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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно резултата от разискванията на комисията по петиции през 2019 г.
(2020/2044(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид своите предходни резолюции относно резултатите от 
разискванията в комисията по петиции,

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

– като взе предвид членове 24 и 227 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС), които отразяват значението, което се дава в Договора 
на правото на гражданите на ЕС и на лицата, пребиваващи в ЕС, да представят 
своите тревоги на вниманието на Парламента,

– като взе предвид член 228 от ДФЕС относно ролята и функциите на Европейския 
омбудсман,

– като взе предвид член 44 от Хартата на основните права на Европейския съюз по 
отношение на правото на петиции до Европейския парламент,

– като взе предвид разпоредбите на ДФЕС относно процедурата за установяване на 
неизпълнение на задължения, и по-специално членове 258 и 260 от него,

– като взе предвид член 54 и член 227, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид доклада на комисията по петиции (A9-0230/2020),

A. като има предвид, че след изборите за Европейски парламент, които се проведоха 
от 23 до 26 май 2019 г., и учредяването на новия Парламент на 2 юли 2019 г., 
комисията по петиции проведе учредителното си заседание на 10 юли 2019 г.; 

Б. като има предвид, че през 2019 г. Парламентът получи 1 357 петиции, което 
представлява увеличение с 11,23 % спрямо 1 220 петиции, внесени през 2018 г., и 
разкрива, че въпреки периода на прекъсване на работата за Европейския 
парламент, гражданите на ЕС и пребиваващите в ЕС лица са продължили да 
упражняват правото си на петиции; 

В. като има предвид, че през 2019 г. броят на ползвателите, които са подкрепили 
една или повече петиции на уеб портала за петиции на Парламента, се е увеличил 
в сравнение с 2018 г. и е достигнал общо 28 075; като има предвид, че броят на 
щракванията в подкрепа на петициите е бил 31 679;

Г. като има предвид, че от петициите, внесени през 2019 г., 41 са подписани 
съвместно от един или повече граждани, 8 от повече от 100 граждани и 3 от 
повече от 10 000 граждани; 
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Д. като има предвид, че броят на петициите остана скромен на фона на общата 
численост на населението на ЕС; като има предвид, че общият брой получени 
петиции показва, че са необходими по-големи усилия и подходящи мерки за 
повишаване на осведомеността на гражданите относно правото им на петиции; 
като има предвид, че при упражняване на правото си на петиции гражданите 
очакват институциите на ЕС да предоставят добавена стойност при намирането 
на решения за техните проблеми; 

Е. като има предвид, че 938 от общо 1 357 петиции, внесени през 2019 г., бяха 
обявени за допустими, 406 бяха обявени за недопустими, а 13 бяха оттеглени; 
като има предвид, че относително високият процент (30%) от недопустимите 
петиции през 2019 г. показва, че все още има широко разпространена липса на 
яснота относно сферите на дейност на ЕС; като има предвид, че в този смисъл е 
необходимо да се обърне внимание на този проблем с информационни кампании, 
посветени на изясняване на компетенциите на Съюза, както и на процедурата за 
подаване на петиции до Европейския парламент;

Ж. като има предвид, че критериите за допустимост на петициите са посочени в 
член 227 от ДФЕС и в член 226 от Правилника за дейността на Европейския 
парламент, който изисква петициите да се подават от граждани на ЕС или от 
лица, пребиваващи в ЕС, които са пряко засегнати от въпроси, попадащи в 
сферите на дейност на Европейския съюз;

З. като има предвид, че правото да отправят петиции до Европейския парламент е 
едно от основните права на европейските граждани; като има предвид, че правото 
на петиции предоставя на гражданите на ЕС и на пребиваващите в ЕС отворен, 
демократичен и прозрачен механизъм, чрез който да се обърнат пряко към 
избраните от тях представители и следователно представлява важен елемент от 
активното участие на гражданите в сферата на дейност на ЕС;

И. като има предвид, че демократичното управление, основано на прозрачност, 
ефективна защита на основните права и включване на исканията на гражданите 
на ЕС в политическия дневен ред на ЕС, е необходимо, за да се увеличи прякото 
участие на гражданите и да се подобри качеството на процеса на вземане на 
решения в ЕС; като има предвид, че демократичното и прозрачно управление 
следва да се счита и за ключов фактор за повишаване на ефективността и 
ориентираната към гражданите работа на комисията по петиции;

