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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2014 

(2014/2218 (INI)) 

Parlamentul European, 

– având în vedere rezoluțiile anterioare privind rezultatele deliberărilor Comisiei pentru 

petiții, 

– având în vedere articolele 10 și 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), 

– având în vedere importanța dreptului de a adresa petiții și utilitatea, pentru Parlament, 

de a fi informat imediat cu privire la preocupările specifice ale cetățenilor și rezidenților 

Uniunii, în conformitate cu articolele 24 și 227 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene (TFUE), 

– având în vedere articolul 228 din TFUE, 

– având în vedere articolul 44 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, 

care prevede dreptul de a adresa petiții Parlamentului European, 

– având în vedere dispozițiile TFUE referitoare la procedura de constatare a neîndeplinirii 

obligațiilor, în special articolele 258 și 260, 

– având în vedere articolul 52, articolul 215, articolul 216 alineatul (8), articolul 217 și 

articolul 218 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru petiții (A8-0361/2015), 

A. întrucât în 2014 s-au primit 2 714 petiții, ceea ce reprezintă o scădere de aproape 6% 

față de anul 2013, în cursul căruia Parlamentul a primit 2 885 de petiții; întrucât 790 de 

petiții au fost considerate admisibile și li s-a dat curs; întrucât 1 070 de petiții au fost 

considerate inadmisibile; întrucât 817 petiții au fost admisibile și ulterior închise; 

întrucât pentru 37 de petiții recomandarea Comisiei a fost contestată; întrucât aceste 

cifre reprezintă aproape dublul numărului de petiții primite în anul 2009; întrucât nu a 

existat o creștere proporțională a numărului de funcționari însărcinați cu procesarea 

acestor petiții; 

B. întrucât scopul raportului anual referitor la activitățile Comisiei pentru petiții este să 

prezinte o analiză a petițiilor primite în anul 2014, precum și să discute posibile 

îmbunătățiri ale procedurilor și ale relațiilor cu alte instituții; 

C.  întrucât numărul petițiilor primite rămâne modest în raport cu populația UE, ceea ce 

denotă că marea majoritate a cetățenilor nu au cunoștință încă de existența dreptului de a 

adresa petiții sau de posibila lui utilitate, ca mijloc de a atrage atenția instituțiilor UE și 

statelor membre asupra subiectelor care îi afectează și îi preocupă; întrucât în pofida 

faptului că unora dintre cetățenii UE le este cunoscut procesul de petiționare, există 

totuși confuzie la scară largă privind domeniul de activitate al UE, fapt dovedit de 

numărul mare de petiții inadmisibile primite (39,4 %); 
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D. întrucât tratarea adecvată a petițiilor pe întreaga durată a procesului este esențială pentru 

a asigura recunoașterea faptului că dreptul de a adresa petiții este respectat; întrucât 

petiționarii tind să fie cetățeni implicați în ameliorarea și în bunăstarea viitoare a 

societăților noastre; întrucât experiența acestor cetățeni atunci când vine vorba despre 

tratarea petițiilor le poate influența opiniile viitoare despre proiectul european; 

E.  întrucât în 2014 au fost închise 1 887 de petiții, dintre care 1 070 de petiții au fost 

inadmisibile; întrucât acest fapt constituie o creștere cu aproape 10% față de cifrele 

înregistrate în 2013, când au fost închise 1 723 de petiții; 

F. întrucât cetățenii UE sunt reprezentați de singura instituție aleasă în mod direct de ei – 

Parlamentul European; întrucât dreptul la petiție le oferă șansa de a le atrage atenția 

reprezentanților lor aleși; 

G. întrucât cetățenii UE și cultura serviciului în numele acestora ar trebui să aibă 

întotdeauna prioritate în activitatea Parlamentului și în special a Comisiei pentru petiții, 

înaintea oricăror alte considerente sau criterii de eficiență; întrucât nivelul actual de 

resurse umane disponibile în cadrul Unității pentru petiții periclitează respectarea 

acestor principii fundamentale; 

H.  întrucât, dacă este pe deplin respectat în esența sa, dreptul de a adresa petiții poate 

îmbunătăți comunicarea Parlamentului European cu cetățenii și rezidenții UE, dacă 

există un mecanism deschis, democratic, favorabil incluziunii și transparent în toate 

etapele procesului, cu scopul de a rezolva problemele legate în principal de aplicarea 

legislației UE; 

I. întrucât dreptul de a adresa petiții constituie un element esențial al democrației 

participative; 

J. întrucât, alături de Ombudsmanul European, dreptul de a adresa petiții are ca obiectiv 

rezolvarea cazurilor de administrare defectuoasă înregistrate în contextul punerii în 

aplicare a dreptului Uniunii de către instituțiile UE sau naționale; 

K. întrucât petițiile oferă un feedback valoros legislatorilor și organismelor executive, atât 

la nivelul UE, cât și la nivel național, îndeosebi în ceea ce privește posibile lacune în 

punerea în aplicare a legislației UE; întrucât petițiile pot fi un instrument de alertă 

timpurie pentru statele membre rămase în urmă în ceea ce privește punerea în aplicare a 

dreptului Uniunii; 

L. întrucât petițiile adresate Comisiei pentru petiții au adus adeseori contribuții foarte utile 

și directe altor comisii ale Parlamentului, în cadrul lucrărilor lor legislative în domeniul 

respectiv de competență; 

M. întrucât respectarea corespunzătoare a dreptului fundamental de a adresa petiții nu este 

responsabilitatea exclusivă a Comisiei pentru petiții, ci ar trebui să fie un efort comun al 

tuturor comisiilor parlamentare, precum și al altor instituții ale UE; întrucât nicio petiție 

nu ar trebui închisă în timp ce încă se așteaptă feedback din partea altor comisii 

parlamentare; 

N. întrucât Comisia pentru petiții ar trebui să depună eforturi pentru o utilizare sporită a 
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prerogativelor sale și a instrumentelor generale și specifice de care dispune o comisie 

parlamentară, precum întrebările cu solicitare de răspuns oral sau rezoluțiile de mici 

dimensiuni, în vederea promovării vizibilității diferitelor aspecte care preocupă cetățenii 

și rezidenții Uniunii, pe baza petițiilor primite, prezentându-le în plenul acestui 

Parlament; 

O. întrucât fiecare petiție trebuie evaluată atent, eficient, prompt, transparent și individual 

și prelucrată într-o manieră care respectă drepturile de participare ale membrilor 

Comisiei pentru petiții; întrucât fiecare petiționar trebuie să primească un răspuns într-

un termen scurt, care să indice motivele încheierii petiției sau măsurile de urmărire, 

executare și monitorizare întreprinse; întrucât o mai bună coordonare instituțională cu 

instituțiile de la nivel european, național și regional este esențială pentru rezolvarea 

promptă a problemelor semnalate de petiționari; 

P. întrucât tratarea eficientă și rapidă a petițiilor trebuie garantată și în timpul tranziției 

dintre legislaturi și a schimbării de personal corespunzătoare; 

Q. întrucât este în interesul petițiilor admisibile și justificate ca activitatea Comisiei pentru 

petiții a Parlamentului European să nu fie îngreunată de proceduri nejustificat de lungi 

cu petiții inadmisibile sau nefondate; 

R. întrucât petiționarii trebuie informați în mod corespunzător cu privire la motivele 

inadmisibilității petiției; 

S. întrucât petițiile sunt discutate în cadrul reuniunilor Comisiei pentru petiții, iar 

petiționarii pot participa la dezbateri și au dreptul de a-și prezenta petiția împreună cu 

informații mai detaliate și, astfel, de a contribui în mod activ la lucrările comisiei, 

oferind informații suplimentare membrilor săi, Comisiei Europene, precum și 

reprezentanților statelor membre care pot fi prezenți; întrucât, în 2014, au participat și 

au fost implicați în deliberările comisiei 127 de petiționari; întrucât acest raport de 

implicare directă rămâne încă destul de scăzut și ar trebui mărit, inclusiv prin utilizarea 

mijloacelor de comunicare la distanță și printr-o planificare care să permită 

petiționarilor să își organizeze mai bine participarea la lucrările comisiei; 

T. întrucât în numeroase ocazii, în urma dezbaterii publice din cadrul reuniunilor Comisiei 

pentru petiții, unele petiții rămân deschise și se preconizează că vor exista acțiuni de 

urmărire și feedback, în special solicitări de informații suplimentare din partea Comisiei 

Europene sau a comisiilor parlamentare sau schimburi concrete de informații cu 

autoritățile naționale sau regionale vizate; 

U. întrucât pentru a fi posibilă abordarea unei game ample de subiecte și pentru a se 

asigura calitatea fiecărei dezbateri, este nevoie de mai mult timp alocat reuniunilor; 

întrucât reuniunile coordonatorilor grupurilor politice sunt esențiale în vederea 

asigurării planificării și derulării adecvate a lucrărilor comisiei, ar trebui, așadar, alocat 

timp suficient pentru ca face posibil procesul decizional democratic; 

V. întrucât activitățile Comisiei pentru petiții se bazează pe informațiile scrise primite de la 

petiționari și pe contribuțiile orale și audiovizuale ale acestora în reuniuni, completate 

de cunoștințe de specialitate din partea Comisiei Europene, a statelor membre, a 

Ombudsmanului European sau a altor organisme de reprezentare politică; 
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W. întrucât preocupările petiționarilor ar trebui abordate în profunzime pe tot parcursul 

procesului de tratare a petiției; întrucât în acest proces pot exista diferite etape, inclusiv 

mai multe runde de răspunsuri din partea petiționarului și a instituțiilor europene și 

autorităților naționale vizate; 

X. întrucât criteriile stabilite pentru a determina admisibilitatea unei petiții presupun ca, în 

temeiul tratatului și al Regulamentului de procedură al Parlamentului, petițiile să 

satisfacă anumite condiții de admisibilitate formală (articolul 215 din Regulamentul de 

procedură), adică subiectul petiției trebuie să țină de domeniile de activitate ale Uniunii 

și să îl privească în mod direct pe petiționar, care trebuie să fie cetățean sau rezident al 

Uniunii; drept urmare, o parte dintre petiții sunt declarate inadmisibile, deoarece nu 

corespund acestor criterii formale; întrucât decizia privind admisibilitatea se referă la 

criterii juridice și tehnice și nu ar trebui să fie determinată de decizii politice; întrucât 

portalul web pentru petiții ar trebui să fie un instrument eficace de furnizare a 

informațiilor necesare și de orientare a petiționarilor în ceea ce privește criteriile de 

admisibilitate; 

