
PA\897391BG.doc PE486.110v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

2012/2024(INI)

2.4.2012

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по петиции

на вниманието на комисията по правни въпроси

относно административно-процесуалното право на Европейския съюз
(2012/2024(INI))

Докладчик по становище: Margrete Auken

(Инициатива — член 42 от Правилника за дейността)



PE486.110v01-00 2/4 PA\897391BG.doc

BG

PA_NonLeg_art42



PA\897391BG.doc 3/4 PE486.110v01-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по петиции приканва водещата комисия по правни въпроси: 

– да включи следните предложения в предложението за резолюция, което ще приеме:

1. приветства заключенията на работната група по въпросите на административното 
право в ЕС към комисията по правни въпроси;

2. счита, че с развитието на правомощията на Европейския съюз гражданите се 
сблъскват все по-често директно с администрацията на Съюза, без винаги да имат 
съответните процедурни права, които биха могли да упражнят насреща;

3. отбелязва, че с влизането в сила на Договора от Лисабон правото на добра 
администрация е основно право на гражданите и административните процедури, 
които нямат задължителен характер и могат да бъдат изменяни едностранно от 
съответната институция, не могат в достатъчна степен да защитят правото на 
личността на добра администрация;

4. призовава Комисията да предвиди регламент въз основа на член 298 от ДФЕС, 
който да определя стандарти за минимално качество и процедурни гаранции, които 
да се прилагат хоризонтално към всички администрации в Европейския съюз; този 
общ законодателен акт следва да се ограничи до пряката администрация на ЕС 
съгласно член 298 от ДФЕС;

5. призовава Комисията да гарантира правото на добра администрация чрез открита, 
ефективна и независима европейска администрация, като правото на добра 
администрация според член 41 от Хартата на основните права се разбира като 
правото на всеки засягащите го въпроси да бъдат разглеждани безпристрастно, 
справедливо и в разумен срок;

6. отбелязва, че общите принципи на бъдещия регламент за европейската 
администрация могат да включват принципа на равенство и принципите на 
безпристрастност и независимост, като в същото време следва да се включи 
разпоредба, която да гарантира справедливостта и законните очаквания, 
законосъобразността и правната сигурност, както и принципите на 
пропорционалност и откритост; 

7. счита, че въвеждането на принципа на обслужване, при който администрацията се 
стреми да насочва и да помага на гражданите, като избягва ненужно тромави 
процедури и по този начин спестява време и усилия както на гражданите, така и на 
служителите, би бил от полза и за гражданите, и за администрацията по отношение 
на подобрено обслужване и повишена ефективност;

8. призовава Комисията да въведе подходяща административна разпоредба за 
процедурата, приложима по силата на сега действащия Регламент (ЕО) № 1049/2001 
относно публичния достъп до документи на институциите на ЕС, приет въз основа 
на член 15 от ДФЕС; по същия начин, следва да са налице разпоредби във връзка с 
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процедурата, приложима при обработката на лични данни по силата на 
Регламент (ЕО) № 45/2001, установяващ правила относно защитата на лицата по 
отношение на обработката на лични данни и приет въз основа на член 16 от ДФЕС;

9. счита, че общите правила са необходими, за да се гарантират процесуалните права 
— например правото да бъдат информирани и правото да бъдат изслушани — на 
физически или юридически лица, когато се взема решение по въпрос, по който те 
могат да бъдат разглеждани като страна и който предполага правни последици за 
съответния субект, както и правото на достъп до собственото досие;

10. призовава Комисията да въведе конкретна административна разпоредба относно 
процедурата за нарушение, въз основа на член 258 от ДФЕС, за да се предотврати 
всякаква възможност за злоупотреба с власт и вземане на своеволни решения; 
изисква да бъде предоставена ясна информация на комисията по петиции относно 
достигнатите етапи от процедурите за нарушение, попадащи в обхвата на една 
отворена петиция, с цел да се гарантира парламентарен контрол върху основното 
право на отправяне на петиции до Европейския парламент;

11. отбелязва, че Правилникът за длъжностните лица определя общи правила за 
конфликт на интереси по отношение на случаите, когато служител трябва да 
информира своите началници и т.н., но те би трябвало да бъдат допълнени с 
правила, които уреждат последиците, например възможността за отмяна на 
решенията, взети в нарушение на правилата за конфликт на интереси;

12. счита, че гражданите на ЕС следва да очакват високо ниво на прозрачност от страна 
на Комисията, независимо дали подават официална жалба или упражняват правото 
си на петиция съгласно Договора.