Й. като има предвид, че правото на петиции следва да засили реакцията на  
Парламента към жалбите и опасенията, свързани със зачитането на основните 
права на ЕС и спазването на законодателството на ЕС в държавите членки; като 
има предвид, че петициите са наред с други неща много полезен източник на 
информация за случаи на неправилно прилагане или нарушения на правото на 
ЕС; като има предвид, че петициите дават възможност на Парламента и на 
другите институции на ЕС да оценяват транспонирането и прилагането на 
правото на ЕС и неговото въздействие върху гражданите на ЕС и върху лицата, 
пребиваващи в ЕС, и да откриват недостатъци и несъгласуваност в 
законодателството на ЕС, които възпрепятстват постигането на целта за 
осигуряване на пълна защита на основните права на гражданите;
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К. като има предвид, че гражданите обикновено се обръщат към комисията по 
петиции като крайна мярка, когато останалите органи и институции не са в 
състояние да разрешат проблемите им;

Л. като има предвид, че в международен план Парламентът от дълго време е в 
челните редици при разработването на процедурата за внасяне и разглеждане на 
петиции, и че той разполага с най-отворената и прозрачна система на внасяне и 
разглеждане на петиции в Европа, което позволява на вносителите на петиции да 
участват в неговите дейности;

М. като има предвид, че всяка петиция се разглежда внимателно от комисията по 
петиции; като има предвид, че всеки вносител на петиция има право да получи 
отговор и информация относно решението за допустимост, както и за 
предприетите от комисията последващи действия, в разумен срок и на своя език 
или на езика, използван в петицията;

Н. като има предвид, че дейността на комисията по петиции се основава на данните 
и информацията, посочени от вносителите на петиции; като има предвид, че 
информацията, предоставена от вносителите на петиции, както и експертният 
опит, предоставян от Комисията, държавите членки и други органи, са от 
съществено значение за работата на комисията; като има предвид, че 
допустимите петиции често осигуряват ценен принос за работата на другите 
парламентарни комисии и интергрупи;

О. като има предвид, че значителен брой петиции е обсъждан публично на заседания 
на комисията по петиции; като има предвид, че вносителите на петиции често 
получават покани да представят своите петиции и вземат пълноценно участие в 
дискусията, като по този начин допринасят активно за работата на комисията; 
като има предвид, че през 2019 г. комисията по петиции проведе 9 редовни 
заседания на комисии, на които бяха обсъдени 250 петиции с 239 присъстващи 
вносители на петиции, а 126 вносители участваха активно, като взеха думата; 
като има предвид, че ролята на комисията за овластяване на европейските 
граждани е важен принос за укрепване на имиджа и авторитета на Парламента;

П. като има предвид, че основните будещи загриженост въпроси, повдигнати във 
внесените през 2019 г. петиции, се отнасят до въпроси, свързани с околната среда 
(по-специално въпроси, свързани със замърсяването, защитата и опазването и 
управлението на отпадъците), основните права (по-специално правата на детето, 
правото на глас и правата на гражданите на ЕС, по-конкретно в контекста на 
Брексит), конституционните въпроси (по-специално въпроси, свързани с 
европейските избори и с оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС), 
здравеопазването (по-конкретно въпроси, свързани със здравните грижи и 
въздействието на опасните и токсичните вещества), транспорта (по-специално 
правата на пътниците във въздушния и железопътния транспорт, 
транснационалните връзки и сезонните промени на часовото време), вътрешния 
пазар (по-специално въпросите, свързани с правата на потребителите и свободата 
на движение на хора), заетостта (по-специално относно достъпа до пазара на 
труда и несигурните договори), както и културата и образованието (по-специално 
достъпа до образование за децата с увреждания или тормоза в училище), в 
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допълнение към много други области на дейност;

Р. като има предвид, че 73,9 % от получените петиции (1003 петиции) през 2019 г. 
са били внесени чрез уеб портала на Парламента за петиции, в сравнение със 
70,7 % (863 петиции) през 2018 г.;

