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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. подчертава, че правото на петиция до Европейския парламент е един от основните 
стълбове на европейското гражданство, тъй като предоставя инструменти за 
повишаване на участието на обществеността в процеса на вземане на решения на 
Европейския съюз, и с оглед на това подчертава значението на комисията по 
петиции в ролята ѝ на действителна връзка между гражданите, Парламента и 
Комисията;

2. призовава Европейската комисия да признае ролята на петициите за наблюдението 
на прилагането на правото на Европейския съюз и посочва, че петициите са едни от 
първите показатели за проблеми, свързани с лошото прилагане на 
законодателството на ЕС;

3. заявява отново своето предишно искане на комисията по петиции да се предоставя 
ясна информация относно достигнатите етапи при производствата за установяване 
на неизпълнение на задължения от държава членка във връзка с въпроси, по които 
има петиции в процес на разглеждане;

4. подчертава значителния брой петиции, получени по въпроси, свързани с 
икономическата и социалната криза и мерките за бюджетни ограничения, които 
рискуват да подкопаят социалните права на гражданите, и припомня, че Европа 
трябва да постави на първо място гражданите и да работи за тяхното благоденствие;

5. счита, че с оглед на настоящата икономическа ситуация, законодателството на ЕС 
трябва да бъде още по-ефективно и ефикасно, така че да носи ползи при минимални 
разходи и при пълно отчитане на принципите на субсидиарност и 
пропорционалност;

6. подчертава, че поради лошото управление на публичния сектор тежестта върху 
гражданите непрекъснато се увеличава; във връзка с това настоятелно призовава 
Комисията и държавите членки да положат повече усилия в тази област с цел 
подобряване на управлението на този сектор и намаляване на разходите;

7. изтъква, че гражданите, предприятията и другите заинтересовани страни очакват 
опростена и предвидима регулаторна рамка; посочва, че прекомерното регулиране 
нарушава конкурентоспособността и забавя растежа на икономиката; във връзка с 
това отбелязва нуждата от намаляване на бюрокрацията и административната 
тежест и призовава Европейската комисия да посочи законодателните актове, при 
които разходите за нормативната уредба могат да се съкратят;

8. настоятелно призовава държавите членки да избягват излишни административни 
изисквания и тежести за предприятията; във връзка с това държавите членки следва 
ясно да определят задължителните разпоредби на правото на ЕС и мерките за 
тяхното изпълнение, предложени от парламентите на национално равнище, наред с 
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разяснения по отношение на създаването на допълнителни (извън посочените в 
правото на ЕС) разпоредби;

9. счита, че държавите членки, когато транспонират законодателството на ЕС в 
националната система трябва или да транспонират точно в количествено отношение 
разпоредбите на директивата, или да разяснят защо смятат, че е необходимо 
разпоредбите, които трябва да се транспонират, да се разширят повече, отколкото се 
изисква от определените минимални изисквания на законодателството на ЕС;

10. посочва, че един от основните проблеми, пред които са изправени държавите 
членки са формалните правни изисквания на етапите на изготвяне, 
законотворчество, планиране или приемане на законодателни актове; отбелязва, че 
процесът на транспониране на правото на ЕС може да се протака още повече, ако по 
време на тези етапи се промени съставът на правителството; освен това проблеми 
възникват и поради липсата на координация и сътрудничество между службите на 
административни институции, отговарящи за транспонирането на разпоредбите на 
директивите;

11. изисква подробна оценка на действителните ползи и разходи от механизмите за 
подаване на жалби (EU Pilot, Solvit и т.н.);

12. подчертава, че първоначалната експериментална фаза на „EU Pilot“ вече завърши, 
понастоящем това е добре проверен метод на работа, който дава на Комисията, 
държавите членки – участващи в проекта, както и на гражданите възможност за 
постигане на необходимите резултати; отбелязва, че липсата на участие на 
жалбоподателите в „EU Pilot“ и на публичен достъп до документите в рамките на 
„EU Pilot“ се разглежда като основен проблем на този инструмент – по тази причина 
следва чрез правно обвързващи мерки да се приемат ясни правила за участието на 
жалбоподателите;

13. настоятелно призовава за подобряване на сътрудничеството по проекта „EU Pilot“ и 
неговата ефективност, на първо място, с цел по-стриктно спазване на договорените 
предварителни условия и подобряване на качеството на поставяните от Комисията 
въпроси и даваните от държавите членки отговори;

14. настоятелно призовава Комисията да помогне на компетентните национални 
институции да осигурят подходящо транспониране и прилагане на правилата на ЕС, 
и да определи основните рискови фактори за навременното и съответно прилагане 
на новите (или частично изменените) законодателни актове, както и да препоръча 
какви фактори за намаляване на риска трябва да бъдат предвидени в плановете за 
изпълнение; също така и да обърне повече внимание на подобряването на 
общуването между двустранните национални администрации и Комисията, както и 
на други форми на подкрепа за държавите членки;

15. призовава Комисията да осигури обществен достъп до информация относно 
производствата за установяване на неизпълнение на задължения посредством лесна 
за ползване база данни, която да предоставя цялостна информация за нарушенията, 
свързани с конкретни законодателни актове на ЕС или с дадена държава членка;



PA\1005562BG.doc 5/5 PE513.298v03-00

BG

16. счита, че Комисията следва да предложи регламент относно правилата за 
предварително производство за установяване на неизпълнение на задължения и за 
производството за установяване на неизпълнение на задължения; разработването на 
тези правила следва да премине през процес на допитване преди законодателната 
процедура за вземане на решение;

17. обръща внимание на постоянно намаляващия брой на производствата за 
установяване на неизпълнение на задължения; оценява факта, че държавите членки 
полагат големи усилия за премахване на нарушенията, без да се стига до съдебен 
процес.


