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Предложение за резолюция

Изменение, внесено от Costas Botopoulos

Изменение 1
Позоваване 1

– като взе предвид Договора от Лисабон за изменение на Договора за 
Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност, 
подписан на 13 декември 2007 г. (заличава се),

Or. en

Изменение, внесено от Sylvia-Yvonne Kaufmann

Изменение 2
Позоваване 1

– като взе предвид Договора от 13 декември 2007 г. за изменение на Договора за 
Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност 
(Договора от Лисабон),

Or. de
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Изменение, внесено от Sylvia-Yvonne Kaufmann

Изменение 3
Позоваване 2

заличава се

Or. de

Изменение, внесено от Sylvia-Yvonne Kaufmann

Изменение 4
Позоваване 3

– като взе предвид Хартата на основните права от 12 декември 2007 г.,

Or. de

Изменение, внесено от Sylvia-Yvonne Kaufmann

Изменение 5
Позоваване 4

Включва се след позоваване 5 като позоваване 5а.

Or. de

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 6
Съображение А

А. като има предвид, че пред последните 50 години развитието на Европейския 
съюз в резултат на мира между нациите имаше съществено значение за 
(заличава се) стабилността на континент, който в миналото е бил опустошаван 
от войни, за укрепване на демокрацията, свободата и правата на гражданите, за 
увеличаване на просперитета и благоденствието чрез създаването на най-
големия единен пазар в света с общи правила за социални стандарти, защита на 
потребителите и лоялна конкуренция и с икономически и паричен съюз, за 
осигуряването на възможност държавите-членки да работят съвместно за 
решаването на въпроси, които надхвърлят националните граници, не на 
последно място и околната среда, както и за засилване на ролята на Европа в 
международен план,
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Or. fr

Изменение, внесено от Pervenche Berès

Изменение 7
Съображение А

А. като има предвид, че пред последните 50 години развитието на Европейския 
съюз имаше съществено значение за създаването на пространство на мир и 
стабилност на континент, който в миналото е бил опустошаван от войни, за 
укрепване на демокрацията, свободата и правата на гражданите, за увеличаване 
на просперитета, солидарността и благоденствието чрез създаването на най-
големия единен пазар в света с общи правила за социални стандарти, защита на 
потребителите и лоялна конкуренция (заличава се) в рамките на икономически 
и паричен съюз и митнически съюз, за осигуряването на възможност 
държавите-членки да работят съвместно за решаването на въпроси, които 
надхвърлят националните граници, не на последно място и околната среда, 
както и за засилване на ролята на Европа в международен план,

Or. fr

Изменение, внесено от Sylvia-Yvonne Kaufmann

Изменение 8
Съображение А

А. като има предвид, че пред последните 50 години развитието на Европейския 
съюз имаше съществено значение за създаването на пространство на мир и 
стабилност на континент, който в миналото е бил опустошаван от войни, за 
укрепване на демокрацията, свободата и правата на гражданите, за увеличаване 
на просперитета и благоденствието чрез създаването на най-големия единен 
пазар в света с общи правила за социални стандарти, защита на околната среда 
и потребителите и лоялна конкуренция и с икономически и паричен съюз, за 
осигуряването на възможност държавите-членки да работят съвместно за 
решаването на въпроси, които надхвърлят националните граници, (заличава се)
както и за засилване на ролята на Европа в международен план,

Or. de



PE400.320v01-00 4/79 AM\702096BG.doc

BG

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 9
Съображение Б

Б. като има предвид, че е налице призната необходимост от реформиране, като се 
отчитат настоящите европейски реалности, и по-специално броят на 
държавите-членки, различията в икономиките и обществата, 
събуждането на чувството за идентичност и липсата на външна заплаха, и 
укрепване на структурите на Съюза, с цел затвърждаване на тези постижения и 
подобряване на капацитета на Съюза, който включва 27 и евентуално повече 
държави-членки, да функционира ефективно, така че да успее да се справи с 
новите общи предизвикателства и върху дейността му да може  да се упражнява 
повече демократичен контрол,

Or. fr

Изменение, внесено от Panayiotis Demetriou

Изменение 10
Съображение Б

Б. като има предвид, че е налице призната необходимост от реформиране и 
укрепване на структурите на Съюза, с цел затвърждаване на тези постижения и 
подобряване на капацитета на Съюза, който включва 27 и евентуално повече 
държави-членки, без да се превръща в централизирана всесилна 
"супердържава", да функционира ефективно, така че да успее да се справи с 
новите общи предизвикателства и върху дейността му да може да се упражнява 
повече демократичен контрол,

Or. en

Изменение, внесено от Sylvia-Yvonne Kaufmann

Изменение 11
Съображение Б

Б. като има предвид, че е налице призната необходимост от реформиране и 
укрепване на структурите на Съюза, с цел затвърждаване на тези постижения и 
подобряване на капацитета на Съюза, който включва 27 и евентуално повече 
държави-членки, да функционира ефективно (заличава се),

Or. de
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Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 12
Съображение В

В. като има предвид, че тази необходимост беше в основата на последователните 
реформи, които след Договора от Маастрихт доведоха до промени в процеса на 
европейска интеграция, със създаването на икономически и паричен съюз и 
преминаването от една основно икономическа общност към политически съюз, 
като тези реформи целяха изграждането на институционалната структура на 
Съюза и доведоха до Декларацията от Лаекен, която също така откри пътя за 
осъществяването на един различен процес на реформи, който се основава на 
метода на Конвента, а не изключително на междуправителствени конференции, 
както досега, като припомня по-специално, че "това, което гражданите 
очакват (...) не е европейска "супердържава", нито европейски институции, 
които се месят във всичко.",

Or. fr

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 13
Съображение Г

Г. като има предвид, че предишният опит за реформа на Съюза чрез замяна на 
Договорите с Конституция беше подкрепен от много голямо мнозинство от 
избраните представители на европейските граждани в Европейския парламент1 и 
Конституцията беше ратифицирана от 2/3 от държавите-членки по 
парламентарен път (с изключение на Испания и Люксембург), но беше 
отхвърлена от две страни (Франция и Нидерландия) с референдум, и след 
период на размисъл, през който стана ясно, че необходимото одобрение от 
всички държави-членки може и да не бъде получено, този подход беше 
изоставен в полза на изменението на вече съществуващите договори, за да 
бъдат включени разпоредбите на Договора за конституция, отхвърлен от 
два народа,

Or. fr

  
1 С 500 гласа "за", 137 гласа "против" и 40 въздържали се (Резолюция на Европейския парламент от 12 
януари 2005 г. относно Договора за създаване на Конституция за Европа - доклад на Corbett/Méndez de 
Vigo, ОВ С 247 Е, 6.10.2005 г., стр. 88).
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Изменение, внесено от Sylvia-Yvonne Kaufmann

Изменение 14
Съображение Г

Г. като има предвид, че предишният опит за реформа на Съюза чрез замяна на 
Договорите с Конституция беше подкрепен от много голямо мнозинство от 
избраните представители на европейските граждани в Европейския парламент1 и 
Конституцията беше ратифицирана от 2/3 от държавите-членки, но беше 
отхвърлена в две страни (Франция и Нидерландия), и в двата случая - в
резултат на референдум, и след период на размисъл, през който стана ясно, че 
необходимото одобрение от всички държави-членки може и да не бъде 
получено, този подход беше изоставен в полза на изменението на вече 
съществуващите договори, Д. като има предвид, че Договорът за създаване на 
Конституция за Европа беше изготвен от Конвента, съставен от двама 
представители на всеки национален парламент, 16 членове на ЕП, двама 
представители на Европейската комисия и по един представител на всяко 
национално правителство, като Конвентът подготви проект чрез провеждане на 
публично обсъждане, като се достигна до консенсус;

Or. de

Изменение, внесено от Bronisław Geremek

Изменение 15
Съображение Д

заличава се

Or. fr

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 16
Съображение Д

Д. като има предвид, че Договорът за създаване на Конституция за Европа беше 
изготвен от Конвента, съставен от двама представители на всеки национален 
парламент, 16 членове на ЕП, двама представители на Европейската комисия и 
по един представител на всяко национално правителство, като Конвентът 
подготви проект чрез провеждане на публично обсъждане, като се достигна до 
консенсус; този проект по същество не беше променен от 

  
1 С 500 гласа "за", 137 гласа "против" и 40 въздържали се (Резолюция на Европейския парламент от 12 
януари 2005 г. относно Договора за създаване на Конституция за Европа - доклад на Corbett/Méndez de 
Vigo, ОВ С 247 Е, 6.10.2005 г., стр. 88).
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Междуправителствената конференция през 2004 г. и последващият Договор от 
Лисабон, в който не бяха включени някои несъществени елементи от 
Конституцията, свързани със символите на Съюза, беше изготвен по 
традиционните междуправителствени методи на работа - чрез провеждането на 
закрити заседания,

Or. fr

Изменение, внесено от Andrew Duff

Изменение 17
Съображение Д

Д. като има предвид, че Договорът за създаване на Конституция за Европа беше 
изготвен от Конвента, съставен от двама представители на всеки национален 
парламент, 16 членове на ЕП, двама представители на Европейската комисия и 
по един представител на всяко национално правителство, като Конвентът 
подготви проект чрез провеждане на публично обсъждане, като се достигна до 
консенсус; този проект по същество не беше променен от 
Междуправителствената конференция през 2004 г. и последващият Договор от 
Лисабон, в който не бяха включени някои елементи от Конституцията, беше 
изготвен по по-традиционни междуправителствени методи на работа, макар и 
с пълното участие на трима представители на Европейския парламент,

Or. en

Изменение, внесено от Pervenche Berès

Изменение 18
Съображение Д

Д. като има предвид, че Договорът за създаване на Конституция за Европа беше 
изготвен от Конвента, съставен от двама представители на всеки национален 
парламент, 16 членове на ЕП, двама представители на Европейската комисия и 
по един представител на всяко национално правителство, като Конвентът 
подготви проект чрез провеждане на публично обсъждане, като се достигна до 
консенсус, който послужи като основа за работата на 
Междуправителствената конференция от 2004 г. и последващият Договор от 
Лисабон, в който не бяха включени някои елементи от Конституцията, беше 
изготвен по традиционните междуправителствени методи на работа - чрез 
провеждането на закрити заседания,

Or. fr
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Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 19
Съображение Е

Е. като има предвид, че тази промяна на метода и процеса, като същевременно се 
запазваха под нова форма голяма част от предвидените практически промени в 
институционалната структура на Съюза, предполагаше залагане на по-малко 
амбициозни цели и отпадане на редица чисто козметични елементи на 
Конституцията, отлагане на влизането в сила на някои от новите й механизми и 
включване в Договорите на специални, различни за отделните държави-членки 
мерки,

Or. fr

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 20
Съображение Ж

Ж. като има предвид, въпреки това, че одобрението на Договора от всяко отделно 
национално правителство в Съюза показва, че всички избрани правителства на 
държавите-членки считат, че този компромис представлява основа, на която те 
желаят да работят съвместно в бъдеще и всяко от тях трябва да покаже 
готовност за поемане на максимален политически ангажимент за 
ратифицирането му до 1 януари 2009 г., всеки от тях, с изключение на 
Ирландия, където референдумът е задължителен, като може да се избира 
между ратификация по парламентарен път или чрез референдум, като 
референдумът си остава най-сигурния начин за приобщаване на народите 
към тяхната европейска съдба,

Or. fr

Изменение, внесено от Sylvia-Yvonne Kaufmann

Изменение 21
Съображение Ж

Ж. като има предвид, (заличава се) че одобрението на Договора от всяко отделно 
национално правителство в Съюза показва, че всички избрани правителства на 
държавите-членки считат, че този компромис представлява основа, на която те 
желаят да работят съвместно в бъдеще и всяко от тях трябва да покаже 
готовност за поемане на максимален политически ангажимент за 
ратифицирането му преди 1 януари 2009 г.,

Or. de
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Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 22
Съображение З

З. като има предвид, че е желателно новият Договор да влезе в сила доста време 
преди провеждането на избори за Европейски парламент през 2009 г., за да 
могат гражданите да направят своя политически избор при пълно познаване на 
новата институционална рамка на Съюза,  но също така, при липса на 
референдум, да изразят одобрението или неодобрението си по отношение 
на тази нова институционална рамка,

Or. fr

Изменение, внесено от Klaus Hänsch

Изменение 23
Съображение З

З. като има предвид, че е желателно Договорът от Лисабон да се ратифицира 
от всички държави-членки до края на 2008 г., за да могат гражданите да 
гласуват по време на изборите през 2009 г. при пълно познаване на новата 
институционална рамка на Съюза,

Or. de

Изменение, внесено от Pervenche Berès

Изменение 24
Съображение З

З. като има предвид, че е желателно новият Договор да влезе в сила (заличава се)
преди провеждането на избори за Европейски парламент през 2009 г., за да 
могат гражданите да направят своя политически избор при пълно познаване на 
новата институционална рамка на Съюза, 

Or. fr
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Изменение, внесено от Panayiotis Demetriou

Изменение 25
Съображение З

З. като има предвид, че е необходимо новият Договор да влезе в сила доста време 
преди провеждането на избори за Европейски парламент през 2009 г., за да 
могат гражданите да направят своя политически избор при пълно познаване на 
новата институционална рамка на Съюза,

Or. en

Изменение, внесено от Sylvia-Yvonne Kaufmann

Изменение 26
Съображение З

Не засяга българската версия.