С. като има предвид, че през 2019 г. уеб порталът за петиции беше допълнително 
разработен като версия на адаптивен уеб дизайн, съобразена с новия облик на 
уебсайта на Европейския парламент (Europarl); като има предвид, че 
благодарение на това порталът стана по-удобен за ползване и достъпен за 
гражданите, които сега могат да го използват чрез всяко устройство, 
оптимизирано за прилагането на европейския стандарт EN 301 549; като има 
предвид, че порталът е също частично съвместим със стандарта за достъп до уеб 
съдържанието (WCAG) от 2.1 г.; като има предвид, че новата декларация за 
поверителност беше качена на всички езикови версии в образците за електронни 
писма и на страницата за регистрация и на аудио кода Captcha за регистриране на 
потребителските профили; като има предвид, че уеб порталът за петиции и 
ePetition бяха допълнително интегрирани чрез подобряване на механизма им за 
синхронизиране; като има предвид, че бяха обработени успешно голям брой 
индивидуални искания за техническа помощ;

Т. като има предвид, че следва да се отбележи, че поради прекъсването на работата 
във връзка с провеждането на европейските избори не са провеждани 
констативни посещения по повод на петициите, за които през 2019 г. е била в ход 
проверка; като има предвид, че комисията обаче извърши последващи оценки на 
редица предишни констативни посещения и прие докладите относно две от тях, 
състояли се през 2018 г.: като има предвид, че редица констативни посещения 
бяха насрочени за 2020 г.; 

У. като има предвид, че според комисията по петиции Европейската гражданска 
инициатива представлява важен инструмент на демокрацията на участието, който 
предоставя на гражданите възможност да участват активно в определянето на 
европейските политики и законодателство; като има предвид, че липсва 
ефективна комуникация относно ЕГИ;

Ф. като има предвид, че медиите играят ключова роля във всяка демократична 
система и осигуряват повече прозрачност на процеса на комисията по петиции; 
като има предвид, че качествената преса е съществен елемент за целия 
Европейски съюз; като има предвид, че в някои европейски медии е налице 
объркване по отношение на ролята и правомощията на комисията по петиции;

Х. като има предвид, че съгласно Правилника за дейността на Парламента 
комисията по петиции отговаря за отношенията с Европейския омбудсман, който 
разследва жалби за лошо управление в институциите и органите на Европейския 
съюз; като има предвид, че през 2019 г. комисията по петиции изигра ключова 
роля в организирането на изборите за Европейски омбудсман, като проведе 
публично изслушване на кандидатите съгласно член 231 от Правилника за 
дейността; като има предвид, че на 18 декември 2019 г. Емили О’Райли беше 
преизбрана за Европейски омбудсман за парламентарния мандат 2019 – 2024 г.; 
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Ц. като има предвид, че резолюцията на Парламента от 17 януари 2019 г. относно 
стратегическото проучване OI/2/2017 на омбудсмана относно прозрачността на 
законодателните разисквания в рамките на подготвителните органи на Съвета на 
ЕС1 изрази подкрепа за омбудсмана за нейното проучване и призова Съвета да 
предприеме всички мерки, необходими за възможно най-бързото прилагане на 
препоръките на омбудсмана; като има предвид, че Съветът не отговори нито на 
омбудсмана, нито на резолюцията на Европейския парламент и не е предприел 
никакви стъпки към прилагане;

Ч. като има предвид, че през 2019 г. отношенията между комисията по петиции и 
Европейския омбудсман бяха допълнително засилени, както е видно от активното 
участие на омбудсмана в заседанията на комисията; като има предвид, че 
вследствие на резолюция на Парламента от 12 февруари 2019 г. относно 
преразглеждането на Устава на Европейския омбудсман2, Емили О’Райли взе 
участие в заседанието на комисията на 2 април 2019 г. с цел размяна на мнения 
относно предложените ѝ нови прерогативи и представи годишния си доклад за 
2018 г. на комисията по петиции на заседанието ѝ на 4 септември 2019 г.;

Ш. като има предвид, че комисията по петиции е член на Европейската мрежа на 
омбудсманите, която включва също така Европейския омбудсман, националните 
и регионалните омбудсмани и сходните органи в държавите членки, страните 
кандидатки и другите държави от Европейското икономическо пространство и 
има за цел насърчаване на обмена на информация за законодателството и 
политиката на ЕС, както и споделяне на най-добри практики;

