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Изменение 1
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Предложение за резолюция
Позоваване 2 а (ново)

Предложение за резолюция Изменение

- като взе предвид Договора от 
Лисабон и в частност член 1, 
параграф 12 от него,

Or. de

Изменение 2
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Предложение за резолюция
Позоваване 3

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид Протокола относно 
ролята на националните парламенти в 
Европейския съюз, приложен към 
Договора от Лисабон и по-специално 
член 9 от него,

– като взе предвид приложения към 
Договора от Лисабон протокол относно 
ролята на националните парламенти в 
Европейския съюз, и по-специално член 
9 от него,

Or. de

Изменение 3
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Предложение за резолюция
Позоваване 4

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид Протокола относно 
прилагането на принципите на 
субсидиарност и пропорционалност, 
приложен към Договора от Лисабон,

– като взе предвид приложения към 
Договора от Лисабон протокол относно 
прилагането на принципите на 
субсидиарност и пропорционалност,
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Or. de

Изменение 4
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Предложение за резолюция
Съображение Б

Предложение за резолюция Изменение

Б. като има предвид, че народите на 
Съюза са напълно представени чрез 
Европейския парламент и 
парламентите на отделните 
държави-членки, които съответно са 
компетентни в различни области; и 
като има предвид, че следователно 
необходимото парламентаризиране на 
Европейския съюз трябва да се основава 
на два подхода: от една страна на 
разширяване на правомощията на 
Европейския парламент по отношение 
на всички решения на Съюза, а от друга 
страна на укрепване на правомощията 
на парламентите на отделните държави-
членки по отношение на техните 
правителства.

Б. като има предвид, че гражданите са 
пряко представени на равнище ЕС в 
Европейския парламент и че 
държавите-членки са представени в 
Съвета от техните съответни 
правителства, които от своя страна 
се отчитат, според принципите на 
демокрацията, пред своите  
национални парламенти (вж. член 12 
от Договора за ЕС във версията му от 
Лисабон); и като има предвид, че 
следователно необходимото 
парламентаризиране на Европейския 
съюз трябва да се основава на два 
подхода: от една страна на разширяване 
на правомощията на Европейския 
парламент по отношение на всички 
решения на Съюза, а от друга страна на 
укрепване на правомощията на 
парламентите на отделните държави-
членки по отношение на техните 
правителства;

Or. de

Изменение 5
Johannes Voggenhuber

Предложение за резолюция
Съображение Б

Предложение за резолюция Изменение

Б. като има предвид, че народите на 
Съюза са напълно представени чрез 

Б. като има предвид, че народите на 
Съюза са напълно представени чрез 
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Европейския парламент и парламентите 
на отделните държави-членки, които 
съответно са компетентни в различни 
области; и като има предвид, че 
следователно необходимото 
парламентаризиране на Европейския 
съюз трябва да се основава на два 
подхода: от една страна на разширяване 
на правомощията на Европейския 
парламент по отношение на всички 
решения на Съюза, а от друга страна на 
укрепване на правомощията на 
парламентите на отделните 
държави-членки по отношение на 
техните правителства.

Европейския парламент и парламентите 
на отделните държави-членки, които 
съответно са компетентни в различни 
области; и като има предвид, че 
следователно необходимото 
парламентаризиране на Европейския 
съюз трябва да се основава на два 
подхода: от една страна на разширяване 
на правомощията на Европейския 
парламент по отношение на всички 
решения на Съюза, а от друга страна на 
по-широко упражняване на 
правомощията на националните 
парламенти в областта на контрола 
и съвместното вземане на решения по 
отношение на техните правителства;

Or. de

Изменение 6
Jo Leinen

Предложение за резолюция
Съображение Г

Предложение за резолюция Изменение

Г. като има предвид, че провеждането 
на заседания на съвместните 
парламентарни комитети, посветени на 
определени теми по време на срока за 
размисъл се оказа добра практика, която 
би могла да се използва при 
свикването на нов конвент или при 
други подобни обстоятелства,

Г. като има предвид, че провеждането 
на заседания на съвместните 
парламентарни комитети, посветени на 
определени теми по време на срока за 
размисъл се оказа добра практика, която 
следва да се използва, когато е 
подходящо също и в бъдеще,

Or. en

Изменение 7
Adrian Severin

Предложение за резолюция
Съображение Ж
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Предложение за резолюция Изменение

Ж. като има предвид, че новите права, 
предоставени на националните 
парламенти съгласно Договора от 
Лисабон, особено по отношение на 
принципа на субсидиарност, ги 
насърчават да се включат на един ранен 
етап в процеса на формулиране на 
политиките на равнище Европейски 
съюз,

