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ORIENTĂRI: Propuneri PPE-PSE 

PROIECT PENTRU CODUL PE BUNE PRACTICI AL COMISIEI PENTRU 
PETIŢII

1 Înregistrarea petiţiilor:

Când sunt adresate petiţii Parlamentului, acestea sunt înregistrate în GEDA de către 
serviciul de corespondenţă oficială şi apoi transmise preşedintelui DG - Divizia 
activităţi membri (MAD). M.A.D. confirmă primirea, dă un număr petiţiei şi 
înregistrează numele petiţionarului şi numărul petiţiei, pentru publicarea în procesul-
verbal al primei sesiuni plenare de după înregistrare. În acelaşi timp, versiunea 
originală a petiţiei este introdusă în ePetition.

Înainte de a da un număr petiţiei pentru publicarea în procesul-verbal al sesiunii, 
M.A.D. verifică împreună cu Comisia pentru petiţii dacă reclamaţia respectă criteriile 
formale pentru a fi înregistrată ca petiţie.

2 Prelucrarea petiţiilor:

Petiţiile se trimit în serii de câte 20 - 25 în acelaşi timp, de la M.A.D. (Luxemburg) la 
secretariatul Comisiei pentru petiţii. Când petiţia şi documentele însoţitoare ajung la 
secretariatul Comisiei pentru petiţii, aceasta este distribuită administratorilor din 
cadrul secretariatului pentru întocmirea rezumatului şi se formulează recomandările. 
Se fixează un termen limită, rezumatele sunt grupate din nou în funcţie de această 
dată şi trimise la traducere în toate limbile profilului lingvistic al Comisiei pentru 
petiţii. La primirea versiunii traduse, rezumatele şi recomandările sunt verificate în 
ceea ce priveşte coerenţa, eventual corectate sau returnate la traducere, dacă este 
necesar, înainte de a fi trimise la Serviciul de distribuţie pentru a fi comunicate tuturor 
membrilor Comisiei pentru petiţii. (Notă: procedura este aceeaşi pentru toate petiţiile, 
indiferent dacă sunt transmise electronic sau prin poştă.)

3 Documente în rezumat:

Membrii Comisiei pentru petiţii primesc un document conţinând rezumate şi 
recomandări în toate limbile profilului lingvistic al Comisiei pentru petiţii la interval 
de câteva săptămâni. (Bineînțeles, acesta poate fi verificat prin confruntare cu 
originalul aflat în ePetition.)

Acest document indică propunerile înaintate de preşedintele Comisiei pentru petiţii. 

Petiţiile pot fi:

- declarate inadmisibile în conformitate cu articolele 21 şi 194 din tratat;

- declarate admisibile şi închise de către Comisia pentru petiţii pe baza concluziilor 
anterioare formulate în cazuri similare; 
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- declarate admisibile şi redirecţionate către reţeaua SOLVIT, care se ocupă de 
probleme individuale transfrontaliere, cauzate de aplicarea incorectă a legislaţiei în 
materie de piaţă internă de către autorităţile publice naţionale, pentru a se acţiona 
imediat în cazurile respective.
Petiţiile redirecţionate către SOLVIT rămân programate ca petiţii şi sunt transmise 
înapoi la Comisia pentru petiţii în scopul aplicării de noi măsuri, dacă problema nu 
este rezolvată în termen de 3 luni;

- declarate admisibile şi transmise Comisiei pentru analiză.

Documentul conţinând rezumatele şi recomandările se anexează la ordinea de zi a 
următoarei reuniuni a Comisiei pentru petiţii. Documentul conţine numărul petiţiei, 
numele petiţionarului, o scurtă descriere a conţinutului petiţiei şi propunerea din 
partea Biroului şi a coordonatorilor.

Numai rezumatele petiţiilor care au fost declarate admisibile şi care vor fi transmise 
Comisiei pentru analiză sunt trimise spre a fi traduse în toate limbile Comunităţii,
după reuniunea Comisiei pentru petiţii. 

