
PR\866499BG.doc PE462.845v03-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

2010/2295(INI)

5.5.2011

ПРОЕКТОДОКЛАД
относно разискванията на комисията по петиции през 2010 г.
(2010/2295(INI))

Комисия по петиции

Докладчик: Willy Meyer



PE462.845v03-00 2/22 PR\866499BG.doc

BG

PR_INI_AnnPETI

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ.......... 3

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ ........................................................................... 10



PR\866499BG.doc 3/22 PE462.845v03-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно разискванията на комисията по петиции през 2010 г.
(2010/2295(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид предишните си резолюции относно разискванията на 
комисията по петиции,

– като взе предвид член 24 и член 227 от Договора за  функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид членове 10 и 11 от Договора за Европейския съюз,

– като взе предвид член 48 и член 202, параграф 8 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по петиции (A7-0000/2011),

A. като има предвид значението на процеса на внасяне и разглеждане на 
петиции и специфичните правомощия, които дават възможност на 
компетентната комисия да търси решения и обяснения на проблемите на 
гражданите на Съюза, които подават петиции до Парламента;

Б. като има предвид, че участието на гражданите в процеса на вземане на 
решения на равнище Европейски съюз  е необходимо да нарасне, за да се 
утвърдят неговата легитимност и отчетност,

В. като има предвид, че гражданите на Съюза се представляват пряко от 
Парламента и че правото да отправят петиция им дава средства да се 
обръщат към своите представители винаги, когато считат, че правата им са 
нарушени,

Г. като има предвид, че влизането в сила на европейското законодателство има 
пряко въздействие върху гражданите и постоянно пребиваващите в Съюза и 
че те са в най-добра позиция да оценят неговата ефективност и недостатъци 
и да сигнализират за оставащите пропуски, които е необходимо да бъдат 
запълнени, за да се гарантира по-доброто прилагане на законодателството на  
Съюза от различните държави-членки,

Д. като има предвид, че Парламентът има задължението, чрез своята комисия 
по петиции, да проучва подобни проблеми и да предлага на гражданите най-
добрите решения и че за тази цел комисията по петиции укрепва своето 
сътрудничество с Европейската комисия, Европейския омбудсман, други 
парламентарни комисии, европейски организации, агенции и мрежи, както и  
с държавите-членки,

Е. като има предвид при все това, че редица държави-членки продължават да се 
въздържат от активно сътрудничество с компетентната комисия, по-
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специално като не присъстват на заседанията на комисията или не отговарят 
на изпратените писма; като има предвид, че това поведение показва липсата 
на лоялно сътрудничество с институцията,

Ж. като признава при все това, че редица държави-членки оказват 
сътрудничество на добро равнище и са съпричастни към усилието на 
Парламента да отговори на безпокойствата, които гражданите изразяват чрез 
процедурата на внасяне на петиции,

З. като признава приноса към процедурата на разглеждане на петиции на 
службите на Комисията, които предоставят редовно предварителни оценки 
относно голям брой получени петиции,

И. като има предвид, че поради степента на специализация на петициите, както 
и на разнообразието на разглежданите теми, е необходимо да се укрепи 
сътрудничеството с останалите парламентарни комисии, когато тяхното 
становище е необходимо за правилната обработка на петициите,

Й. като има предвид, че Парламентът е получил по-малко петиции през 2010 г. 
в сравнение с 2009 г. (съответно 1 655 и 1924 петиции, което съставлява спад 
от 14%),

K. като има предвид, че доброто сътрудничество, установено с компетентните 
служби на Парламента позволи през 2010 г. да се избегне регистрирането на 
91 жалби (4,7%), представени от гражданите, тъй като те не съответстваха на 
необходимите условия, за да бъдат считани за петиции, съгласно 
препоръките в годишния доклад за 2009 г. относно нерегистрирането на 
петиции, които не съответстват на необходимите условия, 

Л. като има предвид, че броят на недопустимите петиции, внесени през 2010 г. 
(40%), показва, че е уместно да се продължат усилията за по-добро 
информиране на гражданите във връзка с правомощията на комисията по 
петиции и функциите на различните институции на Съюза,

М. като има  предвид, че процедурата на внасяне и разглеждане на петиции 
може да допълва други европейски инструменти, предоставени на 
гражданите, по-специално възможността за подаване на жалби до 
Европейския омбудсман или Комисията,

Н. като има предвид, че гражданите имат право на бързи правни средства на 
обжалване с цел предлагането на решения и че Парламентът многократно е 
отправял искания към Комисията да използва прерогативите си като пазител 
на Договора и да предприеме действия срещу нарушаването на европейското 
законодателство, за което сигнализират вносителите на петиции, особено 
когато въвеждането на законодателството на ЕС на национално равнище 
води до неговото нарушаване,
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O. като има предвид, че редица петиции продължават да предизвикват 
загриженост по отношение на въвеждането в националното законодателство 
и прилагането на европейското законодателство в областта на околната 
среда и вътрешния пазар;   като има предвид предишните призиви, 
отправени от комисията по петиции към Комисията, за засилване и по-
голяма ефикасност на проверките в тази област,