Щ. като има предвид, че дейностите на мрежата за петиции следва да бъдат 
подобрени чрез осигуряване на по-ефективно сътрудничество между комисиите, 
занимаващи се с петиции; като има предвид, че мрежата за петиции следва да 
засили диалога и сътрудничеството с Комисията и другите институции на ЕС с 
цел да се гарантира подходящо разглеждане и решаване на въпросите, 
повдигнати от гражданите в петициите;

АА. като има предвид, че в своите политически насоки за Европейската комисия за 
периода 2019 – 2024 г. председателят фон дер Лайен се ангажира да отговори със 
законодателен акт на резолюциите на Парламента, приети въз основа на член 225 
от ДФЕС, за де се предостави на Парламента по-силна роля в инициирането на 
законодателство на ЕС; като има предвид, че комисията по петиции следва да 
играе стратегическа роля в създаването на пряка връзка между правото на 
законодателна инициатива на  Парламента и въпросите, повдигани от гражданите 
чрез петиции;

1. припомня, че комисията по петиции, в качеството й на единствена комисия, която 
комуникира директно с гражданите, трябва да засили в рамките на своята 
компетентност ключовата си роля за защитата и насърчаването на правата на 
гражданите на ЕС и на пребиваващите в ЕС лица, като гарантира, че тревогите и 
оплакванията на вносителите на петиции се разглеждат своевременно и се 

1 Приети текстове, P8_TA(2019)0045.
2 Приети текстове, P8_TA(2019)0080.
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решават чрез открит, демократичен, ловък и прозрачен процес на разглеждане на 
петициите и засилено сътрудничество и диалог с други институции на ЕС и 
национални, регионални и местни органи, и като се избягва предоставянето на 
пристрастен или политизиран отговор на вносителите на петиции; 

2. изразява съжаление, че вносителите на петиции все още не са достатъчно 
информирани относно основанията за обявяването на дадена петиция за 
недопустима; подчертава значението на непрекъсната информационна кампания 
и обществен дебат относно сферите на дейност на Съюза, насочени към 
повишаване на обществената осведоменост относно правото на петиция до 
Европейския парламент, като се предоставя по-ясна и по-подробна информация 
относно правомощията на ЕС; подчертава необходимостта от спешно приемане 
на всички необходими мерки за прилагане на демократично управление на ЕС, 
основано на прозрачност, засилена защита на основните права и пряко включване 
на гражданите в процесите на вземане на решения в ЕС; счита, че е от 
съществено значение да се намери начин за по-активно насърчаване на правото 
на петиции и за повишаване на осведомеността на гражданите относно това 
право; предлага информационните кампании в Европейския съюз да бъдат 
засилени, за да се гарантира, че гражданите на ЕС имат по-добри познания 
относно компетенциите на ЕС и да се изясни възприемането на ролята на 
комисията по петиции сред общественото мнение;

3. призовава за по-активна пресслужба и служба за комуникация и за по-активно 
присъствие в социалните медии, за да се засили видимостта на работата на 
комисията, както и да се увеличи нейната реактивност на опасенията на 
обществеността и на свързаните с ЕС дебати, като също така подчертава онези 
случаи и примери за успех, при които с подкрепата на комисията по петиции е 
решен проблем, повдигнат от вносител на петиция; 

4. предлага да се провеждат кампании и информационни прояви, насочени към 
журналисти и медии, за да се предотврати неясна информация и по този начин да 
се подобрят отношенията между комисията по петиции и медиите; подчертава, че 
медиите играят ключова роля при установяването на контакт с европейските 
граждани във връзка с ежедневната работа на комисията по петиции и могат да 
допринесат чрез своята дейност за подобряване на познаването от европейските 
граждани за работата на комисията по петиции; подчертава, че задачата на ЕС е 
да насърчава предоставянето на точна информация на европейските граждани;

5. подчертава, че петициите предоставят възможност на Европейския парламент и 
на други институции на ЕС да поддържат пряк диалог с гражданите на ЕС и 
легално пребиваващите на негова територия, които са засегнати от неправилното 
прилагане или нарушаването на правото на ЕС, или от непоследователност в 
законодателството на ЕС, и да разрешават установените проблеми; поради това 
приветства факта, че петициите са входната врата на гражданите за европейските 
институции; подчертава необходимостта от засилено сътрудничество между 
комисията по петиции и водещите комисии, институциите на ЕС и националните, 
регионалните и местните органи относно проверките или предложенията във 
връзка с прилагането и спазването на правото на ЕС; 
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6. счита, че за да се гарантира, че петициите се предават на съответните 
компетентни органи, е необходимо да се подобри сътрудничеството с 
националните парламенти, правителствата на държавите членки, съответните 
национални институции и омбудсманите;

