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Una dintre principalele sarcini și responsabilități ale Comisiei pentru petiții este aceea de a 
efectua cercetări în legătură cu chestiunile ridicate de cetățenii europeni care atrag atenția 
asupra unor presupuse încălcări ale dreptului Uniunii Europene. În practică, mai mult de 
jumătate din activitatea Comisiei pentru petiții este consacrată chestiunilor legate de aplicarea 
legislației comunitare, ceea ce poate conduce nu numai la dezbateri largi în cadrul comisiei, ci 
și la vizite de informare în țările sau regiunile în cauză. 

Atunci când statele membre nu aplică corect sau în mod coerent legislația UE, credibilitatea
UE are de suferit, iar obiectivele și intențiile instituțiilor europene devin neclare pentru 
cetățenii europeni. Conform dispozițiilor din tratatele care s-au succedat, singura 
răspunzătoare pentru inițierea unei proceduri de încălcare a legislației Uniunii Europene 
împotriva statelor membre care o transpun sau o aplică incorect este Comisia, procedura fiind 
concepută exclusiv pentru a asigura că statele membre se conformează acestei legislații, fără a 
fi prevăzută vreo intervenție individuală din partea cetățenilor. De asemenea, Comisia nu are 
obligația să lanseze astfel de proceduri, aceasta fiind liberă să procedeze după cum consideră 
de cuviință. 

Această situație a suscitat de mult timp critici din partea Comisiei pentru petiții și a devenit 
din ce în ce mai puțin potrivită cu stadiul actual de dezvoltare al UE.  Comisiei i-a fost 
reproșată și lipsa unor căi adecvate de atac pentru persoanele sau comunitățile care au avut de 
suferit de pe urma neaplicării legislației UE și au fost, eventual, victime pe termen lung ale 
unor astfel de situații, continuând să fie afectate mult timp după încheierea procedurilor de 
încălcare a dreptului UE. În acest context, instanțele naționale au fost reticente în ceea ce 
privește recunoașterea drepturilor cetățenilor în asemenea situații.

Cu toate acestea, interesul manifestat de raportul anual prezentat de Comisie pentru 
contribuția procesului de petiționare la asigurarea aplicării corespunzătoare a legislației UE 
rămâne pur declarativ, în timp ce procedura reclamațiilor formulate de Comisie, care nu este 
recunoscută în mod specific de tratate, este promovată, deloc surprinzător, ca bază generală 
aflată la originea procedurilor lansate pentru încălcarea dreptului UE. Rolul procesului de 
petiționare, deși recunoscut sporadic, este analizat în mod inconsecvent, prin abordări diferite 
la nivelul fiecăruia dintre serviciile Comisiei. Acest lucru este surprinzător și neplăcut, dată 
fiind participarea serviciilor competente din cadrul Comisiei la reuniunile Comisiei pentru 
petiții. Exemplele care urmează sunt elocvente.

Piața internă: Trimiterea la discuțiile referitoare la afacerea „Equitable Life”1 nu menționează 
deloc raportul și recomandările comisiei de anchetă care a cercetat circumstanțele prăbușirii 
companiei Equitable Life, înființată ca rezultat al petițiilor primite, printre membrii căreia s-
au numărat atât președintele, cât și raportoarea, ambii făcând de multă vreme parte din 
Comisia pentru petiții. Raportul se mărginește să menționeze că, desigur, petițiile care indică 
nerespectarea legislației UE „transformă” faptele relatate în încălcări2. În ceea ce privește 
nerespectarea normelor în materie de achiziții publice, informații mai amănunțite cu privire la 
rolul petițiilor sunt însă oferite în cadrul procedurilor pentru încălcarea dreptului UE inițiate 

                                               
1 SEC(2009) 1684/2.p. 218.
2 Ibidem, p. 234.
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de Comisie împotriva regiunii Valencia1, aflate în curs de desfășurare. Totuși, lipsește cu 
desăvârșire orice încercare de a furniza informații cu privire la fondul cauzei.