П. като има предвид, че, въпреки че Комисията може изцяло да провери 
съответствието с правото на ЕС едва когато националните органи вземат 
окончателно решение, е важно, особено във връзка с въпросите, отнасящи се 
до околната среда, да се провери в най-кратки срокове дали местните, 
регионалните и националните органи правилно прилагат всички съответни 
процедурни изисквания, предвидени от законодателството на Съюза, по-
специално в областта на околната среда, включително принципа на  
предпазливост,

Р. като има предвид, че е важно да се предотвратят по-нататъшни безвъзвратни 
загуби на биологично разнообразие, особено в определените по „Натура 
2000” територии, и като има предвид ангажимента на държавите-членки да 
гарантират защитата на специалните защитени зони съгласно Директивата за 
местообитанията (92/43/ЕИО) и Директивата за птиците (79/409 EИО),

С. като има предвид, че петициите отразяват въздействието на европейското 
законодателство върху ежедневието на гражданите на Съюза и като има 
предвид необходимостта да се предприемат всички нужни мерки, за да се 
консолидира напредъка, постигнат в засилването на правата на европейските 
граждани,

Т. като има предвид, че в предишния доклад относно дейността си и в 
становището си относно годишния доклад на Комисията във връзка с 
контрола при прилагането на законодателството на Съюза, комисията по 
петиции поиска да бъде информирана редовно относно етапите, на които се 
намират процедурите за нарушения, които разглеждат въпроси, засегнати в 
петиции,

У. като има предвид препоръките, формулирани от комисията по петиции 
вследствие на проучвателните посещения, извършени в Huelva (Испания), 
Кампания (Италия) и Vorarlberg (Австрия) относно преработката на 
токсичните и градските отпадъци, както относно транспонирането в 
националното законодателство на директивата относно оценката на 
въздействието върху околната среда,

1. изразява надежда, че Парламентът и комисията по петиции ще бъдат 
приобщени отблизо към развитието на гражданската инициатива, така че 
преследваните цели да бъдат напълно постигнати и да се гарантира засилена 
прозрачност в процеса на вземане на решения на равнище Съюз, като се 
позволи на гражданите да отправят предложения за подобрения, промени 
или добавки в законодателството на Съюза;
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2. привлича вниманието към резолюцията относно гражданската инициатива, 
нов инструмент за участие на гражданите на Съюза;

3. подчертава, че Парламентът получава петиции, свързани с кампании, 
събрали над един милион подписа, което свидетелства за неговия опит в 
отношенията с гражданите; набляга при все това върху необходимостта от 
информиране на гражданите относно разликата, която съществува между 
този вид петиции и бъдещата гражданска инициатива;

4. припомня правно обвързващия характер, който Хартата на основните права 
на Европейския съюз придоби при влизането в сила на Договора от Лисабон, 
и подчертава значимостта на Хартата предвид тласъка, който тя дава на 
ролята на Съюза и на държавите-членки в тази област; надява се, че Хартата 
ще позволи да се подобри разбирането и познаването на гражданите що се 
отнася до основните права;

5. приема за сведение декларацията на Комисията, озаглавена „Стратегия за 
ефективното прилагане на Хартата на основните права на Европейския 
съюз“ и счита, че е необходимо да се въведе, утвърди и укрепи една 
истинска култура на основните права не само в институциите на Съюза, но 
също така в рамките на държавите-членки, по-специално при прилагането на 
правото на Съюза;

6. приветства присъединяването на Съюза към Европейската конвенция за 
правата на човека, като се има предвид, че тя предоставя на Европейския съд 
за правата на човека правомощия, за да разглежда актовете на Съюза;

7. изразява задоволство във връзка с факта, че Комисията обяви 2013 г. за 
Европейска година на гражданството, за да стимулира дебата относно 
европейското гражданство и да информира гражданите на ЕС относно 
техните права;

8. приветства създаването на едно гише за граждани, които търсят информация 
или желаят да подадат обжалване или жалби чрез портала „Вашите права в 
Европейския съюз“; приветства стъпките, поети от Комисията за 
рационализиране на съществуващите служби за подпомагане на 
обществеността, с цел информиране на гражданите за техните права на 
равнище ЕС, и за средствата, с които разполагат, за да подадат жалба в 
случай на нарушение; припомня при все това, че европейските институции 
би следвало да предоставят повече информация и да бъдат по-прозрачни;

9. припомня своята резолюция относно дейността на Европейския омбудсман 
за 2009 г. и приканва Европейския омбудсман да гарантира достъпа до 
информация, както и зачитането на правото на добро управление, 
необходими условия, за да могат гражданите да имат доверие в 
институциите;
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10. отбелязва, че петициите, получени през 2010 г., продължават да са 
съсредоточени върху околната среда, основните права, правосъдието и 
вътрешния пазар; посочва, че от географска гледна точка, повечето петиции 
се отнасят до  Испания (16%), Съюза като цяло (16%) и в по-малка степен, 
Германия, Италия и Румъния;