7. припомня, че петициите предоставят ценен принос за ролята на Комисията като 
пазителка на Договорите; отново заявява, че доброто сътрудничество между 
комисията по петиции и Комисията е от решаващо значение и че по-бързите 
отговори от страна на Комисията са от съществено значение в процеса на 
разглеждане на петициите; приветства в това отношение поетия ангажимент от 
заместник-председателя на Комисията, отговарящ за междуинституционалните 
отношения и перспективи Марош Шефчович по време на изслушването му като 
кандидат за член на Комисията да подобри допълнително начина на разглеждане 
на петициите от страна на Комисията и да гарантира предоставянето на точни 
отговори в рамките на тримесечния срок; подновява призива си към Комисията 
да гарантира прозрачност и достъп до документи в рамките на процедурите по 
„EU Pilot“ във връзка с получените петиции и на приключилите процедури по 
„EU Pilot“ и производства за установяване на нарушение;

8. призовава Комисията да се ангажира с по-активно участие в комисията по 
петиции, за да се гарантира, че вносителите на петиции получават точен отговор 
на техните искания и оплаквания във връзка с прилагането на правото на ЕС;

9. счита, че Комисията не следва да възлага на вносителя на петицията 
отговорността да действа самостоятелно, когато има установен проблем при 
прилагането на правото на ЕС или нарушаване на това право. счита, че 
Комисията трябва да проверява дали националните органи предприемат действия 
за решаването на проблема, споменат в петицията, и трябва да има готовност да 
се намеси, в случай че действията на националните органи се окажат 
неефективни;

10. подчертава, че прозрачността и достъпът на гражданите до документите на 
всички институции на ЕС, включително на Съвета, трябва да стане правило, за да 
се гарантират най-високо равнище на защита на демократичните права на 
гражданите; посочва, че действащият Регламент № 1049/20013 вече не отразява 
действителната ситуация; призовава Комисията да представи предложение за 
преработка на регламента от 2001 г. с оглед подобряване на прозрачността и 
отчетността чрез насърчаване на добра административна практика;

11. отбелязва, че комисията по петиции често получава оплаквания относно 
нарушения на принципите на правовата държава от определени органи; 
припомня, че гарантирането на ефективно, равно и еднакво прилагане на правото 
на ЕС е от решаващо значение за спазването на принципите на правовата 
държава, които са сред основополагащите ценности на Съюза и неговите държави 
членки, в съответствие с член 2 от ДЕС; като съблюдава принципа на 

3 Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно 
публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 
31.5.2001 г., стр. 43).
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субсидиарност, призовава Комисията да спазва ангажиментите, поети в нейното 
съобщение от 17 юли 2019 г., озаглавено „Укрепване на принципите на правовата 
държава в рамките на Съюза – план за действие (COM(2019)0343), с цел 
насърчаване на култура на зачитане на върховенството на закона, засилване на 
сътрудничеството с националните органи и осигуряване на ефективен общ 
отговор на реалните заплахи в рамките на Съюза;

12. настоятелно призовава Комисията да предприеме мерки, за да гарантира, че 
тълкуването на обхвата на член 51 е последователно и широко във възможно най-
голяма степен; припомня, че очакванията на повечето вносители на петиции във 
връзка с предоставените от Хартата права са високи и надхвърлят настоящото им 
приложно поле;

13. счита, че сътрудничеството с други комисии на Парламента е от съществено 
значение за всеобхватното разглеждане на петициите; отбелязва, че през 2019 г. 
65 петиции са били изпратени на други комисии за становище и 351 за сведение, 
а от други комисии бяха получени 38 становища, както и 9 петиции бяха взети 
предвид в работата на други комисии; отбелязва също така, че през 2018 г. 47 
петиции са били изпратени на други комисии за становище и 660 за сведение, а от 
други комисии бяха получени 30 становища, както и 38 петиции бяха взети 
предвид в работата на други комисии; припомня, че вносителите на петиции са 
информирани за решенията да се поискат становища от други комисии при 
разглеждане на техните петиции; следователно подчертава значението на приноса 
на други комисии за даването на възможност на Парламента да реагира по-бързо 
и ефикасно на опасенията на гражданите;

