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НАСОКИ: Предложения на PPE-DE и PSE

ПРОЕКТ НА КОДЕКС ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ НА КОМИСИЯТА ПО 
ПЕТИЦИИ

1 Регистрация на петиции:

Когато се адресират петиции до Парламента, те се регистрират в GEDA от 
официалната пощенска служба и след това се препращат до Генерална 
дирекция „Председателство” — Отдел за дейности на членовете на ЕП 
(M.A.D.). M.A.D. потвърждава получаването, поставя номер на петицията и 
записва имената на вносителя на петицията и номера на петицията за 
публикуване в протокола на първото пленарно заседание след регистрацията. 
Петицията, в оригиналния си вид, се въвежда едновременно в ePetition.

Преди петицията да получи номер за публикуване в протокола на заседанието, 
M.A.D. проверява в комисията по петиции дали жалбата отговаря на 
официалните критерии, за да бъде регистрирана като петиция.

2 Обработване на петиции:

Петициите се изпращат на групи от 20—25 наведнъж от M.A.D. (Люксембург) 
до секретариата на комисията. Когато петицията и всички придружаващи я 
документи пристигнат в секретариата на комисията, тя се разпределя на 
администраторите в рамките на секретариата за формулиране на резюме и 
препоръки. Определя се краен срок и резюметата отново се групират, според 
тази дата, и се изпращат за превод на всички езици от лингвистичния профил на 
комисията. При получаване на преведения вариант, резюметата и препоръките 
се проверяват за съответствие, евентуално се поправят, ако е необходимо се 
връщат обратно за превод, преди да бъдат изпратени на службата за 
разпределение, откъдето достигат до всички членове на комисията. (Забележка: 
процедурата е една и съща за всички петиции, без значение дали са изпратени 
по електронната или обикновената поща).

3 Резюмирани документи:

Членовете на комисията получават документ, който съдържа резюмета и 
препоръки на всички езици от лингвистичния профил на комисията, през 
няколко седмици. (Той, разбира се, може да се свери с оригинала в ePetition).

Документът показва предложенията, направени от председателя на комисията.

Петициите могат да бъдат:

- обявени за недопустими според членове 21 и 194 от Договора;

- обявени за допустими и да се приключат въз основа на предишни заключения 
на комисията във връзка с подобни случаи;
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- обявени за допустими и да се препратят на мрежата СОЛВИТ за незабавно 
действие в онези случаи, които разглеждат индивидуални трансгранични 
проблеми, дължащи се на неправилно прилагане на законодателството в 
областта на вътрешния пазар от страна на националните публични органи.
Петициите, които са препратени на СОЛВИТ, остават в графика като петиции и 
се препращат обратно на комисията за допълнително действие, ако проблемът 
не се разреши в рамките на 3 месеца;

- обявени за допустими и да се предадат на Комисията за разглеждане.

Документът, който съдържа резюметата и препоръките, се добавя към дневния 
ред на следващото заседание на комисията. Той съдържа номера на петицията, 
името на вносителя, кратко описание на съдържанието на петицията и 
предложение от бюрото и координаторите.

Само резюмета на петиции, които са обявени за допустими и ще се препратят на 
Комисията за разглеждане, се изпращат за превод на всички езици на 
Общността след заседанието на комисията.

Има краен срок, установен на 15 дни, в рамките на който забележките и 
исканията от страна на пълноправните членове на комисията се изпращат на 
председателя на комисията. Искания от членове на ЕП във връзка с 
допустимостта на петиции се обсъждат незабавно на следващото заседание на 
комисията. Когато не са регистрирани никакви забележки, препоръките се 
считат за одобрени и председателят подписва писма, с които вносителите на 
петиции се уведомяват относно намеренията на комисията във връзка с формата 
на последващите действия, които ще се предприемат относно петицията. 
Резюметата и препоръките се въвеждат в ePetition, както и всякакви 
допълнителни данни, добавени където е необходимо от администратора.

4 Допустимост:

За да се счита за допустима една петиция трябва да бъде в съответствие с 
условията на Договора (членове 21 и 194) и с Правилника за дейността на 
Европейския парламент, по-специално член 191, параграф 1. Петиции, които не 
съответстват на тези критерии се обявяват за недопустими. В такива случаи 
могат да се предложат алтернативни средства за правна защита и обжалване.