În termen de 15 zile, observaţiile şi cererile din partea membrilor cu drepturi depline 
ai Comisiei pentru petiţii trebuie trimise preşedintelui Comisiei pentru petiţii. Cererile 
formulate de membri cu privire la admisibilitatea petiţiilor sunt discutate fără 
întârziere la următoarea reuniune a Comisiei pentru petiţii. În cazul în care nu se 
înregistrează observaţii, recomandările sunt considerate aprobate şi, în acest moment,
preşedintele semnează scrisorile de informare a petiţionarilor asupra intenţiilor
Comisiei pentru petiţii privind forma acţiunii ulterioare care va fi întreprinsă în cazul 
petiţiei. Rezumatele şi recomandările sunt introduse în ePetition, adăugându-se date 
suplimentare de către administrator, acolo unde este necesar.

4 Admisibilitatea:

Pentru a fi considerată admisibilă, o petiţie trebuie să se conformeze dispoziţiilor 
tratatului (articolele 21 şi 194) şi Regulamentului de procedură a Parlamentului 
European, în special articolul 191 alineatul (1). Petiţiile care nu corespund acestor 
criterii sunt declarate inadmisibile. În aceste cazuri, poate fi propusă o soluţie 
alternativă de remediere sau de recurs.

5 Investigaţia şi acţiunile ulterioare întreprinse:

Numai în cazul în care se stabileşte admisibilitatea, se poate proceda în continuare la 
investigarea conţinutului petiţiei. În multe cazuri, aceasta se realizează prin 
transmiterea petiţiei către Comisia Europeană, pentru cercetări preliminare, în special 
pentru a se stabili statutul juridic al petiţiei în raport cu directivele şi regulamentele
UE relevante în materie. (Petiţiile primite în alte limbi decât EN, FR sau DE trebuie 
mai întâi traduse în limba engleză în condiţiile unui acord interinstituţional.) 
Secretariatul General al Comisiei transmite cererea şi petiţia către serviciul 
responsabil, care formulează un răspuns. Acesta coordonează comunicarea 
răspunsurilor către secretariatul Comisiei pentru petiţii. Documentul cu observaţiile 
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asupra petiţiilor făcute de către Comisie, care ajunge regulat la secretariatul Comisiei
pentru petiţii, este transmis Biroului Comisiei pentru petiţii şi coordonatorilor.

Petiţiile care au fost trimise înapoi de către Comisie sunt programate pe ordinea de zi 
a Comisiei pentru petiţii în termen de 3 luni de la primirea răspunsului Comisiei.

În anumite cazuri, secretariatul Comisiei pentru petiţii poate efectua propria 
investigaţie, dacă deţine cunoştinţele şi calificarea necesare.

Petiţiile pot fi transmise de către preşedinte altor comisii ale Parlamentului European,
pentru aviz sau pentru informare, în conformitate cu Orientările privind tratarea 
petiţiilor, stabilite în cadrul Conferinţei preşedinţilor de comisie din 14 iulie 1998. 

Răspunsul pentru petiţiile care se referă la probleme care au fost recent dezbătute sau 
votate de Parlamentul European se face prin trimiterea rezoluţiei sau a textului 
legislativ corespunzător.

6 Elaborarea ordinii de zi a reuniunii:

După primirea răspunsurilor Comisiei, se pregăteşte pentru fiecare o CM (comunicare 
către membri) şi traducerea acesteia, iar secretariatul formulează o hotărâre cu privire 
la modul în care trebuie înscrisă problema pe ordinea de zi a Comisiei pentru petiţii:
ca punct „AA”, punct „A” sau punct „B”.

- În reuniunea Comisiei pentru petiţii sunt discutate pe larg doar punctele AA. Acestea
se referă la petiţii care necesită o acţiune parlamentară ulterioară specifică, de 
exemplu, o vizită de documentare, un raport în temeiul articolului 192, o audiere sau o 
acţiune judiciară în instanţa naţională sau la Curtea Europeană de Justiţie. De obicei, 
în cazul petiţiilor AA, petiţionarii sunt invitaţi alături de autorităţile interesate. 