Or. de

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 27
Параграф 1

1. Заключава, че като цяло Договорът от Лисабон представлява значително 
подобрение на съществуващите Договори и ще допринесе за подобряване на 
демократичния контрол в рамките на Съюза (чрез засилване на ролята на 
Европейския парламент и националните парламенти), увеличаване на правата на 
европейските граждани по отношение на Съюза и повишаване на ефективността 
при функционирането на институциите на Съюза; следователно, няма никаква 
причина гражданите да го отхвърлят, тъй като никое правителство няма 
да поиска от тях да изразят мнението си чрез референдум, с изключение на 
Ирландия;

Or. fr

Изменение, внесено от Andreas Mölzer

Изменение 28
Параграф 1

1. Заключава, че като цяло Договорът от Лисабон, в резултат на множеството 
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дерогации и хаотичната си структура, не представлява значително 
подобрение на съществуващите Договори и по-силната основа на 
демократичния контрол в рамките на Съюза е доведена до абсурд точно чрез 
избягването на провеждане на референдуми относно този Договор и по тази 
причина правата на европейските граждани по отношение на Съюза са 
ограничени;

Or. de

Изменение, внесено от Johannes Voggenhuber и Monica Frassoni

Изменение 29
Параграф 1

1. Заключава, че като цяло Договорът от Лисабон представлява значително 
подобрение на съществуващите Договори чрез укрепване на европейската 
демокрация, развитие на парламентарната демокрация и произтичащото 
от това засилване на демократичната легитимност чрез гражданите на 
Европа;

Or. de

Изменение, внесено от Pervenche Berès

Изменение 30
Параграф 1

1. Заключава, че като цяло Договорът от Лисабон представлява значително 
подобрение на съществуващите Договори, че той ще подобри ефективността 
на функционирането на институциите на Съюза, и ще допринесе за 
подобряване на демократичния контрол в рамките на Съюза (чрез засилване на 
ролята на Европейския парламент и националните парламенти) и увеличаване на 
правата на европейските граждани по отношение на Съюза (заличава се);

Or. fr

Изменение, внесено от Sylvia-Yvonne Kaufmann

Изменение 31
Параграф 1

1. Заключава, че като цяло Договорът от Лисабон представлява значително 
подобрение на съществуващите Договори, като допринася за подобряване на 
демократичния контрол в рамките на Съюза (заличава се), увеличава правата на 
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европейските граждани по отношение на Съюза и повишава ефективността при 
функционирането на институциите на Съюза;

Or. de

Изменение, внесено от Elmar Brok

Изменение 32
Параграф 1

1. Заключава, че като цяло Договорът от Лисабон представлява значително 
подобрение на съществуващите Договори и ще допринесе за подобряване на 
демократичния контрол в рамките на Съюза и увеличаване на правомощията 
за вземане на решения (чрез засилване на ролята на Европейския парламент и 
националните парламенти), увеличаване на правата на европейските граждани 
по отношение на Съюза и повишаване на ефективността при функционирането 
на институциите на Съюза;

Or. de

Изменение, внесено от Pervenche Berès

Изменение 33
Подредба на текста

Заглавието "По-голяма ефективност" да се постави преди заглавията "Подобряване 
на демократичния контрол" и "Повече права и яснота за гражданите"  

Or. fr

Изменение, внесено от Elmar Brok

Изменение 34
Параграф 2, уводна част

2. Приветства факта, че демократичният контрол и правомощията за вземане на 
решения ще бъдат засилени, като по този начин гражданите ще могат да 
упражняват по-голям контрол върху действията на Съюза, което се дължи до 
голяма степен на следните подобрения:

Or. de



AM\702096BG.doc 13/79 PE400.320v01-00

BG

Изменение, внесено от Sylvia-Yvonne Kaufmann

Изменение 35
Параграф 2, уводна част

Не засяга българската версия.

Or. de

Изменение, внесено от Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki

Изменение 36
Параграф 2, буква а), уводна част

заличава се

Or. en

Изменение, внесено от Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Изменение 37
Параграф 2, буква а), уводна част

заличава се

Or. en

Изменение, внесено от Genowefa Grabowska

Изменение 38
Параграф 2, буква а), уводна част

а) приемането на цялото законодателство на Европейския съюз ще подлежи на 
такава форма на парламентарен контрол, каквато не съществува в друга 
(заличава се) международна структура:

Or. pl
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Изменение, внесено от Sylvia-Yvonne Kaufmann

Изменение 39
Параграф 2, буква а), тире 1

– цялото европейско законодателство, с малки изключения, ще подлежи на двойно 
одобрение, на равноправна основа, от страна на Съвета (в който държавите-
членки са представени от съответните им правителства, които от своя 
страна  са демократично отговорни пред своите национални парламенти 
или граждани) и на Европейския парламент (в който гражданите са 
представени пряко от пряко избрани членове на ЕП);

Or. de

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 40
Параграф 2, буква а), тире 2

– предварителният контрол от страна на националните парламенти върху цялото 
законодателство на Съюза ще бъде засилен, като те ще получават своевременно 
всички предложения за европейско законодателство, за да могат да ги обсъждат 
с техните министри, преди Съветът да приеме позиция, и също така ще получат 
правото да се противопоставят на предложения, ако считат, че те нарушават 
принципа на субсидиарност; във връзка с това приканва Съвета да посочи 
точното съдържание на задължението, европейските институции да 
"вземат предвид" "мотивираното становище" на националните 
парламенти, съгласно разпоредбите на член 7 от Протокола за прилагане на 
принципите на субсидиарност и пропорционалност;

Or. fr

Изменение, внесено от Klaus Hänsch

Изменение 41
Параграф 2, буква а), тире 2

– (заличава се) контролът от страна на националните парламенти върху цялото 
законодателство на Съюза ще бъде засилен, като те ще получават своевременно 
всички предложения за европейско законодателство, за да могат да ги обсъждат 
с техните министри, преди Съветът да приеме позиция; националните 
парламенти ще могат да осъществяват наблюдение върху спазването на 
принципа на субсидиарност, тъй като решение, взето от тях с мнозинство, 
ще води до прекратяване на законодателната процедура от страна на 
законодателя на ЕС, и всеки национален парламент ще получи правото да 
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подава искове срещу всеки регламент или директива на ЕС, ако счита, че 
нарушава принципа на субсидиарност;

Or. de

Изменение, внесено от Sylvia-Yvonne Kaufmann

Изменение 42
Параграф 2, буква а), тире 2

– предварителният контрол от страна на националните парламенти върху цялото 
законодателство на Съюза ще бъде засилен, като те ще получават своевременно 
всички предложения за европейско законодателство, за да могат да ги обсъждат 
с техните министри, преди Съветът да приеме позиция, и също така ще получат 
правото да изискват преразглеждане на предложения, ако считат, че те 
нарушават принципа на субсидиарност;

Or. de

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 43
Параграф 2, буква б)

б) председателят на Комисията ще се избира от Европейския парламент, по 
предложение на Европейския съвет с квалифицирано мнозинство " и като се 
вземат предвид изборите за Европейски парламент"; Съветът се приканва да 
уточни дали и как това привеждане в съответствие с позицията на 
политическото мнозинство на страните и/или Парламента е съвместимо с 
принципа, съгласно който "Комисията насърчава общия интерес на 
Съюза", провъзгласен в член 9Г; 

Or. fr

Изменение, внесено от Sylvia-Yvonne Kaufmann

Изменение 44
Параграф 2, буква б)

б) председателят на Комисията ще се избира от Европейския парламент, по 
предложение на Европейския съвет, (заличаване на кавичките) като се вземат 
предвид изборите за Европейски парламент (заличаване на кавичките);

Or. de
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Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 45
Параграф 2, буква в)

в) Върховният представител ще се отчита пред Европейския съвет и председателя 
на Комисията (чието съгласие е необходимо за назначаването му), а в качеството 
му на член на Комисията ще се отчита пред Европейския парламент; Съветът 
се приканва да уточни органа, пред който Върховният представител ще 
носи политическа отговорност, извън колективната отговорност на 
Комисията, тъй като нито Комисията, нито Съветът на министрите 
могат да го освобождават от длъжност;  

Or. fr

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 46
Параграф 2, буква в)

в) Върховният представител ще се отчита пред Европейския съвет и председателя 
на Комисията (чието съгласие е необходимо за назначаването му), а в качеството 
му на член на Комисията ще се отчита пред Европейския парламент; Съветът 
се приканва да уточни как ще се обединят външните отношения на 
Комисията и външната политика на Съвета и да посочи кой, Комисията 
или Европейския съвет, ще дава основните импулси на външната политика 
на Съюза;

Or. fr

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 47
Параграф 2, буква в)

в) Върховният представител ще се отчита пред Европейския съвет и председателя 
на Комисията (чието съгласие е необходимо за назначаването му), а в качеството 
му на член на Комисията ще се отчита пред Европейския парламент; Съветът 
се приканва да уточни кой ще представлява Съюза във външните 
отношения, тъй като член 25 приписва това представителство на ОВППС 
на председателя на Европейския съвет "без да се накърняват 
правомощията на Върховния представител" и да посочи как, при избора на 
външна политика, ще се реши конфликта между позицията на Комисията, 
за която се предполага, че защитава "общия интерес на Съюза" и 
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позицията на Съвета, който представляват държавите-членки;

Or. fr

Изменение, внесено от Andrew Duff

Изменение 48
Параграф 2, буква в)

в) Върховният представител ще се назначава от Европейския съвет и 
председателя на Комисията (заличава се), а в качеството му на член на 
Комисията – със съгласието на Европейския парламент;

Or. en

Изменение, внесено от Elmar Brok

Изменение 49
Параграф 2, буква в)

в) Върховният представител ще се отчита пред Европейския съвет и председателя 
на Комисията (чието съгласие е необходимо за назначаването му), а в качеството 
му на член на Комисията ще се отчита пред Европейския парламент и трябва да 
премине в Парламента през същата процедура за назначаване, като всеки 
друг член на Комисията;

Or. de

Изменение, внесено от Sylvia-Yvonne Kaufmann

Изменение 50
Параграф 2, буква в)

в) Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност ще се отчита пред Европейския съвет и 
председателя на Комисията (чието съгласие е необходимо за назначаването му), 
а в качеството му на член на Комисията ще се отчита пред Европейския 
парламент;

Or. de
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Изменение, внесено от Costas Botopoulos

Изменение 51
Параграф 2, буква в)

в) Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност ще се отчита пред Европейския съвет и 
председателя на Комисията (чието съгласие е необходимо за назначаването му), 
а в качеството му на член на Комисията ще се отчита пред Европейския 
парламент;

Or. en

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 52
Параграф 2, буква г)

г) новата бюджетна процедура ще изисква одобрението както на Съвета, така и на 
Европейския парламент за разходите на Съюза, като по този начин фактически 
всички разходи на Съюза ще подлежат на пълен демократичен контрол; в тази 
връзка Съветът се приканва да изясни позицията си относно 
перспективата за въвеждане на европейски данък, което ще произтече по 
естествен начин от решенията в областта на публичните разходи, 
занапред вземани основно от Европейския парламент;

Or. fr

Изменение, внесено от Sylvia-Yvonne Kaufmann

Изменение 53
Параграф 2, буква г)

г) новата бюджетна процедура ще изисква одобрението както на Съвета, така и на 
Европейския парламент за разходите на Съюза (заличава се);

Or. de

Изменение, внесено от Costas Botopoulos

Изменение 54
Параграф 2, буква г)

г) създава се нова, по-опростена и демократична бюджетна процедура с едно 
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четене: разграничението между задължителни и незадължителни разходи 
се премахва, като по този начин се гарантира пълно равенство между 
Парламента и Съвета по отношение на одобрението на общия годишен 
бюджет, като на Парламента се предоставя и правото на одобрение на 
правнообвързващата многогодишна финансова рамка;

Or. en

Изменение, внесено от Klaus Hänsch

Изменение 55
Параграф 2, буква г)

г) разграничението между задължителни и незадължителни разходи се 
премахва и Европейският парламент придобива пълно право на съвместно 
вземане на решения относно всички разходи на ЕС;

Or. de

Изменение, внесено от Andrew Duff

Изменение 56
Параграф 2, буква г)

г) новата бюджетна процедура ще изисква одобрението както на Съвета, така и на 
Европейския парламент за разходите на Съюза, като по този начин (заличава се)
всички разходи на Съюза ще подлежат на пълен демократичен контрол;

Or. en

Изменение, внесено от Elmar Brok

Изменение 57
Параграф 2, буква г)

г) новата бюджетна процедура ще изисква одобрението както на Съвета, така и на 
Европейския парламент за разходите на Съюза, като по този начин фактически 
подлага всички разходи на Съюза на абсолютно демократично вземане на 
решения;

Or. de



PE400.320v01-00 20/79 AM\702096BG.doc

BG

Изменение, внесено от Jens-Peter Bondeº

Изменение 58
Параграф 2, буква д)

д) демократичният контрол върху упражняването на делегирани законодателни 
правомощия от Комисията ще бъде засилен чрез въвеждането на нова система за 
надзор от страна на Европейския парламент и Съвета, което ще позволи двете 
институции да връщат решения на Комисията относно делегираното 
законодателство, по които те имат възражения, и им дава право да оттеглят 
делегираните правомощия; въпреки това, Съветът се приканва да посочи 
критериите, които позволяват да се разграничи това, което член 249Б 
нарича "несъществени елементи на законодателния акт"от това, което е 
съществено, с цел да се избегне скритото прехвърляне на законодателни 
правомощия, без получаване на съгласие;

Or. fr

Изменение, внесено от Klaus Hänsch

Изменение 59
Параграф 2, буква д)

д) демократичният контрол върху законодателните правомощия, делегирани на 
Комисията, ще бъде засилен чрез въвеждането на нова система за надзор, в 
която Европейският парламент или Съветът могат или да връщат решения 
на Комисията (заличава се), или да оттеглят делегираните правомощия;

Or. de

Изменение, внесено от Genowefa Grabowska

Изменение 60
Параграф 2, буква д)

д) демократичният контрол върху (заличава се) законодателните правомощия на
Комисията ще бъде засилен чрез въвеждането на нова система за надзор от 
страна на Европейския парламент и Съвета, което ще позволи двете институции 
да възразяват и дори да връщат решения на Комисията относно делегираното 
законодателство (заличава се) и ще им даде право да оттеглят делегираните 
правомощия;

Or. pl
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Изменение, внесено от Sylvia-Yvonne Kaufmann

Изменение 61
Параграф 2, буква д)

д) демократичният контрол върху упражняването на законодателни правомощия, 
делегирани на Комисията, ще бъде засилен чрез въвеждането на нова система за 
надзор от страна на Европейския парламент и Съвета, което по-специално ще 
позволи двете институции да връщат решения на Комисията относно 
делегираното законодателство, по които те имат възражения, и им дава право да 
оттеглят делегираните правомощия;

Or. de

Изменение, внесено от Sylvia-Yvonne Kaufmann

Изменение 62
Параграф 2, буква е)

е) заседанията на Съвета ще са публични, когато обсъжда или гласува проекти на 
законодателни актове, като по този начин гражданите ще могат да следят 
работата на техните правителства в рамките на Съвета;

