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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по петиции приканва водещата комисия по вътрешния пазар и защита на 
потребителите да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. приветства извършените от SOLVIT дейности, в частност процента на разрешени 
случаи, който запази висока стойност (83%) въпреки повишената натовареност през 
2008 г. (нараснала с 22% – до 1 000 случая) и въпреки факта, че някои центрове 
SOLVIT са изправени пред проблеми, свързани с персонала;

2. отбелязва със задоволство, че дейностите на SOLVIT са довели до икономии на 
разходи за европейските граждани и предприятия, които се изчисляват на 32,6 млн. 
евро през 2008 г.;

3. отбелязва, че комисията по петиции на Парламента, успоредно със своята 
собствена процедура, пренасочва вносителите на петиции към SOLVIT, когато 
счете, че посредством тази мрежа може да се намерят по-бързи решения на отделни 
случаи;

4. припомня, че SOLVIT не е орган на ЕС с официални правомощия да се произнася 
във връзка със законодателството на ЕС, а мрежа за доброволно сътрудничество, 
установена между националните администрации, за да решава по неформален начин 
проблеми, възникващи за граждани и предприятия в резултат на неправилното 
прилагане на законодателство в областта на вътрешния пазар от страна на 
публичните органи;

5. отбелязва, че в годишния доклад на SOLVIT за 2008 г. се посочва, че SOLVIT 
привлича значителен брой случаи, които излизат извън областите на действие на 
мрежата, което води до забавяне на обработката на жалби от нейната 
компетентност в съответните центрове;

6. насърчава SOLVIT да отнася случаи на неправилно прилагане на законодателството 
на ЕС, чието разрешаване е твърде сложно за нея, не само до Европейската комисия, 
но и, по целесъобразност, до комисията по петиции на Парламента;

7. припомня, че петициите се разглеждат по открит и прозрачен начин в тясно 
сътрудничество с компетентните законодателни комисии, Европейската комисия и 
различните органи в държавите-членки;

8. счита, че процесът на внасяне и разглеждане на петиции може да допринесе за по-
доброто законотворчество; припомня, че след влизането в сила на Договора от 
Лисабон, правомощията на Парламента за активно и пряко оформяне, 
преразглеждане и усъвършенстване на законодателството на ЕС ще нараснат 
значително;

9. отбелязва, че неотдавна Парламентът получи жалба срещу SOLVIT, в която се 
твърди, че жалбоподателите оспорват предоставената им информация и че са 



PE430.779v01-00 4/4 PA\797200BG.doc

BG

несъгласни с изхода от съответната SOLVIT процедура; изтъква, че това е 
единствената жалба, получена във връзка с периода, обхванат от годишния доклад 
за 2008 г.;

10. отбелязва, че на уебсайта на SOLVIT няма линк към комисията по петиции на 
Парламента;  изисква от SOLVIT да добави такъв линк, така че гражданите да 
бъдат информирани относно правото си да внасят петиции в Парламента като 
средство за получаване на извънсъдебна правна защита и на решения посредством 
политическия и законодателния процес.


