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SUGESTII

Comisia pentru petiții recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, competentă în fond, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. ia act de faptul că rezumatul Comisiei referitor la monitorizarea aplicării legislației 
comunitare accentuează în mai mare măsură transpunerea decât aplicarea în sine. Cere 
Comisiei să recunoască în mod corespunzător rolul petițiilor în monitorizarea punerii 
concrete în aplicare a legislației comunitare; petițiile sunt, de cele mai multe ori, primele 
indicii conform cărora, dincolo de transpunere, statele membre au rămas în urmă cu 
implementarea măsurilor juridice;

2. salută ghișeul unic pe cale de înființare pentru cetățenii care caută consiliere, o cale de 
atac sau formulează plângeri prin intermediul portalului „Drepturile tale în UE”. 
Includerea larg mediatizatei Inițiative a cetățenilor (articolul 11 alineatul (4) din TUE) pe 
lista instrumentelor destinate promovării participării cetățenilor a condus la creșterea 
exponențială a nevoii de explicații și orientare. Parlamentul European ar dori să fie 
implicat în dezvoltarea acestui portal, pentru a asigura coerența cu propriile sale planuri în 
ceea ce privește o mai bună orientare oferită cetățenilor;

3. consideră că cetățenii UE trebuie să se aștepte la același nivel de transparență din partea 
Comisiei, fie că înaintează o plângere oficială sau își exercită dreptul de petiționare în 
conformitate cu dispozițiile tratatului; solicită, în consecință, ca la dispoziția Comisiei sale 
pentru petiții să fie puse informații clare cu privire la stadiul procedurilor inițiate pentru 
încălcarea legislației comunitare care fac, totodată, obiectul unei petiții în curs de 
soluționare. De asemenea, solicită Comisiei să precizeze Comisiei pentru petiții și 
publicului larg care sunt demersurile necesare pentru depunerea unei cereri de informații 
sau a unei plângeri;

4. aprobă măsurile planificate de Comisie pentru anul 2009 și ulterior pentru a asigura că 
statele membre respectă, în special, legislația europeană în materie de deșeuri și cere să fie 
asociat procesului în cazurile în care există petiții în curs de soluționare, precum cea 
provine din Campania, referitoare la legislația privind deșeurile și cea care provine din 
Spania, referitoare la legislația în materie de gospodărire a apelor.
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Membri titulari prezenți la votul final Elena Băsescu, Victor Boștinaru, Pascale Gruny, Ágnes Hankiss, 
Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr, Erminia Mazzoni, Mariya 
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Membri supleanți prezenți la votul final Kinga Göncz, Keith Taylor
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