5 Разглеждане и последващи действия:

Ако и когато се установи допустимост, същността на петицията може да се 
разгледа допълнително. В много случаи това се извършва посредством 
препращането й на Европейската комисия за предварително разследване, по-
специално за установяване на правния статут на петицията по отношение на 
съответните Директиви или Регламенти на ЕС. (Петиции, получени на езици, 
различни от EN, FR или DE, трябва най-напред да се преведат на английски 
език в съответствие с условията на Междуинституционално споразумение.) 
Генералният секретариат на Комисията препраща искането и петицията на 
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отговорната служба, която предоставя отговор. След това Генералният 
секретариат координира предаването на отговорите до секретариата на 
комисията. Документите с коментари на Комисията относно петиции, които 
пристига през определени периоди в секретариата на комисията, се препращат
на бюрото на комисията и на координаторите.

Петиции, които се изпращат обратно от Комисията, се включват в дневния ред 
на комисията в рамките на 3 месеца, считано от получаването на отговора на 
Комисията.

Секретариатът на комисията, в някои случаи, може да проведе собствено 
проучване, когато разполага с необходимите знания и опит за това.

Петиции могат да се препращат от председателя до други комисии на 
Европейския парламент за становище или за информация в съответствие с 
Насоките относно разглеждането на петиции, според договореностите на
Конференцията на председателите на комисии на 14 юли 1998 г.

На петиции, които засягат въпроси, по които Европейският парламент наскоро е 
провеждал разисквания или е гласувал, на вносителя на петицията се отговаря с 
изпращане на съответната резолюция или законодателен текст.

6 Изготвяне на дневен ред на заседанието:

След получаване на отговорите на Комисията се изготвя и превежда CM
(съобщение за членовете на ЕП) относно всяка една петиция, а секретариатът 
формулира решение относно това, дали въпросът следва да бъде включен в 
дневния ред на комисията като точка „АА“, точка „А“ или точка „Б“.

- Единствено точки АА се обсъждат изцяло на заседания на комисията. Точки
АА се отнасят до петиции, които изискват конкретно по-нататъшно 
парламентарно действие, като например посещение за установяване на факти, 
доклад в съответствие с член 102, изслушване или завеждане на дело пред 
национален съд или Съда на Европейските общности. Като правило за петиции 
АА следва да се поканят както вносителите на петиции, така и засегнатите 
органи.

- Точки А се отнасят до петиции, които остават отворени в съответствие с 
писмената процедура и се включват в дневния ред на комисията без обсъждане.

- Точки Б се отнасят до петиции, които се приключват в съответствие с 
писмената процедура без обсъждане.

Проектът на дневен ред се представя на председателя за разглеждане и 
одобрение, преди да се преведе и предостави на разположение на членовете на 
ЕП. След това от секретариата се изготвя анотиран дневен ред на 
координаторите, който се разпространява директно до бюрото и 
координаторите. Анотираният дневен ред съдържа всички съответни документи 
и се изпраща 3 дни преди заседанието.
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7 Заседания на комисията:

Комисията окончателно одобрява проекта на дневен ред, представен от 
председателя, и дебатира по или обсъжда точки АА, въз основа на съобщенията 
до членовете на ЕП и други документи, представени за заседанието. Като 
правило, официалното отговорно лице от страна на Европейската комисия дава 
начало на разискванията, като прави устно изявление от името на Комисията. 
При извънредни обстоятелства, членът на Комисията, отговарящ за дадена 
област, може да бъде поканен да направи изявление. Като правило, на
вносителите на петиции или на техни представители може да се даде 
възможност да се изкажат, да представят допълнителна информация и да 
отговарят на въпроси. Други заинтересовани страни, като например 
представители на държави-членки, също са поканени да присъстват на 
заседанието на комисията и да направят изявление.

След като разгледа всяка петиция, комисията може да формулира препоръка за 
по-нататъшно действие, като остави петицията отворена. Или комисията може 
да счете, че случаят вече е обсъждан в достатъчна степен, при което последният 
се приключва.
Във всеки случай, вносителят на петицията бива информиран с писмо от 
председателя на комисията относно взетото решение.