Ж. като има предвид, че новите 
компетенции, предоставени на 
националните парламенти съгласно 
Договора от Лисабон, особено по 
отношение на принципа на 
субсидиарност, ги насърчават да се 
включат на един ранен етап в процеса 
на формулиране на политиките на 
равнище Европейски съюз,

Or. en

Изменение 8
Andrew Duff

Предложение за резолюция
Съображение Ж

Предложение за резолюция Изменение

Ж. като има предвид, че новите права, 
предоставени на националните 
парламенти съгласно Договора от 
Лисабон, особено по отношение на 
принципа на субсидиарност, ги 
насърчават да се включат на един ранен 
етап в процеса на формулиране на 
политиките на равнище Европейски 
съюз,

Ж. като има предвид, че новите 
правомощия, предоставени на 
националните парламенти съгласно 
Договора от Лисабон, особено по 
отношение на принципа на 
субсидиарност, ги насърчават да се 
включат на един ранен етап в процеса 
на формулиране на политиките на 
равнище Европейски съюз,

Or. en

Изменение 9
Costas Botopoulos

Предложение за резолюция
 Съображение Ж 

Предложение за резолюция Изменение

Ж. като има предвид, че новите права, Ж. като има предвид, че новите права, 
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предоставени на националните 
парламенти съгласно Договора от
Лисабон, особено по отношение на 
принципа на субсидиарност, ги 
насърчават да се включат на един ранен 
етап в процеса на формулиране на 
политиките на равнище Европейски 
съюз,

предоставени на националните 
парламенти съгласно Договора от 
Лисабон, особено по отношение на 
принципа на субсидиарност, ги 
насърчават да се включат активно на 
един ранен етап в процеса на 
формулиране на политиките на равнище 
Европейски съюз,

Or. el

Изменение 10
Costas Botopoulos

Предложение за резолюция
 Съображение И 

Предложение за резолюция Изменение

И. като има предвид, че основната 
задача и функция на Европейския 
парламент и националните парламенти е 
да вземат участие в процеса на вземане 
на решения в областта на 
законодателството и да разглеждат 
внимателно политическите решения 
съответно на национално и европейско 
равнище; като има предвид, че това не
прави излишно тясното сътрудничество 
за общото благо, особено по 
отношение на транспонирането на 
законодателството на Съюза в 
националните законодателства,

И. като има предвид, че основната 
задача и функция на Европейския 
парламент и националните парламенти е 
да участват в процеса на вземане на 
решения в областта на 
законодателството и да разглеждат 
внимателно политическите решения 
съответно на национално и европейско 
равнище; като има предвид, че това
прави особено наложително тясното 
сътрудничество в интерес на 
европейската общественост, особено 
по отношение на правилното 
транспониране на законодателството 
на Съюза в националните 
законодателства,

Or. el

Изменение 11
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Предложение за резолюция
Параграф 1
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Предложение за резолюция Изменение

1. приветства новите права на 
националните парламенти съгласно 
Договора от Лисабон, който е един 
"Договор на парламентите", които 
увеличават тяхната роля в 
политическите процеси на Европейския 
съюз; счита, че тези права могат да се 
разделят на три категории:

1. приветства задълженията и 
правата на националните парламенти 
съгласно Договора от Лисабон, който е 
един "Договор на парламентите", които 
увеличават тяхната роля в 
политическите процеси на Европейския 
съюз; счита, че тези права могат да се 
разделят на три категории:

Право да бъдат информирани за: Информация за
– оценката на провежданите политики в 
областта на свободата, сигурността и 
правосъдието;

– оценката на провежданите политики в 
областта на свободата, сигурността и 
правосъдието;

– работата на Постоянната комисия по 
вътрешна сигурност;

– работата на Постоянната комисия по 
вътрешна сигурност;

– предложенията за изменение на 
Договорите;

– предложенията за изменение на 
Договорите;

– заявленията за присъединяване към 
Съюза;

– заявленията за присъединяване към 
Съюза;

– опростени редакции на Договора 
(шест месеца преди това);

– опростени редакции на Договора 
(шест месеца предварително);

– предложения за мерки за допълнения 
към Договора;

– предложения за мерки за допълнения 
към Договора;

Право да вземат участие в: Активно участие в:
– правилното функциониране на Съюза 
(клауза тип „чадър“ („umbrella” 
provision));

– правилното функциониране на Съюза 
(клауза тип „чадър“ („umbrella” 
provision));

–  упражняването на контрол върху 
Европол и Евроюст заедно с 
Европейския парламент;