- Punctele A se referă la petiţiile care rămân deschise în temeiul procedurii scrise şi 
care sunt programate pe ordinea de zi a comisiei fără dezbatere.

- Punctele B se referă la petiţiile care sunt închise în temeiul procedurii scrise fără 
dezbatere. 

Proiectul de ordine de zi este prezentat preşedintelui pentru analiză şi aprobare înainte 
de a fi tradus şi pus la dispoziţia membrilor. Secretariatul pregăteşte apoi o ordine de 
zi adnotată a coordonatorilor şi o distribuie direct Biroului şi coordonatorilor. Ordinea 
de zi adnotată cuprinde toate documentele relevante şi se transmite cu 3 zile înainte de 
şedinţă.

7 Reuniunile Comisiei pentru petiţii:

Comisia pentru petiţii aprobă proiectul de ordine de zi, prezentat de preşedinte, şi 
dezbate sau discută subiectele AA, pe baza comunicărilor către membri şi a altor 
documente puse la dispoziţie în cadrul reuniunii. De obicei, funcţionarul responsabil 
al Comisiei Europene începe dezbaterea prezentând o declaraţie verbală din partea
Comisiei. În împrejurări excepţionale, comisarul responsabil poate fi invitat să facă o 
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declaraţie. De regulă, petiţionarilor sau reprezentanţilor acestora li se poate oferi 
ocazia să ia cuvântul, să furnizeze informaţii suplimentare şi să răspundă la întrebări. 
Pot fi invitate să participe la reuniune şi să facă o declaraţie şi alte părţi interesate, de 
exemplu reprezentanţi ai statelor membre.

După analiza fiecărei petiţii, Comisia poate formula o recomandare pentru aplicarea 
de noi măsuri, lăsând petiţia deschisă. Sau, Comisia pentru petiţii poate considera că 
un anumit caz a fost suficient discutat, acesta fiind închis. 
În ambele cazuri, petiţionarul este informat cu privire la decizia luată, printr-o
scrisoare din partea preşedintelui Comisiei pentru petiţii.

8 Rezultatul reuniunilor:

După fiecare reuniune, secretariatul se întruneşte pentru a coordona urmarea 
administrativă dată fiecărui subiect şi fiecărui membru al personalului îi sunt atribuite 
responsabilităţi.
În termen de cinci zile de la şedinţa Comisiei pentru petiţii, membrilor li se transmite 
un rezumat al reuniunii, conţinând inclusiv deciziile adoptate în reuniunea
coordonatorilor.
Se trimite o notă Comisiei Europene care confirmă deciziile Comisiei pentru petiţii 
privind fiecare petiţie. După această reuniune, secretariatul introduce deciziile 
Comisiei pentru petiţii în ePetition. Apoi sunt pregătite scrisorile pentru a fi semnate
de către preşedinte.

9 Redeschiderea petiţiilor:

În cazul în care, după decizia de închidere a unei petiţii, petiţionarul evidenţiază alte 
fapte relevante, care, în opinia secretariatului, nu au fost luate în considerare pe 
deplin, se poate introduce o cerere de redeschidere a petiţiei de către un membru (add) 
sau de către un membru supleant al Comisiei pentru petiţii. Preşedintele abordează 
aceste probleme la începutul reuniunii comisiei.

10 Închiderea petiţiilor care stagnează:

Petiţiile care au rămas deschise, aflate mai mult de un an în aşteptarea furnizării de 
informaţii suplimentare, şi pentru care nu s-au mai obţinut răspunsuri din partea 
petiţionarului, pot fi închise de către Comisia pentru petiţii, la recomandarea
secretariatului, fără alte dezbateri. Şi aceste petiţii sunt prezentate de către preşedinte 
la începutul fiecărei reuniuni a Comisiei pentru petiţii.
Procedurile în curs privind petiţii care au fost înaintate sub legislaturile anterioare sunt 
aduse în atenţia Preşedintelui Parlamentului, la sfârşitul legislaturii parlamentare.

