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DREPTUL LA PETIȚIE

Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht, orice cetățean al Uniunii Europene
are dreptul de a adresa petiții Parlamentului European, sub forma unei plângeri sau a unei
cereri, privind chestiuni ce țin de unul dintre domeniile de activitate ale Uniunii Europene.
Petițiile sunt examinate de către Comisia pentru petiții a Parlamentului European, care decide
cu privire la admisibilitatea acestora și este însărcinată să se ocupe de ele.

TEMEI JURIDIC

Articolele 20 și 227 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și articolul 44
din Carta drepturilor fundamentale a UE.

OBIECTIVE

Instituirea dreptului la petiție are scopul de a oferi cetățenilor și rezidenților UE un mijloc simplu
de a se adresa instituțiilor Uniunii pentru a formula cereri sau doleanțe.

REALIZĂRI

A. Principiile (articolul 227 din TFUE)
1. Persoanele care au dreptul de a adresa o petiție Parlamentului
Dreptul la petiție aparține oricărui cetățean al UE și oricărei persoane fizice sau juridice care are
domiciliul sau sediul social într-un stat membru, putând fi exercitat individual sau în asociere
cu alte părți.
2. Domeniul de aplicare
Pentru a fi admisibile, petițiile trebuie să se refere la subiecte care se încadrează în domeniile
de activitate ale Uniunii Europene și care îi privesc în mod direct pe autorii acestora. Această
ultimă condiție este interpretată în sens foarte larg.
B. Procedura
Procedura de examinare a petițiilor este stabilită prin Regulamentul de procedură al
Parlamentului European [articolele 215-218 și anexa VI (XX)], care conferă responsabilitatea
în domeniu unei comisii parlamentare, și anume Comisiei pentru petiții.
1. Admisibilitatea formală
Petițiile trebuie să indice numele, naționalitatea și adresa fiecărui petiționar și să fie redactate
într-una din limbile oficiale ale UE. Ele pot fi transmise fie prin poștă, pe suport de hârtie, fie
prin mijloace electronice, prin intermediul Portalului pentru petiții al PE.
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2. Admisibilitatea materială
Petițiile care îndeplinesc aceste cerințe formale sunt înaintate Comisiei pentru petiții, care
decide mai întâi dacă sunt admisibile. În acest scop, comisia verifică dacă subiectul petițiilor
se încadrează în domeniile de activitate ale Uniunii Europene. Dacă această condiție nu este
satisfăcută, petiția este declarată inadmisibilă. Petiționarului i se comunică Decizia și motivele
care au stat la baza acesteia. Petiționarii sunt încurajați adesea să se adreseze unei alte instituții
naționale, europene sau internaționale. Analizând statisticile privind petițiile, se observă că
motivul principal pentru care petițiile sunt declarate inadmisibile este că petiționarii confundă
competențele UE cu cele ale statelor membre, precum și responsabilitățile UE și cele ale
Consiliului Europei, ca și posibilitățile de acționare și atac ce sunt disponibile la aceste niveluri
diferite.
Examinarea petițiilor
Comisia pentru petiții solicită, în general, Comisiei Europene să furnizeze informații pertinente
sau să formuleze o opinie cu privire la aspectele menționate de către petiționar. Comisia se
adresează uneori și altor comisii parlamentare, în special în cazul petițiilor prin care se solicită
modificarea dispozițiilor legislative în vigoare. Comisia pentru petiții poate, de asemenea, să
organizeze audieri (în cursul mandatului actual au avut loc audieri pe teme legate de inițiativele
cetățenești europene, dreptul de a formula petiții, dizabilități, articolul 51 din Carta drepturilor
fundamentale, transparența și libertatea de informare, cetățenia Uniunii și libera circulație) sau
să trimită deputați pentru a efectua vizite de informare la fața locului (în cursul mandatului actual
au avut loc vizite de informare în Regatul Unit, în Spania și în Slovacia). După ce au fost adunate
suficiente informații, petiția este înscrisă pe ordinea de zi a unei reuniuni a Comisiei pentru
petiții, la care sunt invitați să participe petiționarul, Comisia Europeană și reprezentanții statelor
membre. În cadrul reuniunii, petiționarul își prezintă petiția, Comisia își expune oral punctul
de vedere și formulează comentarii privind răspunsul scris referitor la aspectele menționate în
petiție. Reprezentanții statelor membre implicate pot să ia cuvântul dacă o doresc. Membrii
Comisiei pentru petiții au apoi ocazia să adreseze întrebări reprezentantului Comisiei Europene
și petiționarului.
3. Soluționarea
Aceasta diferă în funcție de natura cazului:
— dacă petiția se referă la un caz specific care necesită o examinare individuală, comisia

poate contacta instituțiile sau autoritățile relevante sau poate interveni prin intermediul
reprezentanței permanente a statului membru implicat pentru a soluționa chestiunea;

— dacă petiția se referă la o chestiune de interes general, de exemplu o situație în care Comisia
sesizează o încălcare a legislației UE, se pot iniția acțiuni în constatarea neîndeplinirii
obligațiilor; acestea pot conduce la o hotărâre a Curții de Justiție la care petiționarul poate
face referire ulterior;

— petiția poate determina Parlamentul sau Comisia să ia măsuri la nivel politic.

