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Изменение 19
Panayiotis Demetriou

Регламент на Европейския парламент
Член 192 – параграф -1 (нов)

Текст в сила Изменение

-1. Компетентната комисия 
разглежда допустимите петиции в 
хода на обичайната си дейност чрез 
разискване на редовно заседание или 
посредством писмена процедура.
Вносителите на петиции могат да 
бъдат поканени за участие в 
заседание на комисията, ако се 
разисква тяхната петиция, или те 
могат да поискат да присъстват.
Думата се дава на вносителите на 
петиции по преценка на 
председателя.
Разпоредбите на първата алинея се 
прилагат, при условие че петицията 
може да се предаде за предварително 
разглеждане от подкомисия, 
състояща се от пет до седем членове, 
която впоследствие ще представи 
своите заключения на комисията за 
окончателно разглеждане и вземане 
на решение.

Or. en

Изменение 20
Ignasi Guardans Cambó

Регламент на Европейския парламент
Член 192 – параграф 1

Текст в сила Изменение

1. Компетентната комисия може да 
реши да изготви доклад или по друг 
начин да изрази становището си по 
петициите, които е обявила за 

1. Компетентната комисия може да 
реши да изготви доклад по собствена 
инициатива в съответствие с член 
45, параграф 1, относно дадена 
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допустими. петиция, обявена за допустима, или 
да внесе в Парламента кратко 
предложение за резолюция, освен ако 
има възражения от страна на 
Председателския съвет. Такива 
предложения за резолюции се 
включват в проекта на дневен ред на 
месечната сесия, която се провежда 
не по-късно от осем седмици след 
приемането им в комисия, за да се 
подложат на еднократно гласуване 
без разисквания, освен ако 
Председателският съвет реши по 
изключение да приложи член 131а.  

Комисията може, особено в случаите 
на петиции, целящи промяна на 
действащи нормативни разпоредби,
да иска становища от други комисии 
съгласно член 46.

В съответствие с член 46 и 
приложение VI комисията може да 
иска становища от други комисии със 
специална компетентност по 
разглеждания въпрос.

Or. es

Изменение 21
Gérard Onesta

Регламент на Европейския парламент
Член 191 – параграф 2 а (нов)

Текст в сила Изменение

2а. Когато дадена петиция е 
подписана от няколко физически или 
юридически лица, подписалите лица 
определят представител, който за 
целите на прилагането на 
следващите разпоредби се счита за 
вносител на петицията.
Ако такова лице не е определено, за 
вносител на петицията се счита 
първото подписало я лице или друго 
съответно лице.
При възникване на пречки вносителят 
на петицията може да бъде заместен 
от друго лице, подписало петицията.
[Изменение на изменение 1 от 
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проектодоклада]

Or. fr

Изменение 22
Panayiotis Demetriou

Регламент на Европейския парламент
Член 191 – параграф 2 а (нов)

Текст в сила Изменение

2а. Когато дадена петиция е 
подписана от няколко физически или 
юридически лица, подписалите лица 
определят представител и негов 
заместник, които за целите на 
прилагането на следващите 
разпоредби се считат за вносители на 
петицията.
Ако такива лица не са определени, за 
вносител на петицията се счита 
първото подписало я лице или друго 
съответно лице.

Or. en

Изменение 23
Gérard Onesta

Регламент на Европейския парламент
Член 192 – параграф 4

Текст в сила Изменение

4. С оглед на изготвянето на 
становищата си парламентарната
комисия може да поиска от Комисията 
на Европейския съюз да ѝ предостави
документи и информация, както и да 
ѝ осигури достъп до нейните служби.

4. Парламентарната комисия може да 
поиска от Комисията да ѝ съдейства, 
по-специално по въпроси, отнасящи се 
до прилагането и съблюдаването на 
правото на Общността, както и 
като предоставя цялата информация 
и всички документи, свързани с 
петицията. Представители на 
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Комисията са поканени да участват  
в заседанията на парламентарната 
комисия.
[Изменение на изменение 15 от 
проектодоклада]

Or. fr

Изменение 24
Gérard Onesta

Регламент на Европейския парламент
Член 191 – параграф 5

Текст в сила Изменение

5. Вписаните в регистъра петиции се 
изпращат от председателя на 
Парламента на компетентната комисия, 
която първо проверява дали
регистрираните петиции попадат в 
сферите на дейност на Европейския 
съюз.

5. Вписаните в регистъра петиции се 
изпращат от председателя на 
Парламента на компетентната комисия, 
която определя дали те са допустими, 
в съответствие с член 194 от 
Договора за ЕО.