11. Anexele la Codul de conduită al Comisiei pentru petiţii:

O serie de probleme specifice necesită o clarificare sub formă de anexe la Codul de 
conduită al Comisiei pentru petiţii, care trebuie aprobate de aceasta. Anexele la Codul 
de conduită constituie un modus operandi şi sunt complementare Regulamentului de 
procedură, dar sub nici o formă nu sunt un înlocuitor al acestuia.
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Anexa 1

Probleme de admisibilitate:

A. Admisibilitatea se decide conform criteriilor prevăzute la articolul 191
alineatul (1), prin consens şi respectând recomandările conţinute în documentul cu 
rezumate pregătit de secretariat, care este pus la dispoziţia tuturor membrilor.

B Dacă un membru contestă recomandarea, este consultat preşedintele (add) sau, 
în lipsa lui/ei, vicepreședintele, care ia o decizie în termen de o săptămână şi 
informează membrul respectiv asupra deciziei şi a motivelor care o justifică.

C Dacă un grup politic contestă o recomandare, sunt sesizaţi coordonatorii, care 
trebuie să prezinte o propunere, pe baza unui consens larg, asupra acţiunii ulterioare
care trebuie întreprinse.1

D Dacă nu apare nicio propunere şi coordonatorii nu iau nicio decizie în termen 
de două luni, preşedintele ia o decizie, ţinând seama de părerile exprimate de
coordonatori şi de petiţionar, şi informează Comisia pentru petiţii asupra motivelor 
care justifică această decizie.

Anexa 2 

Vizite de constatare a faptelor:

Comisia pentru petiţii poate organiza vizite de constatare a faptelor în regiunile sau 
statele membre cu scopul de a investiga acuzaţiile cuprinse în petiţiile admisibile şi de
a se întâlni cu părţile interesate (a se vedea articolul 192 alineatul (3). Regulile 
generale după care se efectuează aceste vizite, aplicabile tuturor comisiilor 
parlamentare, sunt cuprinse în decizia Biroului din 11 octombrie 2006, care modifică 
decizia din 2 octombrie 2000.

Atunci când Comisia pentru petiţii ia decizia de a efectua o astfel de vizită, 
secretariatul stabileşte, după discutarea ei în reuniunea coordonatorilor, un program 
realist detaliat şi un calendar, precum şi obiectivele şi priorităţile vizitei, cu scopul de 
a îmbunătăţi eficacitatea acesteia. În mod normal, pentru vizite de acest gen, sunt 
desemnaţi minimum cinci membri reprezentând minimum trei grupări politice, cu
scopul de a asigura o largă reprezentare politică şi complicaţii logistice minime.

Membrii din statul membru în cauză pot însoţi delegaţiile în calitate ex officio. 
Practic, acest lucru înseamnă că membrii ex officio nu pot fi admişi la toate şedinţele 
oficiale ale delegaţiei (fapt care poate depinde de o decizie a gazdei) şi nu sunt 
implicaţi în întocmirea raportului vizitei.

                                               
1 De exemplu, acţiunea ulterioară poate fi suspendarea deciziei asupra admisibilităţii până când 
secretariatul investighează mai în detaliu faptele şi informează în consecinţă coordonatorii. S-ar putea 
avea în vedere şi alte opţiuni, atâta timp cât există un consens larg asupra a ceea ce trebuie făcut. 
Trebuie luat în considerare efectul pe care l-ar avea orice întârziere asupra petiţionarului.
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Dacă un membru al Biroului Comisiei pentru petiţii participă la o vizită, atunci acesta
va fi considerat conducător al delegaţiei din motive practice şi de protocol. În caz 
contrar, delegaţia este condusă de un membru numit de coordonatori.

După vizite, se întocmeşte un proiect de raport preliminar cuprinzând recomandări, pe 
care membrii delegaţiei îl prezintă Comisiei pentru petiţii. 