În toate cazurile, petiționarul primește un răspuns care prezintă detaliat rezultatele acțiunilor
întreprinse.
C. Raportul anual de activitate
Raportul anual pentru 2015 a fost elaborat de Ángela Vallina (GUE/NGL, Spania) și a fost
adoptat în plen la 15 decembrie 2016. Raportul subliniază că petițiile reprezintă un element-
cheie al democrației participative și permit detectarea deficiențelor și încălcărilor în contextul
transpunerii legislației UE de către statele membre. Parlamentul ia act de faptul că o serie de
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petiții au condus la luarea de măsuri legislative sau politice, la proceduri EU Pilot, la decizii
preliminare sau proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor și solicită Comisiei să joace
un rol mai proactiv pentru a garanta aplicarea eficace a legislației UE și a Cartei drepturilor
fundamentale. Parlamentul solicită, de asemenea, o mai mare transparență în contextul măsurilor
luate de Comisie împotriva statelor membre cu privire la posibile cazuri de încălcare a legislației
UE, în special atunci când măsurile sunt inițiate în temeiul unor petiții. În 2015, Comisia pentru
petiții a fost deosebit de activă în domenii legate de drepturile omului (dizabilități, drepturile
copilului, discriminare, minorități, accesul la justiție), mediu și bunăstarea animalelor, piața
internă, relațiile de muncă, migrație, acordurile comerciale, sănătatea publică, legislația privind
creditul ipotecar și instrumentele financiare riscante din Spania. Vizitele de informare, audierile
publice, dezvoltarea unui portal de internet pentru a transmite petiții și SOLVIT, precum și
cooperarea și dialogul cu parlamentele și autoritățile naționale - în special cu Ombudsmanul
European - sunt citate drept instrumente care garantează că chestiunile ridicate de cetățeni în
petiții sunt abordate și soluționate.

Numărul anual de petiții primite de către Parlament

Anul
parlamentar Număr total[1] Admisibile Inadmisibile

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

Principalele tematici ale petițiilor

2015 2014

Temă Numărul
petițiilor  % Temă Numărul

petițiilor  %

Mediu 174 9,2 Justiție 300 8,3
Justiție 142 7,5 Mediu 284 7,8
Piața internă 139 7,3 Piața internă 266 7,3
Drepturile
fundamentale 84 4,4 Drepturile

fundamentale 208 5,7

Transporturi 84 4,4 Sănătate 173 4,8

Sănătate 78 4,1 Probleme
sociale 158 4,4

Ocuparea forței
de muncă 74 3,9 Transporturi 117 3,2

[1]Numărul total al petițiilor admisibile și al celor inadmisibile diferă, uneori, de numărul total al petițiilor transmise, atunci când nu s-a luat încă o
decizie privind admisibilitatea unor petiții.
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Probleme
sociale 60 3,2 Educație și

cultură 113 3,1

Educație și
cultură 57 3,0 Ocuparea forței

de muncă 108 3,0

Proprietăți și
retrocedări 32 1,7 Proprietăți și

retrocedări 55 1,5

Altele 974 51,3 Altele 1 844 50,9

Numărul petițiilor în funcție de țară

2015 2014

Țara Numărul
petițiilor  % Țara Numărul

petițiilor  %

Uniunea
Europeană 491 29,7 Uniunea

Europeană 908 28,9

Spania 213 12,9 Spania 449 14,3
Italia 203 12,3 Germania 271 8,6
Germania 153 9,3 Italia 248 7,9
România 104 6,3 România 199 6,3
Polonia 57 3,5 Regatul Unit 109 3,5
Altele 431 26,0 Altele 1 071 34,0

Formatul petițiilor

2015 2014
Formatul
petiției

Numărul
petițiilor  % Formatul

petiției
Numărul
petițiilor  %

Poștă
electronică 992 69,3 Poștă

electronică 2 174 80

Scrisoare 439 30,7 Scrisoare 540 20

Ottavio Marzocchi
10/2017
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