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SUGESTII

Comisia pentru petiții recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. își exprimă aprecierea cu privire la activitatea desfășurată de SOLVIT, mai ales în ceea ce 
privește rata de rezolvare a cazurilor, care a rămas ridicată (83%), deși în 2008 numărul 
de cazuri a crescut (cu 22% la 1 000 de cazuri) și în pofida faptului că unele centre 
SOLVIT înregistrează probleme de personal;  

2. constată cu satisfacție că activitățile SOLVIT au avut ca rezultat reducerea cheltuielilor 
cetățenilor și mediilor de afaceri europene, reducere estimată la 32,6 milioane EUR în 
2008;

3. reamintește că Comisia pentru petiții a Parlamentului, în paralel cu propria sa procedură, 
transmite petiții către SOLVIT atunci când consideră că se poate ajunge mai rapid la o 
soluție în cazuri individuale prin intermediul SOLVIT ;

4. reamintește că SOLVIT nu este un organism UE cu puteri formale de a se pronunța cu 
privire la legislația UE, ci este o rețea de cooperare voluntară, înființată de administrațiile 
naționale, pentru a rezolva într-o manieră informală problemele cetățenilor și ale mediilor 
de afaceri ce decurg din aplicarea greșită a prevederilor legislative privind piața internă, 
de către autoritățile publice;

5. constată că în Raportul anual SOLVIT pentru 2008 se afirmă că SOLVIT atrage un 
număr mare de cazuri care nu țin de competența sa, fapt care conduce la încetinirea 
analizării plângerilor SOLVIT în centrele SOLVIT;

6. încurajează SOLVIT să transmită cazurile de aplicare greșită ale legislației UE care sunt 
prea complexe pentru a fi rezolvate de SOLVIT nu numai Comisiei Europene, ci și 
Comisiei pentru petiții a Parlamentului European, acolo unde este cazul;

7. reamintește că petițiile sunt tratate într-o manieră deschisă și transparentă, în strânsă 
colaborare cu comisiile legislative competente, cu Comisia Europeană și cu diferitele 
autorități din statele membre;

8. consideră că procesul de petiționare poate contribui pozitiv la un proces de legiferare mai 
bun;  reamintește că, în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, va crește 
semnificativ puterea Parlamentului de a modela, revizui și îmbunătăți legislația UE într-
un mod activ și direct;

9. ia act de faptul că Parlamentul a primit recent o plângere privind SOLVIT în care se 
afirma că persoanele care au făcut plângerea contestau informațiile care le-au fost 
furnizate și nu erau de acord cu rezultatul unei proceduri a SOLVIT; subliniază faptul că 
aceasta este singura plângere primită pentru perioada cuprinsă în raportul anual pentru 
2008;



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

RO

10. constată că pe pagina de internet a Solvit nu există niciun link către Comisia pentru 
petiții; solicită SOLVIT să adauge un astfel de link, pentru ca cetățenii să fie informați de 
dreptul lor de a adresa petiții Parlamentului European, acesta constituind un mijloc de a 
obține remedii și soluții nejuridice pentru problemele ridicate de cetățenii Uniunii prin 
procesul politic și legislativ.