11. признава значимостта на работата, осъществена от вносителите на 
петициите, с цел опазване на околната среда на Съюза, като се има предвид, 
че голяма част от петициите са свързани с оценка на въздействието върху 
околната среда, с природата, с отпадъчните води, с управлението на 
качеството на водата и защитата на природните ресурси, както и с 
качеството на въздуха и шумовото замърсяване, обработката на отпадъците 
и промишлените емисии;

12. споделя безпокойството, изразено от редица вносители на петиции относно 
пропуска на Европейския съюз да гарантира ефективно прилагане на плана 
за действие за 2010 г. в подкрепа на биоразнообразието; приветства 
съобщението на Комисията относно възможните варианти за визия и цели на 
ЕС по отношение на биологичното разнообразие след 2010 г.,

13. счита, че за да се гарантира правилното прилагане на Директивата за ОВОС, 
Директивата за стратегическа оценка на околната среда, Директивата за 
местообитанията и Директивата за птиците, последните се нуждаят от нови 
по-строги насоки въз основа на препоръките на компетентната комисия на 
Парламента, с която комисията по петиции с готовност ще работи, за да се 
гарантира, че притесненията на гражданите ще бъдат по-добре отразявани в 
бъдещите действия в областта на околната среда;

14. приветства благоприятно съобщението на Комисията относно насоки за по-
добро транспониране и прилагане на Директива 2004/38/ЕО относно правото 
на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да 
пребивават свободно на територията на държавите-членки (COM(2009)313),  
в което се излагат проблеми, за които често сигнализират вносителите на 
петиции, по отношение транспонирането на въпросната директива в 
националното право и нейното прилагане във всекидневния живот на 
гражданите;

15. признава ролята на мрежата SOLVIT, която идентифицира редовно 
проблемите, свързани с прилагането на правилата на вътрешния пазар, за 
които сигнализират вносителите на петиции, и отправя искане, в случай на 
лошо прилагане на законодателството на Съюза, комисията по петиции на 
Парламента да бъде информирана, като се има предвид, че процедурата на 
подаване и разглеждане на петиции може да допринесе за подобряване на 
законодателството;

16. признава важната роля, която играе Европейската комисия в работата на 
комисията по петиции, която продължава да разчита на нейното експертно 
мнение, когато оценява петициите, идентифицира нарушения на 
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европейското законодателство и търси начини за разрешаване на 
проблемите; оценява усилията на Комисията да подобри като цяло времето 
си за отговор на исканията за проучване, отправяни от комисията по 
петиции, така че в най-кратки срокове да бъде намирано разрешение на 
случаите, за които сигнализират гражданите;

17. приветства благоприятно присъствието по време на нейните заседания на 
различни комисии, които сътрудничат отблизо и ефикасно с комисията по 
петиции, като по този начин създават важен канал за комуникация между 
гражданите и институциите на Съюза;

18. изразява съжаление при все това, че Комисията все още не е отговорила 
благоприятно на многократните искания на комисията по петиции, която 
желае да бъде информирана относно напредъка по процедури за нарушение, 
свързани с петиции в процес на разглеждане, като се има предвид, че 
месечното публикуване на решенията на Комисията относно процедурите за 
нарушение, съгласно член 258 и член 260 от Договора, не се явява 
достатъчен отговор;

19. припомня, че в много случаи, петициите разкриват проблеми, свързани с 
въвеждането в законодателството и прилагането на европейско 
законодателство и признава, че откриването на процедури за нарушение не  
осигурява непременно на гражданите незабавно решение на техните 
проблеми;

20. отправя искане към Комисията да признае надлежно ролята, която играят 
петициите за контрола на ефективното прилагане на правото на Съюза, тъй 
като петициите са като цяло първите показатели, които позволяват да се 
констатира дали една държава-членка се въздържа да приложи дадена
правна мярка;

21.  приветства присъствието на Съвета на заседанията на комисията по 
петиции, но изразява съжаление, че това присъствие не се изразява в по-
активно сътрудничество, което да премахва пречките пред петиции, при 
които сътрудничеството с държавите-членки е решаващо.

22. подчертава, че по-тясното сътрудничество с държавите-членки е 
изключително важно за работата на комисията по петиции; насърчава 
държавите-членки да играят проактивна роля спрямо отговора, който 
предоставят относно петициите, свързани с прилагането и спазването на 
европейското законодателство, и придава голяма важност на присъствието 
на техни представители на заседанията на комисията по петиции;

23. счита, че комисията по петиции трябва да създаде по-тесни работни връзки 
със съответните петиции на регионалните и националните парламенти на 
държавите-членки и да извършва информативни посещения, за да 
способства за по-доброто взаимно разбиране на петициите по европейски 
въпроси;
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24. отбелязва нарастващия брой на вносители на петиции, които се обръщат към 
Парламента по въпроси, които са извън компетентността на ЕС, като 
например проблеми, свързани с прилагането на решенията на националните 
съдебни органи и пасивността от страната на национални администрации, и 
се стреми да намери решение на тази ситуация, като предава тези жалби на 
компетентните национални и регионални органи;