Y. întrucât acum a fost adoptată o modalitate specifică de tratare a petițiilor care privesc 

copii, recunoscându-se faptul că orice întârziere în aceste cazuri afectează în mod 

profund persoanele în cauză; 

Z. întrucât, prin folosirea petițiilor, cetățenii Uniunii pot exercita o formă de control a 

elaborării și aplicării legislației Uniunii; întrucât aceasta permite ca cetățenii UE să 

devină o sursă utilă de informații referitoare la solicitările privind legislația Uniunii și 

încălcările acesteia, acestea din urmă având o relevanță deosebită în chestiunile legate 

de mediu, piața internă, recunoașterea calificărilor profesionale, protecția 

consumatorilor și sectorul serviciilor financiare; 

AA. întrucât depunerea unei petiții coincide adeseori cu prezentarea simultană a unei 

plângeri adresate Comisiei, care se poate finaliza cu o procedură de constatare a 

neîndeplinirii obligațiilor sau o acțiune în constatarea abținerii de a acționa; întrucât 

statisticile [a se vedea Al 23-lea raport anual al Comisiei privind monitorizarea aplicării 

dreptului UE (COM/2006/0416)] arată că un sfert, chiar o treime din petițiile și 

plângerile prelucrate în 2014 sunt legate de proceduri de constatare a neîndeplinirii 

obligațiilor sau au dus la astfel de proceduri; întrucât implicarea Parlamentului în 

procedurile de depunere a acestor petiții permite un control suplimentar asupra 

activității de investigație desfășurată de instituțiile competente ale UE; întrucât nicio 

petiție nu ar trebui închisă în timp ce investigația derulată de către Comisie este în curs; 

AB. întrucât principalele subiecte de interes prezentate în petiții vizează o serie largă de 

chestiuni, cum ar fi legislația în materie de mediu (în special problemele legate de 

gestionarea deșeurilor și a apei, prospecția și extracția hidrocarburilor și marile proiecte 

de infrastructură și dezvoltare), drepturile fundamentale (în special drepturile copilului 

și ale persoanelor cu handicap, cu o relevanță deosebită, având în vedere că un sfert din 

electoratul european declară că are o dizabilitate sau un handicap de un anumit grad), 

libera circulație a persoanelor, discriminarea, imigrația, ocuparea forței de muncă, 

negocierea Parteneriatului transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP), aplicarea 

hotărârilor judecătorești și incluziunea socială a persoanelor cu handicap; 

AC. întrucât site-ul web al Comisiei pentru petiții a fost lansat la 19 noiembrie 2014, cu o 
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întârziere de un an, pentru a înlocui platforma electronică de depunere a petițiilor 

disponibilă anterior pe portalul Europarl și a fost conceput pentru a promova dreptul de 

a adresa petiții și a sprijini participarea activă a cetățenilor la viața din UE; întrucât acest 

portal, care încă nu este pe deplin operațional, a fost creat pentru a oferi o soluție 

integrată pentru a satisface necesitățile specifice ale procesului de petiționare și a da 

cetățenilor UE care doresc să prezinte o petiție un instrument internet mai adecvat 

nevoilor lor, cu o monitorizare în timp real a diferitelor etape în care se află petiția; 

întrucât au fost identificate mai multe deficiențe, în special în ceea ce privește funcția de 

căutare, care subminează rolul portalului de registru public al petițiilor, iar a doua etapă 

care viza eliminarea tuturor lacunelor existente ar fi trebuit să fi fost deja încheiată; 

întrucât portalul poate contribui la ameliorarea serviciului și a vizibilității sale pentru 

cetățeni și membrii comisiei și va avea funcția de registru electronic [prevăzută la 

articolul 216 alineatul (4) din Regulamentul de procedură], care va permite cetățenilor 

să depună și să urmărească petiții și prin care își pot adăuga semnătura electronică la 

propriile petiții; întrucât noul portal are ca scop creșterea gradului de transparență și 

interactivitate a procesului de petiționare și a eficienței administrative a acestuia în 

beneficiul petiționarilor, al deputaților în Parlamentul European, precum și al publicului 

larg; întrucât portalul web ar trebui să fie instrumentul prin care să poată fi mărită 

transparența în procesul de petiționare, să fie îmbunătățit accesul petiționarilor la 

informații și sensibilizați cetățenii cu privire la capacitatea și posibilitățile Comisiei 

pentru petiții de a-i ajuta să își remedieze situația; subliniază că ar trebui stimulată în 

continuare utilizarea noilor tehnologii ale informației și comunicațiilor, cu scopul de a 

aduce activitatea Comisiei pentru petiții mai aproape de cetățeni; 

AD. întrucât inițiativa cetățenească europeană (ICE) este un instrument important pentru a 

facilita participarea cetățenilor UE la procesul decizional politic al UE, iar potențialul 

acesteia ar trebui pe deplin exploatat; întrucât, pentru a obține cele mai bune rezultate în 

privința participării cetățenilor, acest instrument ar trebui îmbunătățit în continuare, 

nivelurile sale de reprezentare și aspectele sale practice ar trebui consolidate și ar trebui 

pe deplin respectat și implementat de instituțiile europene (în special de Comisie);  

AE. întrucât Comisia pentru petiții continuă să mențină un interes activ față de modul în care 

se aplică Regulamentul privind inițiativa cetățenească europeană și este conștientă de 

necesitatea unui nou regulament pentru a elimina numeroasele sale lacune, obstacole și 

slăbiciuni și caracterul rigid al cadrului juridic existent, precum și față de mecanismele 

necesare pentru lansarea și desfășurarea unei inițiative cetățenești europene, îndeosebi 

în ceea ce privește procesul efectiv de strângere a semnăturilor; 

AF. întrucât, la trei ani de la intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) nr. 211/2011 la 1 

aprilie 2012, Comisia pentru petiții consideră că este necesară evaluarea aplicării sale 

pentru a detecta lacune și a propune soluții viabile pentru revizuirea sa rapidă în vederea 

ameliorării implementării sale; 

AG. întrucât organizarea audierilor publice pentru inițiativele de succes au fost o reușită; 

întrucât implicarea și participarea Comisiei pentru petiții, în calitate de comisie asociată 

la audierile privind inițiativele cetățenești europene a fost foarte apreciată de către 

deputați și societatea civilă; întrucât Comisia pentru petiții susține acest proces și pune 

vasta sa experiență dobândită în relația cu cetățenii în vederea atingerii acestui obiectiv; 

întrucât pentru orice ICE de succes vor exista așteptări în ceea ce privește o continuare 
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concretă, cu propuneri specifice elaborate de Comisie; 

AH. întrucât ar trebui menționat că, din cauza volumului de muncă al Comisiei pentru petiții 

și a necesității de a consolida resursele umane ale Secretariatului Comisiei pentru petiții, 

nu au avut loc misiuni de informare în ceea ce privește petițiile supuse unei anchete în 

cursul anului 2014; întrucât în viitor vor avea loc misiuni de informare în concordanță 

cu petițiile corespunzătoare; 

AI. întrucât în 2016 ar trebui reluat numărul normal de misiuni de informare, având în 

vedere că acestea constituie o prerogativă specifică a comisiei și o parte esențială a 

activității sale, care presupune interacțiunea cu cetățenii și cu autoritățile din statele 

membre vizate; întrucât membrii acestor delegații participă în egală măsură la toate 

activitățile conexe, inclusiv la elaborarea rapoartelor; 

AJ. întrucât Comisia pentru petiții își asumă responsabilități în legătură cu Ombudsmanul 

European, care este organul însărcinat cu anchetarea plângerilor adresate de cetățenii 

UE cu privire la posibile cazuri de administrare defectuoasă în cadrul instituțiilor și al 

organismelor UE, elaborând și un raport anual cu privire la aceste cazuri, pe baza 

raportului anual propriu al Ombudsmanului European; întrucât în 2014, comisia a 

participat în mod activ și direct la organizarea alegerii Ombudsmanului European în 

conformitate cu articolul 204 din Regulamentul de procedură; întrucât dna Emily 

O’Reilly a fost realeasă în decembrie 2014 pentru un mandat de cinci ani într-un proces 

care s-a derulat într-o manieră eficientă și transparentă; 

AK. întrucât Comisia pentru petiții este membră a rețelei europene a ombudsmanilor, care 

include și comisiile pentru petiții din parlamentele naționale, acolo unde acestea există, 

și întrucât este importantă înființarea de comisii pentru petiții în cadrul parlamentelor 

statelor membre și consolidarea lor în cazul în care ele există deja, precum și 

îmbunătățirea cooperării dintre ele; 

1. subliniază activitatea pe care trebuie să o desfășoare Comisia pentru petiții prin 

facilitarea unei anumite participări a cetățenilor și rezidenților UE în apărarea și în 

promovarea drepturilor lor și în monitorizarea aplicării corecte a reglementărilor 

Uniunii, întrucât petițiile lor garantează că preocupările cetățenilor sunt cunoscute, 

astfel încât plângerile lor legitime să poată fi soluționate ori de câte ori este posibil, într-

un interval de timp rezonabil; reiterează faptul că o mai bună coordonare cu instituțiile 

de la nivel european, național și regional, precum și cu alte organisme este esențială 

pentru rezolvarea promptă a problemelor semnalate de petiționari; 

2. subliniază că Comisia pentru petiții (ca punct de contact pentru cetățeni), Ombudsmanul 

European și inițiativa cetățenească europeană formează împreună un ansamblu de 

instrumente fundamentale pentru o mai mare participare politică a cetățenilor, cărora 

trebuie să li se garanteze un acces transparent și adecvat la acestea și funcționarea lor 

corespunzătoare; evidențiază responsabilitatea acestora pentru promovarea cetățeniei 

europene și pentru consolidarea vizibilității și a credibilității instituțiilor UE; solicită 

luarea în considerare într-o mai mare măsură, de către instituțiile UE, a activității 

desfășurate de Ombudsmanul European; solicită mai multe mecanisme de participare 

directă a cetățenilor la procesul decizional al instituțiilor europene; 

3. subliniază că îmbunătățirea cooperării cu autoritățile naționale, regionale și locale în 
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chestiuni legate de punerea în aplicare a dreptului Uniunii este esențială pentru a atinge 

scopul reconectării UE la cetățeni și al consolidării legitimității democratice și 

responsabilității în cadrul procesului decizional al Parlamentului European; observă că 

cooperarea este stimulată de schimbul proactiv de informații, la toate nivelurile 

instituționale și că aceasta este cheia rezolvării problemelor semnalate de petiționari; 

regretă faptul că, în anumite cazuri, autoritățile naționale, regionale și locale nu 

reacționează la solicitările Comisiei pentru petiții; 