1. Acest raport preliminar cuprinde toate opiniile divergente sau alternative.

2. Rapoartele preliminare asupra misiunilor de constatare a faptelor trebuie să reflecte
faptele constatate de către delegaţia oficială şi trebuie să ia în considerare în mod 
echilibrat diversele opinii bazate pe fapte.

Comisia pentru petiţii trebuie să aprobe raportul pentru a-şi expune clar poziţia asupra 
problemei supuse investigaţiei. Raportul aprobat este transmis Preşedintelui 
Parlamentului European, petiţionarului şi autorităţilor statului membru în cauză.

Declaraţiile de presă se fac numai la sfârşitul procedurii.

1. Membrii participanţi la misiunea de constatare a faptelor fac declaraţii publice
numai după aprobarea de către Birou a raportului, pentru a se evita comentariile
compromiţătoare sau părtinitoare din punct de vedere politic.

2. Membrii unei delegaţii oficiale trebuie să clarifice permanent că intenţia lor este să 
constate fapte. Orice declaraţii sau comentarii pe care le fac trebuie să se limiteze la
referiri privind faptele constatate şi să evite declaraţiile părtinitoare.

Comisia pentru petiţii poate să-şi rezerve dreptul de a organiza delegaţii care nu sunt 
vizite de constatare a faptelor conform descrierii de mai sus, sub rezerva îndeplinirii 
condițiilor prevăzute în decizia Biroului din 11 octombrie 2006. În orice eventualitate, 
numărul maxim de membri care pot călători în fiecare an calendaristic este de 
douăzeci şi cinci.

Anexa 3

Viaţa privată & confidenţialitatea

Reuniunile Comisiei pentru petiţii sunt publice şi sunt deschise pentru petiţionari şi 
părţile interesate, inclusiv reprezentanţi media, în limitele cadrului privind 
reglementările referitoare la accesul în Parlamentul European. Toate documentele 
puse la dispoziţie în cadrul reuniunilor Comisiei pentru petiţii sunt considerate 
documente publice, cu excepţia cazului în care a fost făcută o cerere de respectare a 
vieţii private şi a confidenţialităţii.

Petiţionarii au dreptul la protejarea vieţii private, inclusiv a referirilor la date 
personale, dacă aceştia fac o cerere în acest sens. În cazul în care se primeşte o cerere
de nepublicare a numelui din motive de protejare a vieţii private, secretariatul ia 
măsurile necesare pentru a se asigura că cererea este respectată.
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Documentele, inclusiv petiţiile, care sunt considerate confidenţiale, fac obiectul
accesului restricţionat şi nu trebuie să apară în dosarul şedinţei, nici pe site-ul web al 
Comisiei pentru petiţii (a se vedea anexa VII A la Regulamentul de procedură al
Parlamentului).

La cererea petiţionarului, sau în baza unei decizii a preşedintelui, un subiect poate fi 
discutat cu uşile închise.

*Serviciul Juridic este rugat să elaboreze o declaraţie juridică privind normele și 
obligațiile precise ale Parlamentului în legătură cu respectarea vieţii private a 
petiţionarilor şi a confidenţialităţii documentelor acestora, care trebuie publicată pe
site-ul web al Comisiei pentru petiţii şi, dacă este necesar, menţionată în 
corespondenţă. Această declaraţie va constitui o parte integrantă a orientărilor
destinate Comisiei pentru petiţii.

Anexa 4

Baza de date

Membrii Comisiei pentru petiţii, asistenţii şi personalul grupurilor au acces la
ePetition, care a fost creat ca instrument administrativ de către secretariat pentru a 
mări transparenţa activităţii Comisiei pentru petiţii şi pentru a asigura o arhivare 
adecvată a materialului. Se doreşte ca ePetition să devină în timp util o bază de date
cuprinzătoare, dar accesul nu este autorizat in afara cadrului Comisiei pentru petiţii. 
Această bază de date nu este accesibilă pe internet. Petiţiile confidenţiale nu sunt 
introduse în ePetition, însă pot fi consultate de membri, în urma unei cereri adresate
secretariatului.
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