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SUGESTII

Comisia pentru petiţii recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, competentă în fond, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. ia act că rezumatul Comisiei referitor la monitorizarea aplicării dreptului comunitar 
accentuează în mai mare măsură transpunerea decât însăşi aplicarea. Cere Comisiei să 
recunoască în mod corespunzător rolul petiţiilor în monitorizarea punerii concrete în 
aplicare a dreptului comunitar; petiţiilor sunt, de cele mai multe ori, primele indicii 
conform cărora, dincolo de transpunere, statele membre au rămas în urmă cu 
implementarea măsurilor juridice;

2. salută ghişeul unic pe cale de înfiinţare pentru cetăţenii în căutare de consiliere, recurează 
sau formulează plângeri prin intermediul portalului „Drepturile tale în UE”. Includerea 
larg mediatizatei Iniţiative cetăţeneşti (articolul 11 alineatul (4) din TUE) pe lista 
instrumentelor destinate promovării participării cetăţenilor a condus la creşterea 
exponenţială a nevoii de explicaţii şi orientare. Parlamentul European ar dori să fie 
implicat în dezvoltarea acestui portal, pentru a asigura coerenţa cu propriile sale planuri în 
ceea ce priveşte o mai bună orientare oferită cetăţenilor;

3. consideră că cetăţenii UE trebuie să se aştepte la acelaşi nivel de transparenţă din partea 
Comisiei, fie că înaintează o plângere oficială sau îşi exercită dreptul de petiţionare în 
conformitate cu dispoziţiile tratatului; solicită, în consecinţă, ca la dispoziţia Comisiei sale 
pentru petiţii să fie puse informaţii clare cu privire la stadiul procedurilor iniţiate pentru 
încălcarea dreptului comunitar care fac totodată obiectul unei petiţii în curs de soluţionare. 
De asemenea, solicită Comisiei să precizeze Comisiei pentru petiţii şi publicului larg care 
sunt demersurile necesare pentru depunerea unei cereri de informaţii sau a unei plângeri;

4. aprobă măsurile planificate de Comisie pentru anul 2009 şi ulterior pentru a asigura că 
statele membre respectă, în special, legislaţia în materie de deşeuri şi cere să fie asociat 
procesului în cazurile în care există petiţii în curs de soluţionare, mai ales dacă acestea 
provin din Campania.