4. avertizează asupra întârzierilor persistente în tratarea petițiilor din cauza constrângerilor 

în materie de resurse umane disponibile în cadrul secretariatului Comisiei pentru petiții, 

ceea ce are un impact clar asupra timpului disponibil pentru tratarea petițiilor, îndeosebi 

în ceea ce privește stabilirea admisibilității acestora; consideră inacceptabile astfel de 

întârzieri dacă se dorește atingerea excelenței serviciului și că acestea nu numai că 

subminează dreptul efectiv de a adresa petiții, ci și credibilitatea instituțiilor europene în 

ochii cetățenilor vizați; îndeamnă instanțele politice și administrative responsabile ale 

Parlamentului, în cooperare cu Comisia pentru bugete, să găsească soluția adecvată 

pentru a garanta că activitatea Comisiei pentru petiții se poate ridica la nivelul impus de 

spiritul tratatelor; 

5. consideră, în plus, că Parlamentul are o obligație deosebită de a nu amâna un timp 

nejustificat de lung declararea ca inadmisibile sau închise a petițiilor inadmisibile sau 

nefondate; subliniază, în acest context, că inadmisibilitatea sau închiderea unei petiții 

din cauza lipsei de fundament trebuie justificate temeinic petentului; 

6. invită Comisia pentru petiții și, dacă este necesar, comisiile PE responsabile pentru 

modificarea Regulamentului de procedură, să structureze mai clar diferența dintre 

criteriile de stabilire a temeiniciei unei petiții și regulile de stabilire a admisibilității 

acestora, precum și între menținerea deschisă sau închiderea acestora, și să facă această 

structură cunoscută și eventualilor petenți; 

7. subliniază rolul important jucat de Comisie, care își oferă sprijinul pentru tratarea 

cazurilor semnalate de petiționari și invită Comisia să realizeze o supraveghere 

proactivă și la timp a anumitor proiecte raportate de către petiționari, în care legislația 

UE a fost sau va fi încălcată în viitor prin implementarea planificării oficiale; invită 

Comisia, în calitate de gardian al tratatelor, să remedieze aceste cazuri de transpunere 

incorectă sau de netranspunere a dreptului Uniunii denunțate de numeroase petiții 

prezentate Parlamentului; în acest context, invită Comisia să facă uz într-un mod mai 

puțin ezitant de procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor; subliniază că, 

atunci când se inițiază o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, trebuie 

contracarată impresia că statelor membre mai mari li se acordă o atenție mai mare; 

invită Comisia să informeze periodic Comisia pentru petiții cu privire la evoluția și la 

rezultatul concret al procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor direct legate 

de petiții; 

8. invită Comisia Europeană să se implice pe deplin în procesul de soluționare a petițiilor, 

în special prin desfășurarea de investigații în cazurile admisibile care îi sunt prezentate 

și, în cele din urmă, să furnizeze în scris petiționarilor răspunsuri precise și actualizate; 

se așteaptă ca aceste răspunsuri să fie dezvoltate și mai mult în dezbaterile orale pe 

marginea acestor chestiuni, în cadrul reuniunilor publice ale Comisiei pentru petiții; 
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consideră că, în scopul credibilității instituționale, Comisia ar trebui reprezentată la 

aceste dezbateri de un funcționar cu rang corespunzător; 

9. solicită ca, din motive de transparență și în spiritul cooperării loiale dintre diferitele 

instituții ale UE, Comisia Europeană să faciliteze accesul la documentele care conțin 

toate informațiile relevante legate de procedurile EU Pilot, în special în legătură cu 

petițiile primite, inclusiv accesul la schimburile de întrebări și răspunsuri dintre Comisie 

și statul membru vizat, măcar la finalizarea procedurii; 

10. subliniază importanța unei monitorizări proactive din partea Comisiei și a unor măsuri 

de prevenire luate în timp util de aceasta atunci când există dovezi bine întemeiate că 

anumite proiecte planificate și publicate pot încălca legislația UE; își exprimă 

îngrijorarea cu privire la tendința actuală de limitare de către Comisie a investigării 

fondului multor petiții, prin impunerea de restricții procedurale; dezaprobă sugestiile 

recurente de a închide multe dosare legate de anumite petiții fără a aștepta rezultatele 

examinării aspectelor ridicate de respectiva chestiune și consideră că această tendință nu 

este în conformitate cu spiritul rolului decisiv al Comisiei de gardian al tratatelor; 

solicită o atenție sporită și măsuri luate în consecință, în special în cazurile prezentate de 

petiționari care implică posibile încălcări ale legislației UE chiar de către Comisie, cum 

ar fi în domeniul accesului public la documente, garantat de Convenția de la Aarhus; 

11. subliniază că este important să se garanteze că Comisia acordă răspuns detaliat, proactiv 

și cât se poate de rapid tuturor petițiilor;  

12.  solicită să fie suplimentate resursele umane de care dispune secretariatul comisiei, 

datorită caracterului special al acestei comisii și a volumului mare de activitate care 

decurge din contactul cu mii de cetățeni și rezidenți care depun petiții în fiecare an; 

13. subliniază necesitatea îmbunătățirii corespondenței cu cetățenii în vederea prelucrării 

solicitărilor lor; 

14. consideră că este esențial să se consolideze cooperarea cu parlamentele naționale, 

comisiile relevante ale acestora și guvernele statelor membre și să fie încurajate 

autoritățile statelor membre să transpună și să aplice legislația UE în condiții de 

transparență deplină; subliniază importanța cooperării cu Comisia și statele membre în 

vederea protejării mai eficiente și mai transparente a drepturilor cetățenilor și 

încurajează prezența reprezentanților statelor membre la reuniuni; evidențiază 

necesitatea ca reprezentați ai Consiliului și Comisiei cu cel mai înalt rang posibil să fie 

prezenți la reuniunile și audierile Comisiei pentru petiții, în cazul în care fondul 

problemelor discutate presupune implicarea acestor instituții; își reiterează apelul din 

raportul de activitate pe 2013 al Comisiei pentru petiții (2014/2008 (INI)) privind 

lansarea unui dialog structurat consolidat cu statele membre, în special prin organizarea 

periodică de reuniuni cu membrii comisiilor pentru petiții din cadrul parlamentelor 

naționale sau cu alte autorități competente;  

15. invită statele membre să legifereze obligația creării în parlamentele naționale de comisii 

pentru petiții funcționale, fapt care ar spori eficiența colaborării Comisiei pentru petiții 

cu parlamentele naționale; 

16.  consideră că este primordial să se consolideze cooperarea Comisiei pentru petiții cu alte 
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comisii ale PE, prin solicitarea de avize cu privire la petiții, invitarea membrilor 

acestora la dezbaterile care intră în sfera lor de competență și o mai mare implicare în 

activitatea lor în calitate de comisie sesizată pentru avizare pentru unele rapoarte, în 

special rapoartele privind transpunerea și punerea în aplicare corectă a legislației UE în 

statele membre; solicită comisiilor competente să ia în considerare în mod 

corespunzător petițiile care le sunt transmise și să formuleze răspunsurile necesare 

pentru soluționarea corectă a acestora; 

17. subliniază importanța tot mai mare pe care o are Comisia pentru petiții, în calitate de 

comisie de control, care ar trebui să fie un punct de referință pentru transpunerea și 

punerea în aplicare a legislației europene la nivel administrativ în statele membre; 

reiterează apelul formulat în Rezoluția referitoare la activitățile Comisiei pentru petiții 

în anul 2013 în ceea ce privește creșterea numărului de dezbateri politice în timpul 

ședințelor plenare și o comunicare mai intensă pe marginea petițiilor trimise de cetățenii 

europeni
1
; 

18. regretă că mulți petiționari nu pot să își prezinte direct cazurile în cadrul Comisiei 

pentru petiții, parțial din cauza lipsei de timp pentru reuniuni și a resurselor umane în 

secretariatul comisiei; solicită să se îmbunătățească termenul în care petiționarii sunt 

informații despre tratarea petițiilor lor și despre discutarea lor în comisie; sprijină 

utilizarea în mai mare măsură a videoconferințelor sau a oricărui alt mijloc care le 

permite petiționarilor să participe în mod activ la lucrările Comisiei pentru petiții, chiar 

dacă nu pot să fie prezenți fizic la acestea; 

19. solicită crearea rapidă a unei rețele informale pentru petiții în cadrul Parlamentului, cu 

participarea unor membri din partea tuturor comisiilor parlamentare, cu scopul 

asigurării unei coordonări bune și eficiente a activității legate de petiții, fapt care va 

îmbunătăți exercitarea dreptului de a adresa petiții; 

20.  subliniază rolul important jucat de celelalte comisii din Parlamentului European, 

inclusiv examinarea în cadrul reuniunilor lor a aspectelor relevante exprimate în petițiile 

care vizează domeniile lor de competență și utilizarea petițiilor primite ca surse de 

informare pentru procesele legislative; 

21. regretă faptul că nu a fost încă adoptată în toate țările Uniunii Europene Carta 

drepturilor fundamentale și faptul că punerea sa în aplicare s-a dovedit a fi neclară și, 

într-o oarecare măsură, dezamăgitoare pentru mulți cetățeni; regretă, de asemenea, 

faptul că UE încă nu a adoptat, ca atare, Convenția europeană a drepturilor omului în 

conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din TUE și că cetățenii europeni nu au acces la 

suficiente informații privind procedurile în vigoare în acest sens; deplânge interpretarea 

strictă de către Comisie a articolul 51 din Carta drepturilor fundamentale, care prevede 

că dispozițiile Cartei se adresează instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii, 

cu respectarea principiului subsidiarității, precum și statelor membre, numai în cazurile 

de punere în aplicare a dreptul Uniunii; reamintește că, în mod frecvent, Comisia 

Europeană a declarat că se află în imposibilitatea de a acționa în domeniul drepturilor 

fundamentale, atunci când Comisia pentru petiții i-a solicitat acest lucru, invocând 

articolul 51 din Cartă; subliniază faptul că așteptările cetățenilor depășesc adeseori ceea 

ce este permis prin dispozițiile strict juridice ale Cartei; invită Comisia Europeană să 

                                                 
1
 Texte adoptate, P7_TA(2014)0204. 
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depună mai multe eforturi pentru a satisface așteptările cetățenilor și să găsească o nouă 

abordare cu privire la interpretarea articolul 51; 