8 Резултати от заседания:

След всяко заседание секретариатът се среща, за да координира 
административния резултат за всяка точка и на всеки член от персонала се 
възлагат отговорности.
Резюме от заседанието на комисията, включително решенията, взети на 
заседанието на координаторите, се препраща на членовете в рамките на 5 дни от 
заседанието на комисията.
На Европейската комисия се изпраща съобщение, в което се потвърждават 
решенията на комисията по отношение на всяка една петиция. Решенията на 
комисията се въвеждат в ePetition от секретариата след заседанието. След това 
се изготвят писма за подпис от председателя.

9 Повторно отваряне на петиции:

Ако след решение за приключване на разглеждането на петиция, бъдат изнесени
други, отнасящи се до случая факти от страна на вносителя на петицията, които, 
според становището на секретариата, не са били напълно взети под внимание, 
тогава искане от страна на член на ЕП (добавяне) или заместник от комисията 
може да бъде внесено за повторно отваряне на петиция. Тези въпроси се 
представят от председателя в началото на заседание на комисията.

10 Приключване на потенциални петиции:

Петиции, които са останали отворени, в очакване на предоставяне на 
допълнителна информация в рамките на повече от една година, и за които няма 
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по-нататъшен отговор от страна на вносителя на петицията, могат да се 
приключат от комисията, по съвет на секретариата, без допълнително 
разискване. Те също така се представят от председателя в началото на заседание 
на комисията.
Висящи дела относно петиции, подадени при минали парламентарни мандати,
се довеждат до вниманието на Председателя на Парламента в края на мандата
на Парламента. 

11 Приложение към Кодекса на поведение на комисията:

Известен брой специфични въпроси изискват изясняване под формата на 
приложения към Кодекса на поведение на комисията, които се одобряват от 
комисията. Приложенията към Кодекса на поведение представляват начин на 
действие и са в допълнение на Правилника за дейност, но в никакъв случай не 
го заместват.

Приложение 1

Въпроси за допустимост:

А. Допустимостта се решава в съответствие с критериите, посочени в член 191, 
параграф 1, с единодушие, като се следват препоръките, съдържащи се в 
резюмирания документ, изготвен от секретариата, който е на разположение на 
всички членове.

Б. Ако даден член на ЕП оспори препоръката, въпросът се отнася до 
председателя (добавка), или в негово/нейно отсъствие, до заместник-
председателя, който взема решение в рамките на една седмица и уведомява 
съответния член на ЕП за своето решение и доводите за него.

В. Ако дадена политическа група оспори препоръката, въпросът се отнася до 
координаторите, които трябва да направят предложение, въз основа на широк 
консенсус, относно последващите действия, които следва да се предприемат.1

Г. Ако не предстои никакво предложение и не бъде взето никакво решение в 
рамките на два месеца от страна на координаторите, председателят взема
решение, като има предвид мненията, изразени от координаторите и от 
вносителя на петицията, и уведомява комисията за доводите за него.

Приложение 2 

Посещения за установяване на факти:

                                               
1 Това, например, би могло д а  бъде спиране на решение относно допустимост, докато 
секретариатът проучи в по-големи подробности фактите по случая и докладва обратно на 
координаторите. Други възможности също биха могли да се обсъдят, доколкото има широко 
споразумение относно какво следва да се направи. Ще е необходимо разглеждане, за да не се 
забавя допълнително вносителят на петицията.



LT\775794BG.doc 6/8 PE421.426v01-00

BG

Комисията има възможност да организира посещения за установяване на факти 
в държави-членки или региони, с цел да проучи твърденията, съдържащи се в 
петиции, счетени за допустими, и да се срещне със заинтересованите страни 
(вж. член 192, параграф 3). Общите правила, които ръководят такива 
посещения, приложими за всички парламентарни комисии, се съдържат в 
решението на бюрото от 11 октомври 2006 г., с което се изменя решението от 2 
октомври 2000 г.

Когато се вземе решение комисията да предприеме такова посещение,
секретариатът изготвя, след вземане на решение на заседание на 
координаторите, реалистична и подробна програма и график, както и целите и 
приоритетите на посещението, за да се подобри ефективността на мисията. 
Обикновено за такива посещения се назначават най-малко петима члена на ЕП, 
представляващи най-малко три политически групи, с цел да се осигури широко 
политическо представяне и минимални логистични усложнения.