25. набляга върху необходимостта от гарантиране на прозрачност на 
обработката на петициите: по вътрешен път чрез достъпа на членовете до 
архивите на петициите посредством приложението e-Petition и по външен 
път, благодарение на създаването в интернет на интерактивен портал на 
вниманието на вносителите на петиции;

26. отправя искане да бъде незабавно създаден интернет портал, посветен на 
петициите, който да съдържа интерактивен формуляр за регистрация, 
предоставя на гражданите информация относно ролята на Парламента, 
разяснява това, което могат да постигнат чрез подаването на петиция до 
институцията, предоставя връзки към други форми на обжалване на 
европейско и национално равнище и описва по възможно най-подробен 
начин правомощията на Съюза, за да се избегне всякакво объркване между 
правомощията на Съюза и тези на държавите-членки;

27. призовава настоятелно компетентните административни служби на 
Парламента да сътрудничат активно с комисията по петиции за намирането 
на най-подходящите решения, предвид факта, че подобен портал би бил от 
първостепенно значение за подобряване на връзките между Парламента и 
гражданите на Европейския съюз и би позволи на последните да се 
присъединят към дадена петиция или да оттеглят своята подкрепа за нея (в 
съответствие с член 202 от Правилника за дейността);

28. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и доклада на 
комисията по петиции на Съвета, Комисията, Европейския омбудсман, 
правителствата на държавите-членки, както и на парламентите на 
държавите-членки, техните комисии по петиции и техните омбудсмани или 
на сходни компетентни органи.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

В годишния доклад за 2010 г. е представен преглед на дейностите на комисията 
по петиции, чиито график не е ориентиран спрямо законодателната програма на 
Комисията, а се определя от гражданите, упражняващи правото си да отправят 
петиции до Европейския парламент.

Годишният доклад цели да предостави точен и пълен преглед на работата на 
комисията по петиции. В него е публикувана поредица от статистики относно 
броя на получените петиции, на петициите, чието разглеждане е приключило, 
или които се разглеждат от комисията, на заинтересованите страни или 
засегнатите теми. Тези статистически данни представляват важен количествен 
инструмент при оценяването на работата на комисията.

Включени са и допълнителни аспекти, например отношенията с други 
европейски институции, национални и регионални органи или 
институционалните промени с пряко въздействие върху дейността на 
комисията.

И накрая, но не на последно място, докладът разглежда постигнатия напредък 
при изпълнението на предишните препоръки, насочени към подобряване на 
работата на тази комисия.

Правото на подаване на петиция до Европейския парламент: основа на 
европейското гражданство 

Влизането в сила на Договора от Лисабон отново утвърди правото на внасяне на 
петиция до Европейския парламент като основополагащ елемент на 
европейското гражданство и като основно право, предвидено в член 227 от 
новия Договор (предишен член 194), съгласно който гражданите на ЕС или 
пребиваващите на територията на Съюза, физически или юридически лица, 
индивидуално или съвместно, или съвместно с други граждани или лица, имат 
право да отправят петиции до Европейския парламент по въпроси, които се 
отнасят до областите на компетентност на Съюза и които го засягат пряко.

Този инструмент оправомощава гражданите да отнасят до Парламента своите 
тревоги във връзка с въздействието на различните политики и законодателство 
на Европейския съюз върху ежедневния им живот.

Годишните данни показват, че повечето граждани се обръщат към Парламента с 
молба за съдействие по въпроси, свързани с околната среда, основните права, 
правосъдието или вътрешния пазар. Други правят усилия гласът им да бъде чут, 
като дават предложения относно развитието на европейските политики, а някои 
граждани се обръщат към Европейския парламент, за да оспорят решения, взети 
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от националните органи или за да се оплачат от решения на националните 
съдебни власти. При все това мнозинството от вносителите на петиции 
изобличават неправилно прилагане на европейското законодателство, например 
неправилното му транспониране, неприлагането на законодателството на Съюза 
или неговото неспазване.

Според статистическите данни през 2010 г. Европейският парламент е получил 
1 655 петиции, което представлява спад от 14% в сравнение с 2009 г., когато 
техният брой е бил 1 924. Може де се констатира, че този спад отразява промяна 
в тенденцията на непрекъснато увеличаване на броя на получените петиции 
през последните години. 
Статистически анализ на получените през 2010 г. петиции в сравнение с 
тези от 2009 г.

