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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по петиции приканва водещата комисия по правни въпроси да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че „правото да се отправя петиция до Европейския парламент“ е просто 
символично средство, което дава погрешна представа за демократична легитимност 
на идеята за „европейското гражданство“ и така също на по същество 
недемократичните и безотговорни институции на Европейския съюз и в тази връзка 
утвърждава, че информационните кампании, проведени на национално равнище и 
на равнище на ЕС за сферата на дейност на ЕС са неоправдана пропаганда за едно 
засилващо се непопулярно мнение за европейския проект;

2. заявява отново своето предишно искане на комисията по петиции да се предоставя 
ясна информация относно достигнатите етапи при производствата за нарушение във 
връзка с въпроси, по които има петиции в процес на разглеждане;

3. призовава Европейската комисия да признае, че настоящият обем на петициите се 
отразява зле едновременно на законодателството на ЕС и на неговото прилагане;

4. отбелязва, че в светлината на текущото икономическо състояние и значителните 
разходи за нормативната уредба на ЕС има остра нужда от съществено окастряне на 
достиженията на правото на ЕО, особено в областта на заетостта;

5. изтъква, че гражданите, бизнесът и други заинтересовани страни очакват опростена 
и предвидима регулаторна рамка; отбелязва следователно нуждата от намаляване на 
бюрокрацията и административната тежест и призовава Европейската комисия да 
посочи законодателните актове, при които разходите за нормативната уредба могат 
да се съкратят;

6. отбелязва, че държавите членки са задължени да транспонират 131 директиви през 
2011 г.; изтъква, че за националните администрации, които вече са под натиск, е все 
по-трудно да поддържат темпото при транспонирането на голям брой 
законодателни актове на ЕС; отбелязва, че ние създаваме ново законодателство в ЕС 
по-бързо отколкото можем да го прочетем, осмислим или приложим;

7. изисква подробна оценка на действителните ползи и разходи от механизмите за 
подаване на жалби;

8. изразява съжаление относно упоритостта и нежеланието едновременно на 
Европейската комисия и правителствата на държавите членки, например по 
отношение на случая с правата на собственост в Испания, където на европейски 
граждани от много държави са отказвани основни права на собственост и на 
сключване на договор. Този въпрос е повдиган многократно в комисията по 
петиции в последните поне петнадесет години, но въпреки това нито Европейската 
комисия, нито испанското правителство предприеха ефективни действия или 
предоставиха обезщетение.