22. subliniază eforturile remarcabile depuse de Comisia pentru petiții în contextul punerii în 

aplicare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap; ia act, în acest 

sens, de observațiile Comitetului ONU pentru drepturile persoanelor cu handicap cu 

privire la raportul inițial al Uniunii Europene
1
; subliniază că ar trebui să existe resurse 

suficiente pentru Cadrul Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile Convenției; 

solicită, în acest sens, consolidarea capacității Comisiei pentru petiții și a secretariatului 

acesteia, care să îi permită comisiei îndeplinirea adecvată a rolului său de protecție; 

solicită desemnarea unui ofițer responsabil de tratarea aspectelor legate de handicap; 

evidențiază dorința Comisiei pentru petiții de a colabora îndeaproape cu alte comisiile 

parlamentare legislative implicate în Rețeaua Parlamentului European în materie de 

handicap; ia act de necesitatea ca această comisie să își continue eforturile și acțiunile în 

ceea ce privește protejarea persoanelor cu handicap, precum demersurile menite să 

promoveze ratificarea rapidă a Tratatului de la Marrakech; 

23. subliniază preocuparea cetățenilor cu privire la Parteneriatul transatlantic pentru comerț 

și investiții (TTIP) și refuzul acestora de a-l accepta și cu privire la negocierile opace la 

care participă Comisia Europeană, după cum se arată în numeroase petiții primite în 

cursul anului 2014; evidențiază importanța aplicării urgente, din partea Comisiei 

Europene, a recomandărilor elaborate de Ombudsmanul European în acest sens; 

24.  subliniază avizul emis de această comisie cu privire la recomandările Comisiei 

Europene referitoare la negocierile pe marginea TTIP în care, după cum subliniază 

numeroase petiții primite, se respinge instrumentul de arbitraj cunoscut sub numele 

„Soluționarea litigiilor dintre investitori și stat” (ISDS) și regretă că a fost respinsă 

inițiativa cetățenească europeană împotriva TTIP; 

25. regretă faptul că unele state membre încă nu au ratificat Convenția Națiunilor Unite 

privind drepturile persoanelor cu handicap și le invită să o semneze și să o ratifice în cel 

mai scurt timp posibil; 

26. invită UE și statele membre să semneze și să ratifice Protocolul Opțional la Convenția 

Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap; 

27. invită statele membre să semneze și să ratifice fără întârziere Tratatul de la Marrakech 

pentru facilitarea accesului la operele publicate în cazul persoanelor cu deficiențe de 

vedere și al persoanelor cu dificultăți de lectură; 

28. constată atenția deosebită acordată anumitor petiții referitoare la proiectul de posibilă 

explorare și exploatare a eventualelor rezerve de petrol în Insulele Canare; recunoaște că 

petiționarii care, din motive de protecție a mediului, s-au opus proiectului, au contribuit 

în mod semnificativ la clarificarea dezbaterii; recunoaște că problemele de mediu rămân 

o prioritate pentru petiționari, evidențiind astfel situațiile în care eforturile statelor 

membre sunt deficitare în acest domeniu; constată că unele dintre aceste petiții au ca 

                                                 
1
 Adoptate de Comitetului ONU în cea de-a 14-a sesiune (17 august - 4 septembrie 2015); a se vedea: 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%

2f1&Lang=en 
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temă predilectă gestionarea deșeurilor, siguranța aprovizionării cu apa, energia nucleară, 

fracturarea hidraulică și protecția speciilor de animale; 

29. subliniază numărul mare de petiții primite prin care se respinge utilizarea tehnicii de 

fracturare hidraulică pentru extracția din subsol a gazelor și petrolului și care subliniază 

consecințele ecologice, economice și sociale negative care decurg din utilizarea acestei 

tehnici; 

30. denunță în special practica repetată a „decupării” dosarelor care privesc proiecte mari de 

infrastructură sau de foraj, care reprezintă cauza a numeroase petiții în materie de 

mediu; 

31. ia act de preocupările petiționarilor cu privire la nedreptățile presupuse care se produc în 

procedurile administrative și judiciare legate de separarea părinților sau de divorț prin 

care se prezintă probleme legate de încredințarea copiilor de vârstă fragedă și adopțiile 

forțate; observă, în acest context, că pot exista, în anumite state membre și în cazul 

cuplurilor binaționale, o posibilă discriminare pe motive de naționalitate în favoarea 

părintelui din statul membru în care se desfășoară procedura și împotriva părintelui care 

nu este resortisant al statului respectiv, cu repercusiuni grave și de multe ori profund 

negative și dramatice asupra drepturilor copilului; subliniază faptul că au fost supuse 

atenției comisiei cazuri, provenind din mai multe țări, cum ar fi Germania (în special 

cazurile privind activitățile Oficiului pentru bunăstarea copiilor și tineretului), Franța, 

Țările de Jos, Slovacia, Danemarca și Norvegia; salută, în acest sens, revizuirea 

Regulamentului Bruxelles IIa, preconizată pentru anul 2016; subliniază că, în 2015, un 

nou grup de lucru, însărcinat cu furnizarea unui răspuns rapid și coerent la aceste 

preocupări, a fost creat în cadrul Comisiei pentru petiții și a efectuat o vizită de 

informare pentru a investiga la fața locului plângerile de acest tip; 

32. evidențiază numărul mare de petiții primite care critică puternic și avertizează cu privire 

la consecințele politicilor UE din domeniul migrației, comerțului și afacerilor externe în 

ceea ce privește respectarea de către acestea a dispozițiilor care asigură drepturile 

fundamentale ale migranților; remarcă obligația tuturor agențiilor, organismelor și 

instituțiilor UE, inclusiv a FRONTEX, de a garanta în orice moment respectarea 

drepturilor omului și a Cartei drepturilor fundamentale în domeniul lor de activitate; 

33.  salută dialogul social „Forumul european pentru drepturile copilului”, organizat anual la 

inițiativa Comisiei, din anul 2007, care urmărește promovarea drepturilor copiilor în 

cadrul măsurilor interne și externe ale UE; subliniază faptul că la dialog participă 

reprezentanți ai statelor membre ale UE, reprezentanți ai drepturilor copiilor, Comitetul 

Regiunilor, Comitetul Economic și Social European, Consiliul Europei, UNICEF ș o 

serie de organizații neguvernamentale; 

34.  subliniază varietatea domeniilor tematice vizate de petițiile cetățenilor, cum ar fi 

drepturile fundamentale, drepturile omului, drepturile persoanelor cu handicap, piața 

internă, legislația în domeniul mediului, relațiile de muncă, politicile din domeniul 

migrației, acordurile comerciale, sănătatea publică, bunăstarea copiilor, transporturile, 

drepturile animalelor; și discriminarea; solicită specializarea în continuare a activității 

Comisiei pentru petiții prin numirea unor raportori interni pentru politicile principale la 

care fac referire petiționarii; solicită ca secretariatului comisiei să îi fie alocate resurse 

suplimentare pentru ca aceasta să poată gestiona numărul mare de petiții primite din 
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domenii foarte variate; 

35. consideră că organizarea de audieri publice reprezintă un mod foarte util de a examina 

problemele ridicate de către petiționari; dorește să atragă atenția asupra audierilor 

publice organizate cu Comisia pentru mediu, ca reacție la inițiativa cetățenească 

europeană „Apa este un drept al omului” și cu Comisia pentru afaceri juridice, în 

contextul inițiativei cetățenești europene „Unul dintre noi”; consideră că inițiativa 

cetățenească europeană reprezintă instrumentul care promovează democrația 

transnațională, participativă și reprezentativă care, după aprobarea unui regulament nou, 

poate facilita o participare mai directă a cetățenilor la încadrarea, dezbaterea și 

prioritizarea chestiunilor din domeniul politicilor și legislației UE care trebuie abordate; 

își reconfirmă angajamentul de a participa proactiv la organizarea de audieri publice 

pentru inițiativele de succes; se angajează să acorde prioritate, la nivel instituțional, 

eficacității acestui proces de participare și să asigure acțiuni corespunzătoare întreprinse 

la nivel legislativ, atunci când este cazul; salută utilizarea, în timpul audierilor, a 

facilităților de accesibilitate destinate persoanelor cu handicap, precum ecranele cu 

sistem de text transformat în vorbire; 

36. deplânge reacția Comisiei la cele câteva inițiative cetățenești europene de succes și 

regretă că au existat puține acțiuni întreprinse pe baza singurului instrument de 

democrație transnațională din UE; 

37. atrage atenția asupra mai multor rezoluții adoptate în 2014 sub formă de rapoarte, 

precum rezoluția sa din 12 martie 2014 referitoare la Raportul din 2013 privind 

cetățenia UE - Cetățeni ai UE: drepturile dumneavoastră, viitorul dumneavoastră
1
, care 

a provocat o dezbatere referitoare la armonizarea drepturilor la pensie, dreptul de a vota 

și dreptul de a fi ales al cetățenilor; atrage atenția asupra raportului său anual referitor la 

activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2013
2
 și asupra Rezoluției sale din 15 ianuarie 

2015 referitoare la raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 

2013
3
, în special în ceea ce privește Acordul TTIP; 

38. salută decizia Comisiei de a continua în 2014 activitățile începute în 2013 sub egida 

„Anului european al cetățenilor”, concentrându-se mai mult pe alegerile europene (care 

s-au derulat între 22 și 25 mai); salută disponibilitatea Comisiei de a informa cetățenii 

cu privire la instrumentele care le sunt puse la dispoziție pentru a participa la procesul 

decizional al UE, precum și de a furniza cu această ocazie informații și sfaturi 

cetățenilor Uniunii cu privire la drepturile lor și la instrumentele democratice care le 

sunt puse la dispoziție pentru a-și apăra aceste drepturi; subliniază că ar trebui depuse 

eforturi suplimentare în vederea creșterii gradului de sensibilizare în ceea ce privește 

alegerile europene, dat fiind că în numeroase state membre prezența la vot în alegerile 

din 2014 nu a atins nivelul de 50 %; 

39. subliniază că este important ca Comisia pentru petiții să aibă un portal internet pe deplin 

operațional prin care petiționarii să se poată înregistra, să poată adresa o petiție, încărca 

documente care însoțesc petițiile, sprijini petițiile admisibile și a primi informații 

privind situația petiției lor și schimbările intervenite în statutul acesteia prin e-mailuri 

                                                 
1
 Texte adoptate, P7_TA(2014)0233. 

2
 Texte adoptate, P7_TA(2014)0204. 

3
 Texte adoptate, P8_TA(2015)0009. 
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automate, și prin care să poată intra direct în contact cu funcționari ai instituțiilor UE 

pentru a obține informații clare și directe cu privire la progresele înregistrate în legătură 

cu aspectele prezentate în petițiile lor; regretă nerespectarea calendarului de dare în 

exploatare și faptul că numeroase opțiuni așteptate nu au fost finalizate încă; îndeamnă 

organismele administrative responsabile să accelereze realizarea pașilor necesari pentru 

finalizarea etapelor în curs ale proiectului și să corecteze deficiențele existente; 

subliniază că trebuie realizate demersuri suplimentare pentru a spori transparența 

procesului de petiționare; 