Or. de

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 63
Параграф 2, буква ж)

ж) агенциите, и по-специално Европол, ще подлежат на по-голям парламентарен 
контрол, като Съветът трябва да уточни начините за упражняване на 
този контрол и за "приобщаване" на националните парламенти към 
"оценката" по прилагането на политиките, свързани с пространството на 
свобода, сигурност и правосъдие и с контрола върху Евроюст;

Or. fr

Изменение, внесено от Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki

Изменение 64
Параграф 2, буква ж)

ж) агенциите, и по-специално Европол и Евроюст, ще подлежат на по-голям 
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парламентарен контрол;

Or. en

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 65
Параграф 2, буква з)

з) засилване на ролята на Комитета на регионите, и по-специално чрез 
предоставянето на този непредставителен орган на право на обжалване 
пред Съда на Европейските общности срещу законодателни актове, приети 
от страните; Съветът се приканва да обоснове предоставянето на право 
на обжалване и по-общо, да обоснове ползата и размера на постоянните 
разходи, които тези органи неизбежно генерират за европейския 
данъкоплатец;

Or. fr

Изменение, внесено от Costas Botopoulos

Изменение 66
Параграф 2, буква з)

з) Комитетът на регионите ще може да сезира Съда на ЕО, мандатът на 
неговите членове ще бъде увеличен до пет години и отношенията му с 
Европейския парламент ще се определят по-ясно;

Or. el

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 67
Параграф 2, буква и)

и) в бъдеще процедурата за преразглеждане на Договорите ще бъде по-открита и 
демократична, тъй като Европейският парламент също ще има правомощия да 
внася предложения за тази цел и всяко предложено преразглеждане ще се 
извършва под контрола на Конвента, който ще включва представители на 
националните парламенти и Европейския парламент, освен ако Парламентът 
реши, че това не е необходимо;  Съветът се приканва да изясни точния 
състав на предвидения в член 48 Конвент, и по-специално дали в него ще 
преобладават представителите на националните парламенти или отново -
представителите на европейските институции;
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Or. fr

Изменение, внесено от Sylvia-Yvonne Kaufmann

Изменение 68
Параграф 2, буква и)

и) в бъдеще процедурата за преразглеждане на Договорите ще бъде по-открита и 
демократична, тъй като, от една страна, Европейският парламент (заличава 
се) ще има правомощия да внася предложения за тази цел и, от друга – всяко 
предложено преразглеждане ще се извършва по принцип под контрола на 
Конвента, който ще включва представители на националните парламенти и 
Европейския парламент, наред с представителите на правителствата 
(заличава се);

Or. de

Изменение, внесено от Costas Botopoulos

Изменение 69
Параграф 2, буква и)

и) в бъдеще процедурата за преразглеждане на Договорите ще бъде по-открита и 
демократична, тъй като Европейският парламент също ще има правомощия да 
внася предложения за тази цел; всяко предложено преразглеждане ще се 
извършва под контрола на Конвента, който ще включва представители на 
националните парламенти и Европейския парламент, освен ако Парламентът 
реши, че това не е необходимо, като се въвеждат нови опростени процедури 
за преразглеждане, с които се изменят чрез единодушно решение определени 
разпоредби от Договора, с одобрението на националните парламенти;

Or. en

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 70
Параграф 2 а (нов)

2а. Изисква от Съвета да изясни как точно ще се засили демократичния 
контрол върху законодателството на Съюза чрез протокола за 
националните парламенти, в сравнение с настоящия протокол (№13), 
приложен към Договора от Амстердам, отвъд разпоредбите относно 
съдържанието на информацията, предоставяна на националните 
парламенти, и известно разширяване на междупарламентарното 
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сътрудничество;

Or. fr

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 71
Параграф 2 б (нов)

2б. Изисква от Съвета да уточни действителните възможности за действие 
(скрити зад официалните правомощия) в рамките на законодателния 
процес по смисъла на член 293 от ДФЕС (преди чл. 250 от ДЕО), с оглед да се 
измери значението на парламентарния контрол върху решенията, вземани 
от министрите на държавите-членки на европейско равнище;

Or. fr

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 72
Параграф 2 в (нов)

2в. Изисква от Съвета да уточни в член 7 от Протокола за прилагане на 
принципите на субсидиарност и пропорционалност дали понятието 
"преразгледан", употребено в параграф 2 ("В случай, когато мотивираните 
становища относно неспазването на принципа на субсидиарност в проект на 
законодателен акт представляват най-малко една трета от всички гласове на 
националните парламенти, съгласно параграф 1, алинея 2, проектът следва да 
бъде преразгледан"), следва да се разбира като покана или задължение за 
преразглеждане на проекта на акт, за който най-малко една трета от 
националните парламенти счита, че е несъвместим с принципа на 
субсидиарност;

Or. fr

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 73
Параграф 2 г (нов)

2г. Изисква от Съвета да уточни дали процедурата за ранно предупреждаване от 
страна на националните парламенти ще се прилага, както се подразбира от 
текста, единствено за въпросите, свързани с принципа на субсидиарност, а не 
за тези, свързани с принципа на пропорционалност, въпреки, че тези въпроса са 
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определено с политически характер и въпреки заглавието на "Протокола за 
прилагане на принципите на субсидиарност и пропорционалност; 

Or. fr

Изменение, внесено от Sylvia-Yvonne Kaufmann

Изменение 74
Заглавие на параграф 3

Не засяга българската версия.

Or. de

Изменение, внесено от Sylvia-Yvonne Kaufmann

Изменение 75
Параграф 3, уводна част

Не засяга българската версия.

Or. de

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 76
Параграф 3, буква а)

а) признаването на задължителния характер на Хартата за основните права на ЕС 
означава, че всички разпоредби на правото на ЕС и всички действия, предприети 
от институциите на ЕС или основаващи се на правото на ЕС, ще трябва да бъдат 
съобразени с тези стандарти; Съветът се приканва все пак да поясни дали 
горепосочената харта, както съвкупността от правото на Съюза, се ползва 
с предимство спрямо националните закони, включително и 
конституционните закони, и по-специално законите, свързани с изконните 
права на жените, защитавани от съдебната практика в националното 
право на Ирландия и Обединеното кралство и от декларациите за правата 
в страните с писана конституция, и следователно дали, при противоречие 
на нормативни разпоредби, задачата на Съда на Европейските общности е 
да осигурява предимство на разпоредбите на хартата;

Or. fr
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Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 77
Параграф 3, буква а)

а) признаването на задължителния характер на Хартата за основните права на ЕС 
означава, че всички разпоредби на правото на ЕС и всички действия, предприети 
от институциите на ЕС или основаващи се на правото на ЕС, ще трябва да бъдат 
съобразени с тези стандарти; Съветът се приканва да изясни правното 
значение на член 2 ("право на живот"), защото в това отношение 
етичните, философски и социални подходи се различават значително в 
отделните страни; той следва да посочи дали държавите-членки, суверенно 
и според традициите си, или Съдът на Европейските общности, общо за 
целия Европейски съюз, ще решават въпроса за началото на живота ( от 
момента на зачеване или на раждане) или въпроса за моралните условия, 
при които евентуално може да се сложи край на живота чрез евтаназия;

Or. fr

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 78
Параграф 3, буква а)

а) признаването на задължителния характер на Хартата за основните права на ЕС 
означава, че всички разпоредби на правото на ЕС и всички действия, предприети 
от институциите на ЕС или основаващи се на правото на ЕС, ще трябва да бъдат 
съобразени с тези стандарти; Съветът се приканва да уточни как Съдът на 
Европейските общности следва да тълкува упоменатото в член 7 понятие 
"общи конституционни традиции на държавите-членки", по-специално във 
връзка с въпроси, по които правото на държавите-членки се разминава;

Or. fr

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 79
Параграф 3, буква а)

а) признаването на задължителния характер на Хартата за основните права на ЕС 
означава, че всички разпоредби на правото на ЕС и всички действия, предприети 
от институциите на ЕС или основаващи се на правото на ЕС, ще трябва да бъдат 
съобразени с тези стандарти; Съветът се приканва да посочи точното 
значение за Съда на Европейските общности на задължението за тълкуване 
на тази харта "при надлежно вземане предвид на обясненията", дадени в 
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хартата, като следва да се припомни, че тези "обяснения" нямат 
правнообвързващ характер, че те са твърде кратки, изготвени са тайно и са 
утвърдени от президиума на Конвента без провеждане на истински дебат;

Or. fr

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 80
Параграф 3, буква а)

а) признаването на задължителния характер на Хартата за основните права на ЕС 
означава, че всички разпоредби на правото на ЕС и всички действия, предприети 
от институциите на ЕС или основаващи се на правото на ЕС, ще трябва да бъдат 
съобразени с тези стандарти; това важи и за предоставените на държавите-
членки "национални правомощия за вземане на решение", които също се 
ограничават от провъзгласените в хартата права, съгласно решението на 
разширения състав на Съда на Европейските общности от 27 юни 2006 г.(C-
540-03, Парламентът срещу Съвета);

Or. fr

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 81
Параграф 3, буква а)

а) признаването на задължителния характер на Хартата за основните права на ЕС 
означава, че всички разпоредби на правото на ЕС и всички действия, предприети 
от институциите на ЕС или основаващи се на правото на ЕС, ще трябва да бъдат 
съобразени с тези стандарти; Съветът се приканва все пак да изясни 
значението на член 1 ("човешко достойнство") и член 3 ("право на 
физическа и духовна неприкосновеност"), като посочи дали тези разпоредби 
създават правна основа за подаване на иск във връзка с признаването на 
общото право на аборт, на правото на подпомогнато самоубийство или 
евтаназия;

Or. fr
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Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 82
Параграф 3, буква а)

а) признаването на задължителния характер на Хартата за основните права на ЕС 
означава, че всички разпоредби на правото на ЕС и всички действия, предприети 
от институциите на ЕС или основаващи се на правото на ЕС, ще трябва да бъдат 
съобразени с тези стандарти; Съветът се приканва да изясни дали 
включването в хартата на права, които до момента са били национални 
права, като забраната на смъртната присъда (член 2) или правото на 
стачка (член 28), представлява прехвърляне на компетенции към Съюза или 
споменаването им е чисто декларативно и няма задължителна правна 
сила; 

Or. fr

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 83
Параграф 3, буква а)

а) признаването на задължителния характер на Хартата за основните права на ЕС 
означава, че всички разпоредби на правото на ЕС и всички действия, предприети 
от институциите на ЕС или основаващи се на правото на ЕС, ще трябва да бъдат 
съобразени с тези стандарти; Съветът се приканва да изясни дали 
включването в хартата на права, които до момента са били национални 
права, като забраната на смъртната присъда (член 2) или правото на 
стачка (член 28), представлява прехвърляне на компетенции към Съюза или 
споменаването им е чисто декларативно и няма правно действие;  

Or. fr

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 84
Параграф 3, буква а)

а) признаването на задължителния характер на Хартата за основните права на ЕС 
означава, че всички разпоредби на правото на ЕС и всички действия, предприети 
от институциите на ЕС или основаващи се на правото на ЕС, ще трябва да бъдат 
съобразени с тези стандарти; предвид значителните компетенции 
(изключителни или не) на институциите на Съюза и върховенството на 
европейското право, в това число и на хартата, Съветът се приканва да 
посочи точния списък на националните компетенции, за които хартата 
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няма да се прилага;

Or. fr

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 85
Параграф 3, буква а)

а) признаването на задължителния характер на Хартата за основните права на ЕС 
означава, че всички разпоредби на правото на ЕС и всички действия, предприети 
от институциите на ЕС или основаващи се на правото на ЕС, ще трябва да бъдат 
съобразени с тези стандарти; Съветът се приканва да уточни значението на 
член 5б, който постановява, че Съюзът се бори с всяка дискриминация, 
включително и по съображения за "религия или убеждения", когато 
националните закони, които Съюзът следва да зачита, предвиждат 
специален статут за определена религия, например англиканската религия 
във Великобритания, или по-общо, когато те изразяват идеи, които 
Съюзът  може да смята за "дискриминиращи" по съображения, които 
понастоящем е невъзможно да бъдат предвидени;

Or. fr

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 86
Параграф 3, буква а)

а) признаването на задължителния характер на Хартата за основните права на ЕС 
означава, че всички разпоредби на правото на ЕС и всички действия, предприети 
от институциите на ЕС или основаващи се на правото на ЕС, ще трябва да бъдат 
съобразени с тези стандарти; Съветът се приканва да посочи дали в член 10 
от хартата ("свобода на изповядване на своята религия, индивидуално и 
частно или колективно, публично ..."), изразът "публично" означава също и 
"в обществените учреждения";

Or. fr

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 87
Параграф 3, буква а)

а) признаването на задължителния характер на Хартата за основните права на ЕС 
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означава, че всички разпоредби на правото на ЕС и всички действия, предприети 
от институциите на ЕС или основаващи се на правото на ЕС, ще трябва да бъдат 
съобразени с тези стандарти; Съветът се приканва да посочи дали член 1а от 
Договора и членове 21 и 22 от хартата се отнасят за специални права на 
"малцинствата" и специални мерки, които трябва да се вземат за тях, или 
просто представлява  призив за спазване на правата на съответните лица, 
както се спазват правата на всички граждани; нищожността или 
действието на важни национални конституционни разпоредби зависи от 
избраното тълкуване; 

Or. fr

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 88
Параграф 3, буква а)

а) признаването на задължителния характер на Хартата за основните права на ЕС 
означава, че всички разпоредби на правото на ЕС и всички действия, предприети 
от институциите на ЕС или основаващи се на правото на ЕС, ще трябва да бъдат 
съобразени с тези стандарти; Съветът се приканва да отстрани 
противоречието между член 53 на хартата и нейната роля на нормативна 
уредба, на която Съдът на Европейските общности се позовава и чието 
тълкуване ще бъде окончателно и няма да може да се обжалва, дори когато 
с него се накърняват "права на човека и основни свободи (...), признати от 
конституциите на държавите-членки"; 

Or. fr

Изменение, внесено от Johannes Voggenhuber и Monica Frassoni

Изменение 89
Параграф 3, буква а)