Предаване на петициите Брой на
петициит
е

% Брой на 
петициите

%

2009 г. 2010г
Допустими 688 45,9 576 46,9
Недопустими 812 54,1 653 53,1
Обявени за допустими и с 
приключило разглеждане

420 не е 
прило
жимо

396 не е 
прилож
имо

Предадени на Комисията за 
становище

655 не е 
прило
жимо

562 не е 
прилож
имо

Предадени на други органи за 
становище

33 не е 
прило
жимо

25 не е 
прилож
имо

Предадени на други органи за 
сведение

207 не е 
прило
жимо

181 не е 
прилож
имо

Нерегистрирани 4 не е 
прило
жимо

30 не е 
прилож
имо

Следва също така да бъде отбелязано, че разглеждането на приблизително 
63,3% от петициите през 2010 г., т.е. на 1049 петиции, е приключено на ранен 
етап от процедурата, било защото са счетени за недопустими, или защото, макар 
и допустими, разглеждането им е приключило незабавно след предоставянето 
на вносителите на информация относно повдигнатите въпроси, или след 
пренасочването им към други парламентарни комисии, в чиито области на 
компетентност влизат тези въпроси. За пореден път, статистическите данни за 
2010 г са доста подобни на тези от 2009 г., както проличава от следните 
таблици:

2009 Провеждане Брой на Процент
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на 
процедурата

петициите

Допустими 1 062 56,3

Недопустими 818 43,4
Нерегистрира
ни 6 0,3
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2010
Провеждане 
на 
процедурата

Брой на 
петициите Процент

Допустими 972 58.7

Недопустими 653 39.5
Нерегистрира
ни 30 1.8

В сравнение с 2009 г., са налице някои промени в челната група на страните, 
които са предмет на петициите: през 2010 г. на първо място е Испания, която 
измества Европейския съюз като цяло от първото място, следвана от Германия, 
Италия, Румъния, Гърция, Обединеното кралство и Полша.
Люксембург отново е на последно място след Словения и Латвия, както и през 
миналата година. 

2009
Държава Брой на 

петициите %

Европейски 
съюз 403 18,6

Германия 298 13,8
Испания 279 12,9
Италия 176 8,1
Румъния 143 6,6
Полша 100 4,6
Друго 764 35,3

12,90%

6,61%
4,62%

35,23%

8,18%
13,82%

18,63% Spain

Romania
Poland

Others

Italy
Federal Republic of Germany

European Union

2010
Държава Брой на 

петициите %

Испания 288 15,7
Европейски 
съюз 285 15,6

Германия 273 14,9
Италия 182 9,9
Румъния 102 5,6
Гърция 71 3,9
Обединено 
кралство 67 3,7

Полша 66 3,6
Друго 496 27,1

15,74%

5,57%

38,25%

9,95%
14,92%

15,57% Spain

Romania

Others

Italy

Federal Republic of  Germany

European Union
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Както вече беше споменато, околната среда отново остава основната област, 
към която е насочена загрижеността на вносителите на петиции, като броят и 
процентът на петициите по тази тема се е увеличил, а след нея се нареждат 
въпросите, свързани с основните права, вътрешния пазар и правосъдието. 
Следва да се отбележи, че броят на петициите, свързани с реституцията на 
имущество значително е намалял в сравнение с предишните години.

2009

Въпроси Брой на 
петициите Процент

Околна среда 228 9,7

Основни права 164 7,0

Правосъдие 159 6,8

Вътрешен пазар 142 6,0
Имущество и 
реституция 133 5,6

Трудова заетост 105 4,5

Здравеопазване 104 4,4

Транспорт 101 4,3

Социални въпроси 93 4,0
Образование и 
култура 82 3,5

Друго 1,043 44,3

4,29%

3,95%

5,65%
44,22%

6,75%

6,03% 4,42% 7,01%
9,73%

4,46%

3,48%

Transport

Social Affairs

Property & Restitution

Others

Justice

Internal Market

Health

Fundamental Rights

Environment

Employment

Education & Culture

2010

Въпроси Брой на 
петициите Процент

Околна среда 245 12,2

Основни права 152 7,6

Вътрешен пазар 131 6,5

Правосъдие 125 6,2

Транспорт 101 5,0

Здравеопазване 83 4,1

Социални 
въпроси 76 3,8

Образование и 
култура 72 3,6

Имущество и 
реституция 70 3,5

Трудова заетост 62 3,1

Друго 887 44,3

5,04%

3,79%

3,49%
44,21%

6,24%

6,54%
4,14% 7,58%

12,28%

3,09%

3,59%

Transport

Social Affairs

Property & Restitution

Others

Justice

Internal Market

Health

Fundamental Rights

Environment

Employment

Education & Culture
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Забелязват се и малки промени в разпределението на петициите по езици: през 
2010 г., както и през 2009 г. немският и английският продължават да бъдат най-
използваните от вносителите на петиции езици, като испанският и италианският 
ги следват на трето и четвърто място, въпреки че броят и процентът на 
петициите, подадени на тези езици се е увеличил. Малтийският, естонският и 
словенският заемат последните места.

