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JAVASLATOK

A Petíciós Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. dicsérően szól a SOLVIT munkájáról és különösen az általa megoldott ügyek 
számarányáról, amely továbbra is magas (83%), annak ellenére, hogy a munkaterhelés 
2008-ban 22%-al, azaz 1000 esetre nőtt, és hogy néhány SOLVIT-központban nincs 
elegendő munkatárs;

2. örömmel veszi tudomásul, hogy a SOLVIT tevékenysége 2008-ban megközelítőleg 32,6 
millió eurónyi költségmegtakarítást eredményezett az európai polgárok és társaságok 
számára;

3. emlékeztet arra, hogy a Parlament Petíciós Bizottsága saját eljárásával párhuzamosan a 
SOLVIT-hoz is átirányítja a petíciók benyújtóit abban az esetben, ha úgy véli, hogy a 
SOLVIT-on keresztül gyorsabban meg lehet oldani az ügyet;

4. emlékeztet arra, hogy a SOLVIT nem uniós szerv, és nincs hivatalos hatásköre arra, hogy 
az uniós jog kapcsán ítélkezzen; a SOLVIT a nemzeti kormányok által felállított önkéntes 
együttműködési hálózat, amelynek célja, hogy nem hivatalos megoldást nyújtson a 
polgárok és a vállalkozások számára a belső piaci jogszabályok helytelen hatósági 
alkalmazásából fakadó problémákra;

5. rámutat, hogy a SOLVIT 2008-as éves jelentése szerint a SOLVIT-hoz nagy mennyiségű, 
nem az ő hatáskörébe tartozó megkeresés érkezik, ami lassítja a SOLVIT-panaszok 
kezelését a SOLVIT-irodákban;

6. javasolja, hogy az EU-s jogszabályok helytelen alkalmazásával kapcsolatos, számára túl 
bonyolult kérdéseket a SOLVIT irányítsa át az Európai Bizottsághoz, illetve adott esetben 
az Európai Parlament Petíciós Bizottságához;

7. emlékeztet arra, hogy a Parlament a petíciókat nyílt és átlátható módon, az illetékes 
jogalkotási bizottságok, az Európai Bizottság és a tagállamok illetékes hatóságainak 
szoros bevonásával kezeli;

8.  úgy véli, hogy a petíciók benyújtásának lehetősége hozzájárul a jobb jogalkotás 
folyamatához; emlékeztet arra, hogy a Lisszaboni Szerződés hatályba lépését követően a 
Parlament hatásköre az uniós jogszabályok kidolgozását, átdolgozását és javítását illetően 
jelentősen növekedni fog;

9. emlékeztet arra, hogy a Parlament nemrég kapott egy, a SOLVIT-ra vonatkozó panaszt, 
amelyben a panaszos a SOLVIT-tól kapott információ megfelelőségét és a SOLVIT-
eljárás eredményét vonta kétségbe; hangsúlyozza, hogy a 2008-as éves jelentés által
lefedett időszak során ez volt az egyetlen panasz;

10. megjegyzi, hogy a SOLVIT-honlapon nincs a Parlament Petíciós Bizottságának 
honlapjára mutató hivatkozás; kéri a SOLVIT-ot, hogy tegyék fel a honlapra ezt a 
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hivatkozást, hogy a polgárok tudatában legyenek azon joguknak, hogy politikai és 
jogalkotási eljárásokon keresztüli nem-jogorvoslati megoldások elérése érdekében a 
Parlamenthez is fordulhatnak.