40. solicită o abordare comună a Parlamentului European, a parlamentelor naționale și a 

autorităților de la niveluri subnaționale ale statelor membre care dispun instanțe de apel 

corespunzătoare, prin care cetățenii să înțeleagă în mod clar și transparent care este 

nivelul și instanța către care își pot adresa petițiile;  

41. solicită o evaluare eficace a personalului secretatului Comisiei pentru petiții, axată pe 

îndeplinirea criteriilor calitative și cantitative, care să recunoască acumularea 

considerabilă de petiții și întârzierile curente în procesarea acestora; consideră că 

prelucrarea și examinarea corespunzătoare a petițiilor admise, împreună cu oferirea unui 

răspuns echitabil petiționarilor, constituie cheia consolidării legăturilor dintre societatea 

civilă europeană și instituțiile europene; 

42. subliniază necesitatea unei informări mai constructive a cetățenilor prin portalul 

Comisiei pentru petiții prin organizarea unor seminarii de instruire în statele membre; 

43. subliniază importanța rolului pe care îl îndeplinește rețeaua SOLVIT, care descoperă și 

rezolvă în mod regulat probleme legate de transpunerea legislației privind piața internă; 

îndeamnă Comisia să actualizeze acest instrument, să permită accesul membrilor 

Comisiei pentru petiții la toate informațiile disponibile prin SOLVIT și să îi țină la 

curent cu privire la cazurile privind petițiile înregistrate; 

44.  subliniază necesitatea consolidării colaborării dintre Comisia pentru petiții și celelalte 

instituții și organisme ale UE, precum și cu autoritățile naționale din statele membre; 

consideră că sunt esențiale dialogurile consolidate și cooperarea sistematică cu statele 

membre, în special cu comisiile pentru petiții din cadrul parlamentelor naționale; 

recomandă înființarea de comisii pentru petiții în cadrul tuturor parlamentelor statelor 

membre în care acestea nu au fost încă înființate; consideră că vizita la 2 decembrie 

2014 a Comisiei pentru petiții din Parlamentul scoțian a fost un exemplu al acestei 

cooperări și un astfel de parteneriat va permite schimbul de cele mai bune practici, 

punerea în comun a experienței dobândite și dezvoltarea unei practici sistematice și 

eficiente de transmitere a petițiilor către organelor competente; 

45. subliniază că o strânsă cooperare cu statele membre este extrem de importantă pentru 

activitatea Comisiei pentru petiții; încurajează statele membre să joace un rol proactiv în 

ceea ce privește elaborarea de răspunsuri la petițiile referitoare la punerea în aplicare și 

respectarea legislației UE și acordă o importanță deosebită prezenței reprezentanților 

statelor membre și cooperării active a acestora în cadrul reuniunilor Comisiei pentru 

petiții; subliniază prezența în cadrul reuniunii din 10 februarie 2014 a reprezentanților 

guvernului grec, în cadrul căreia a fost prezentat raportul referitor la misiunea de 

informare din Grecia privind gestionarea deșeurilor (18-20 septembrie 2013); 
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46. reamintește faptul că misiunile de informare reprezintă unul dintre instrumentele cele 

mai importante de investigație de care dispune Comisia pentru petiții, potrivit 

Regulamentului de procedură, chiar dacă niciuna nu a fost efectuată în 2014; consideră 

că este necesar ca monitorizarea petițiilor examinate în timpul misiunilor de informare 

să nu fie oprită, inclusiv în intervalul dintre alegerile europene și constituirea 

Parlamentului și solicită organelor Parlamentului să ia măsuri adecvate în acest sens; 

subliniază necesitatea ca misiunile de informare să aibă drept rezultat formularea de 

recomandări axate pe soluționarea problemelor semnalate de petiționari; preconizează 

reluarea în 2016 a activității normale a Comisiei pentru petiții în ceea ce privește 

misiunile de informare; 

47. invită Grecia să ia act de recomandările formulate în raportul misiunii de informare 

privind colectarea deșeurilor și amplasarea depozitelor de deșeuri în Grecia, adoptat în 

comisie în februarie 2014; invită Comisia să monitorizeze îndeaproape utilizarea 

fondurilor alocate pentru colectarea deșeurilor; invită statele membre să respecte 

directivele Uniunii privind reciclarea deșeurilor; 

48. acordă o importanță deosebită prezenței reprezentanților statelor membre și cooperării 

active a acestora în cadrul reuniunilor Comisiei pentru petiții; salută și încurajează 

prezența reprezentanților autorităților publice ale statelor membre în cauză, participarea 

și cooperarea activă a acestora; încurajează toate statele membre să participe activ la 

procesul de petiționare; 

49. subliniază importanța cooperării cu Ombudsmanul European și participarea 

Parlamentului European în cadrul Rețelei Europene a Ombudsmanilor; salută relațiile 

interinstituționale excelente dintre Ombudsman și Comisia pentru petiții; apreciază în 

mod deosebit contribuțiile regulate ale Ombudsmanului la lucrările Comisiei pentru 

petiții pe întreaga durată a anului; 

50.  așteaptă cu interes consolidarea cooperării cu comisiile pentru petiții din cadrul 

parlamentelor naționale și regionale din diferitele state membre unde aceste comisii 

există; se angajează să ofere asistență pentru înființarea unor astfel de comisii în statele 

membre care nu au înființat astfel de comisii și care își doresc acest lucru; 

51. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, precum și raportul 

Comisiei pentru petiții, Consiliului, Comisiei, Ombudsmanului European, guvernelor și 

parlamentelor statelor membre, comisiilor pentru petiții ale acestora și ombudsmanilor 

lor sau organelor competente similare. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Raportul anual pentru 2014 are ca obiectiv prezentarea activității Comisiei pentru petiții. 

Programul de lucru al comisiei nu este stabilit în funcție de programul legislativ al Comisiei 

Europene, ci de către cetățenii care, exercitându-și dreptul de a adresa o petiție Parlamentului 

European, își exprimă preocupările cu privire la diferitele politici ale Uniunii și la legislația 

sa. 

 

Prezentul raportul anual dorește să ofere o imagine precisă și completă a lucrărilor Comisiei 

pentru petiții. Acesta prezintă o serie de statistici privind numărul de petiții primite, 

soluționate sau tratate de către Comisia pentru petiții, țările vizate sau problemele abordate. 

Aceste statistici reprezintă un instrument cantitativ important pentru evaluarea activității 

comisiei. La acestea se adaugă alte aspecte, precum relațiile cu alte instituții europene și cu 

autoritățile naționale și regionale.  

 

2014, Anul European al Cetățenilor a pus accentul pe alegerile europene, care au avut loc 

între 22 și 25 mai. Comisia pentru petiții s-a constituit la 17 iulie 2014: dna Cecilia Wikström 

a fost aleasă în funcția de președintă, dna Rosa Estaràs Ferragut a fost aleasă prim-

vicepreședintă, dna Roberta Metsola, a doua vicepreședintă, dna Marlene Mizzi, a treia 

vicepreședintă și dl Pál Csáky, al patrulea vicepreședinte. 

 

Dreptul de a adresa petiții Parlamentului European: pilon al cetățeniei europene  
 

Intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona a confirmat dreptul de a adresa petiții 

Parlamentului European ca o piatră de temelie a cetățeniei europene și ca un drept 

fundamental stabilit la articolul 227 din Tratat, care prevede că cetățenii sau rezidenții Uniunii 

Europene, fie persoane fizice sau juridice, cu titlu individual sau în asociere cu alți cetățeni 

sau cu alte persoane, au dreptul de a adresa Parlamentului European o petiție privind un 

subiect care ține de domeniile de activitate ale Uniunii și care îi privesc în mod direct. Acesta 

este, așadar, un instrument care permite cetățenilor să transmită Parlamentului preocupările 

lor în ceea ce privește impactul pe care îl au diferitele politici și prevederi legislative ale 

Uniunii Europene în viața lor de zi cu zi. 

 

Statisticile anuale arată că majoritatea cetățenilor solicită ajutorul Parlamentului în probleme 

legate de justiție, mediu, piața internă sau drepturile fundamentale. Alți petiționari încearcă să 

facă auzite propunerile lor în legătură cu aplicarea politicilor europene și, nu în ultimul rând, 

alți cetățeni se adresează Parlamentului European pentru a contesta deciziile luate de 

autoritățile naționale sau pentru a prezenta plângeri împotriva hotărârilor instanțelor naționale. 

Alți cetățeni denunță aplicarea incorectă a legislației europene, fie ca urmare a unei 

transpuneri necorespunzătoare a legislației, fie ca urmare a neaplicării legislației Uniunii, fie 

ca urmare a unei încălcări a acesteia. 

 

Potrivit statisticilor, în 2014, Parlamentul European a primit 2 714 petiții, reprezentând o 

scădere cu 6 %, comparativ cu cele 2 891 de petiții depuse în 2013. Se poate considera că anii 

2013 și 2014 au atins un vârf în privința numărului de petiții primite, dar ușoara scădere din 

2014 reflectă o schimbare de tendință, după creșterea constantă a numărului de petiții primite 

pe durata ultimei legislaturi. 
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Analiza statistică a petițiilor primite în 2014 față de cele din 2013 

 

Tratarea petițiilor 

 

Tratarea petițiilor  Număr de 

petiții 

% Număr de 

petiții 

% 

 2014 2013 

Admisibile și tratate 790 29,1 1168 40,4 

Inadmisibile 1070 39,4 1046 36,2 

Admisibile și soluționate 817 30,1 677 23,4 

Recomandări contestate 37 1,4 0 0 

Totalul petițiilor înregistrate 2714 100 2891 100,0 

 Admisibile și transmise altor 

organisme spre avizare 

77 9,7 156 13,3 

Admisibile și transmise altor 

organisme spre informare 

380 48,1 404 34,5 

Admisibile și transmise Comisiei 

Europene spre avizare 

688 87,0 1123 95,8 

 

Trebuie menționat faptul că aproximativ 59,6 % din petițiile primite în 2013, adică 1723 de 

petiții, au fost soluționate la începutul procedurii, fie pentru că au fost considerate 

inadmisibile (36,2%), fie că, deși admisibile, au fost soluționate imediat după ce s-au oferit 

informații petiționarilor cu privire la diversele chestiunile abordate sau după ce au fost 

redirecționate spre informare către alte comisii ale PE competente în domeniu (23,4%). 