2009

Език Брой на 
петициите Процент

Немски 548 28,5

Английски 343 17,8

Испански 237 12,3

Италиански 203 10,6

Полски 116 6,0

Румънски 110 5,7

Френски 107 5,6

Друго 260 13,5

12,32%

5,72%
6,03%13,51%

10,55%

28,48%
5,56%

17,83% Spanish

Romanian

Polish

Others

Italian

German

French

English

2010

Език Брой на 
петициите Процент

Немски 430 26,0

Английски 295 17,8

Испански 261 15,8

Италиански 198 12,0

Френски 100 6,0

Полски 86 5,2

Румънски 72 4,4

Гръцки 58 3,5

Друго 107 9,3

15,77%

4,35%5,20%12,87%

11,96%

25,98%
6,04%

17,82% Spanish

Romanian

Polish

Others

Italian

German

French

English



PE462.845v03-00 16/22 PR\866499BG.doc

BG

От гледна точка на националността, германските граждани продължават да 
бъдат най-активните вносители на петиции, следвани от испанците и 
италианците, по подобие на 2009 г.  Следват румънските, полските и 
британските граждани. На последните места са нареждат естонските, 
словенските и словашките граждани, които заедно са подали едва десет петиции 
през 2010 г.

2009
Националнос
т на 
основния 
вносител

Брой на 
петициит
е

Процент

Германия 496 25,8
Испания 237 12,3
Италия 219 11,4
Румъния 150 7,8
Полша 131 6,8
Обединено 
кралство 121 6,3

Франция 79 4,1
Гърция 78 4,1
Друго 414 21,5

6,29%

12,31%
7,90%6,70%

21,51%

11,38%

4,05%

4,10%

25,77%
United Kingdom

Spain

Romania

Poland

Others

Italy

Greece

France

Federal Republic of Germany

2010
Националнос
т на 
основния 
вносител

Брой на 
петициит
е

Процент

Германия 409 24,7
Испания 261 15,7
Италия 214 12,9
Румъния 101 6,1
Полша 94 5,6
Обединено 
кралство

90 5,4

Франция 78 4,7
Гърция 68 4,1
Друго 400 20,5

5,44%

15,77%
6,10%5,68%

20,54%

12,93%

4,11%

4,71%

24,71%
United Kingdom

Spain

Romania

Poland

Others

Italy

Greece

France

Federal Republic of Germany
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Що се отнася до формата на петициите, можем да говорим за утвърждаване на 
тенденцията, наблюдавана през 2009 г.: вносителите на петиции са все по-
склонни да внасят петициите си, като използват формуляра в интернет вместо 
традиционното писмо образец (63,2% от получените петиции през 2010 г. са 
изпратени по електронна поща, спрямо 62,2% през 2009 г.)

2009
Формат на 
петицията

Брой на 
петициите %

По 
електронн
а поща

1 204 62,6

Писмо 720 37,4
37,42%

62,58%

Letter

e-mail

2010
Формат на 
петицията

Брой на 
петициите %

По 
електронн
а поща

1046 63,2

Писмо 609 36,8
36,80%

63,20%

Letter
e-mail
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Що се отнася до статуса на петициите следва да се отбележи, че разглеждането на по-
голямата част от подадените петиции – 70,8%, се приключва през първата година, като 
много малък брой петиции остават отворени за разглеждане повече от четири години. В 
повечето случаи тези петиции остават отворени поради съдебни процедури, заведени в 
държавите-членки, процедури за нарушение в Съда на Европейския съюз или става 
въпрос за петиции, внесени от държавите-членки.

Статус на петициите
Година Текущи Приключили
2010 453 27,4 1172 70,8
2009 270 14 % 1654 86 %
2008 195 10,3 % 1691 89,7 %
2007 140 9,3 % 1366 90,7 %
2006 55 5,4 % 966 94,6 %
2005 42 4,1 % 974 95,9 %
2004 18 1,8 % 984 98,2 %
2003 9 0,7 % 1306 99,3 %
2002 8 0,5 % 1593 99,5 %
2001 2 0,2 % 1130 99,8 %
2000 1 0,1 % 907 99,9 %
1999 1 0,1 % 933 99,9 %
1998 3 0,3 % 1124 99,7 %
1997 1 0,1 % 1305 99,9 %

При извършване на анализ на статистическите данни относно петициите става ясно, че 
причината, поради която по-голямата част от петициите са обявени за недопустими е че 
вносителите продължават да бъркат европейските и националните области на 
компетентност, институциите на ЕС и институциите на Съвета на Европа и по-
специално Съда по правата на човека. Това показва, че е необходимо да се засилят 
усилията, целящи по-добро информиране на гражданите за това какво представлява 
правото на отправяне на петиция и какво може да се постигне, когато се внася петиция
до Парламента.

Една от мерките, които следва да се предприемат, е подобряване на уебстраницата, 
посветена на петициите, както на портала на Европейския съюз, така и на портала на 
Европейския парламент. По този начин гражданите, които отправят петиции онлайн, 
ще получават цялата необходима информация относно компетентностите на 
Парламента, оценката на петициите, работата на комисията по петиции и 
възможностите за по-бързо получаване на обезщетение чрез използването на други 
налични мрежи на национално или на европейско равнище (SOLVIT, „EU Pilot”, 
Европейската мрежа на потребителските центрове (ECC-Net)ECC-Net), Европейския 
омбудсман, националните омбудсмани или националните парламентарни комисии по 
петиции).