Mediu: În ceea ce privește vânarea ilicită a păsărilor, Comisia a hotărât să aducă Malta în fața 
instanței din cauza practicilor sale în materie de vânători de primăvară2. Din nou, lipsește 
orice mențiune referitoare la petițiile depuse pe această temă sau la misiunea de informare a 
comisiei și la rezoluția ulterioară a Parlamentului European (P6_TA(2007)0074). Același 
lucru se poate spune și despre procedurile instituite de Comisie împotriva Poloniei în legătură 
cu Valea Rospuda (încălcarea Directivei Natura 2000)3, și împotriva Spaniei, în legătură cu 
șoseaua de centură urbană Madrid M-30, și a Irlandei4, în cazul cărora a fost încălcată 
Directiva privind impactul asupra mediului. Acestea sunt omisiuni grave, care demonstrează 
că raportul nu acoperă decât foarte parțial și, totodată, exclusiv în mod statistic, aspectele care 
i-au preocupat sau continuă să-i preocupe în mare măsură pe cetățenii europeni.

Justiție și afaceri interne: La acest capitol se înregistrează recunoașterea, într-o oarecare 
măsură, a rolului jucat de petiții, în special cu privire la chestiunile legate de managementul 
transfrontalier și de libera circulație a persoanelor (Directiva 2004/38/CE), care s-au aflat la 
originea a numeroase petiții ce au dat naștere unui raport al Comisiei privind aplicarea 
directivei5. Cu toate acestea, trimiterea la Regulamentul Bruxelles II, care dispune că, în urma 
unei separații, copiii pot menține contacte regulate cu ambii părinți, nu menționează deloc 
numeroasele petiții primite în legătură cu Jugendamt și documentul de lucru prezentat de 
comisie pe această temă6. Mai mult, textul menționează „vreo 12 petiții” în legătură cu 
aplicarea ambelor regulamente, Bruxelles I și Bruxelles II. Această aserțiune nu este nici 
adevărată, nici utilă și demonstrează lipsa de considerație pentru opiniile cetățenilor, astfel 
cum sunt acestea exprimate în cadrul procesului de petiționare.

Afaceri sociale: La 24 iunie 2010, Comisia a anunțat că lansează o procedură de încălcare a 
dreptului UE împotriva Regatului Unit, pentru garantarea beneficiului prestațiilor de îngrijire 
pentru britanicii aflați în străinătate. Comisia pentru petiții a primit numeroase petiții în 
legătură cu acest subiect și salută decizia Comisiei de a acționa în consecință. Aceasta este o 
situație tipică, în care comisia ar fi apreciat faptul de a fi fost ținută la curent.

Formulând aceste observații, comisia nu sugerează că raportul Comisiei ar trebui să acorde în 
vreun fel procesului de petiționare o importanță pe care acesta nu o are, deoarece este firesc ca 
un raport întocmit de Comisie să se concentreze mai curând asupra propriilor activități, decât 
asupra acelora ale celorlalte instituții. Cu toate acestea, dată fiind contribuția și implicarea 
serviciilor Comisiei în activitatea Comisiei pentru petiții, era rezonabil să ne așteptăm ca 
remarcile referitoare la petiții să fie măcar exacte. Reamintim Comisiei rolul de intermediar 
care facilitează stabilirea unor contacte directe cu autoritățile din statele membre pe care îl 
joacă Comisia pentru petiții, așa cum s-a dovedit recent în cazul privind gestionarea deșeurilor 
în Campania, când serviciile au fost în măsură să dialogheze direct și deschis cu autoritățile 
naționale și regionale în cursul reuniunilor comisiei.
                                               
1 Ibidem, p. 247.
2 Ibidem, p. 140.
3 Ibidem, p. 144.
4 Ibidem, p. 153.
5 COM(2009) 313
6 PE418.136
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Portaluri internet 
Comisia pentru petiții a cerut în mod repetat Comisiei să semnaleze diferitele mecanisme de 
contestație aflate la dispoziția cetățenilor, care ar putea să ia forma unui portal UE comun sau 
s-ar putea concretiza printr-un ghișeu online unic, destinat să acorde asistență cetățenilor1, 
inclusiv în ultimul său aviz întocmit pentru Comisia pentru afaceri juridice privind cel de al 
25-lea raport anual referitor la monitorizarea aplicării legislației comunitare.