–  упражняването на контрол върху 
Европол и Евроюст заедно с 
Европейския парламент;

– конвенциите, свързани с измененията 
на Договора;

– конвенциите, свързани с измененията 
на Договора;

Право да изказват възражения срещу: Възражения срещу:

– законодателство, което не е 
съобразено с принципа на 
субсидиарността, посредством 
процедурите на „жълт картон“ и 
„оранжев картон“;

– законодателство, което не е 
съобразено с принципа на 
субсидиарността, посредством 
процедурите на „жълт картон“ и 
„оранжев картон“;

– промени в Договора при опростена – промени в Договора при опростена 
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процедура; процедура;
– мерки на съдебно сътрудничество по 
въпроси от гражданското право 
(семейно право);

– мерки на съдебно сътрудничество по 
въпроси от гражданското право 
(семейно право);

– нарушения на принципа на 
субсидиарността, посредством сезиране 
на Съда на ЕО (ако националното право 
го позволява);

– нарушения на принципа на 
субсидиарността, посредством сезиране 
на Съда на ЕО (ако националното право 
го позволява);

Or. de

Изменение 12
Costas Botopoulos

Предложение за резолюция
Параграф 2 – уводна част

Предложение за резолюция Изменение

2. отбелязва със задоволство, че през 
последните години отношенията му с 
националните парламенти са се развили 
в положителна насока, най-вече чрез 
следните форми на съвместни дейности: 

2. отбелязва със задоволство, че през 
последните години отношенията му с 
националните парламенти в общи 
линии са се развили в положителна 
насока, но все още в недостатъчна 
степен, най-вече чрез следните форми 
на съвместни действия: 

Or. el

Изменение 13
Jo Leinen

Предложение за резолюция
Параграф 2 – уводна част

Предложение за резолюция Изменение

2. отбелязва със задоволство, че през 
последните години отношенията му с 
националните парламенти са се развили 
в положителна насока, най-вече чрез 
следните форми на съвместни дейности:

2. отбелязва със задоволство, че през 
последните години отношенията му с 
националните парламенти и техните 
членове са се развили в положителна 
насока, най-вече чрез следните форми 
на съвместни действия:

Adlib Express Watermark



PE420.192v01-00 10/18 AM\769580BG.doc

BG

Or. de

Изменение 14
Jo Leinen

Предложение за резолюция
Параграф 2 – тире -1 (ново)

Предложение за резолюция Изменение

- заседания на съвместните 
парламентарни комитети по 
въпроси, свързани с дейността на 
комитетите и хоризонтални 
въпроси;

Or. de

Изменение 15
Adrian Severin

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. счита, че трябва да се развият нови 
форми на диалог преди и след 
законодателния процес между 
Европейския парламент и националните 
парламенти;

3. счита, че трябва да се развият нови 
форми на диалог преди и след 
законодателния процес между 
Европейския парламент и националните 
парламенти, с оглед постигане на 
значителна степен на законодателно 
съответствие и сближаване на 
равнище Европейски съюз;

Or. en

Изменение 16
Andrew Duff

Предложение за резолюция
Параграф 3 а (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

3a. настоятелно приканва 
националните парламенти да 
полагат по-големи усилия за засилване 
на отчетността на националните 
правителства за управлението и 
изразходването на средства на ЕС; 
приканва националните парламенти 
внимателно да проверяват 
качеството на националните оценки 
за въздействие и начина по който 
националните правителства 
транспонират правото на ЕС в 
националното законодателство и 
изпълняват политиките на ЕС и 
програмите за финансиране на 
равнище държавни, регионални и 
местни органи; изисква от 
националните парламенти 
внимателно да следят отчетите на 
изпълнението на националните 
планове за действие от дневния ред 
от Лисабон; 

Or. en

Изменение 17
Andrzej Wielowieyski

Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. счита, че е необходимо да се 
подкрепят националните парламенти 
при внимателното разглеждане на 
проектозаконодателството, преди то да 
бъде разгледано от законодателния 
орган на Съюза;

4. счита, че е необходимо да се 
подкрепят националните парламенти 
при внимателното разглеждане на 
проектозаконодателството, преди то да 
бъде разгледано от законодателния 
орган на Съюза, както и при 
ефективната проверка на работата 
на техните правителства в Съвета;

Or. en
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Изменение 18
Jo Leinen

Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. счита, че е необходимо да се 
подкрепят националните парламенти 
при внимателното разглеждане на 
проектозаконодателството, преди то да 
бъде разгледано от законодателния 
орган на Съюза;

4. счита, че е уместно да се предложи 
на националните парламенти подкрепа 
при внимателното разглеждане на 
проектозаконодателството, преди то да 
бъде разгледано от законодателния 
орган на Съюза;