Настоящият доклад има за цел да акцентира върху необходимостта, подчертана и в 
предишните доклади, гражданите да разполагат с възможността за обслужване на едно 
гише на равнище ЕС, което да им предоставя насоки при търсенето на решения, 
свързани с предполагаеми нарушения на техните права. Това продължава да бъде много 
важна цел. Инициативата на Европейската комисия да прегрупира формалните и 
неформалните механизми за подаване на оплакване на страницата „Вашите права в ЕС” 
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на уебсайта http://www.europa.eu е значима стъпка напред.
При все това следва да се обясни и изясни разликата между формалните механизми 
(оплаквания до Европейската комисия, петиции до Парламента, жалби до Европейския 
омбудсман) и неформалните (Solvit, Европейската мрежа на потребителски центрове 
(ECC-net), Мрежата за извънсъдебно разрешаване на спорове в държавите членки на 
Европейското икономическо пространство (FIN-Net) и др.). Гражданите следва да знаят 
къде могат да намерят типа информация, който търсят, и Комисията заслужава 
поздравления за усилията, които е положила в тази посока, подобрявайки достъпа, 
информацията и подкрепата за защита на правата на човека с помощта на портала 
„Вашата Европа”. Следва да се подчертае, обаче, че Европейският парламент не е 
постигнал такъв напредък в тази посока. Интернет страницата на комисията по петиции 
вече не фигурира на началната страница на портала на Парламента, а на втората 
страница - „Вие и Парламентът“. На гражданите се налага да търсят къде да изпратят 
петицията си, което не е подходящо предвид факта, че се сме си поставили за цел 
осигуряването на безпрепятствена връзка с гражданите. Тази промяна в портала на 
Парламента би могла да обясни намаляването с 14% на броя на регистрираните през 
2010 г. петиции в сравнение с внесените през 2009 г., тъй като в момента комисията по 
петиции е по-трудно откриваема в интернет, за разлика от предишните години.

Отношения с Европейската комисия

Европейската комисия продължава да бъде естественият партньор на комисията по 
петиции при разглеждането на петиции, тъй като Комисията е натоварена да следи за 
прилагането и спазването на европейското законодателство.  Като цяло работните 
отношения между двете институции е добра. При все това следва да се намали времето 
за отговор на исканията за проучване, което понастоящем е средно четири месеца. 
Освен това Комисията следва да информира комисията по петиции относно развитието 
на процедурите за нарушения, които са свързани пряко с петициите.
Комисията по петиции счита за изключително важно за доброто 
междуинституционално сътрудничество приемането на мерки, които да позволят на 
Европейската комисия да съобщава на комисията по петиции всяка нова информация, 
отнасяща се за процедури за нарушение, свързани с петициите.
Следва да се изтъкне представянето на 29 септември 2010 г. пред членовете на 
Парламента от страна на заместник-председателя на Европейската комисия Maros 
Sefcovic, отговарящ за междуинституционалните връзки и администрацията, на 
предложението на Комисията относно европейската гражданска инициатива, както и 
представянето на 25 октомври 2010 г. на заместник-председателя Viviane Reding във 
връзка с гражданството и правата на детето.

Отношения със Съвета

Комисията по петиции приветства присъствието на Съвета на заседанията Й. но 
изразява съжаление, че това присъствие не се изразява в по-активно сътрудничество, 
което да премахва пречките пред петиции, при които сътрудничеството с държавите-
членки е решаващо.

Отношения с Европейския омбудсман – изслушвания на Европейския омбудсман  
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Членовете на комисията считат, че през обхванатия от доклада период Омбудсманът, г-
н Diamandouros е упражнявал своите правомощия по активен и балансиран начин, 
както по отношение на разглеждането и обработването на жалби, извършването и 
приключването на проверки, така и по отношение на поддържането на градивни 
взаимоотношения с институциите и органите на Европейския съюз и на насърчаването 
на гражданите да упражняват своите права във връзка с тези институции и органи.
Те изразяват задоволство във връзка с отличните междуинституционални отношения 
между Европейския омбудсман и комисията по петиции. Омбудсманът се е изказвал 
няколко пъти пред комисията по петиции на Парламента: по време на 
пресконференцията във връзка с преизбирането му на 20 януари 2010 г., на 4 май 2010 
г., когато представи на комисията по петиции годишен доклад за дейностите си през 
2009 г. и се изказа във връзка с проектопредложението на Европейската комисия 
относно жалба 676/2008/RT; на 29 септември изказването му се отнасяше за 
изменението на Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи 
на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията.

Проучвателни пътувания през 2010 г.