Numărul de petiții declarate inadmisibile a fost de 1 168 (40.4%), dintre care 95,6% au fost 

trimise Comisiei spre avizare (1 119).  

 

2013  2014 

Tratare 
Număr de 

petiții 
Procentaj 

 
Tratare 

Număr de 

petiții 
Procentaj 

Admisibile 1844 63,8  Admisibile 1607 59,2 

Inadmisibile 1047 36,2  Inadmisibile 1070 39,4 

Numărul total  2891 100 
 În așteptarea 

deciziei 
37 1,4 

    Numărul total 2714 100 

 

 

Aproximativ 69,5% din petițiile primite în 2014, adică 1887 de petiții, au fost soluționate la 

începutul procedurii, fie pentru că au fost considerate inadmisibile (39,4%), fie că, deși 

admisibile, au fost soluționate imediat după ce s-au oferit informații petiționarilor sau după ce 

au fost redirecționate spre informare către alte comisii ale PE competente în domeniu 

(30,1%). Ar trebui remarcat faptul că, deși proporția petițiilor declarate inadmisibile a rămas 

stabilă (cu o ușoară creștere de 3,2 % în 2014), precum și procentajul de petiții admisibile (cu 

o ușoară scădere de 4,6 % în 2014), diferența în privința tratării dintre acești doi ani (2013-

2014), este clară în ceea ce privește deciziile luate de către membrii Comisiei pentru petiții: 

decizia de a trimite informații petiționarului și a soluționa petiția în primă fază a procedurii 
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este într-o creștere semnificativă față de 2013 (cu 11,3 %). În ceea ce privește măsurile luate 

ca urmare petițiilor, se poate constata că s-a mărit numărul acțiunilor de informare (cu 

13,6 %) și a scăzut atât numărul cererilor de avize solicitate altor comisii parlamentare (cu 

3,6 %), cât și cel al solicitărilor de avize adresate Comisiei Europene (cu 8,8 %). 

 

Numărul petițiilor în funcție de țară 

 

În comparație cu 2013, în 2014 s-au înregistrat unele modificări în lista țărilor din care provin 

petițiile. Spania a fost în continuare pe primul loc, urmată de Germania, Italia, România și 

Regatul Unit (în 2013, locul 5 revenea Franței). 

Estonia se regăsește din nou pe ultimul loc, după Luxemburg la fel ca anul trecut. 

 

2013  2014 

Țara 
Număr de 

petiții 
% 

 
Țara 

Număr de 

petiții 
% 

Uniunea 

Europeană 
751 23,5 

 Uniunea 

Europeană 
908 28,9 

Spania  453 14,2  Spania  449 14,3 

Germania 362 11,3  Germania 271 8,6 

Italia 278 8,7  Italia 248 7,9 

România 223 7,0  România 199 6,3 

Franța 129 4,0  Regatul Unit 109 3,5 

Altele 1003 31,4  Altele 1071 34,0 

 

 
Numărul de petiții în 2014 în funcție de țară 

 
 

 

Principalele subiecte ale petițiilor 

 

După cum s-a menționat deja, în 2014 justiția rămâne principalul domeniu de preocupare al 
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petiționarilor, urmat de mediu, funcționarea pieței interne, drepturile fundamentale și 

sănătatea. Trebuie subliniat faptul că a scăzut semnificativ numărul de petiții referitoare la 

retrocedarea proprietăților în comparație cu anii precedenți. 

 

 

 

2013  2014 

Subiecte  
Număr de 

petiții 
Procentaj 

 
Subiecte  

Număr de 

petiții 
Procentaj 

Justiția 387 10,5  Justiția 300 8,3 

Mediul 361 9,8  Mediul 284 7,8 

Drepturile 

fundamentale 
268 7,2 

 
Piața internă 266 7,3 

Piața internă 223 6,0 
 Drepturile 

fundamentale 
208 5,7 

Afaceri sociale 199 5,4  Sănătate 173 4,8 

Educație și cultură 141 3,8  Afaceri sociale 158 4,4 

Sănătate 137 3,7  Transporturi 117 3,2 

Ocuparea forței de 

muncă 
117 3,2 

 
Educație și cultură 113 3,1 

Transporturi 107 2,9 
 Ocuparea forței de 

muncă 
108 3,0 

Proprietăți și 

retrocedări 
91 2,5 

 Proprietăți și 

retrocedări 
55 1,5 

Altele 1 669 45,1  Altele 1 844 50,9 

 

 

Limba petiționarilor 

 

Se pot observa, de asemenea, foarte mici modificări în clasificarea petițiilor în funcție de 

limba utilizată: în 2014, ca și în 2013, germana și engleza rămân limbile cele mai folosite de 

către petiționari, urmate de spaniolă și italiană pe locurile al treilea și al patrulea, dar numărul 

și procentajul petițiilor în aceste limbi este în creștere. Aceste patru limbi (DE, EN, ES și IT) 

reprezintă 72 % dintre petiții. 

 

Malteza și estona se află pe ultimele locuri (cu o petiție fiecare). 

 

2013  2014 

Limba  
Număr de 

petiții 
Procentaj 

 
Limba  

Număr de 

petiții 
Procentaj 

Germană 701 24,2  Germană 607 22,4 

Engleză 525 18,2  Engleză 496 18,3 

Spaniolă 442 15,3  Spaniolă 456 16,8 

Italiană 316 10,9  Italiană 400 14,7 

Franceză 203 7,0  Franceză 151 5,6 
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Română 166 5,7  Română 135 5,0 

Polonă 131 4,5  Polonă 105 3,9 

Altele 276 9,0  Greacă 92 3,4 

    Altele 273 10 

 

Numărul de petiții în 2014 în funcție de limbă 
 

 
 

 

Cetățenia petiționarilor 

 

Din punctul de vedere al cetățeniei, germanii sunt, în continuare, petiționarii cei mai activi, 

urmați de spanioli și italieni, ca și în 2013. Urmează petiționarii români, britanici și francezi. 

Ultimele poziții sunt ocupate de cetățenii estonieni și luxemburghezi, care au prezentat, în 

total, doar opt petiții în 2014. 

 

2013  2014 
Cetățenia 

petiționarului 

principal 

Număr de 

petiții 
Procentaj  Cetățenia 

petiționarului 

principal 

Număr 

de petiții 
Procentaj 

Germania 649 22,4  Germania 551 20,2 

Spania 456 15,8  Spania 468 17,1 

Italia 344 11,9  Italia 425 15,6 

România 213 7,4  România 196 7,2 

Franța 152 5,3  Regatul Unit 143 5,2 

Polonia 143 4,9  Franța 129 4,7 

Regatul Unit 138 4,8  Polonia 123 4,5 

Grecia 113 3,9  Grecia 113 4,1 

Altele 800 23,6  Altele 574 21,9 
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Numărul de petiții în 2014 în funcție de cetățenie 
 

 
 

Formatul petițiilor  
 

În ceea ce privește formatul petițiilor, se consolidează tendința observată în 2013, și anume: 

petiționarii își depun din ce în ce mai mult petițiile prin internet, mai degrabă decât printr-o 

scrisoare tradițională (80 % din petițiile primite în 2014 au fost trimise pe internet, față de 

75,2 % în 2013). 

 

2013  2014 

Formatul 

petiției 
Numărul petițiilor % 

 
Formatul petiției 

Numărul 

petițiilor 
% 

E-mail 2173 75,2  E-mail 2174 80 

Scrisoare 718 24,8  Scrisoare 540 20 
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Formatul petițiilor în 2014  

 
 

Situația petițiilor 

 

În ceea ce privește situația petițiilor, este de remarcat faptul că marea majoritate a petițiilor, 

circa 80%, sunt soluționate în termen de un an care de la depunere și declararea acestora drept 

admisibile. Putem afirma că doar un număr redus de petiții rămân nesoluționate timp de peste 

patru ani. Aceste petiții încă nesoluționate privesc, în majoritatea cazurilor, proceduri de 

constatare a neîndeplinirii obligațiilor înaintea Curții de Justiție sau petiții pentru care 

membrii comisiei doreau să efectueze o monitorizare mai atentă (la începutul celei de-a 8-a 

legislaturi deputații au fost rugați să pună în aplicare o procedură specială de „verificare 

minuțioasă” pentru reevaluarea tuturor petițiilor nesoluționate de mai multe legislaturi).  

 

Situația petițiilor 

Anul Nesoluționate Soluționate 
2014 763 28,1 % 1 925 70,9 % 

2013 531 18,4 % 2 360 81,6 % 

2012 213 10,7 % 1 773 89,3 % 

2011 120 8,5 % 1 294 91,5 % 

2010 66 4,0 % 1 590 96,0 % 

2009 27 1,4 % 1 897 98,6 % 

2008 35 1,9 % 1 848 98,1 % 

2007 32 2,1 % 1 474 97,9 % 

2006 10 1,0 % 1 011 99,0 % 

2005 4 0,4 % 1 012 99,6 % 

2004 5 0,5 % 997 99,5 % 

2003 0 0 % 1 315 100 % 

2001 0 0 % 1 132 100 % 

2000 0 0% 908 100% 
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Analizând statisticile privind petițiile, se observă că majoritatea petițiilor sunt declarate 

inadmisibile deoarece petiționarii confundă, în continuare, competențele europene cu cele 

naționale, precum și instituțiile UE cu Consiliul Europei sau Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului. Acest lucru demonstrează că trebuie intensificate eforturile cu scopul de a informa 

mai bine cetățenii cu privire la dreptul de petiționare și la ce poate fi realizat prin adresarea 

unei petiții Parlamentului European. 

 

Noul portal de internet care a început să funcționeze în noiembrie 2014 a îmbunătățit vechiul 

sistem al site-ului internet consacrat petițiilor disponibil pe portalul Europarl al Parlamentului 

European. Cetățenii care depun online petițiile pe noul portal dispun de toate informațiile 

necesare cu privire la competențele Parlamentului, se pot înregistra, depune o petiție, încărca 

documentele de susținere a petiției, acorda sprijin petițiilor admisibile, primi informații 

privind situația petiției lor și pot fi informați în legătură cu modificările de statut ale acesteia 

prin e-mailuri automate. Petiționarii pot găsi, de asemenea, informații cu privire la lucrările 

Comisiei pentru petiții, precum și la căi de atac mai rapide, utilizând alte rețele disponibile la 

nivel UE sau la nivel național (SOLVIT, EU pilot, Rețeaua Centrelor Europene ale 

Consumatorilor, Ombudsmanul European, ombudsmanii naționali sau comisiile pentru petiții 

ale parlamentelor naționale). 