Or. de

Изменение 19
Costas Botopoulos

Предложение за резолюция
Параграф 6

Предложение за резолюция Изменение

6. отбелязва, че срещите на 
председателите на специализираните 
комисии на Европейския парламент и на 
националните парламенти, като 
например срещите на председателите на 
комисията по външни работи и на 
комисията по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи, поради 
ограничения брой на своите участници 
са ефективно средство за обмен на 
информация и становища;

6. отбелязва, че срещите на 
председателите на специализираните 
комисии на Европейския парламент и на 
националните парламенти, като 
например срещите на председателите на 
комисията по външни работи, на 
комисията по конституционни 
въпроси и на комисията по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни 
работи, поради ограничения брой на 
своите участници са ефективно средство 
за обмен на информация и становища;

Or. el
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Изменение 20
Costas Botopoulos

Предложение за резолюция
Параграф 8

Предложение за резолюция Изменение

8. би приветствал в тази връзка нови 
инициативи на равнище национални 
парламенти, например предоставянето 
на членовете на Европейския 
парламент на правото да бъдат канени 
веднъж годишно да се изкажат по време 
на пленарни заседания на националните 
парламенти, да участват в заседания на 
комисиите по европейски въпроси като 
консултанти, да участват в заседанията 
на специализираните комисии, когато се 
обсъждат релевантни аспекти на 
законодателството на Европейския 
съюз, или да участват в заседания на 
съответните политически групи като 
консултанти;

8. би приветствал в тази връзка нови 
инициативи на равнище национални 
парламенти, например предоставянето 
на председателите на 
специализираните комисии на 
Европейския парламент на правото да 
бъдат канени веднъж годишно да се 
изкажат пред съответните комисии 
на националните парламенти и 
предоставянето на членовете на 
Европейския парламент на правото 
да бъдат поканени да се изкажат по 
време на пленарни заседания на 
националните парламенти, да участват в 
заседания на комисиите по европейски 
въпроси като консултанти, да участват в 
заседанията на специализираните 
комисии, когато се обсъждат релевантни 
аспекти на законодателството на 
Европейския съюз, или да участват в 
заседания на съответните политически 
групи като консултанти;

Or. el

Изменение 21
Jo Leinen

Предложение за резолюция
Параграф 8

Предложение за резолюция Изменение

8. би приветствал в тази връзка нови 
инициативи на равнище национални 
парламенти, например предоставянето 
на членовете на Европейския парламент 
на правото да бъдат канени веднъж 

8. би приветствал в тази връзка нови 
инициативи на равнище национални 
парламенти, например предоставянето  
от страна на националните 
парламенти на членовете на 
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годишно да се изкажат по време на 
пленарни заседания на националните 
парламенти, да участват в заседания на 
комисиите по европейски въпроси като 
консултанти, да участват в заседанията 
на специализираните комисии, когато се 
обсъждат релевантни аспекти на 
законодателството на Европейския 
съюз, или да участват в заседания на 
съответните политически групи като 
консултанти;

Европейския парламент на 
възможността да се изкажат по време 
на пленарни заседания, да участват в 
заседания на комисиите по европейски 
въпроси като консултанти както и да 
участват в заседанията на 
специализираните комисии, когато се 
обсъждат релевантни аспекти на 
законодателството на Европейския 
съюз, или съответните политически 
групи биха могли да поканят членове 
на Европейския парламент да 
участват в техните заседания като 
консултанти;

Or. de

Изменение 22 
Jo Leinen

Предложение за резолюция
Параграф 9

Предложение за резолюция Изменение

9. препоръчва да се проучи 
възможността за отпускане на
финансови средства на неговите 
специализирани комисии за 
организиране на срещи със съответните 
комисии на националните парламенти, 
както и за технически средства за 
провеждане на видеоконференции 
между докладчиците на 
специализираните комисии на 
националните парламенти и на 
Европейския парламент; 

9.                                                                                                                                                                                               
препоръчва да се отпуснат 
необходимите финансови средства за 
организиране на срещи на 
специализираните комисии със 
съответните комисии на националните 
парламенти и на докладчиците и 
докладчиците в сянка на Европейския 
парламент с техни колеги от 
националните парламенти и 
препоръчва разглеждането на 
възможността за инсталиране на 
технически средства за провеждане на 
видеоконференции между докладчиците 
на специализираните комисии на 
националните парламенти и на 
Европейския парламент;

Or. de
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Изменение 23
Adrian Severin