În răspunsul său, Comisia s-a referit la un anunț din luna mai 2008, referitor la un plan de 
acțiune destinat să raționalizeze un număr de nouă servicii existente de asistență publică care 
pot oferi informații de bază referitoare la drepturile UE, consiliere individuală în legătură cu 
unele aspecte specifice și asistență neoficială în ceea ce privește soluționarea problemelor. 
Portalul va oferi și legături către unele mecanisme de contestație oficiale, pentru situațiile în 
care acestea sunt de preferat sau în care modalitățile neoficiale, mai rapide, dau greș. 
Rezultatele planului de acțiune sunt așteptate la începutul anului 2010. 

Comisia pentru petiții înțelege că Comisia lucrează la acest proiect sub denumirea „Drepturile 
dumneavoastră în UE”. Comisia ar fi apreciat faptul de a fi fost informată despre această 
activitate în curs de  desfășurare și, eventual, dacă i s-ar fi solicitat o contribuție constructivă. 

Transparența și accesul la documente
Comisia pentru petiții a cerut, de asemenea, Comisiei, în mod regulat și repetat, să-i pună la 
dispoziție informații de rutină și clare cu privire la stadiul în care se află procedurile de 
încălcare a dreptului comunitar în cazul cărora există și petiții în curs de soluționare sau, dacă 
nu, să aibă acces la baza de date pertinentă a Comisiei, pe picior de egalitate cu Consiliul2. Ea 
a solicitat, de asemenea, în mod frecvent documente pe care serviciile i le-au refuzat, din 
motive care încalcă cooperarea loială ce ar fi de așteptat să existe între instituții.

Comisia răspunde indicând doar că informațiile referitoare la stadiul în care au ajuns 
procedurile inițiate pentru încălcarea legislației UE sunt publicate regulat pe site-ul Europa. 
„Aceasta este baza de date pe care Comisia o pune la dispoziția celorlalte instituții ale UE sau 
a publicului larg.” Comisia consideră că acest răspuns nu este satisfăcător și își explică poziția 
în raportul său anual: „Având în vedere numărul de cazuri și faptul că este dificil să se 
prevadă în ce ritm progresează un anumit dosar și că niciun instrument de căutare nu ar 
permite identificarea unei proceduri de încălcare a dreptului comunitar, monitorizarea lunară a 
acestei baze de date ar însemna o pierdere inutilă de timp și resurse umane. Prin urmare, 
trebuie luate măsuri suplimentare pentru ca progresele înregistrate în procedurile de încălcare 
relevante pentru petiție să fie semnalate în mod automat Comisiei pentru petiții de către 
Comisia Europeană”3. Solicitarea adresată Comisiei de a furniza informații referitoare la 
mersul cauzelor de încălcare a legislației UE în legătură cu care există petiții în curs de 
soluționare este, în consecință, reiterată și exprimată cu mai multă fermitate la alineatul (3) 
litera (e) punctul (5) din Acordul-cadru dintre Parlamentul European și Comisie4. 

                                               
1 (2008/2337(INI))
2 Ibidem
3 A7-0186/2010, p. 21
4 „Comisia va pune la dispoziţia Parlamentului rezumatele referitoare la toate procedurile privind încălcarea 
dreptului Uniunii pe baza scrisorii de punere în întârziere, inclusiv, la cererea Parlamentului, de la caz la caz şi 
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Comisia pentru petiții sprijină avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind necesitatea unui 
„cod de procedură” sub forma unui regulament al Uniunii de stabilire a diferitelor aspecte ale 
procedurii de încălcare a legislației UE, incluzând comunicările, termenele, dreptul la audiere 
și accesul la dosare.

