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BG Единство в многообразието BG 

17.4.2018 B8-0190/1 

Изменение  1 

Курцио Малтезе, Николаос Хундис, Елеонора Форенца 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0190/2018 

Петра Камереверт 

от името на комисията по култура и образование 

Изпълнението на процеса от Болоня – актуално състояние и последващи действия 

Предложение за резолюция 

Съображение A 

 

Предложение за резолюция Изменение 

A. като има предвид, че процесът от 

Болоня е междуправителствена 

инициатива, с която държавите се 

стремят чрез отворен и конструктивен 

диалог да постигнат общи цели чрез 

ангажименти, договорени на 

международно равнище, като по този 

начин се допринася за изграждането на 

Европейското пространство за висше 

образование (ЕПВО), което предоставя 

равни възможности и повишаване на 

качеството на образованието; 

A. като има предвид, че процесът от 

Болоня е междуправителствена 

инициатива, с която държавите се 

стремят чрез отворен и конструктивен 

диалог да постигнат общи цели чрез 

ангажименти, договорени на 

международно равнище, като по този 

начин се допринася за изграждането на 

Европейското пространство за висше 

образование (ЕПВО); като има 

предвид, че висококачественото 

висше образование е ключов елемент в 

разработването на широко поставено 

и напреднало общество, основано на 

знанието, което в крайна сметка 

допринася за изграждането на 

стабилна, мирна и толерантна 

общност, посредством гарантиране 

на равни възможности и качествено 

образование, което е достъпно за 

всеки; 

Or. en 



AM\1151282BG.docx  PE618.442v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

17.4.2018 B8-0190/2 

Изменение  2 

Курцио Малтезе, Николаос Хундис, Елеонора Форенца 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0190/2018 

Петра Камереверт 

от името на комисията по култура и образование 

Изпълнението на процеса от Болоня – актуално състояние и последващи действия 

Предложение за резолюция 

Съображение A б (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Aб. като има предвид, че мерките 

за бюджетни ограничения доведоха до 

намаляване на финансирането за 

общественото образование, по-високи 

такси за записване и до по-широко 

участие и влияние на частния сектор 

в областта на образованието, и като 

има предвид, че изпълнението на 

процеса от Болоня не е средство за 

повишаване на общественото 

измерение на образованието, а по-

скоро за по-нататъшна 

либерализация на сектора; като има 

предвид, че поради това държавите 

членки и Комисията се приканват да 

заделят достатъчно финансови 

ресурси и да изключат разходите, 

свързани с образованието, от 

изчисляването на публичния дефицит 

в рамките на Пакта за стабилност и 

растеж; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0190/3 

Изменение  3 

Курцио Малтезе, Николаос Хундис, Елеонора Форенца 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0190/2018 

Петра Камереверт 

от името на комисията по култура и образование 

Изпълнението на процеса от Болоня – актуално състояние и последващи действия 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 9a. подчертава необходимостта 

от увеличаване на достъпа на по-

слабо представените групи, по-

специално чрез установяване на 

определени количествени цели, 

свързани с достъпа и процента на 

завършилите; подчертава значението 

на гарантирането и 

популяризирането на достъпа на 

бежанци и търсещи убежище до 

всички институции в рамките на 

ЕПВО и припомня, че 

„привлекателността“ на висшето 

образование в Европа се дължи и на 

неговия капацитет да обхваща 

студенти без каквато и да било 

дискриминация; 

Or. en 

 

 


