предоставянето на повече човешки 
ресурси за изпълнението на задачата, 
с цел да се осигури разглеждане на 
петициите по най-добър начин, наред с 
по-нататъшно обновяване, като се 
отчитат най-новите технологични 
разработки, за да се направи целият 
процес по-ясен и по-прозрачен за 
европейските граждани и жители;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/17

Изменение 17
Мирославс Митрофановс
от името на групата Verts/ALE

Доклад A8-0024/2019
Сесилия Викстрьом
Разисквания в комисията по петиции през 2018 г.
(2018/2280(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 22

Предложение за резолюция Изменение

22. подчертава значението на 
интернет портала за петиции за 
цялостната гладка и ефективна 
обработка на петициите; посочва, че 
един от приоритетите за следващия 
период е да се подобри комуникацията с 
вносителите на петиции чрез техните 
профили, за да се облекчи 
административната тежест и да се 
ускори разглеждането на петициите; 
отново изтъква необходимостта от 
продължаване на техническото 
разработване на портала, привеждането 
му в съответствие със стандартите на 
уебсайта на Парламента и увеличаване 
на неговата видимост както на 
платформата на ЕП, така и сред 
гражданите; подчертава, че трябва да 
продължат усилията за повишаване на 
достъпността на портала за неговите 
ползватели, по-специално за хората с 
увреждания;

22. подчертава значението на 
интернет портала за петиции за 
цялостната гладка и прозрачна 
обработка на петициите; посочва, че 
един от непосредствените 
приоритети е да се подобри 
комуникацията с вносителите и 
поддръжниците на петиции чрез 
техните профили, за да се облекчи 
административната тежест и да се 
ускори разглеждането на петициите; 
отново изтъква необходимостта от 
продължаване на техническото 
разработване на портала, привеждането 
му в съответствие със стандартите на 
уебсайта на Парламента и увеличаване 
на неговата видимост както на 
платформата на ЕП, така и сред 
гражданите; подчертава, че трябва да 
продължат усилията за повишаване на 
достъпността на портала за неговите 
ползватели, по-специално за хората с 
увреждания;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/18

Изменение 18
Мирославс Митрофановс
от името на групата Verts/ALE

Доклад A8-0024/2019
Сесилия Викстрьом
Разисквания в комисията по петиции през 2018 г.
(2018/2280(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 2 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

 2а. припомня, че за мнозинството 
от жителите на ЕС е очевидно, че 
внасянето на петиции в Парламента 
е или единственият, или най-лесният 
начин да се общува пряко с 
институциите на ЕС; счита, че 
процедурата на внасяне и 
разглеждане на петиции е ефективен 
начин за поддържане на практически 
и емоционални връзки между 
институциите на ЕС и гражданите, 
както и че тя е инструмент за 
изграждане на по-голямо доверие в 
Съюза;

Or. en
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6.2.2019 A8-0024/19

Изменение 19
Мирославс Митрофановс
от името на групата Verts/ALE

Доклад A8-0024/2019
Сесилия Викстрьом
Разисквания в комисията по петиции през 2018 г.
(2018/2280(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 22 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

 22а. предлага да се предприемат 
необходимите административни 
мерки за ефективно улесняване на 
подаването на петиции на 
различните регионални и 
традиционни малцинствени езици на 
ЕС; счита, че така допълнително би 
се гарантирало, че милиони граждани 
и жители на ЕС могат да 
упражняват това право;

Or. en