 Проучвателно посещение в Huelva (Испания) от 16 до 18 февруари 2010 г.–относно 
петиции № 631/2007,  № 1458/2007 и №1682/2008 относно замърсяването на 
поречието на река Huelva.
Съгласно основните препоръките на комисията по петиции, следва да се 
възстанови комуникацията между компетентните национални органи и 
общинските и регионалните органи и да се установи постоянен диалог с 
гражданите, за да се изгради отново атмосфера на доверие. Органите и 
заинтересованите предприятия следва да подпомогнат проверката на място на 
инсталациите за управление на отпадъците. Членовете на делегацията считат, 
че следва във възможно най-кратки срокове да се извърши по-подробно конкретно 
изследване на работниците в местните индустрии, както и да се извърши и обяви 
публично конкретно проучване на въздействието от замърсяването на почвата и 
водата, включително на речното корито и речния басейн, което да се използва 
като инструмент за управление на отпадъците. При всички положения, 
замърсяването следва да бъде отстранено от целия обект, за да бъде регионът 
поддържан в състояние, което отговаря на действащото европейско 
законодателство и следва да се определи конкретна цел за реинвестиране за 
създаване на устойчиви възможности за заетост и преквалифициране на 
настоящите и бившите работници на обекта.

 Проучвателно посещение в италианския регион Кампания от 28 до 30 април 2010 г. 
във връзка с петиция № 683/2005 и други 15, свързани с управлението на отпадъци 
Комисията по петиции препоръча да бъде разработен интегриран план за 
управление на отпадъците: Насоките за управление на градските отпадъци 2010-
2013 г. следва да бъдат преработени в конкретен и подробен план за действие, 
който да съдържа дългосрочни и краткосрочни цели. Планът за управление на 
отпадъците следва да включва почистването на замърсените зони и осигуряване 
на обучение, информация и помощни средства за местните органи и оператори. 
Този план би следвало да бъде съвместим с национална стратегия относно 
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отпадъците, като същевременно я допълва. Гражданите трябва да участват и да 
бъдат изслушвани, тъй като е наложително да се възстанови доверието. 
Отговорността за разработването и прилагането на последователен цикъл за 
третиране на отпадъците е на италианските органи. При все това  комисията по 
петиции призовава настоятелно Европейската комисия да наблюдава отблизо и да 
оказва подкрепа на Италия в процеса на спазване на европейското 
законодателство.

 Проучвателно посещение в Mellau и Damüls, Vorarlberg (Австрия), от 19 септември 
до 1 октомври 2010 г. във връзка с петиция 0672/2007 относно изграждането на 
четири нови съоръжения за ски във връзка със свързването на две ски зони.
Комисията по петиции препоръча да се отправи искане към Европейската комисия 
да се произнесе относно транспонирането на директивата относно оценката на 
въздействието върху околната среда в австрийското законодателство и относно 
твърдението, според което проектът е разделен, за да се избегне подобна оценка, 
като уточни до каква степен е позволено да се разделя или подразделя даден 
проект от гледна точка на времето, местоположението и законодателството и 
обясни разпоредбите в законодателството и съдебната практика на Съюза във 
връзка с компенсаторните мерки, както и метода на транспониране в 
австрийското законодателство.“

Основни теми през 2010 г.

От влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г., Хартата на 
основните права е вече с правно обвързващ характер. Предвид получените петиции, 
може да се твърди, че тези права съставляват втората по важност тема, засягана от 
вносителите на петиции. Следва при все това да се уточни, че включването на Хартата 
в първичното право на Съюза се основава на принципа на субсидиарност, което 
означава, че държавите-членки са гаранти за зачитането на принципите, заложени в 
Хартата на основните права. Тя създава нови правомощия за институциите, които 
вземат решения и имат изпълнителни функции, както и за държавите-членки, що се 
отнася до прилагането на законодателството на Съюза на национално равнище, така че 
разпоредбите на Хартата да бъдат пряко защитени от европейските и национални 
съдилища.
Комисията по петиции държи да бъде установен с по-голяма точност методът на 
прилагане на Хартата и реши да изслуша експертите в тази връзка през 2011 г.

През 2010 г. Европейската комисия представи на Европейския парламент и на Съвета 
проект за регламент относно гражданската инициатива и комисията по петиции даде 
становище по доклада, изготвен от комисията по конституционни въпроси. Според 
комисията по петиции европейската гражданска инициатива ще се превърне в нов 
инструмент, който да гарантира включването на определени въпроси в обществените 
обсъждания, тъй като представлява нов инструмент за демокрация на участието на 
европейско равнище. Тя по-специално има за цел да предостави на гражданите 
средство, с помощта на което техният глас да бъде чут, като им позволява да поставят 
представляващи интерес за тях въпроси за разглеждане от страна на европейските 
институции. Друга цел на европейската гражданска инициатива е насърчаване на 
трансграничния дебат. Според комисията по петиции Европейският парламент ще може 
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да допринесе за постигането на тези цели, използвайки всички налични средства за 
подпомагане на гражданските инициативи, по-специално чрез организиране на 
обществени изслушвания. Комисията по петиции би желала да подкрепи този процес и 
да предложи натрупания опит от работа с гражданите за постигането на тази цел.

Заключение

Европейската комисия обяви 2013 г. за Европейска година на гражданството, за да 
стимулира дебата относно европейското гражданство и да информира гражданите на 
ЕС относно техните права. Комисията по петиции би желала да подкрепи тази 
инициатива и да предложи на гражданите пряка връзка с институциите, която да 
гарантира, че техните проблеми ще бъдат чути.