а) признаването на задължителния характер и приложимостта на Хартата на 
основните права на ЕС, която, наред с традиционните права на човека, 
включва и социални права, означава, че всички разпоредби на правото на ЕС и 
всички действия, предприети от институциите на ЕС или основаващи се на 
правото на ЕС, ще трябва да бъдат съобразени с тези стандарти;

Or. de
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Изменение, внесено от Costas Botopoulos

Изменение 90
Параграф 3, буква а)

а) Хартата на основните права на ЕС ще придобие правнообвързващ характер, 
като включи пълен актуализиран списък с граждански, политически, 
икономически и социални права; тя ще даде правна сигурност на 
гражданите на Съюза, като гарантира, че всички разпоредби на правото на 
ЕС и всички действия, предприети от институциите на ЕС или основаващи се на 
правото на ЕС, ще трябва да бъдат съобразени с тези стандарти;

Or. el

Изменение, внесено от Íñigo Méndez de Vigo

Изменение 91
Параграф 3, буква а)

а) признаването на задължителния характер на Хартата за основните права на ЕС 
означава, че всички разпоредби на правото на ЕС и всички действия, предприети 
от институциите на ЕС или основаващи се на правото на ЕС, ще трябва да бъдат 
съобразени с тези стандарти, като се спазва принципът на субсидиарност;

Or. en

Изменение, внесено от Jo Leinen

Изменение 92
Параграф 3, буква б)

б) в резултат на присъединяването на Съюза към Европейската конвенция за 
защита правата на човека Съюзът ще подлежи на същия външен контрол по 
отношение на спазването на правата на гражданите, както и неговите държави-
членки; за това присъединяване, обаче, да се предоставят достатъчно 
гаранции за независимостта на съдебните органи, създадени съгласно тази 
конвенция;

Or. en
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Изменение, внесено от Costas Botopoulos

Изменение 93
Параграф 3, буква б)

б) Съюзът се присъединява към Европейската конвенция за защита правата на 
човека, по силата на която – в качеството й на допълнение към Хартата –
Съюзът ще подлежи на същия външен контрол по отношение на спазването на 
правата на гражданите, както и неговите държави-членки;

Or. el

Изменение, внесено от Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki

Изменение 94
Параграф 3, буква б)

б) Съюзът ще кандидатства за присъединяване към Европейската конвенция за 
защита правата на човека, по силата на която Съюзът ще подлежи на същия 
външен контрол по отношение на спазването на правата на гражданите, както и 
неговите държави-членки;

Or. en

Изменение, внесено от Klaus Hänsch

Изменение 95
Параграф 3, буква в)

в) новите разпоредби ще улеснят участието на гражданите и представителните 
сдружения (заличава се) на гражданското общество в дебатите на Съюза; ще 
бъде насърчен диалогът със социалните партньори и диалогът с църквите, 
религиозните общности и нерелигиозните организации;

Or. de

Изменение, внесено от Íñigo Méndez de Vigo

Изменение 96
Параграф 3, буква в)

в) новите разпоредби ще улеснят участието на гражданите, представителните 
сдружения и гражданското общество в дебатите на Съюза; ще бъде насърчен 
диалогът със социалните партньори и диалогът с църквите, религиозните 
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общности и нерелигиозните организации;

Or. en

Изменение, внесено от Sylvia-Yvonne Kaufmann

Изменение 97
Параграф 3, буква в)

в) новите разпоредби ще улеснят участието на гражданите, представителните 
сдружения и гражданското общество в дебатите на Съюза; ще бъде насърчен 
диалогът със социалните партньори и диалогът с църквите, религиозните 
общности и нерелигиозните организации;

Or. de

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 98
Параграф 3, буква г)

г) въвеждането на правото на инициатива на гражданите на ЕС ще даде 
възможност на гражданите да внасят предложения по въпроси, по които те 
считат, че "за целите на прилагането на Договорите е необходим" правен акт на 
Съюза; Съветът се приканва да посочи задълженията на Комисията по 
отношение на евентуално предложение, внесено от най-малко един милион 
граждани, при посочените в член 8Б на ДЕС и член 21 на ДФЕС условия;

Or. fr

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 99
Параграф 3, буква г)

г) въвеждането на правото на инициатива на гражданите на ЕС ще даде 
възможност на гражданите да внасят предложения по въпроси, по които те 
считат, че "за целите на прилагането на Договорите е необходим" правен акт на 
Съюза; Съветът се приканва да посочи дали дадено предложение за 
законодателен акт, внесено от един или няколко национални парламента, 
които представляват десетки милиони граждани, би могло да се счита за 
допустимо като гражданска инициатива или националните парламенти 
ще продължават да бъдат лишени от всякакво право на законодателна 
инициатива;
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Or. fr

Изменение, внесено от Sylvia-Yvonne Kaufmann

Изменение 100
Параграф 3, буква г)

г) въвеждането на правото на инициатива на гражданите на ЕС ще даде 
възможност на гражданите да внасят предложения по въпроси, по които те 
считат, че (заличаване на кавичките) за целите на прилагането на Договорите е 
необходим (заличаване на кавичките) правен акт на Съюза;

Or. de

Изменение, внесено от Costas Botopoulos

Изменение 101
Параграф 3, буква д)

д) съдебната защита на гражданите ще се подобри, тъй като Съдът на ЕО 
ще разшири своята компетентност по въпроси, свързани със свободата, 
сигурността и правосъдието, както и по отношение на актове на 
Европейския съвет, Европейската централна банка и агенциите на Съюза, и 
същевременно ще се приемат разпоредби за улесняване на достъпа на 
физическите и юридическите лица до правосъдие;

Or. el

Изменение, внесено от Sylvia-Yvonne Kaufmann

Изменение 102
Параграф 3, буква д)

д) физическите лица ще имат по-голям достъп до Съда на ЕО;

Or. de

Изменение, внесено от Panayiotis Demetriou

Изменение 103
Заглавие преди параграф 4 (ново)

Систематизиране на ценностите и целите и разпределяне на компетенциите
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Or. en

Изменение, внесено от Klaus Hänsch

Изменение 104
Параграф 4

4. Приветства факта, че в Договора се определят по по-ясен и видим начин общите 
за всички държави-членки ценности, на които се основава Съюза, както и целите 
на Съюза и принципите, регулиращи (заличава се) дейностите на ЕС (заличава 
се):

а) (заличава се)
(Премества се в параграф 4a (нов))

б) (заличава се) по отношение на насърчаването на високо равнище на заетост, 
гарантирането на подходяща социална защита, борбата със социалната 
изолация, високото равнище на образование, обучение и здравеопазване, 
премахването на всякакъв вид дискриминация и поощряването на (заличава се) 
устойчивото развитие и опазването на околната среда, в това число и борбата с 
изменението на климата и извършването на услуги от общ интерес; 
икономическото, социално и териториално сближаване се утвърждава като цел 
на Съюза;

в) (заличава се)
(Премества се в параграф 4a (нов))

г) клаузата за солидарност между държавите-членки предвижда гражданите да 
получават помощ от всички страни на Съюза, в случай на терористично 
нападение, природно или предизвикано от човека бедствие;

д) (заличава се)
(Премества се в параграф 4a (нов))

Or. de

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 105
Параграф 4, буква а)

а) ясно са разграничени компетенциите на Съюза от тези на държавите-членки, 
съгласно принципа, че всички компетенции, които не са предоставени на Съюза 
с Договорите, принадлежат на държавите-членки; Съветът се приканва да 
поясни това правило, тъй като определението на компетенциите на Съюза 
е доста неясно, и по-специално телеологичното тълкуване на договорите 
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от страна на Съда на Европейските общности и липсата на всякакво право 
на вето на страните за отхвърляне на текстове, които излизат извън 
изключителните компетенции, предоставени на Съюза;

Or. fr

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 106
Параграф 4, буква а)

а) ясно са разграничени компетенциите на Съюза от тези на държавите-членки, 
съгласно принципа, че всички компетенции, които не са предоставени на Съюза 
с Договорите, принадлежат на държавите-членки; Съветът се приканва да 
внесе правна яснота относно избора на понятието "предоставяне" на 
компетенции, вместо "делегиране", като първото предполага необратимо и 
неконтролируемо прехвърляне на компетенции, а второто  - обратимо и 
контролируемо такова;

Or. fr

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 107
Параграф 4, буква б)

б) обръща се повече внимание на политики, които очевидно са в полза на 
гражданите:  налице са нови разпоредби с общо приложение относно 
насърчаването на високо равнище на заетост, гарантирането на подходяща 
социална защита, борбата със социалната изолация, високото равнище на 
образование, обучение и здравеопазване, премахването на всякакъв вид 
дискриминация и поощряването на равенството между мъжете и жените;  с 
новите разпоредби се насърчава в по-голяма степен устойчивото развитие и 
опазването на околната среда, в това число и борбата с изменението на климата 
и извършването на услуги от общ интерес;  икономическото, социално и 
териториално сближаване се утвърждава като цел на Съюза; за да се допринесе 
за постигането на по-голямата част от тези цели, които зависят от 
растежа и просперитета на нашите икономики, Съветът се приканва да 
посочи дали и как възнамерява да сложи край на твърде скъпата обменна 
политика и на оскъпяването на еврото, което пречи на увеличаването на 
заплатите и връщането към висок темп на растеж; Съветът следва да 
уточни по-общо дали по отношение на съпоставяните нива на растеж и 
безработица между страните от еврозоната и тези извън нея смята, че 
икономическата и парична интеграция е успешна или не до този момент,  и 
следователно, дали смята да остави Централната банка да продължи със 
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своето праволинейно, поляризирано управление на паричния поток, 
насочено към задържане на инфлацията, чието единно прилагане води до 
пренебрегване на различните условия на страните, и така неравновесията 
се засилват; наред с другото, той следва да посочи дали и как се дава 
разрешение на Съюза за провеждане на ответна търговска политика 
спрямо валутния дъмпинг;

Or. fr

Изменение, внесено от Sylvia-Yvonne Kaufmann

Изменение 108
Параграф 4, буква б)

Не засяга българската версия.

Or. de

Изменение, внесено от Íñigo Méndez de Vigo

Изменение 109
Параграф 4, буква б)

б) поставя се по-силен акцент на политики, които очевидно са в полза на 
гражданите: налице са нови разпоредби с общо приложение относно 
насърчаването на високо равнище на заетост, гарантирането на подходяща 
социална защита, борбата със социалната изолация, високото равнище на 
образование, обучение и здравеопазване, премахването на всякакъв вид 
дискриминация и поощряването на равенството между мъжете и жените; с 
новите разпоредби се насърчава в по-голяма степен устойчивото развитие и 
опазването на околната среда, в това число и борбата с изменението на климата 
и извършването на услуги от общ интерес; икономическото, социално и 
териториално сближаване се утвърждава като цел на Съюза;

Or. es

Изменение, внесено от Costas Botopoulos

Изменение 110
Параграф 4, буква б)

Не засяга българската версия.

Or. el
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Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 111
Параграф 4, буква в)

в) ще се сложи край на объркването на понятията "Европейска общност" и 
"Европейски съюз", тъй като Европейският съюз придобива отделна юридическа 
самоличност и структура; тъй като "Европейската общност" изчезна и вече 
се нарича "Съюз"в двата договора, изменени с Договора от Лисабон (ДЕС и 
ДФЕС), Съветът се приканва да посочи дали става въпрос за един и същи 
"Съюз" в единия и другия договор и ако да, да уточни защо е запазил два 
различни договора, след като  съдържанието им бе променено, за да може в 
действителност да се извърши сливане, предвидено в отхвърления Договор 
за конституция, който тези договори отразяват по буквата и духа си 
(Част I : принципи и част III : начини);

Or. fr

Изменение, внесено от Genowefa Grabowska

Изменение 112
Параграф 4, буква в)

в) ще се сложи край на тенденцията за поставяне на знак за равенство между 
понятията "Европейска общност" и "Европейски съюз", тъй като Европейският 
съюз придобива отделна юридическа самоличност и структура;

Or. pl

Изменение, внесено от Sylvia-Yvonne Kaufmann

Изменение 113
Параграф 4, буква в)

в) ще се сложи край на разграничението между понятията "Европейска общност" 
и "Европейски съюз", тъй като Европейският съюз придобива отделна 
юридическа самоличност и структура;

Or. de
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Изменение, внесено от Costas Botopoulos

Изменение 114
Параграф 4, буква га) (нова)

гa) клаузата за взаимопомощ и съдействие в случай, че държава-членка стане 
жертва на въоръжена атака в пределите на собствената си територия, 
увеличава чувството за сигурност на гражданите и представлява стъпка 
напред във връзка със сътрудничеството между държавите-членки на 
Съюза в областта на отбрана;

Or. el

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 115
Параграф 4, буква г)

г) клаузата за солидарност между държавите-членки предвижда гражданите да 
получават помощ от всички страни на Съюза, в случай на терористично 
нападение, природно или предизвикано от човека бедствие; Съветът се 
приканва да уточни дали прилагането от Съюза на тази клауза на 
солидарност чрез мобилизиране на "всички инструменти на разположение 
на Съюза", включително и "военни средства, предоставени на 
разположение на Съюза от държавите-членки" ще се съчетава с ОВППС и 
с изискванията на НАТО, което може да доведе до създаването на 
интегрирана евроатлантическа отбрана, предвидена в Договора за създаване 
на Европейската отбранителна общност през 1953 г.;

Or. fr

Изменение, внесено от Sylvia-Yvonne Kaufmann

Изменение 116
Параграф 4, буква г)

Не засяга българската версия.