Членове на ЕП от засегната държава-членка имат възможност служебно да 
придружават делегации. На практика това означава, че в това свое качество те 
могат да не бъдат допуснати до всички официални заседания на делегацията 
(факт, който може да зависи от решението на домакина) и няма да участват в 
изготвянето на проектодоклада относно посещението.

Ако членове на бюрото на комисията участват в такива посещения, те се считат
за водещи делегацията за протокола и от практична гледна точка. Когато
случаят не е такъв, делегацията се председателства от член на ЕП, който е 
назначен от координаторите.

След такива посещения се изготвя предварителен проектодоклад, който 
съдържа препоръки, и се представя от членовете на делегацията на комисията.

1. Този предварителен проектодоклад съдържа всички различни и алтернативни 
мнения.

2. Проектодокладите относно мисии за установяване на факти следва да се 
стремят да отразяват фактите, установени от официалната делегация, и следва 
да вземат под внимание различните основаващи се на факти становища по един 
балансиран начин.

Комисията следва да одобри доклада, за да изясни собствената си позиция 
относно въпроса, който се разследва. Одобреният доклад се препраща на 
Председателя на Европейския парламент, до вносителя на петицията и до 
органите на засегнатата държава-членка.

Изявления за пресата се правят единствено в края на процедурите в комисията.

1. Членовете на ЕП, които участват в мисията за установяване на факти, правят 
публични изявления едва след одобряването на доклада от бюрото, с цел да се 
избегне дискредитиране или политически пристрастни коментари.
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2. Членовете на ЕП от официална делегация следва по всяко време ясно да 
показват, че се стремят да установяват факти. Всички изявления или коментари, 
които правят, следва да се ограничават в рамките на установените факти, също 
така следва да се стремят да избягват и пристрастни изявления.

Освен това комисията може да си запази правото да организира делегации, 
които не са посещения за установяване на факти, както описаните по-горе, 
предмет на условията, поставени в решението на бюрото от 11 октомври 2006 г. 
Във всеки случай, най-големият брой членове на ЕП, които имат възможност да 
пътуват, е двадесет и пет за всяка календарна година.

Приложение 3

Поверителност

Заседанията на комисията се провеждат публично и, в рамките на регламентите 
относно достъпа до Европейския парламент, са открити за вносители на 
петиции и заинтересовани страни, включително медиите. Всички документи, 
които са на разположение по време на заседания на комисията, се считат за 
обществени документи, освен ако не е отправено искане за поверителност.

Вносителите на петиции имат право на защита на личния им живот, 
включително защита на личните данни, ако пожелаят това. Когато се получи 
искане за въздържане от публикуване на име поради причини на 
поверителността, секретариатът предприема действия, за да се увери, че 
искането е уважено.

Документи, включително петиции, които се считат за поверителни, следва да 
бъдат предмет само на ограничен достъп и не следва да се появяват нито в 
папката за заседанието, нито в страницата на комисията в Интернет. (Вж. 
Приложение VII А от Правилника за дейността на Парламента).

По искане на вносител на петиция или въз основата на решение от страна на 
председателя, дадена точка може да се обсъди при закрити врата.

*Към Правната служба ще се отправи искане за предоставяне на ясно правно 
изявление относно точните правила и задължения на Парламента във връзка с 
правото на защита на личния живот и поверителността, свързана с вносителите 
на петиции и техните документи, които следва да се публикуват на страницата 
на комисията в Интернет, и където е необходимо да се цитират в 
кореспонденцията. Едно такова изявление ще стане неразделна част от насоките 
на комисията.

Приложение 4

База данни

Членовете на комисията, техните асистенти и персоналът на групите имат 
достъп до системата ePetitions, която е изградена като административен 
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инструмент от секретариата с цел увеличаване на прозрачността на дейността на 
комисията и гарантиране на правилното архивиране на материала. Системата 
ePetition е предвидена с времето да се превърне в обширна база данни, но 
достъпът до нея е ограничен само в рамките на самата комисия. Тя не е 
достъпна чрез Интернет. Поверителните петиции не се въвеждат в ePetition, но 
могат да бъдат консултирани от членове на ЕП след искане до секретариата.
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