EU Pilot
În cel de al 25-lea Raport anual al său referitor la aplicarea legislației comunitare, Comisia a 
anunțat lansarea unui nou instrument, „EU PILOT pentru a oferi răspunsuri mai rapide și mai 
bune la întrebări și soluții privind problemele rezultate din aplicarea dreptului comunitar și 
care necesită confirmarea poziției de fapt sau de drept a unui stat membru.” Comisia pentru 
petiții ia act de „Raportul de evaluare a EU Pilot”1. Ea salută intenția Comisiei de a îndrepta 
nerespectarea legislației UE într-un stadiu timpuriu, ori de câte ori este posibil fără a mai fi 
nevoie să recurgă la proceduri inițiate pentru încălcarea ei2, pe care o consideră, în general, 
pozitivă, în măsura în care dreptul legitim al cetățenilor, societăților comerciale și al societății 
civile la susținerea cauzei lor în fața unui for neutru nu este scurt-circuitat cerându-li-se 
statelor membre să răspundă reclamațiilor în primă instanță. Este, de asemenea, de sperat că 
găsirea unei soluții rapide în cauzele de încălcare a legislației UE nu va împiedica evaluarea
integrală și obiectivă a fiecărui caz în parte. 

Comisia dă glas anumitor temeri generate de o oarecare confuzie care persistă în ceea ce 
privește soluționarea reclamațiilor și a anchetelor de către Comisie. În scrisoarea sa adresată 
Comisiei pentru afaceri juridice, în care sunt furnizate informații suplimentare privind 
evaluarea proiectului EU Pilot3, Comisia menționează un număr total de 876 dosare supuse 
UE Pilot, dintre care 664 (76%) reprezintă reclamații și anchete provenind de la cele 15 state 
membre participante. Mai jos, în aceeași scrisoare, ea afirmă că, în medie, doar puțin peste 
25% din volumul de noi anchete și reclamații sunt procesate cu ajutorul UE Pilot. Luând în 
considerație faptul că cele 15 state membre care participă la UE Pilot reprezintă aproximativ 
65% din populația UE, se pare că ne aflăm în fața unei discrepanțe inexplicabile. Mai mult, 
aceeași scrisoare se referă la 1741 de noi dosare cuprinzând anchete și reclamații provenind 
de la aceleași 15 state membre, înregistrate într-o nouă bază de date, denumită CHAP (Case 
Handling/Accueil Plaignants) în cursul perioadei scurse între octombrie 2009 și aprilie 2010. 
Comisia cere Comisiei să clarifice în termeni accesibili pentru cetățeni în ce mod sunt 
înregistrate și analizate anchetele și reclamațiile în cadrul diferitelor circuite și pe baza căror 
criterii. De asemenea, ar dori să fie informată cu privire la câte dintre acestea sunt legate de 
petiții.

Comisia pentru petiții ia act, cu interes, de tendința ca mediul înconjurător să devină 
principalul subiect al întrebărilor, reclamațiilor și petițiilor. Constatările Comisiei sunt în 
concordanță cu temerile asupra cărora a fost atrasă atenția Comisiei pentru petiții, în special 
cu cele legate de Directiva privind habitatele4, Directiva-cadru privind deșeurile5, Directiva 

                                                                                                                                                  
cu respectarea normelor de confidenţialitate, informaţii referitoare la aspectele vizate de procedura privind 
încălcarea dreptului Uniunii.”
1 COM(2010) 70 final
2 Ibidem, p. 1
3 Ares(2010) 291478
4 92/43/CEE
5 2008/98/EC
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privind depozitele de deșeuri1 și Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului2. 
Comisia pentru petiții încurajează Comisia să adopte o atitudine proactivă în ceea ce privește 
asigurarea conformității cu aceste directive, în legătură cu care există numeroase petiții 
pendinte. 

Raportul Comisiei pune în evidență situația din Campania, legată de criza deșeurilor, care a 
constituit obiectul unei misiuni de informare a Comisiei pentru petiții, urmată de un raport. 
Comisia ar dori pur și simplu să remarce că Comisia ar trebui să fie mai explicită în ceea ce 
privește învățămintele pe care le-a tras prin cunoașterea și conștientizarea dificultăților legate 
de aplicarea Directivei privind deșeurile în mai multe state membre, întrucât acesta pare a fi 
un aspect recurent căruia Comisia și statele membre trebuie să-i acorde o mai mare prioritate.

                                               
1 1999/31/EC
2 2003/35/EC