Or. de
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Изменение, внесено от Panayiotis Demetriou

Изменение 117
Параграф 4, буква д)

д) Договорът потвърждава специфичната институционална организация на Съюза, 
на който държавите-членки предоставят част от компетенциите си, за които 
считат, че ще се упражняват по-добре чрез общи механизми (заличаване и се 
заличават четирите тирета);

Or. en

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 118
Параграф 4, буква д), встъпителна част

д) Договорът потвърждава специфичната институционална организация на Съюза, 
на който държавите-членки предоставят част от компетенциите си, за които 
считат, че ще се упражняват по-добре чрез общи механизми, като 
същевременно, с оглед разсейване на всякакви съмнения, се осигуряват 
достатъчно гаранции, че Съюзът няма да се превърне в централизирана, 
всесилна "супердържава", въпреки създаването на единен централен субект с 
юридическа самоличност, фактическото сливане на договорите и 
стълбовете от компетенции, неограничената юрисдикция на Съда на 
Европейските общности, която ще има предимство пред решенията на 
националните конституционни съдилища, наднационалните процедури за 
вземане на решение, допълнителното масово прехвърляне на основни 
компетенции от държавите-членки на Съюза, в това число основните 
права и абсолютното върховенство на правото на ЕС, включително и 
спрямо националните конституции, което се отнася почти за всички 
сфери на дейност и решението за това се взема с квалифицирано 
мнозинство:

Or. fr

Изменение, внесено от Sylvia-Yvonne Kaufmann

Изменение 119
Параграф 4, буква д), уводна част 

д) Договорът потвърждава специфичната институционална организация на Съюза, 
(заличава се) като същевременно (заличава се) се осигуряват достатъчно 
гаранции, че Съюзът няма да се превърне в централизирана, всесилна 
"супердържава":



AM\702096BG.doc 41/79 PE400.320v01-00

BG

Or. de

Изменение, внесено от Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Изменение 120
Параграф 4, буква д), уводна част

д) Договорът потвърждава специфичната институционална организация на Съюза, 
на който държавите-членки предоставят определени компетенции, за които 
считат, че ще се упражняват по-добре чрез общи механизми (заличава се):

Or. de

Изменение, внесено от Mauro Zani, Lapo Pistelli, Luisa Morgantini

Изменение 121
Параграф 4, буква д), уводна част

д) Договорът потвърждава специфичната институционална организация на Съюза, 
на който държавите-членки предоставят част от компетенциите си, за които 
считат, че ще се упражняват по-добре чрез общи механизми (заличава се):

Or. it

Изменение, внесено от Andrew Duff

Изменение 122
Параграф 4, буква д), уводна част

д) Договорът потвърждава специфичната институционална организация на Съюза, 
на който държавите-членки предоставят част от компетенциите си, за които 
считат, че ще се упражняват по-добре чрез общи механизми, като същевременно 
предвижда:

Or. en

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 123
Параграф 4, буква д), първо тире 

– задължението за зачитане на "националната идентичност на държавите-членки, 
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присъща на техните основни политически и конституционни структури, 
включително по отношение на регионалното и местно самоуправление", както и 
на "техните основни функции на държавата, включително и тези, които имат за 
цел да осигуряват нейната териториална цялост, да поддържат законността и 
реда и да опазват националната сигурност"; Съветът се приканва да поясни 
дали "националната идентичност", която Съюзът твърди, че зачита, 
включва или не зачитането на "националния суверенитет" на държавите-
членки от страна на Европейския съюз;

Or. fr

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 124
Параграф 4, буква д), тире 1

– задължението за зачитане на "националната идентичност на държавите-членки, 
присъща на техните основни политически и конституционни структури, 
включително по отношение на регионалното и местно самоуправление", както и 
на "техните основни функции на държавата, включително и тези, които имат за 
цел да осигуряват нейната териториална цялост, да поддържат законността и 
реда и да опазват националната сигурност"; Съветът се приканва да уточни 
дали "местната и регионална автономия", упомената в заглавието на 
"основните структури" на държавите-членки и която Съюзът трябва да 
зачита, означава, че Съюзът приема юрисдикцията на националните 
конституционни съдилища, които са гарант на тази автономия или 
занапред страните няма да са единствените партньори на Съюза и той си 
приписва правото да установява преки и постоянни контакти с органите 
на местно и регионално управление;

Or. fr

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 125
Параграф 4, буква д), тире 1

– задължението за зачитане на "националната идентичност на държавите-членки, 
присъща на техните основни политически и конституционни структури, 
включително по отношение на регионалното и местно самоуправление", както и 
на "техните основни функции на държавата, включително и тези, които имат за 
цел да осигуряват нейната териториална цялост, да поддържат законността и 
реда и да опазват националната сигурност"; Съветът се приканва да уточни 
дали опазването на "обществената сигурност"и "националната 
сигурност" от държавите-членки може да се осъществява чрез 
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сътрудничество извън процедурите на Общността, поради факта, че 
страните могат да упражняват правото си на инициатива в тази област 
единствено колективно, при участие на най-малко една четвърт от 
държавите-членки, вследствие на отмяната на разпоредбите на член 67-2 
на ДЕС за правото на индивидуална инициатива;

Or. fr

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 126
Параграф 4, буква д), първо тире 

– задължението за зачитане на "националната идентичност на държавите-членки, 
присъща на техните основни политически и конституционни структури, 
включително по отношение на регионалното и местно самоуправление", както и 
на "техните основни функции на държавата, включително и тези, които имат за 
цел да осигуряват нейната териториална цялост, да поддържат законността и 
реда и да опазват националната сигурност"; Съветът се приканва да уточни 
дали новата формулировка на предишния член 64-2 на ДЕС, въвеждаща 
механизъм за защита, за който се взема колективно решение от 
държавите-членки, означава заличаване на въведената с Шенгенското 
споразумение предпазна клауза за страните, която даваше възможност на 
отделни държави-членки да възстановяват едностранно и временно 
контрола по вътрешните си граници в случай на сериозна заплаха; той 
следва да посочи съображението(-ята) за заличаването на тази предпазна 
клауза от Шенгенското споразумение;

Or. fr

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 127
Параграф 4, буква д), първо тире 

– задължението за зачитане на "националната идентичност на държавите-членки, 
присъща на техните основни политически и конституционни структури, 
включително по отношение на регионалното и местно самоуправление", както и 
на "техните основни функции на държавата, включително и тези, които имат за 
цел да осигуряват нейната териториална цялост, да поддържат законността и 
реда и да опазват националната сигурност"; Съветът се приканва да уточни 
дали "основните функции на държавата", които Съюзът следва да зачита, 
и по-специално "обществения ред", не могат все пак да се поемат от Съюза 
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в името на основния принцип на правото на Общността, както бе 
постановено от Съда на Европейските общности в неговото решение от 9 
декември 1997 г. (Комисията срещу Франция, дело C-265/95) по така 
наречения случай "войната на ягодата", при който, за да постигне това, 
Съюзът се е обявил за компетентен по съображения, свързани със 
свободата на движение на стоките, а всъщност въпросът е бил от 
компетенциите на административната полиция, т.е. в областта на 
обществения ред;

Or. fr

Изменение, внесено от Sylvia-Yvonne Kaufmann

Изменение 128
Параграф 4, буква д), тире 1

– задължението за зачитане на (заличаване на кавичките) националната 
идентичност на държавите-членки, присъща на техните основни политически и 
конституционни структури, включително по отношение на регионалното и 
местно самоуправление (заличаване на кавичките), както и на (заличаване на 
кавичките) техните основни функции на държавата, включително и тези, които 
имат за цел да осигуряват нейната териториална цялост, да поддържат 
законността и реда и да опазват националната сигурност (заличаване на 
кавичките);

Or. de

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 129
Параграф 4, буква д), тире 2

– принципа на предоставени правомощия (съгласно който Съюзът разполага 
единствено с тези компетенции, които държавите-членки са му предоставили), 
принципа на субсидиарност и принципа на пропорционалност;  Съветът се 
приканва да уточни дали понятието "предоставяне" следва да се разбира 
буквално, т.е. като окончателно прехвърляне на компетенции или 
напротив, като синоним на " делегиране", което предполага, че в името на 
гражданите страните запазват контрола върху делегираните 
компетенции, ползването им и евентуалното им връщане в националната 
сфера, съгласно принципа на субсидиарност, ако опитът показва, че в 
съответната област Съюзът не може да действа по-ефективно от 
страните;

Or. fr
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Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 130
Параграф 4, буква д), тире 2

– принципа на предоставени правомощия (съгласно който Съюзът разполага 
единствено с тези компетенции, които държавите-членки са му предоставили), 
принципа на субсидиарност и принципа на пропорционалност;  Съветът се 
приканва да уточни защо принципът на субсидиарност не се прилага за 
"изключителните" компетенции, "предоставени" на Съюза;

Or. fr

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 131
Параграф 4, буква д), тире 2

– принципа на предоставени правомощия (съгласно който Съюзът разполага 
единствено с тези компетенции, които държавите-членки са му предоставили), 
принципа на субсидиарност и принципа на пропорционалност;  Съветът се 
приканва да уточни значението на принципа на пропорционалност и да 
посочи по какъв начин се упражнява демократичен контрол върху 
прилагането му, като националните парламенти не участват в този 
процес, въпреки заглавието на Протокола "относно прилагането на 
принципите на субсидиарност и пропорционалност"; 

Or. fr

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 132
Параграф 4, буква д), тире 2

– принципа на предоставени правомощия (съгласно който Съюзът разполага 
единствено с тези компетенции, които държавите-членки са му предоставили), 
принципа на субсидиарност и принципа на пропорционалност;  Съветът се 
приканва да уточни дали определението на принципа на субсидиарност 
включва негласно( въпреки че това не е направено явно) основния критерий 
за демокрацията; в действителност, евентуалната по-голяма ефективност 
на Съюза в сравнение с тази на държавите-членки зависи от качеството на 
демократичния контрол, упражняван върху компетенциите на ЕС, които 
следва най-малкото да са еднакви с компетенциите на национално равнище; 
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Or. fr

Изменение, внесено от Sylvia-Yvonne Kaufmann

Изменение 133
Параграф 4, буква д), тире 2

– принципа на предоставени правомощия (съгласно който Съюзът действа само в 
пределите на компетенциите, предоставени му от държавите-членки), 
принципа на субсидиарност и принципа на пропорционалност;

Or. de

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 134
Параграф 4, буква д), тире 3

– участието на самите държави-членки в системата на вземане на решения на 
Съюза и в одобрението на всякакви промени в тази система; Съветът се 
приканва да уточни дали изразът "участие на държавите-членки (…) в 
процеса на вземане на решения" се отнася за законодателната роля на 
Съвета, която е силно ограничена от водещата роля на Комисията, която 
притежава монопол върху правото на инициатива, определя свободно  
конкретната рамка на законодателната дейност, както и правната 
основа, т.е. процеса на вземане на решения на равнището на Общността, 
разполага с пълна свобода за налагане на "предложенията" си, тъй като 
държавите-членки могат да ги изменят само с единодушие и използва 
тактиката"разделяй и владей" в случай на опозиция, има правомощия за 
изпълнение на актовете на Съвета, като сама определя какво е 
"необходимо" (в противовес на принципа на субсидиарност), както и 
правомощия за наблюдение (по-специално на правото в областта на 
конкуренцията) и правомощия за предприемане на наказателни мерки чрез 
налагане на преки парични санкции или сезиране на Съда на Европейските 
общности;

Or. fr

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 135
Параграф 4, буква д), тире 3

– участието на самите държави-членки в системата на вземане на решения на 



AM\702096BG.doc 47/79 PE400.320v01-00

BG

Съюза и в одобрението на всякакви промени в тази система; Съветът се 
приканва да уточни дали изразът "участие на държавите-членки (…) в 
приемането на всякакви промени" в рамките на "процеса на вземане на 
решения" означава, че последните, които нямат почти никакви 
правомощия за контрол върху прилагането на принципа на субсидиарност, 
биха могли, при необходимост, да се противопоставят на действия на Съда 
на Европейските общности, за които считат, че  нарушават и  малкото 
останали им правомощия, например чрез интензивно позоваване на 
разпоредбите на член 308 от ДЕО или чрез разширено тълкуване на Съда на 
Европейските общности, което води до промяна на начина на вземане на 
решение в определена област; 

Or. fr

Изменение, внесено от Sylvia-Yvonne Kaufmann

Изменение 136
Параграф 4, буква д), тире 3

– запазване на компетенциите на държавите-членки да вземат решения 
относно всякакви промени по отношение на разделението на 
правомощията между Съюза и неговите държави-членки, предвидено в 
Договорите;

Or. de

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 137
Параграф 4, буква д), тире 4

– признаването на правото на държавите-членки да напуснат Съюза, ако желаят 
това;  Съветът се приканва да уточни дали това право на напускане на 
Съюза, което е типично за федералните конституции, но което не се 
прилага незабавно, би могло да отпадне, ако в хода на най-малко 
двугодишните преговори след подаването на заявлението за напускане, 
правителството на страната, която желае да напусне Съюза, се смени;

Or. fr
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Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 138
Параграф 4, буква д), тире 4

– признаването на правото на държавите-членки да напуснат Съюза, ако желаят 
това;  Съветът се приканва да уточни дали това право на напускане на 
Съюза предполага и изтегляне на еврото; ако е така, да посочи 
съответната процедура за изтегляне на еврото и да заяви дали 
декларациите на страните за "окончателно"фиксиране на паритетните 
курсове при създаването на единната парична единица остават в сила;

Or. fr

Изменение, внесено от Sylvia-Yvonne Kaufmann

Изменение 139
Параграф 4, буква д), тире 4

– признаването на правото на всяка държава-членка да напусне Съюза, ако 
желае това;

Or. de

Изменение, внесено от Klaus Hänsch

Изменение 140
Параграф 4a (нов)

4a. Приветства факта, че Договорът определя по-ясно организацията и 
структурата на Съюза, по-специално в отношенията му с държавите-
членки:

а) ще се сложи край на объркването на понятията "Европейска общност" 
и "Европейски съюз", тъй като Европейският съюз придобива отделна 
юридическа самоличност и структура;
(предишен параграф 4, буква в))

б) ясно са разграничени компетенциите на Съюза от тези на държавите-
членки, съгласно принципа, че Съюзът разполага само с компетенциите, 
които държавите-членки изрично са му предоставили, а всички 
компетенции, които не са предоставени на Съюза с Договорите, 
принадлежат на държавите-членки (принцип на предоставените 
компетенции);
(изменен параграф 4, буква а)) 



AM\702096BG.doc 49/79 PE400.320v01-00

BG

в) Договорът потвърждава специфичната институционална организация 
на Съюза, като същевременно осигурява достатъчно гаранции, че Съюзът 
няма да се превърне в централизирана, всесилна "супердържава":

– дейностите на Съюза ще се ограничат във всички области, в които 
Съюзът няма изключителна компетентност съгласно принципа на 
субсидиарност и принципа на пропорционалност;

