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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по петиции приканва водещите комисия по правни въпроси и комисия по 

конституционни въпроси да включат в предложението за резолюция, което ще приемат, 

следните предложения: 

1. се запознава с целта на Комисията за по-добро регулиране като приоритет за този 

период, и потвърждава необходимостта от създаване на ясно, просто, ефективно и 

балансирано европейско законодателство, което цели да гарантира по-висока 

закрила в социално, екологично и свързано със заетостта отношение, което 

впоследствие ще бъде лесно за транспониране и прилагане; 

2. отбелязва, че подобрените законодателни процедури на равнището на ЕС, със 

своевременно и по-дълбоко междуинституционално сътрудничество, могат да 

доведат до по-последователно и хармонизирано прилагане на правото на ЕС; 

3. счита, че по-нататъшното развитие на прозрачността на процеса на преговорите, по-

специално по отношение на Трансатлантическото партньорство за търговия и 

инвестиции (ТПТИ) и всеобхватното икономическо и търговско споразумение 

(ВИТС), както и на законодателния процес, и засилен контрол на съществуващото 

законодателство следва да бъдат водещите принципи за прилагане на 

Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество; 

4. изтъква, че преговорите относно оттегляне от споразумението в съответствие с член 

50 от Договора за Европейския съюз се провеждат на междуинституционална 

основа; припомня, че член 50 единствено разяснява участието на членовете на 

Европейския съвет или на Съвета; изтъква, че членовете на Европейския парламент 

от оттегляща се държава членка не се спират от участие в Парламента и дебати и 

гласуване в комисии; призовава във връзка с необходимостта от засилване на 

прозрачността по отношение на преговорите за оттегляне както на основата на 

Парламента, така и на междуинституционална основа; 

5. подчертава значението на развитието и усъвършенстването на ролята на 

Парламента като съзаконодател и на гарантирането на равенството по отношение на 

Съвета, както и засилването на неговата роля като надзорен орган на всички 

институции на ЕС; 

6. изтъква, че ефективно законодателство на ЕС, особено по отношение на 

гарантиране на висока степен на опазване на околната среда, трябва да се стреми да 

гарантира, че установените в него процедури съответстват, когато се осъществява 

прилагането, на стоящата в основата цел на законодателния акт и крайната цел за 

опазване на околната среда. 

7. припомня многобройните получени петиции относно икономическата и социалната 

криза в Европейския съюз и счита, че следва да се даде приоритет на законодателни 

инициативи с цел съживяване на икономиката, борба с безработицата и несигурната 

заетост, и борба със социалното неравенство и бедността; 

8. признава значението на осъществяването на работа в рамките на комисията по 

петиции при оценката на качеството на законотворчеството на ЕС по отношение на 
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реалното му приложение, както и като основа за подобряването на законодателните 

текстове и процедури; отбелязва в това отношение значението на истинското 

междуинституционално сътрудничество с Комисията във връзка с гарантирането на 

правилното разглеждане на петициите; 

9. насърчава развитието на ефективно законодателство, насочено към защита на 

заетостта и европейска конкурентоспособност, с особен акцент върху малките и 

средните предприятия, във всички сектори на икономиката; 

10. противопоставя се на всяка законодателна инициатива или правна рамка, която се 

въвежда с участието на институция на ЕС, която може да доведе до реална 

несигурност на пазара на труда, представлява риск за поставяне на по-голям брой 

хора на практика под прага на бедността или накърнява основните права, заложени 

в Хартата на основните права на ЕС; 

11. посочва, че оценката на въздействието на новите законодателни предложения 

следва систематично да взема предвид конкретните последици, включително в 

краткосрочен план, за цели като гарантирането на основните права на гражданите, 

по-високи равнища на социално включване, цената на „отказа от Европа“ и форми 

на заетост, при които в пълна степен са защитени социалните и свързаните с 

възнаграждението права на гражданите, както и адекватното опазване на околната 

среда; счита, че следва да се предвиди също така тест за МСП; поради това счита за 

неизменно всяка мярка и инструмент на равнището на ЕС да бъдат ориентирани и 

изпълнени по съгласуван начин с цел ефективна борба срещу неравенството, 

несигурността и социалното изключване; счита за съществено, следователно, 

всички мерки и инструменти, използвани на равнището на ЕС да бъдат планирани и 

изпълнени по начин, който да позволи борбата срещу неравенството, несигурната 

заетост и социалното изключване последователно и ефективно; 

12. призовава към по-силно консултиране със социалните партньори на ранен етап, и 

по-голямо участие на Европейския икономически и социален комитет и Комитета 

на регионите, както и надлежно отчитане на техните безпокойства; 

13. отбелязва, че приемането на систематични оценки на въздействието не трябва да 

води до деполитизиране на законодателния процес, като по този начин засяга 

основната роля на Парламента при демократичното функциониране на Съюза, като 

истинския представител на пряката воля и разнообразие на гражданите на ЕС, нито 

да отслабва неговите законодателни правомощия, като размътва дебатите му или ги 

прави безсмислени, и замества политическите решения, които се вземат в него; 

14. подчертава, че с оглед на целта за гарантиране на пълна прозрачност на процеса на 

вземане на решения и по-високи равнище на социална справедливост, приемането 

на консултации и оценки на въздействието следва да имат като основна цел това да 

приобщят на първо място и в пълна степен гражданите и организациите на 

гражданското общество и следва да благоприятстват приемането на 

законодателство, което гарантира пълната защита на основните права на гражданите 

и на околната среда; счита, че консултациите и оценките на въздействието следва да 

бъдат част от по-широк процес на демократизация, който да води към прякото 

участие на гражданите във всички етапи от процеса на вземане на решения на 

Европейския съюз; 
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15. счита, че независимостта на Комитета за регулаторен контрол (КРК) следва да се 

засили и че неговата роля следва да бъде по-ясно дефинирана, и предлага 

създаването на общ орган за трите институции, например консултативен орган за 

по-добро законотворчество; 

16. приветства участието на експерти от ЕП в заседанията на Комитета за регулаторен 

контрол на Комисията и систематичното публикуване на проекти на делегирани 

актове или мерки за изпълнение, както и създаването на регистър на делегираните 

актове; 

17. изисква Парламентът да бъде поканен да участва в работните групи на Съвета и 

заседанията на Корепер, и настоява, че дневният ред да бъде представян пред 

Парламента по структуриран начин. 



 

PE582.235v02-00 6/6 AD\1115180BG.docx 

BG 

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА 
КОМИСИЯ 

Дата на приемане 24.1.2017    

Резултат от окончателното гласуване +: 

–: 

0: 

15 

1 

3 

Членове, присъствали на 

окончателното гласуване 

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, 

Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Notis 

Marias, Roberta Metsola, Julia Pitera, Virginie Rozière, Josep-Maria 

Terricabras, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka 

Заместници, присъствали на 

окончателното гласуване 

Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Rainer Wieland 

Заместници (чл. 200, пар. 2), 

присъствали на окончателното 

гласуване 

Edouard Martin 

 