 

Prezentul raport intenționează să sublinieze necesitatea de a pune la dispoziția cetățenilor, la 

nivelul Uniunii Europene, un ghișeu unic care să-i îndrume în cazul în care aceștia caută 

soluții la presupuse încălcări ale drepturilor lor. Acesta rămâne un obiectiv extrem de 

important. Inițiativa Comisiei Europene de a regrupa mecanismele oficiale și neoficiale de 

prezentare a reclamațiilor pe pagina „Drepturile dumneavoastră în UE” de pe site-ul web 

www.europa.eu reprezintă un pas semnificativ în această direcție. Cu toate acestea, ar trebui 

explicată mai bine și clarificată diferența dintre mecanismele oficiale (plângerile la Comisia 

Europeană, petițiile adresate Parlamentului, plângerile la Ombudsmanul European) și cele 

neoficiale (SOLVIT, ECC-Net, FIN-Net etc.). Cetățenii trebuie să știe unde pot găsi tipul de 

informații pe care le caută. Ar trebuie salutate eforturile depuse de Comisie în această privință 

prin îmbunătățirea accesului, informării și asistenței furnizate cu privire la drepturile 

cetățenilor prin dezvoltarea portalului „Europa dumneavoastră”.  

 

Parlamentul European cu deschiderea noului portal web la 19 noiembrie 2014 a făcut 

progrese în acest sens, dar trebuie menționat faptul că, pe portalul Parlamentului, site-ul web 

al Comisiei pentru petiții nu apare pe prima pagina de start, ci pe a patra: utilizatorii trebuie să 

fie direcționați prin paginile „Parlamentul și dumneavoastră” și „Faceți-vă auzită vocea” 

pentru a ajunge la pagina dedicată petițiilor și a găsi site-ul specific pentru a-și depune petiția: 

http://www.petiport.europarl.europa.eu/petitions/ro/main 

 

Relațiile cu Comisia Europeană 

 

Comisia Europeană rămâne partenerul firesc al Comisiei pentru petiții în vederea tratării 

petițiilor, având în vedere faptul că Comisia este responsabilă de aplicarea și respectarea 

legislației UE. Deși relația de lucru între cele două instituții este bună, ar trebui redus timpul 

de reacție la solicitările de anchetă, care acum este în medie de patru luni. De asemenea, în 

contextul unei bune cooperări interinstituționale, Comisia ar trebui să informeze Comisia 

pentru petiții cu privire la evoluția procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 

direct legate de petiții. 

 

http://www.petiport.europarl.europa.eu/petitions/ro/main
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Ar trebui subliniată audierea vicepreședintelui Comisiei, dl Frans Timmermans, la 7 

octombrie 2014. În răspunsurile sale la chestionar și în cursul audierii în fața Conferinței 

președinților, comisarul desemnat Frans Timmermans, responsabil pentru relațiile 

interinstituționale și administrație și-a asumat o serie de angajamente privind inițiativele 

cetățenești europene, un angajament de a examina dificultățile și restricții în calea petițiilor 

depuse în temeiul articolul 51 din Carta drepturilor fundamentale. Comisia pentru petiții a 

participat, de asemenea, la audierea comisarului desemnat Navracsics (responsabil pentru 

educație, cultură, tineret și cetățenie), la 1 octombrie 2014. 

 

Comisia pentru petiții a apreciat prezentarea dlui Pascal Leardini, șef al Direcției F din 

Secretariatul General al Comisiei Europene, în cadrul unei reuniuni a comisiei din septembrie 

2014. Acesta a afirmat că petițiile trimise spre avizare abordează patru subiecte principale: 

mediul, drepturile fundamentale, libera circulație a cetățenilor și a lucrătorilor, precum și criza 

economică și socială. Acesta a identificat principalele probleme întâlnite în această cooperare, 

și anume nevoia unei verificări mai atente a admisibilității petițiilor adresate Comisiei, 

necesitatea implicării statelor membre și a autorităților lor, prezența funcționarilor din cadrul 

Comisiei la reuniunile pregătitoare și, în cele din urmă, numărul mare de petiții nesoluționate, 

care mărește considerabil volumul de muncă.  

 

În vederea îmbunătățirii cooperării strânse existente, Comisia a propus soluții care corespund 

principalelor domenii abordate, printre care, invitarea autorităților din statele membre la 

reuniuni și utilizarea mai mare a instrumentelor de soluționare existente. 

 

Relațiile cu Consiliul 

 

Comisia pentru petiții salută prezența Consiliului la reuniunile acestei comisii, însă regretă 

faptul că această prezență nu se traduce printr-o colaborare mai activă, care ar putea debloca 

petițiile în cazul cărora colaborarea statelor membre ar fi decisivă. În același timp subliniază 

eforturile depuse de anumite state membre, precum Italia, Grecia și Spania, care urmăresc 

reuniunile Comisiei în mod constant.  

 

Relațiile cu Ombudsmanul European - audierile Ombudsmanului  
  

Dna Emily O’Reilly, care a fost aleasă pentru prima oară în funcția de Ombudsman European 

în iulie 2013 și realeasă în decembrie 2014 pentru un nou mandat de cinci ani, și-a exercitat 

competențele, în perioada acoperită de prezentul raport, într-un mod activ și echilibrat, atât în 

ceea ce privește examinarea și tratarea plângerilor, desfășurarea și finalizarea anchetelor, cât 

și în ceea ce privește menținerea unor relații constructive cu instituțiile și organele Uniunii și 

încurajarea cetățenilor de a își exercita drepturile în relațiile cu instituțiile și organele 

respective. 

 

Comisia pentru petiții întreține relații excelente cu Ombudsmanul European, acesta 

participând de mai multe ori la lucrările comisiei: domnia sa și-a prezentat raportul anual 

pentru 2013 la 24 septembrie 2014. În timpul intervenției sale a furnizat informații cu privire 

la numărul de cetățeni care au fost ajutați de către serviciile sale în 2013, numărul de anchete 

deschise și soluționate în anul respectiv, instituțiile vizate de anchetele deschise, rezultatele 

anchetelor, procentul de respectare a deciziilor Ombudsmanului și, în final, statisticile pe țări 

privind plângerile primite și anchetele inițiate. Domnia sa a evidențiat principalele chestiuni 

semnalate în cadrul activităților sale (transparență, chestiuni de etică, participarea cetățenilor, 
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proiecte finanțate de UE, drepturi fundamentale și cultura serviciului) și a prezentat orientările 

pentru viitor, în special principalele axe ale activităților sale (impact, relevanță, vizibilitate), 

precum și investigațiile strategice aflate în curs de desfășurare.  

 

Dna Emily O’Reilly a participat la lucrările comisiei din 2 decembrie în cadrul audierii sale în 

calitate de candidat la funcția de Ombudsman. Ulterior, cu ocazia alegerii sale în cursul 

sesiunii plenare din decembrie, a ținut un discurs care a fost foarte apreciat de membri. 

 

Cooperarea cu Serviciul Juridic al Parlamentului European  
 

În septembrie 2014, dl Antonio Caiola, șef de unitate în Serviciului juridic al Parlamentului 

European, a prezentat pe scurt cooperarea serviciului său cu Comisia pentru petiții. Serviciul 

Juridic reprezintă PE înaintea tuturor instanțelor și oferă consultanță juridică tuturor organelor 

PE. Dl Caiola a expus pe larg hotărârile Tribunalului UE privind petițiile și tratarea lor. 

Cazurile prezentate se împart în două categorii: 

 

 prima categorie privește petițiile considerate inadmisibile, printre care cauza T-308/07 

(Ingo-Jens Tegebauer/Parlamentul European) este cea mai semnificativă. Potrivit 

motivării acestei hotărâri, orice decizie luată de Comisia pentru petiții privind 

admisibilitatea trebuie să fie însoțită de o justificare completă și clară. Același 

principiu a fost reiterat în hotărâri ulterioare, precum T-280/09 (José Carlos Morte 

Navarro/Parlamentul European) și T-160/10 (J/Parlamentul European).  

 

 Cea de a doua categorie include cauze privind deciziile Comisiei de a clasa o petiție, 

prima cauză în acest sens fiind T-186/11 (Peter Schönberger/Parlamentul European). 

Comisia a considerat petiția admisibilă. Ulterior, Secretariatul a clasat petiția și a 

transmis chestiunea către DG Personal. Decizia Secretariatul a fost contestată de către 

petiționar, iar Tribunalul a constatat că măsura luată trebuie să fie anulată, întrucât nu 

poate exista nicio cale de atac împotriva acesteia. Această opinie a fost reiterată în alte 

cauze, precum cauza T-650/13 (Zoltán Lomnici/Parlamentul European).  

 

 Un alt punct de vedere important a fost pronunțat în cauza Schönberger (cauza C-

261/13). Avocatul general Jääskinen a interpretat dispozițiile privind dreptul de a 

adresa petiții într-o nouă lumină și a indicat că PETI poate decide să considere o 

petiție ca inadmisibilă, fără ca petiționarul să poată formula o cale de atac împotriva 

deciziei respective, astfel anulând complet jurisprudența Tegebauer. Rămâne de văzut 

dacă Curtea va prelua opinia avocatului general în viitoarele sale hotărâri.  

 

Misiuni de informare desfășurate în 2014 și vizite ale altor instituții 

 

 Comisia pentru petiții a primit o vizită a delegației Comisiei pentru petiții a 

Parlamentului scoțian în decembrie 2014. Dl David Stewart, președintele Comisiei 

pentru petiții din cadrul Parlamentului scoțian a prezentat activitatea comisiei pe care o 

prezidează. Aceasta a fost înființată în 1999, fiind una dintre comisiile permanente. În 

2004 a fost creat un sistem de depunere a petițiilor online, care a facilitat prezentarea 

petițiilor de către cetățenii. Parlamentul scoțian a fost primul din lume, care a pus în 

practică un astfel de sistem. Dezvoltarea unui sistem online a fost esențială pentru 

buna funcționare a procesului de petiționare, deoarece acesta asigură accesibilitatea la 
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exercitarea acestui drept, ghidând cetățenii pas cu pas.  

 

 Nicio misiune de informare nu a fost efectuată în 2014, având în vedere volumul de 

muncă al Comisiei pentru petiții, dar vizite de informare au fost planificate pentru anul 

2015 (vizita în bazinul hidrografic al fluviului Ebru și aspectele legate de protecția 

copilului în Regatul Unit). 