– Съюзът ще е задължен да зачита „националната идентичност на 
държавите-членки, присъща на техните основни политически и 
конституционни структури, включително по отношение на регионалното 
и местно самоуправление”, както и „съществените функции на държавата, 
и по-специално онези, които имат за цел да осигуряват нейната 
териториална цялост, да поддържат обществения ред и да опазват 
националната сигурност”;

– държавите-членки продължават да участват в системата на вземане на 
решения на Съюза и вземат решения относно всякакви изменения на 
Договорите;

– признава се правото на държава-членка да напусне Съюза, ако желае това;

Or. de

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 141
Параграф 5, буква а)

а) ще се увеличи значително броят на областите, в които правителствата, 
заседаващи в рамките на Съвета, вземат решение с квалифицирано мнозинство, 
като гласуват по-скоро с единодушие, като това ще даде възможност Съюзът от 
27 държави-членки да функционира, без опасност от блокиране на решенията с 
налагането на вето; Съветът се приканва да публикува възможно най-бързо 
проучване, което да насърчава оценката на конкретните резултати от 
реформата на процедурата за гласуване с квалифицирано мнозинство, за да 
може всички отговорни лица в държавите-членки, и по-специално в 
националните парламенти, които трябва да ратифицират Договора, да 
бъдат правилно информирани за долната граница на мнозинствата в 
сравнение с настоящото претегляне на гласовете, съответната тежест 
на всяка страна в конфигурацията от 27 до 30 държави-членки 
(включително Хърватия, Македония и Турция) и за инструментите за 
приемане на предложенията на Комисията;

Or. fr
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Изменение, внесено от Pervenche Berès

Изменение 142
Параграф 5, буква а)

а) ще се увеличи (заличава се) броят на областите, в които правителствата, 
заседаващи в рамките на Съвета, вземат решение с квалифицирано мнозинство, 
като гласуват по-скоро с единодушие, като това ще даде възможност Съюзът от 
27 държави-членки да функционира, без опасност от блокиране на решенията с 
налагането на вето;

Or. fr

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 143
Параграф 5, буква б)

б) новата система на гласуване с "двойно мнозинство" ще улесни вземането на 
решения от Съвета;  Съветът се призовава да уточни, по отношение на 
втория критерий за двойно мнозинство, какво се разбира под израза 
"население на Съюза" в единствено число, който разглежда населението 
като едно цяло, без да се прави разлика между народите; настоящото общо 
определение, което се отнася за всички жители на една страна - граждани 
и постоянно пребиваващи чужденци, е неясно, спорно и различно за 
отделните страни;

Or. fr

Изменение, внесено от Costas Botopoulos

Изменение 144
Параграф 5, буква б)

б) новата опростена система на гласуване с "двойно мнозинство" (55% от 
държавите-членки, представляващи 65% от населението на Съюза) ще 
улесни вземането на решения от Съвета, след като се приложи през 2014 г.;

Or. en
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Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 145
Параграф 5, буква в)

в) шестмесечното председателство на ротационен принцип на Европейския съвет 
ще бъде заменено с мандата на председател, избиран от своите членове за 
период от две години и половина, като по този начин ще може да се постигне 
по-голяма последователност в подготовката и провеждането на заседанията на 
Европейския съвет; Съветът се приканва да уточни процедурата за 
разрешаване на евентуални конфликти между този председател на 
Европейския съвет и председателя на Комисията, с който трябва 
съвместно да подготвя работата на Съвета, а от друга страна - с 
"Върховния представител" за външната политика и заместник-
председател на Комисията, който, като него, осигурява външното 
представителство на Съюза по въпросите, свързани с ОВППС, и провежда 
тази политика;

Or. fr

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 146
Параграф 5, буква в)

в) шестмесечното председателство на ротационен принцип на Европейския съвет 
ще бъде заменено с мандата на председател, избиран от своите членове за 
период от две години и половина, като по този начин ще може да се постигне 
по-голяма последователност в подготовката и провеждането на заседанията на 
Европейския съвет; Съветът се призовава да посочи как смята да гарантира 
политическия интерес, легитимността и популярността на този бъдещ 
председател, предвид това, че той "няма да има право на национален 
мандат", и следователно, няма да бъде правителствен ръководител, нито 
да е пряко отговорен пред народа, и също така, как Съветът смята да 
гарантира, че председателят на Европейския съвет няма да е просто 
еквивалент на председателя на Комисията;

Or. fr

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 147
Параграф 5, буква в)

в) шестмесечното председателство на ротационен принцип на Европейския съвет 
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ще бъде заменено с мандата на председател, избиран от своите членове за 
период от две години и половина, като по този начин ще може да се постигне 
по-голяма последователност в подготовката и провеждането на заседанията на 
Европейския съвет; Съветът се призовава да уточни дали забраната за 
какъвто и да е "национален" мандат може евентуално да обхване и 
"европейски" мандат, както бе предвидено в първоначалния текст, 
впоследствие заличен в предпоследния ден от работата на Конвента, и 
дали, ако това не е така, няма да е възможно председателят на Комисията 
и на Европейския съвет да бъдат едно и също лице;

Or. fr

Изменение, внесено от Costas Botopoulos

Изменение 148
Параграф 5, буква в)

в) Европейския съвет ще стане пълноправна институция на Европейския съюз 
и неговото шестмесечно председателство на ротационен принцип (заличава 
се) ще бъде заменено с мандата на председател, избиран от своите членове за 
период от две години и половина, като по този начин ще може да се постигне 
по-голяма последователност в подготовката и приемствеността на неговата 
работа;

Or. en

Изменение, внесено от Panayiotis Demetriou

Изменение 149
Параграф 5, буква в)

в) шестмесечното председателство на ротационен принцип на Европейския съвет 
ще бъде заменено с мандата на председател, избиран от своите членове за 
период от две години и половина, като по този начин ще може да се постигне 
по-голяма последователност в подготовката и провеждането на заседанията на 
Европейския съвет и по-голяма съгласуваност при прилагането на неговите 
решения и политики;

Or. en
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Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 150
Параграф 5, буква г)

г) броят на членовете на Комисията ще бъде намален от 2014 г. на 2/3 от броя на 
държавите-членки, като това ще доведе до по-голяма съгласуваност между 
членовете на колегията, като същевременно равноправното участие на всички 
държави-членки ще се осигурява чрез ротационна система; Съветът се 
призовава да посочи по какъв начин държавите-членки ще бъдат 
третирани равноправно и следва да поддържат тесни и абсолютно еднакви  
отношения с Комисията, като някои от тях няма да участват в състава й;

Or. fr

Изменение, внесено от Jo Leinen

Изменение 151
Параграф 5, буква г) 

г) броят на членовете на Комисията ще бъде намален от 2014 г. на 2/3 от броя на 
държавите-членки, като това ще улесни Комисията в нейната работа и ще 
покаже по-ясно, че членовете на Комисията са представители на 
европейските интереси, а не на интересите на страните по произход, като 
същевременно равноправното участие на всички държави-членки ще продължи 
да се осигурява чрез ротационна система;

Or. de

Изменение, внесено от Bronisław Geremek

Изменение 152
Параграф 5, буква г)

г) броят на членовете на Комисията ще бъде намален от 2014 г. на 2/3 от броя на 
държавите-членки, като това ще доведе до по-голяма съгласуваност между 
членовете на колегията, като същевременно равноправното участие на всички 
държави-членки ще се осигурява чрез ротационна система; това ще подчертае 
ролята на колегията като орган, който работи за формиране на общия 
европейски интерес;

Or. fr
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Изменение, внесено от Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Изменение 153
Параграф 5, буква д), уводна част

д) (заличава се) ще нараснат популярността и капацитетът на Съюза като 
действащо лице в глобален план:

Or. en

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 154
Параграф 5, буква д), тире 1

– двете длъжности, които се дублират и внасят объркване - Върховен 
представител на Съюза за външната политика и член на Комисията по 
въпросите, свързани с външните отношения, ще бъдат слети, като се създаде 
длъжността "заместник-председател на Комисията/Върховен представител за 
ОВППС", който ще председателства Съвета по външни работи и ще може да се 
изказва от името на Съюза по въпроси, по които ЕС има обща позиция, като по 
този начин се осигурява повече последователност във външната дейност на
Съюза; Съветът се приканва да уточни пред коя институция ще се отчита 
Върховният представител, как той ще осигурява "съгласуваността на 
външната дейност" на Съюза, при възникване на противоречие със Съвета 
на министрите и/или с председателя на Европейския съвет и/или с 
Комисията, в рамките на която той ще изпълнява най-много от своите 
задачи (количествено изразено) във връзка с международните преговори по 
въпросите на околната среда, космоса, енергетиката, търговската 
политика, имиграцията и движението на хора, и който, в качеството си на 
Върховен представител или председател на Европейския съвет, ще 
осигурява външното представителство на Съюза; 

Or. fr

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 155
Параграф 5, буква д), първо тире 

– двете длъжности, които се дублират и внасят объркване - Върховен 
представител на Съюза за външната политика и член на Комисията по 
въпросите, свързани с външните отношения, ще бъдат слети, като се създаде 
длъжността "заместник-председател на Комисията/Върховен представител за 
ОВППС", който ще председателства Съвета по външни работи и ще може да се 
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изказва от името на Съюза по въпроси, по които ЕС има обща позиция, като по 
този начин се осигурява повече последователност във външната дейност на 
Съюза; Съветът се приканва да посочи дали с предвидената обща външна 
политика и  придобиването на юридическа самоличност, което превръща 
Съюза в независима международна организация, Съветът смята да изпълни 
препоръките, съдържащи се в доклада на Европейския парламент (A5 
0480/2003) относно отношенията между Европейския съюз и ООН, като 
поиска за Съюза място на постоянен член в Съвета за сигурност на ООН, 
което неизбежно ще доведе до закриване на местата на Франция и 
Великобритания като постоянни представители;

Or. fr

Изменение, внесено от Sylvia-Yvonne Kaufmann

Изменение 156
Параграф 5, буква д), тире 1

– двете длъжности, които се дублират и внасят объркване - Върховен 
представител (заличава се) за Общата външна политика и политика за 
сигурност и член на Комисията по въпросите, свързани с външните отношения, 
ще бъдат слети, като се създаде длъжността "(заличава се) Върховен 
представител за ОПОВОС", който ще бъде както заместник-председател на 
Комисията, така и председател на Съвета по външни работи (заличава се), 
като по този начин се осигурява повече последователност във външната дейност 
на Съюза;

Or. de

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 157
Параграф 5, буква д), тире 2

– единната служба за външна дейност, съставена от държавни служители на 
институциите и националните дипломатически служби, под отговорността на 
заместник-председателя/Върховния представител, ще осигурява 
последователност при провеждането на външната политика на Съюза; Съветът 
се приканва да посочи дали е предвидено да се санкционира или точно 
обратното, да се узакони употребата на титлата "посланик" , присвоена 
за сметка на националните дипломати и широко разпространена в 
стотици "делегации" на Комисията по целия свят;

Or. fr
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Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 158
Параграф 5, буква д), тире 2

– единната служба за външна дейност, съставена от държавни служители на 
институциите и националните дипломатически служби, под отговорността на 
заместник-председателя/Върховния представител, ще осигурява 
последователност при провеждането на външната политика на Съюза; Съветът 
се приканва да посочи дали тази дипломатическа служба, която като 
начало ще има около 7000 служители и която ще бъде по-висшестоящ орган 
от дипломатическите служби на държавите-членки, постепенно ще сведе 
ролята на националните дипломации до поддържащи звена;

Or. fr

Изменение, внесено от Elmar Brok

Изменение 159
Параграф 5, буква д), тире 2

– единната служба за външна дейност, която се създава от Съвета след 
получаване на съгласие от Комисията и след консултации с Парламента, 
председателствана е от заместник-председателя на Комисията/Върховния 
представител и има за цел да осигурява по-голяма последователност при 
разработването и прилагането на външната политика на Съюза;

Or. de

Изменение, внесено от Sylvia-Yvonne Kaufmann

Изменение 160
Параграф 5, буква д), тире 2

– единната служба за външна дейност, съставена от държавни служители на 
институциите и националните дипломатически служби, под отговорността на 
(заличава се) Върховния представител за ОПОВОС, която също ще осигурява 
последователност при провеждането на външната политика на Съюза;

Or. de
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Изменение, внесено от Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki

Изменение 161
Параграф 5, буква д), тире 2

– единната служба за външна дейност, съставена от длъжностни лица на
Комисията и Съвета и държавни служители на националните дипломатически 
служби, под отговорността на заместник-председателя/Върховния представител, 
ще осигурява последователност при провеждането на външната политика на 
Съюза;

Or. en

Изменение, внесено от Costas Botopoulos

Изменение 162
Параграф 5, буква д), тире 2

Не засяга българската версия.

