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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по петиции приканва водещата комисия по правни въпроси да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. отбелязва, че в обобщението на Комисията относно мониторинга върху прилагането 
на правото на Общността се акцентира повече върху транспонирането, отколкото 
върху действителното прилагане; призовава Комисията надлежно да отчете ролята 
на петициите за мониторинга върху действителното прилагане на правото на 
Общността; петициите много често първи указват това, че след транспонирането 
държавите-членки изостават в прилагането на правните мерки;

2. приветства въвеждането на обслужване на едно гише за граждани, които търсят 
съвет или защита или които подават жалба чрез „Вашите права в ЕС“; чрез 
добавянето на широко оповестената гражданска инициатива (член 11, параграф 4 от 
Договора за ЕС) към списъка с инструменти за участие на гражданите значително 
нарасна необходимостта от предоставяне на обяснения и насоки; Европейският 
парламент желае да участва в разработването на този портал, с цел да гарантира 
съгласуваност със собствените си планове за предоставяне на по-добри насоки на 
гражданите;

3. счита, че гражданите на ЕС следва да очакват еднаква степен на прозрачност от 
Комисията независимо от това, дали подават официална жалба или упражняват 
правото си на петиция съгласно Договора; поради това изисква на комисията по 
петиции да се предоставя ясна информация относно достигнатите етапи при 
производствата за установяване на неизпълнение на задължение във връзка с 
въпроси, по които има петиции в процес на разглеждане; освен това призовава 
Комисията да изясни пред комисията по петиции и пред широката общественост 
каналите за разглеждане на запитвания и жалби;

4. подкрепя мерките, предвидени от Комисията за 2009 г. и за периода след това с цел 
да се гарантира спазването на европейското законодателство от държавите-членки, 
и изразява желание да участва в производствата за установяване на неизпълнение на 
задължение в случаи, по които има петиции в процес на разглеждане, както в случая 
с Кампания във връзка със законодателството в областта на отпадъците и в случая с 
Испания във връзка със законодателството в областта на управлението на водите.
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