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ПРАВО НА ПЕТИЦИЯ

От влизането в сила на Договора от Маастрихт насам всеки гражданин на ЕС има право
да внесе петиция до Европейския парламент под формата на жалба или искане във
връзка с въпрос, който попада в областите на дейност на Европейския съюз. Петициите
се разглеждат от комисията по петиции на Парламента, която взема решение относно
тяхната допустимост и е компетентна за разглеждането им.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Членове 20 и 227 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), член 44
от Хартата на основните права на ЕС.

ЦЕЛИ

Правото на петиция има за цел да предостави на гражданите на ЕС и на пребиваващите
в него лица едно просто средство да се обръщат към европейските институции с искания
или жалби.

ПОСТИЖЕНИЯ

А. Принципи (член 227 от ДФЕС)
1. Лица, имащи право да внасят петиции до Парламента
Право да подава петиция има всеки гражданин на ЕС и всяко физическо или юридическо
лице, което пребивава или има седалище в държава членка, индивидуално или съвместно
с други лица.
2. Обхват
За да бъдат допустими, петициите трябва да се отнасят до въпроси, които попадат
в областите на дейност на ЕС и които пряко засягат вносителите. Последното условие се
тълкува много широко.
Б. Процедура
Процедурата за разглеждане на петиции е установена в членове 215—218 и
приложение VI (XX) към Правилника за дейността на Парламента, които предоставят
компетентност на парламентарна комисия, комисията по петиции.
1. Формална допустимост
Петициите трябва да посочват името, националността и адреса на всеки вносител на
петиция и да бъдат изготвени на един от официалните езици на ЕС. Те могат да бъдат
внесени по пощата на хартиен носител или по електронен път чрез портала за петиции
на ЕП.
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2. Допустимост по същество
Петициите, изпълняващи тези формални изисквания, се изпращат на комисията по
петиции, която най-напред трябва да реши дали те са допустими. Комисията по петиции
извършва това, като проверява дали техният предмет попада в областите на дейност
на ЕС. Ако случаят не е такъв, петицията се обявява за недопустима. Вносителят на
петицията бива информиран за това, както и за мотивите за решението. Вносителите на
петиции често биват насърчавани да се обърнат към друг национален, европейски или
международен орган. Анализ на статистиката относно петициите показва, че основната
причина, поради която петициите се обявяват за недопустими, е, че вносителите на
петиции бъркат областите на компетентност на ЕС и на държавите членки, както и
областите на компетентност на ЕС и на Съвета на Европа и свързаните с тях възможности
за действие и защита.
Разглеждане на петиции
Комисията по петиции обикновено отправя искане към Европейската комисия да
предостави съответна информация или да изрази своето становище по въпросите,
повдигнати от вносителя на петицията. Понякога комисията по петиции също така
се консултира с други парламентарни комисии, по-специално когато петициите имат
за цел да променят действащото законодателство. Комисията по петиции може също
така да провежда изслушвания (през настоящия мандат бяха проведени изслушвания
относно Европейската гражданска инициатива, правото на петиция, уврежданията, член
51 от Хартата на основните права на ЕС, прозрачността и свободата на информацията,
гражданството на ЕС и свободното движение) или да изпраща свои членове на
констативни посещения на въпросното място (през настоящия мандат до Обединеното
кралство, Испания и Словакия). Когато бъде събрана достатъчна информация, петицията
се включва в дневния ред на заседание на комисията по петиции, на което са поканени
вносителят на петицията и представители на Европейската комисия и на държавите
членки. На това заседание вносителят представя своята петиция, Европейската комисия
представя устно своето становище и своите коментари относно писмения си отговор на
повдигнатите в петицията въпроси, като представителите на съответните държави членки
могат да вземат думата, ако пожелаят това. След това членовете на комисията по петиции
имат възможността да зададат въпроси на представителя на Европейската комисия и на
вносителя на петицията.
3. Резултат
Той варира в зависимост от отделния случай:
— Ако петицията се отнася до конкретен случай, който изисква индивидуално

разглеждане, комисията по петиции може да се свърже с компетентните институции
или органи или да се намеси посредством постоянното представителство на
съответната държава членка с цел разрешаване на въпроса.

— Ако петицията се отнася до въпрос от общ интерес, например, ако Европейската
комисия установи, че правото на ЕС е било нарушено, може да бъде започната
процедура за нарушение. Това може да доведе до решение на Съда на Европейския
съюз, на което вносителят на петицията може впоследствие да се позове.