Or. el

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 163
Параграф 5, буква д), тире 3

– ще бъде засилен капацитетът на Съюза за създаване на общи структури в 
областта на политиката на сигурност и отбрана, като се осигурява необходимата 
гъвкавост, с оглед да се вземат предвид различните подходи на държавите-
членки по тези въпроси; Съветът се приканва да уточни дали, с оглед на 
новите разпоредби за "общата политика за сигурност и отбрана", 
отбраната си остава национален прерогатив или не, тъй като в този 
текст това не се посочва изрично, а все пак има важни последствия, 
например във връзка с въпроса за ядрената защита, който е от решаващо 
значение в епохата на разпространение на ядрените оръжия;

Or. fr
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Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 164
Параграф 5, буква д), тире 3

– ще бъде засилен капацитетът на Съюза за създаване на общи структури в 
областта на политиката на сигурност и отбрана, като се осигурява необходимата 
гъвкавост, с оглед да се вземат предвид различните подходи на държавите-
членки по тези въпроси; Съветът се призовава да посочи по какъв начин 
политиката за сигурност и отбрана, която продължава да се гласува с 
единодушие, би могла да бъде "неделима част от ОВППС", като ОВППС се 
определя все повече чрез решения с квалифицирано мнозинство;

Or. fr

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 165
Параграф 5, буква д), тире 3

– ще бъде засилен капацитетът на Съюза за създаване на общи структури в 
областта на политиката на сигурност и отбрана, като се осигурява необходимата 
гъвкавост, с оглед да се вземат предвид различните подходи на държавите-
членки по тези въпроси; Съветът се приканва да посочи начина, по който 
Европейският парламент ще може да изпълнява възложената му задача за 
парламентарен контрол върху тази национална по същността си политика 
с променлива геометрия, като в текста не се споменава нищо за ролята на 
националните парламенти, нито за това, че парламентарната асамблея на 
ЗЕС е застрашена от изчезване;   

Or. fr

Изменение, внесено от Alexander Stubb

Изменение 166
Параграф 5, буква д), тире 3

– ще бъде засилен капацитетът на Съюза за създаване на общи структури в 
областта на политиката на сигурност и отбрана, включително чрез включване 
на клауза за солидарност, предвиждаща, че „Ако държава-членка стане 
жертва на въоръжена агресия в пределите на собствената си територия, 
другите държави-членки са задължени да окажат помощ и съдействие на 
тази държава с всички средства, с които разполагат, съгласно член 51 от 
Хартата на ООН. Това не засяга специфичния характер на политиката на 
сигурност и отбрана на определени държави-членки.”;
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Or. en

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 167
Параграф 5, буква е)

е) ще бъдат изяснени разликите между законодателните и изпълнителните актове и 
новото определение на понятието "делегирани актове" ще позволи 
опростяването и подобряването на законодателството на Съюза; Съветът се 
приканва да уточни "механизмите на контрол от страна на държавите-
членки върху упражняването на изпълнителните правомощия на 
Комисията", тъй като не е предвидено "право на отмяна"за държавите-
членки, което да им позволява да упражняват контрол върху мерките за 
прилагане, тъй като Съветът следва да "обоснове надлежно" 
изпълнителните правомощия, които желае да запази, и тъй като по-
специално правилата за "комитологията" вече ще се приемат чрез 
гласуване с мнозинство по процедурата на съвместно вземане на решение с 
Европейския парламент, като това ще доведе евентуално до отслабване на 
контрола на държавите-членки върху мерките за прилагане;

Or. fr

Изменение, внесено от Sylvia-Yvonne Kaufmann

Изменение 168
Параграф 5, буква е)

Не засяга българската версия.

Or. de

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 169
Параграф 5, буква ж)

ж) структурата на стълбовете се премахва, като това ще осигури по-голямо 
единство в действията в различни области на дейност на Съюза с опростени 
механизми и инструменти, въпреки че специфичният характер на външната 
политика и политиката на сигурност предполага прилагането на специални 
процедури в тези области;  Съветът се приканва да посочи дали при това 
сливане на стълбовете и уеднаквяване на процедурите за вземане на 
решение, което води до автоматично разширяване на юрисдикцията на 
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Съда на Европейските общности върху всички области, обхванати от 
Договора, в това число и ОВППС, все пак се запазват доста изключения, и 
по-специално по отношение на обществения ред и вътрешната сигурност, 
които Съдът, в качеството си на върховен съд по въпросите, свързани със 
субсидиарността, няма да включи в юрисдикцията си; 

Or. fr

Изменение, внесено от Sylvia-Yvonne Kaufmann

Изменение 170
Параграф 5, буква ж)

ж) структурата на стълбовете се премахва, като това ще осигури извършването на 
действия в различни области на дейност на Съюза с единни, опростени 
механизми и инструменти, въпреки че специфичният характер на външната 
политика и политиката на сигурност предполага прилагането на специални 
процедури в тези области;

Or. de

Изменение, внесено от Íñigo Méndez de Vigo

Изменение 171
Параграф 5, буква ж)

Не засяга българската версия.

Or. es

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 172
Параграф 5, буква з)

з) дейностите в областта на правосъдието и вътрешните работи ще се основават на 
по-амбициозни цели и по-ефективни процедури, като се преустанови 
използването на отделни междуправителствени инструменти и процедури; тези 
дейности ще подлежат на съдебен контрол, като това ще доведе до осезателен 
напредък в областта на правосъдието, сигурността и имиграцията;    Съветът се 
приканва да посочи дали включването в общностния метод на 
"пространството на свобода, сигурност и справедливост", което включва 
политики, тясно свързани с основите на обществения живот на всяка 
европейска нация, и следователно, предполага висока степен на контрол от 
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всяка национална демокрация, ще доведе до забраната на всяко 
сътрудничество с променлива геометрия или география извън рамките на 
договорите, като например успешно развиващото се през последните години 
сътрудничество, включително и системата за връзка между регистрите за 
съдимост на 4 страни, въведена през 2004 г., Договорът от Прюм, наречен 
"Шенген плюс", сключен на 27 май 2005 г. между 7 страни за обмен на 
генетични данни, пръстови отпечатъци, регистрационни данни, борба с 
тероризма и нелегалната имиграция или периодичните срещи на 
министрите на вътрешните работи на страните от Г6, провеждани от 
2003 г. с цел улесняване вземането на решения от страните с подобен 
подход по тези въпроси;

Or. fr

Изменение, внесено от Andrew Duff

Изменение 173
Параграф 5, буква з)

з) дейностите в областта на свободата, сигурността и правосъдието (заличаване) 
ще се основават на по-амбициозни цели и по-ефективни процедури, като се 
преустанови използването на отделни междуправителствени инструменти и 
процедури; тези дейности ще подлежат на съдебен контрол, като това ще доведе 
до осезателен напредък в областта на правосъдието, сигурността и имиграцията;

Or. en

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 174
Параграф 5, буква и)

и) целите и компетенциите на Съюза в областта на изменението на климата, 
енергетиката, космоса, туризма, спорта, общественото здраве и гражданската 
защита са определени по по-ясен начин;  Съветът се приканва да уточни дали 
"споделените компетенции", по които страните могат да вземат 
отношение със съгласието на Съюза, включват и други области, освен 
посочените в член 2В, и по-общо всичко, "което не попада в областите, 
посочени в членове 2Б и 2Д", в това число икономическите политики, 
политиките на заетост и ОВППС, които също изглеждат като 
"споделени компетенции" със специфични процедури;

Or. fr
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Изменение, внесено от Costas Botopoulos

Изменение 175
Параграф 5, буква и)

и) целите и компетенциите на Съюза в области като изменението на климата, 
енергетиката, космоса, туризма, спорта, интелектуалната собственост, 
общественото здраве, административното сътрудничество и гражданската 
защита са разширени и определени по по-ясен начин;

Or. el

Изменение, внесено от Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo

Изменение 176
Параграф 5, буква и)

и) целите и компетенциите на Съюза в областта на изменението на климата, 
правата на детето, енергетиката, космоса, туризма, спорта, общественото 
здраве и гражданската защита са определени по по-ясен начин;

Or. en

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 177
Параграф 5, буква й)

й) в много други области ще може да се прилагат по-ефективни методи на вземане 
на решение, при положение, че е налице политическа воля за това; Съветът се 
приканва да посочи дали, наред с многото инструменти, съществуващи в 
Договора, за разширяване на правомощията на Европейския съюз без 
прилагане на нормалните процедури за преглед и официална ратификация 
от националните парламенти (по-специално клаузата за "гъвкавост" в 
член 308 и множеството "преходни  клаузи"), съществуват инструменти, 
които могат да се използват за възстановяване на компетенциите на 
страните, когато това изглежда необходимо, както бе записано в 
Декларацията от Лаекен от декември 2001 г. относно бъдещето на Съюза;

Or. fr



AM\702096BG.doc 63/79 PE400.320v01-00

BG

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 178
Параграф 5, буква к)

к) има повече възможности за прилагане на гъвкав подход, когато не всички 
държави-членки желаят или могат да продължат да прилагат определени 
политики едновременно; Съветът се приканва да уточни дали член 10 
относно "засиленото сътрудничество" между група от държави-членки в 
области на компетентност, които все още не са или не са изцяло включени 
в общностния метод, се прилага и за отбраната, и също така дали, въпреки, 
че това сътрудничество не включва "изключителните компетенции" и 
очевидно е насочено единствено към "укрепване на процеса на интеграция", 
то все пак би могло да позволи въвеждането на диференцирано 
сътрудничество, т. е. сътрудничество с променлива геометрия и география;

Or. fr

Изменение, внесено от Sylvia-Yvonne Kaufmann

Изменение 179
Параграф 5, буква к)

к) има повече възможности за прилагане на гъвкав подход, когато не всички 
държави-членки желаят или могат да прилагат определени мерки
едновременно;

Or. de

Изменение, внесено от Andrew Duff

Изменение 180
Параграф 5, буква к)

к) има по-голям стимул за използване на гъвкав подход за засилено 
сътрудничество между девет или повече държави-членки, които желаят 
да развиват по-интегрирани политики в специфични сектори;

Or. en
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Изменение, внесено от Bronisław Geremek, Anneli Jäätteenmäki

Изменение 181
Параграф 6

заличава се

Or. fr

Изменение, внесено от Klaus Hänsch

Изменение 182
Параграф 6

заличава се

Or. de

Изменение, внесено от Íñigo Méndez de Vigo

Изменение 183
Параграф 6

6. Осъзнава широко разпространеното съжаление, че след резултатите от 
референдумите във Франция и Нидерландия, с цел да се постигне споразумение 
между 27-те държави-членки, се наложи:

– да се изостави конституционният подход и някои неговите елементи, като 
новият, единен и структуриран текст, по-ясната терминология за обозначаване 
на законодателните актове, символите и обозначението "министър на 
външните работи" вместо „Върховен представител”;

– да се отложи прилагането на важни елементи на новия Договор, като влизането 
в сила на новата система на гласуване в Съвета (наред със специални 
разпоредби за отлагане на гласуването, известно като "компромиса от 
Йоанина") и в определени области на компетентност към обикновената 
законодателна процедура да се добавят ограничителни механизми, например 
като "аварийните спирачки";

– в Договора да се включат специфични за отделните държави-членки мерки, 
като разширяването на обхвата на клаузата за участие на Обединеното 
кралство и Ирландия, така че да обхване полицейското сътрудничество и 
сътрудничеството по наказателно-правни въпроси, тъй като протоколът 
ограничава действието на хартата върху вътрешното право на Обединеното 
кралство и Полша, а на Италия са предоставени допълнителни места в ЕП, чрез 
допускане на изключение от принципа на намаляваща пропорционалност;
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– да се изменени текстът на редица пасажи от Договора или на декларациите, 
приложени към него, като това води до неоснователно негативни настроения, 
което оставя впечатлението за недоверие към Съюза и неговите институции и 
по този начин изпраща погрешен сигнал към обществеността;

Or. es

Изменение, внесено от Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Изменение 184
Параграф 6, уводна част

6. Като припомня своето разочарование от отхвърлянето на Договора за 
Конституция от 2004 г., изразява съжаление, че държавите-членки 
считат, че е необходимо, с цел да се постигне споразумение между тях:

Or. en

Изменение, внесено от Corien Wortmann-Kool

Изменение 185
Параграф 6, уводна част

6. Осъзнава широко разпространеното съжаление, че след резултатите от 
референдумите във Франция и Нидерландия и загрижеността, възникнала в 
други държави-членки, с цел да се постигне споразумение между 27-те 
държави-членки, се наложи:

Or. en

Изменение, внесено от Andrew Duff

Изменение 186
Параграф 6, уводна част

6. Като припомня своето разочарование от отхвърлянето на Договора за 
Конституция от 2004 г., отбелязва, че МПК счита за необходимо, с цел да 
се постигне ново споразумение между 27-те държави-членки:

Or. en
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Изменение, внесено от Genowefa Grabowska

Изменение 187
Параграф 6, уводна част

6. Изразява съжаление, че Договорът за създаване на Конституция за Европа 
не получи всеобщо одобрение и че с цел да се постигне споразумение между 27-
те държави-членки, се наложи:

Or. pl

Изменение, внесено от Sylvia-Yvonne Kaufmann

Изменение 188
Параграф 6, уводна част

6. Осъзнава, че след резултатите от референдумите във Франция и Нидерландия се 
наложи (заличава се) да се постигне ново споразумение между 27-те държави-
членки:

Or. de

Изменение, внесено от Panayiotis Demetriou

Изменение 189
Параграф 6, уводна част

6. Осъзнава и споделя широко разпространеното съжаление, че след резултатите 
от референдумите във Франция и Нидерландия, с цел да се постигне 
споразумение между 27-те държави-членки, се наложи:

Or. en

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Amendment 190
Параграф 6, първо тире 

– да се изостави конституционния подход и някои неговите елементи, като новият, 
единен и структуриран текст, по-ясната терминология за обозначаване на 
законодателните актове, символите и назначаването на Върховния представител 
за "министър на външните работи"; въпреки това следва да се припомни, че 
европейските договори съдържат правила, който по същността си са 
чисто конституционни, и че Съдът на Европейските общности вече ги 
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определи като "основна конституционна харта"(Съд на Европейските 
общности , 23 април 1986 г., "Екологична партия - Зелените", дело 294/83, 
том 1339) и дори като "конституционна харта на Общност, основана на 
върховенството на закона"(Съд на Европейските общности , 14 декември 
1991 г., становище 1/91, том I-6079) и с изключение на едно-две чисто 
козметични изменения на текста, фактически нищо не различава 
конституционното съдържание на отхвърления през 2004 г. Римски договор 
от текста на Договора от Лисабон от 2007 г.;

Or. fr

Изменение, внесено от Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Изменение 191
Параграф 6, тире 1

– да се изостави конституционният подход и някои неговите елементи, като 
елементът на Съюз, основан на волята на неговите граждани и държави-
членки, новият, единен и структуриран текст, по-ясната терминология за 
обозначаване на законодателните актове, закрепването в Договора на знаме и 
химн и назначаването на Върховния представител за "министър на външните 
работи";

Or. en

Изменение, внесено от Andrew Duff

Изменение 192
Параграф 6, тире 1

– да се изостави откритият конституционен подход и някои неговите 
елементи, като новият, единен и структуриран текст, по-ясната терминология за 
обозначаване на законодателните актове, символите и назначаването на 
Върховния представител за "министър на външните работи";

Or. en

Изменение, внесено от Costas Botopoulos

Изменение 193
Параграф 6, тире 1

Не засяга българската версия.
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Or. el

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 194
Параграф 6, първо тире 

– да се изостави конституционния подход и някои неговите елементи, като новият, 
единен и структуриран текст, по-ясната терминология за обозначаване на 
законодателните актове, символите и назначаването на Върховния представител 
за "министър на външните работи"; въпреки това следва да се припомни, че 
въпреки липсата на правна основа в договорите, символите на Съюза се 
използват все повече в ежедневната работа на европейските институции и 
държавите-членки (и по-специално знамето и химна), че понятието 
"законодателен акт" е конституционно по своята същност  и че 
членовете на Комисията понякога биват наричани "министри" при 
пътуванията си извън Съюза; 