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. счита, че увеличените правомощия 
на националните парламенти по 
отношение на съответствието с 
принципа на субсидиарност, предвиден 
в Договора от Лисабон, ще позволят да 
се оказва влияние и да се извършва 
задълбочен преглед на европейското 
законодателство на един ранен етап и 
ще допринесат за по-доброто 
законотворчество на равнището на 
Европейския съюз;

10. счита, че увеличените правомощия 
на националните парламенти по 
отношение на съответствието с 
принципа на субсидиарност, предвиден 
в Договора от Лисабон, ще позволят да 
се оказва влияние и да се извършва 
задълбочен преглед на европейското 
законодателство на един ранен етап и 
ще допринесат за по-доброто 
законотворчество и подобреното 
хармонизиране на законодателството 
на равнището на Европейския съюз;

Or. en

Изменение 24
Costas Botopoulos

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. заявява, че за първи път на 
националните парламенти се дава 
определена роля в делата на 
Европейския съюз, отделна от тази на 
техните национални правителства, 
което доближава Съюза до неговите 
граждани;

11. заявява, че за първи път на 
националните парламенти се дава 
формална роля в делата на Европейския 
съюз, отделна от тази на техните 
национални правителства, която 
допринася за по-добрия демократичен 
контрол и  доближава Съюза до 
неговите граждани; 

Or. el
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Изменение 25
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Предложение за резолюция
Параграф 12

Предложение за резолюция Изменение

12. припомня, че контролът върху 
националните правителства от страна на 
националните парламенти трябва да се 
упражнява преди всичко съобразно 
съответните конституционни правила;

12. припомня, че контролът върху 
националните правителства от страна на 
националните парламенти трябва да се 
упражнява преди всичко съобразно 
съответните конституционни правила; 
отбелязва обаче, че на ефективното 
изпълнение на тази задача като 
специфичен елемент на принципа на 
представителната демокрация сега се 
гледа като на предварително правно  
условие за функционирането на 
Съюза;

Or. de

Изменение 26
Jo Leinen

Предложение за резолюция
Параграф 12

Предложение за резолюция Изменение

12. припомня, че контролът върху 
националните правителства от страна на 
националните парламенти трябва да се
упражнява преди всичко съобразно 
съответните конституционни правила;

12. припомня, че контролът върху 
националните правителства от страна на 
националните парламенти трябва да се 
упражнява преди всичко съобразно 
съответните конституционни правила и 
закони;

Or. en
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Изменение 27
Adrian Severin

Предложение за резолюция
Параграф 13 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

13а. препоръчва, след предложение на 
комисията по конституционни 
въпроси, Председателският съвет да 
инициира или да приеме форми на и 
механизми за засилено/напреднало 
сътрудничество между Европейския 
парламент и един или повече 
национални парламенти при спазване 
на принципа на реципрочност;

Or. en

Изменение 28
Adrian Severin

Предложение за резолюция
Параграф 17 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

17a. там където националните 
парламенти имат по-ефективни 
инструменти за политическо 
ръководство и контрол на 
изпълнителните институции, които 
имат правомощия за вземане на 
решения и компетенции в области от 
интерес за съответствието и 
сближаването в ЕС, Европейският 
парламент ще установи подходящи 
средства за сътрудничество, като по 
този начин ще направи възможно 
координирането на неговия подход с 
този на националните парламенти; 

Or. en
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Изменение 29
Jo Leinen

Предложение за резолюция
Параграф 22

Предложение за резолюция Изменение

22. счита, че неговите специализирани 
комисии трябва да вземат по-голямо 
участие в подготовката и 
представителството на заседанията на 
COSAC; счита, че неговата делегация 
трябва да се оглавява от 
председателството на неговата комисия 
по конституционни въпроси и да 
включва председателите и докладчиците 
на специализираните комисии, 
занимаващи се с темите, включени в 
дневния ред на съответното заседание 
на COSAC; счита за необходимо 
Председателския съвет да бъде 
информиран редовно, а членовете на 
Европейския парламент веднъж 
годишно за протичането на и 
резултатите от заседанията на COSAC;

22. счита, че неговите специализирани 
комисии трябва да вземат по-голямо 
участие в подготовката и 
представителството на заседанията на 
COSAC; счита, че неговата делегация 
трябва да се оглавява от 
председателството на неговата комисия 
по конституционни въпроси и да 
включва председателите и докладчиците 
на специализираните комисии, 
занимаващи се с темите, включени в 
дневния ред на съответното заседание 
на COSAC; счита за необходимо 
Председателския съвет да бъде 
информиран редовно, а членовете на 
Европейския парламент след всяко 
заседание за протичането на и 
резултатите от заседанията на COSAC;

Or. de
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