— Петицията може да доведе до предприемането на политически действия от страна
на Парламента или на Комисията.
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Във всички случаи вносителят на петицията получава отговор, в който подробно се
излагат резултатите от предприетите действия.
В. Годишен доклад за дейността
Годишният доклад за 2015 г. беше изготвен от Анхела Валина (GUE/NGL, Испания) и
беше приет на пленарно заседание на 15 декември 2016 г. В доклада се подчертава, че
петициите представляват основен елемент за демокрацията на участието и позволяват
откриването на пропуски и нарушения в транспонирането и прилагането на правото
на ЕС от държавите членки. Парламентът отбелязва, че редица петиции са довели до
законодателни или политически действия, случаи по EU pilot, преюдициални заключения
или процедури за нарушение, и призовава Комисията да играе по-активна роля за
гарантиране на ефективното прилагане на правото на ЕС и на Хартата на основните
права. Той също така призовава за по-голяма прозрачност по отношение на нейните
действия срещу държавите членки във връзка с евентуални нарушения на правото на
ЕС, особено когато те са започнати въз основа на петиции. През 2015 г. комисията по
петиции беше особено активна в областта на основните права (увреждания, права на
децата, дискриминация, малцинства, достъп до правосъдие), околната среда и хуманното
отношение към животните, вътрешния пазар, трудовите правоотношения, миграцията,
търговските споразумения, общественото здраве, законодателството относно ипотеките
и рисковите финансови инструменти в Испания. Констативни посещения, публични
изслушвания, изграждането на уеб портал за внасяне на петиции и SOLVIT, както и
сътрудничеството и диалогът с националните парламенти и органи – по-специално
с Европейския омбудсман – са цитирани като инструменти, за да се гарантира, че
повдигнатите от гражданите въпроси в петициите са разгледани и разрешени.

Годишен брой на петициите, получени от Парламента

Парламентарна
година Общ брой[1] Допустими Недопустими

2005 г. 1 032 628 318
2006 г. 1 021 667 354
2007 г. 1 506 980 526
2008 г. 1 849 - -
2009 г. 1 924 1 108 816
2010 г. 1 746 988 667
2011 г. 2 091 998 416
2012 г. 2 322 1 406 580
2013 г. 2 891 1 844 1 047
2014 г. 2 715 1 630 1 083
2015 г. 1 431 943 483

Основни теми на петициите

2015 г. 2014 г.

Предмет Брой на
петициите % Предмет Брой на

петициите %

Околна среда 174 9,2 Правосъдие 300 8,3

[1]Сборът на допустимите и недопустимите петиции понякога се различава от общия брой на внесените петиции, тъй като решението относно
допустимостта може все още да не е било взето във връзка с някои петиции.
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Правосъдие 142 7,5 Околна среда 284 7,8
Вътрешен
пазар 139 7,3 Вътрешен

пазар 266 7,3

Основни права84 4,4 Основни права 208 5,7
Транспорт 84 4,4 Здравеопазване173 4,8

Здравеопазване78 4,1 Социални
въпроси 158 4,4

Заетост 74 3,9 Транспорт 117 3,2
Социални
въпроси 60 3,2 Образование и

култура 113 3,1

Образование и
култура 57 3,0 Заетост 108 3,0

Имущество и
реституция 32 1,7 Имущество и

реституция 55 1,5

Други 974 51,3 Други 1 844 50,9

Брой на петициите по държави

2015 г. 2014 г.

Държава Брой на
петициите % Държава Брой на

петициите %

Европейски
съюз 491 29,7 Европейски

съюз 908 28,9

Испания 213 12,9 Испания 449 14,3
Италия 203 12,3 Германия 271 8,6
Германия 153 9,3 Италия 248 7,9
Румъния 104 6,3 Румъния 199 6,3

Полша 57 3,5 Обединеното
кралство 109 3,5

Други 431 26,0 Други 1 071 34,0

Начин на внасяне на петициите

2015 г. 2014 г.
Начин на
внасяне на
петициите

Брой на
петициите %

Начин на
внасяне на
петициите

Брой на
петициите %

Електронна
поща 992 69,3 Електронна

поща 2 174 80

Писмо 439 30,7 Писмо 540 20

Ottavio Marzocchi
10/2017
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