Or. fr

Изменение, внесено от Jo Leinen

Изменение 195
Параграф 6, тире 1а (ново)

– да се заличи член 1, който се отнася до двойната легитимност на 
Европейския съюз, въз основа на желанието на гражданите и на държавите
да градят заедно бъдещето си;

Or. de

Изменение, внесено от Jacek Protasiewicz

Изменение 196
Параграф 6, тире 2

заличава се

Or. en
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Изменение, внесено от Costas Botopoulos

Изменение 197
Параграф 6, тире 2

– да се отложи прилагането на важни елементи на новия Договор, като влизането 
в сила на новата система на гласуване в Съвета (наред с нов механизъм, основан 
на „компромиса от Йоанина”, който позволява на малка част от страните 
да отложат вземането на решения) и в определени области на политика към 
обикновената законодателна процедура да се добавят ограничителни механизми, 
например като "аварийните спирачки", което позволява на страните да 
отнасят въпроси към Европейския съвет;

Or. en

Изменение, внесено от Jacek Protasiewicz

Изменение 198
Параграф 6, тире 3

заличава се

Or. en

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 199
Параграф 6, тире 3

– в Договора да се включат специфични за отделните държави-членки мерки, като 
разширяването на обхвата на клаузата за участие на Обединеното кралство и 
Ирландия, така че да обхване полицейското сътрудничество и наказателното 
право, тъй като протоколът ограничава действието на хартата върху вътрешното 
право на Обединеното кралство и Полша, а на Италия са предоставени 
допълнителни места в ЕП, чрез допускане на изключение от принципа на 
намаляваща пропорционалност;  въпреки това, ефектът на тези 
"разпоредби" не трябва да се надценява, предвид многобройните 
разклонения на европейското право и факта, че то представлява около 80% 
от приложимото в Съюза законодателство и има абсолютно предимство 
пред всички национални закони, в това число и конституционните норми; 
освен това, в доклад на комисията по европейски въпроси на Камарата на 
общините на Обединеното кралство от 9 октомври 2007 г., се предсказва, че 
предвид тенденциите в съдебната практика, Съдът на Европейските 
общности неизбежно ще заобиколи някои "клаузи за участие";

Or. fr
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Изменение, внесено от Sylvia-Yvonne Kaufmann

Изменение 200
Параграф 6, тире 3

– в Договора да се включат специфични за отделните държави-членки мерки, като 
разпоредбите на Договора относно разширяването на обхвата на клаузата за 
участие на Обединеното кралство и Ирландия, така че да обхване полицейското 
сътрудничество и наказателното право, протоколът, който ограничава 
съдебната приложимост на хартата по отношение на Обединеното кралство 
и Република Полша, и декларацията с незадължителна юридическа сила в 
заключителния акт на Междуправителствената конференция относно 
допълнителните места в ЕП, предоставени на Италия, чрез допускане на 
изключение от задължителния по силата на Договора принцип на 
намаляваща пропорционалност;

Or. de

Изменение, внесено от Andrew Duff

Изменение 201
Параграф 6, тире 3

– в Договора да се включат специфични за отделните държави-членки мерки, като 
общото прилагане на сложната клауза за участие/неучастие на 
Обединеното кралство и Ирландия, така че да обхване цялото приложно поле 
на Шенгенското споразумение и областта на свободата, сигурността и 
правосъдието, протоколът , който се опитва да ограничи действието на 
хартата върху вътрешното право на Обединеното кралство и Полша, и 
предоставените на Италия допълнителни места в ЕП, чрез допускане на 
изключение от принципа на намаляваща пропорционалност;

Or. en

Изменение, внесено от Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Изменение 202
Параграф 6, тире 3

– в Договора да се включат специфични за отделните държави-членки мерки, като 
разширяването на обхвата на клаузата за участие на Обединеното кралство и 
Ирландия, така че да обхване полицейското сътрудничество и наказателното 
право, и протоколът, който ограничава действието на хартата върху вътрешното 
право на Обединеното кралство и Полша (заличава се);
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Or. en

Изменение, внесено от Mauro Zani, Lapo Pistelli, Luisa Morgantini

Изменение 203
Параграф 6, тире 3

– в Договора да се включат специфични за отделните държави-членки мерки, като 
разширяването на обхвата на клаузата за участие на Обединеното кралство и 
Ирландия, така че да обхване полицейското сътрудничество и наказателното 
право, и протоколът, който ограничава действието на хартата върху вътрешното 
право на Обединеното кралство и Полша (заличава се);

Or. it

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 204
Параграф 6, тире 4

– да се изменени текста на редица пасажи от Договора или на декларациите, 
приложени към него, като това води до неоснователно негативни настроения, 
което оставя впечатлението за недоверие към Съюза и неговите институции и по 
този начин изпраща погрешен сигнал към обществеността; гражданите от 
европейските нации по-специално са загрижени във връзка със 
споразумението, постигнато между правителствата извън Лисабонските 
преговори за това, никое правителство да не организира референдум, като 
по този начин се избягва риска от ново отхвърляне на преработения проект 
на конституция;

Or. fr

Изменение, внесено от Sylvia-Yvonne Kaufmann

Изменение 205
Параграф 6, тире 4

– да се изменени текстът на редица пасажи от Договора или на декларациите в 
заключителния акт на Междуправителствената конференция, (заличава 
се) което оставя впечатлението за недоверие на правителствата към Съюза и 
неговите институции и по този начин изпраща погрешен сигнал към 
обществеността;

Or. de
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Изменение, внесено от Genowefa Grabowska

Изменение 206
Параграф 6, тире 4

– да се измени текстът на редица пасажи от Договора или от протоколите и 
декларациите, приложени към него, като това води до неоснователно негативни 
настроения, което оставя впечатлението за недоверие към Съюза и неговите 
институции и по този начин изпраща погрешен сигнал към обществеността;

Or. pl

Изменение, внесено от Elmar Brok

Изменение 207
Параграф 6, тире 4а (ново)

– предупреждава, че при прилагането на Договора (например във връзка със 
заемането на важни длъжности и при създаването на службата за външна 
дейност) Съветът може да не вземе предвид основателните интереси на 
Парламента и Комисията;

Or. de

Изменение, внесено от Klaus Hänsch

Изменение 208
Параграф 6a (нов)

6a. Припомня, че той приветства и одобри Договора за Конституция от 2004 г. 
като резултат от широк демократичен консенсус и историческа стъпка по 
пътя към един по-демократичен, по-ефективен и по-прозрачен Съюз; 
въпреки това приема на негово място Договора от Лисабон, като изразява 
увереност, че в променената политическа обстановка той осигурява 
възможно най-добрата основа за необходимата реформа на Европейския 
съюз;

Or. de
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Изменение, внесено от Costas Botopoulos

Изменение 209
Параграфи 7 и 8

смяна на реда на параграфи 7 и 8

Or. en

Изменение, внесено от Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Изменение 210
Параграфи 7 и 8

смяна на реда на параграфи 7 и 8

Or. en

Изменение, внесено от Genowefa Grabowska

Изменение 211
Параграфи 7 и 8

смяна на реда на параграфи 7 и 8

Or. en

Изменение, внесено от Andreas Mölzer

Изменение 212
Параграф 7

7. Счита, че този Договор ще осигури стабилна и трайна рамка за бъдещото 
развитие на Съюза само ако се подложи на референдум във всички държави-
членки, като по този начин се даде възможност на гражданите на Съюза 
пряко да изразят своето мнение;

Or. de
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Изменение, внесено от Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Изменение 213
Параграф 7

(Параграф 7 става параграф 8)

7. Счита, че този Договор представлява по-нататъшна необходима стъпка към 
европейското единство;

Or. de

Изменение, внесено от Sylvia-Yvonne Kaufmann

Изменение 214
Параграф 7

7. Счита, че този Договор ще осигури стабилна и трайна рамка за бъдещото 
развитие на Съюза; въпреки това подчертава желанието си да упражнява 
съвестно институционалната си отговорност за по-нататъшното 
развитие на Съюза, която е резултат от наскоро предоставеното му право 
на инициатива за изменения на Договорите;

Or. de

Изменение, внесено от Bronisław Geremek

Изменение 215
Параграф 7

7. Счита, че този Договор ще осигури подходяща рамка за (заличава се)
развитието на Съюза; предлага в бъдеще, периодично на всеки 10 години да се 
свиква Конвент, например на 25 март, датата на подписването на 
учредителния Римски договор, с оглед извършване на преглед на 
функционирането и прилагането на договорите, за да се отговори на 
предизвикателствата и задачите пред ЕС;

Or. fr
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Изменение, внесено от Jo Leinen

Изменение 216
Параграф 7

(Параграф 7 става параграф 8)

7. Счита, че този Договор ще осигури стабилна (заличава се) рамка, която ще 
позволи по-нататъшното развитие на Съюза за в бъдеще;

Or. de

Изменение, внесено от Mauro Zani, Lapo Pistelli, Luisa Morgantini

Изменение 217
Параграф 7

7. Счита, че този Договор ще осигури стабилна (заличава се) рамка, служеща за 
основа на по-нататъшния напредък на Съюза за в бъдеще;

Or. it

Изменение, внесено от Andrew Duff

Изменение 218
Параграф 7

7. Счита, че Договорът от Лисабон ще осигури стабилна и трайна рамка за по-
нататъшното разширяване и задълбочаване на Европейския съюз;

Or. en

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 219
Параграф 8

8. Отхвърля Договора и се надява всички държави-членки на Съюза да постъпят 
по същия начин, предвид това, че Договорът заобикаля демократично 
изразеното отхвърляне на конституцията от Франция и Нидерландия и че 
той трябваше във всички случаи да бъде подложен на референдум във всички 
държави-членки;

Or. fr
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Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 220
Параграф 8

8. Подкрепя Договора и се надява всички държави-членки на Съюза да могат да го 
ратифицират до 1 януари 2009 г., като се включат народите, чрез 
организирането на референдуми на този важен етап от европейската 
интеграция;

Or. fr

Изменение, внесено от Andreas Mölzer

Изменение 221
Параграф 8

8. Отказва следователно да подкрепи Договора и начина, по който той се 
прилага, и се надява във всички държави-членки на Съюза да се проведат 
референдуми за Договора;

Or. de

Изменение, внесено от Genowefa Grabowska

Изменение 222
Параграф 8

8. Подкрепя Договора и се надява всички държави-членки на Съюза да могат да го 
ратифицират своевременно, за да може да влезе в сила на 1 януари 2009 г.;

Or. pl

Изменение, внесено от Jo Leinen

Изменение 223
Параграф 8

(Параграф 8 става параграф 7)

8. Подкрепя Договора и се надява всички държави-членки на Съюза ще го
ратифицират своевременно, за да може да влезе в сила на 1 януари 2009 г.;
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Or. de

Изменение, внесено от Sylvia-Yvonne Kaufmann

Изменение 224
Параграф 8

8. Подкрепя Договора и се надява всички държави-членки на Съюза ще го
ратифицират своевременно, за да влезе в сила на 1 януари 2009 г.;

Or. de

Изменение, внесено от Panayiotis Demetriou

Изменение 225
Параграф 8

8. Подкрепя Договора и подчертава нуждата всички държави-членки на Съюза 
да могат да го ратифицират до 1 януари 2009 г.;

Or. en

Изменение, внесено от Jo Leinen

Изменение 226
Параграф 8a (нов)

8a. Припомня, че с Договора от Лисабон Европейския парламент ще придобие 
право на инициатива за бъдещи изменения на Договорите и ще използва 
това си правомощие, когато това се налага от нови предизвикателства 
пред Европейския съюз;

Or. de

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 227
Параграф 9

9. Осъзнава, че договорът за изменение неизбежно е по-неясен и неразбираем от 
един систематизиран договор, но очаква консолидираните договори да бъдат 
публикувани в кратки срокове, във вида, в който са изменени с Договора от 
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Лисабон, и по-общо около 3000 страници от действащото първично право, 
събрани в 18 договора и актове със същата правна сила, което ще предостави 
на гражданите по-ясен основен текст на ЕС; 

Or. fr

Изменение, внесено от Jo Leinen

Изменение 228
Параграф 9

9. Осъзнава, че договорът за изменение неизбежно е по-неясен и неразбираем от 
един систематизиран договор; призовава следователно консолидираните 
договори да бъдат публикувани в кратки срокове, във вида, в който са изменени 
с Договора от Лисабон, което би предоставило на гражданите по-ясен основен 
текст на ЕС;

Or. de

Изменение, внесено от Costas Botopoulos

Изменение 229
Параграф 9

9. Осъзнава, че договорът за изменение неизбежно е по-неясен и неразбираем от 
един систематизиран договор, но изисква консолидираните договори да бъдат 
публикувани в най-кратки срокове, във вида, в който са изменени с Договора от 
Лисабон, което ще предостави на гражданите по-ясен основен текст на ЕС;

Or. en

Изменение, внесено от Sylvia-Yvonne Kaufmann

Изменение 230
Параграф 9

Не засяга българската версия.

Or. de
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Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 231
Параграф 10

10. Отново призовава да се положат всички възможни усилия, както от 
институциите на ЕС, така и от националните власти, в съответствие с принципа 
на искрено сътрудничество, за да се информират европейските граждани по-
ясно и обективно за съдържанието на Договора; тази ясна и обективна 
информация предполага по-специално предоставянето на възможност на 
привържениците и противниците на Договора за провеждане на 
равностойни и открити обществени дебати, което изисква заделянето на 
еднакви бюджети за комуникационни цели и предоставянето на гаранция за 
балансирано медийно отразяване, а не както се случи по време на 
кампанията за референдумите през 2005 г.
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Изменение, внесено от Sylvia-Yvonne Kaufmann

Изменение 232
Параграф 10

Не засяга българската версия.

Or. de

Изменение, внесено от Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Изменение 233
Параграф 10a (нов)

10a. Повторно призовава за гарантиране, с цел демократичност, публикуването 
и на измененията, които се съдържат в Договора от Лисабон, под формата 
на консолидирана версия на договорите;

Or. en
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