 

Audieri publice privind primele inițiative cetățenești europene  

 

 Comisia pentru mediu a organizat o audiere la 17 februarie 2014 cu tema „Dreptul la 

apă” în cadrul primei inițiative cetățenești europene. Comisia PETI și alte două 

comisii au fost asociate. Comisia pentru petiții consideră că inițiativa cetățenească 

europeană este un nou instrument pentru definirea anumitor chestiuni care vor fi 

introduse pe ordinea de zi a dezbaterilor publice, fiind un instrument nou al 

democrației participative la nivel european. Obiectivul ei este să ofere cetățenilor un 

mijloc de a se face auziți, dându-le posibilitatea de a prezenta instituțiilor europene o 

serie de chestiuni de interes. Un alt obiectiv al inițiativei cetățenești europene este 

acela de a stimula dezbaterile transfrontaliere. Comisia pentru petiții consideră că 

Parlamentul European contribuie la atingerea acestor obiective prin utilizarea tuturor 

instrumentelor pentru a sprijini inițiativele cetățenilor, în special prin organizarea de 

audieri publice. Comisia pentru petiții sprijină acest proces și pune vasta sa experiență 

în relația cu cetățenii în slujba acestui scop. 

 

 Comisia pentru afaceri juridice a organizat, la 10 aprilie 2014, o audiere publică 

privind a doua inițiativă cetățenească europeană încununată de succes, „Unul dintre 

noi”; Comisia pentru petiții a participat la organizarea audierii în calitate de comisie 

asociată. 

 

 La cererea Comisiei pentru petiții și a Comisiei pentru afaceri constituționale, un 

studiu privind „Inițiativa cetățenească europeană: primele concluzii în urma punerii 

sale în aplicare” a identificat problemele întâmpinate de organizatori în crearea și 

desfășurarea unei inițiative cetățenești europene (ICE). Acest studiu a analizat posibile 

soluții și a oferit recomandări de îmbunătățire a inițiativei cetățenești europene ca 

instrument eficace al democrației participative în Uniunea Europeană. Aceasta 

propune măsuri pentru a simplifica procedura și a reduce costurile și sarcinile 

suportate de cetățenii din Uniunea Europeană. Într-un cuvânt, este vorba de a defini o 

strategie concretă pentru a oferi cetățenilor Uniunii mijloacele pentru a participa în 

mod activ la construirea viitorului Europei. Obiectivul studiului a fost de a identifica 

obstacolele întâmpinate de organizatori în crearea și desfășurarea unei inițiative 

cetățenești europene, de a examina soluțiile posibile pentru depășirea unor astfel de 

obstacole și de a propune recomandări de îmbunătățire a funcționării inițiativei 

cetățenești europene. Principalele concluzii ale studiului vizează următoarele aspecte: 

sistemul de certificare online, înregistrarea inițiativei cetățenești europene de către 

Comisia Europeană, sistemul de colectare online, strângerea de semnături de la 

cetățeni, verificarea semnăturilor de către statele membre și, în final, depunerea 

inițiativei cetățenești europene la Comisie. Recomandările practice se referă la punerea 

la dispoziție a infrastructurii informatice (hardware și software) de către Comisia 

Europeană, la revizuirea regulamentului relevant și a articolelor aplicabile din Tratat, 
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precum și la cerința privind traducerea. 

 

 Organizatorii unei inițiative cetățenești europene nereușite „Să punem capăt ecocidului 

în Europa: O inițiativă cetățenească pentru a da drepturi Pământului” au dorit să aducă 

la cunoștința Comisiei pentru petiții această inițiativă cu ocazia unei reuniuni în 

temeiul articolul 218 din Regulamentul de procedură. Această ICE a fost examinată în 

această reuniune în același mod ca o petiție normală. 

 

 

Subiecte cheie în 2014 

 

De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, Carta drepturilor 

fundamentale are caracter obligatoriu din punct de vedere juridic. Având în vedere petițiile 

primite, se poate afirma că aceste drepturi sunt, împreună cu domeniul justiției, cele mai mari 

preocupări ale petiționarilor. Totuși, trebuie subliniat faptul că încorporarea Cartei în legislația 

primară a UE se întemeiază pe principiul subsidiarității, ceea ce înseamnă că statele membre 

sunt garanții respectării principiilor enunțate în Carta drepturilor fundamentale. Aceasta 

creează noi responsabilități pentru instituțiile cu putere de decizie și instituțiile de punere în 

aplicare, precum și pentru statele membre în ceea ce privește aplicarea legislației UE la nivel 

național, astfel încât prevederile Cartei să fie protejate în mod direct de către instanțe și 

tribunale la nivel european și național. Comisia pentru petiții dorește să definească mai precis 

modul de aplicare a Cartei.  

 

Justiția și drepturile fundamentale  

 

 În februarie 2014, au fost discutate 30 de petiții privind discriminările care afectează 

unele persoane în Danemarca. Comisia a informat în cadrul reuniunii Comisia pentru 

petiții că, din cauza opțiunii daneze de neparticipare la spațiul de justiție și la 

instrumentele care ar putea fi aplicate (ca „Regulamentul Bruxelles IIa”), aceste 

instrumente nu sunt aplicabile. Regulamentul privind recunoașterea reciprocă a 

hotărârilor judecătorești (Regulamentul Roma III) nu este aplicabil pe fond cazurilor 

individuale. Comisia a luat o serie de inițiative, cum ar fi un proiect-pilot privind 

dreptul la informare, care constă într-un proiect de sensibilizare cu privire la situații 

specifice din anumite state membre și un studiu care analizează diferitele proceduri din 

statele membre. De asemenea, a elaborat orientări privind sistemele de protecție a 

copilului.  

 

 În martie 2014 au fost discutate petiții privind discriminarea de către autoritățile 

britanice pe motive de etnie, religie și limbă, precum și privind încălcarea Convenției 

europene a drepturilor omului. Practicile autorităților pentru protecția copiilor din 

Regatul Unit și Țările de Jos au fost prezentate de petiționari, cărora le-au fost luați 

copiii, care au fost separați de mediul lor cultural și de limba lor și cărora le-au fost 

reduse la minimum contactele cu părinții. Membrii Comisiei pentru petiții au cerut 

Comisiei să revizuiască și să îmbunătățească legislația relevantă privind libera 

circulație în UE, întrucât majoritatea cazurilor privește cetățeni ai UE care s-au mutat 

cu familiile lor în alt stat membru al UE pentru a locui și pentru a munci. Carta 

drepturilor fundamentale nu se aplică, întrucât în aceste cazuri nu a fost pusă în 

aplicare nicio dispoziție din dreptul UE. În temeiul articolului 51, Carta se aplică 
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statelor membre numai în cazurile în care acestea pun în aplicare legislația Uniunii 

Europene în materie. Unii membri au sugerat să se efectueze o vizită de informare în 

Regatul Unit pentru a ancheta acuzațiile aduse de petiționari și să se organizeze o 

audiere publică privind aceste chestiuni, în cursul următoarei legislaturi. Misiunea de 

informare urmează să se desfășoare în toamna anului 2015 și un studiu privind 

adopțiile fără consimțământul parental a fost prezentat Comisiei pentru petiții în iulie 

2015; acest studiu examinează legislația și practica în Anglia și Țara Galilor, în 

comparație cu alte țări din cadrul Uniunii Europene. Acesta analizează, printre altele, 

procedurile urmate de instanțele engleze în procedurile de protecție a copilului cu 

privire la un copil care are o legătură cu un alt stat membru al UE și oferă recomandări 

pentru cooperarea între state în procedurile viitoare. 

 

Mediul  

 

 Un exemplu de petiții prezentate și discutate într-o reuniune a comisiei este cel care se 

referă la aspecte legate de mediu și energie în contextul forajelor de explorare a 

petrolului în Fuerteventura și Lanzarote (Insulele Canare). Potrivit petiționarilor, 

aceste foraje în ape adânci pot să cauzeze un risc seismic sau scurgeri de petrol, 

Insulele Canare fiind deosebit de vulnerabile în caz de „maree neagră”, având în 

vedere caracterul lor, eminamente turistic. Comisia Europeană consideră că este de 

datoria autorităților naționale să aplice și să respecte legislația UE și să evite riscurile 

acestui tip de activitate. Aceste proiecte de explorare a petrolului au făcut obiectul unei 

evaluări de impact asupra mediului, care a analizat efectele directe și indirecte pe care 

proiectul le-ar putea avea asupra mediului, iar Comisia s-a angajat să monitorizeze 

îndeaproape respectarea tuturor cerințelor legislației UE. 

 

Bunăstarea animalelor 

 

 În aprilie 2014, a fost discutată o petiție cu privire la tăierea cozii la purcei în 

Danemarca și membrii comisiei au solicitat Departamentului Tematic realizarea unui 

studiu comparativ privind tăierea cozii la purcei în Danemarca, Suedia, Regatul Unit, 

Germania, Țările de Jos și Belgia. Studiul a fost prezentat în noiembrie 2014 și a 

examinat problemele semnalate în petiția nr. 0336/2012, cadrul juridic privind 

protecția porcilor, nivelul de punere în aplicare a directivei privind protecția acestor 

animale în privința tăierii cozilor pe baza informațiilor disponibile, precum și măsurile 

luate sau care ar putea fi luate pentru a asigura aplicarea corectă a directivei de către 

statele membre. 

 

Handicapul 

 

 Numeroase petiții dovedesc dificultățile întâmpinate de persoanele cu handicap și 

faptul că acestea nu se bucură de libertățile și drepturile fundamentale prevăzute în 

Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap. Prin urmare, membrii 

PETI iau foarte în serios responsabilitatea lor de a stabili un cadru pentru punerea în 

aplicare a Convenției. În 2014, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri 

sociale a decis să acorde un rol Comisiei pentru petiții în cadrul reuniunilor-cadru 

privind participarea Parlamentului la Convenția ONU privind drepturile persoanelor 

cu handicap.  
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Concluzie 

 

Comisia a declarat anul 2014 „Anul European al Cetățenilor” și a pus accentul pe alegerile 

europene, care au avut loc în perioada 22-25 mai. Parlamentul European și Comisia pentru 

petiții încurajează dialogul dintre diferitele niveluri ale puterii și societatea civilă, precum și 

democrația reprezentativă și participativă. Comisia pentru petiții este un instrument important 

la dispoziția cetățenilor pentru o mai bună participare a acestor la procesul democratic 

european; aceasta promovează dezbaterea, informează și sprijină cetățenii UE cu privire la 

drepturile lor. Comisia pentru petiții dorește să ofere cetățenilor o legătură directă cu 

instituțiile, care să garanteze că acestea le vor asculta problemele lor concrete. 
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