Ако компетентната комисия не е в 
състояние да постигне единодушие 
относно допустимостта на 
петицията, по искане на най-малко 
една трета от членовете на 
комисията тя се обявява за 
допустима.

[Изменение на изменение 4 от 
проектодоклада]

Or. fr

Изменение 25
Panayiotis Demetriou

Регламент на Европейския парламент
Член 191 – параграф 5
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Текст в сила Изменение

5. Вписаните в регистъра петиции се 
изпращат от председателя на 
Парламента на компетентната комисия, 
която първо проверява дали
регистрираните петиции попадат в 
сферите на дейност на Европейския 
съюз.

5. Вписаните в регистъра петиции се 
изпращат от председателя на 
Парламента на компетентната комисия, 
която определя с консенсус или с 
мнозинство дали те са допустими, в 
съответствие с член 194 от Договора 
за ЕО, по предложение на
координаторите.

Or. en

Изменение 26
Ignasi Guardans Cambó

Регламент на Европейския парламент
Член 191 – параграф 5

Текст в сила Изменение

5. Вписаните в регистъра петиции се 
изпращат от председателя на 
Парламента на компетентната комисия,
която първо проверява дали 
регистрираните петиции попадат в 
сферите на дейност на Европейския 
съюз.

5. Вписаните в регистъра петиции се 
изпращат от председателя на 
Парламента на компетентната комисия.
Политическите координатори 
представят на комисията 
предложение за решение относно 
допустимостта или 
недопустимостта на петицията, в 
съответствие с разпоредбите на член 
194 от Договора за ЕО. 
Ако компетентната комисия не е в 
състояние да постигне консенсус 
относно допустимостта на 
петицията, по искане на най-малко 
една трета от нейните членове тя се 
обявява за допустима.

Or. es
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Изменение 27
Gérard Onesta

Регламент на Европейския парламент
Член 191 – параграф 6

Текст в сила Изменение

6. Петициите, обявени за недопустими 
от комисията, се оставят без 
разглеждане; техните вносители се 
уведомяват за взетото решение и за 
мотивите за него.

6. Петициите, обявени за недопустими 
от комисията, се оставят без 
разглеждане; техните вносители се 
уведомяват за взетото решение и за 
мотивите за него. По възможност 
могат да се препоръчват други начини 
на обжалване.
[Изменение на изменение 5 от 
проектодоклада]

Or. fr

Изменение 28
Panayiotis Demetriou

Регламент на Европейския парламент
Член 191 – параграф 8 а (нов)

Текст в сила Изменение

8а. Независимо от разпоредбите на 
параграф 8, вносителят на петиция 
може да изисква да не се посочва 
името му с оглед на защитата на 
неприкосновеността на личния си 
живот и в такъв случай 
Парламентът е длъжен да се 
съобрази с неговото искане. 
В случаите, в които не могат да се 
извършват проверки по петицията по 
причини, свързани с анонимността на 
вносителя, се извършва допитване до 
вносителя на петицията  относно 
последващите стъпки.

Or. en
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Изменение 29
Ignasi Guardans Cambó

Регламент на Европейския парламент
Член 191 – параграф 8 а (нов)

Текст в сила Изменение

8а. Независимо от разпоредбите на 
параграф 8, вносителите на петиции 
могат да изискват да не се посочва 
името им с оглед на защитата на 
неприкосновеността на личния си 
живот. Парламентът се произнася 
свободно по съдържанието на това 
изискване и в случай на отказ 
обосновава своето решение пред 
вносителите на петиции.

Or. es

Изменение 30
Ignasi Guardans Cambó

Регламент на Европейския парламент
Член 191 – параграф 8 б (нов)

Текст в сила Изменение

8б. Вносителите на петиции могат 
да изискват техните петиции да се 
разглеждат при условията на 
поверителност, при което 
Парламентът взема подходящи 
предпазни мерки, за да гарантира, че 
съдържанието няма да стане 
публично достояние. Вносителите на 
петиции се уведомяват относно 
точните условия на прилагане на  
настоящата разпоредба.

Or. es
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Изменение 31
Gérard Onesta

Регламент на Европейския парламент
Член 193 б (нов)

Текст в сила Изменение

Член 193 б
Инициатива на гражданите

Когато Парламентът бъде 
информиран, че Европейската 
комисия е била поканена да представи 
предложение за нормативен акт по 
член 11, параграф 4 от Договора за ЕС, 
комисията по петиции проверява 
дали има вероятност това да се 
отрази на нейната дейност и при 
необходимост информира за това 
вносителите, които са внесли 
петиции по свързани теми.

[Изменение на изменение 18 от 
проектодоклада]

Or. fr
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