14. изразява убеждение, че мрежата за петиции е полезен инструмент за повишаване 
на осведомеността по повдигнатите в петициите въпроси и за улесняване на 
разглеждането на петиции в други комисии, на които са изпратени за становище 
или за сведение; отбелязва, че съществува необходимост от осигуряване на 
подходящи последващи действия по петициите при парламентарната и 
законодателната работа; подчертава, че мрежата за петиции би могла да се 
разглежда като стратегически инструмент за насърчаване на правото на 
законодателна инициатива на Европейския парламент, заложено в член 225 от 
ДФЕС, като по този начин се разглеждат недостатъците и несъгласуваността в 
правото на ЕС, подчертани в петициите, за да се осигури пълна защита на правата 
на гражданите; счита, че редовните заседания на мрежата за петиции са от 
ключово значение за засилване на сътрудничеството между парламентарните 
комисии чрез обмен на информация и споделяне на най-добри практики между 
членовете на мрежата; подчертава, че по-тясното взаимодействие между 
комисиите може също така да подобри ефикасността при планирането на 
изслушванията и парламентарните изследвания по едни и същи теми; застъпва се 
за планирането на механизъм, който да позволява на комисията по петиции да 
участва пряко в законодателния процес;

15. обръща внимание на основните годишни доклади, приети от комисията по 
петиции през 2019 г., по-специално годишния доклад относно дейността на 
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комисията по петиции през 2018 г.4 и годишния доклад относно работата на 
Европейския омбудсман през 2018 г.5;

16. отбелязва, че комисията по петиции е изразила своето становище по важни 
въпроси, повдигнати в петициите, като е допринесла за парламентарните и 
законодателните доклади, по-специално относно прилагането на Хартата на 
основните права на Европейския съюз в институционалната рамка на ЕС6 и 
относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
преустановяване на сезонните промени на часовото време и за отмяна на 
Директива 2000/84/ЕО7;

17. подчертава, че множество петиции доведоха до законодателно или политическо 
действие, било то посредством доклади или предложения за резолюции, но също 
и преюдициални заключения или производства за установяване на нарушение;

18. отбелязва, че околната среда беше основната област на загриженост за 
вносителите на петиции през 2019 г.; изтъква в това отношение, че 
предложението за резолюция съгласно член 227, параграф 2 относно 
управлението на отпадъците, което прието от комисията по петиции на 21 март 
2019 г., и в пленарна зала – на 4 април8; подчертава, че управлението на 
отпадъците е едно от основните световни социално-икономически и екологични 
предизвикателства, и отново призовава за максимално увеличаване на 
предотвратяването, повторната употреба, разделното събиране и рециклирането с 
оглед засилване на прехода към кръгова икономика; подновява призова си към 
Комисията да използва пълния потенциал на системата за ранно предупреждение, 
предвидена в преработените директиви за отпадъците; обръща внимание на 
приетия на 11 април 2019 г. окончателен доклад от констативната мисия, 
проведена във Валедора (Италия), и призовава компетентните национални, 
регионални и местни органи да осигурят пълно и последователно прилагане на 
всички препоръки, съдържащи се в него; 

19. обръща внимание на изслушването относно „Отричането на изменението на 
климата“, проведено от комисията по петиции на 21 март 2019 г. съвместно с 
комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните; счита, 
че комисията по петиции трябва да продължи да се противопоставя на 
отрицанието по отношение на климата, включително чрез насърчаване на 
приемането на ефективни и възпиращи санкции срещу групи по интереси, 
лобиращи в институциите на ЕС и чиито дейности са пряко или косвено свързани 
с отричането на изменението на климата; подчертава, че е от основно значение да 
се гарантира, че бъдещата работа на комисията по петиции поставя конкретен 
акцент върху изменението на климата с оглед засилване на цялостните дейности 
на институциите на ЕС, насочени към последователното прилагане на 
Европейския зелен пакт и Парижкото споразумение;

4 Доклад, приет на 22 януари 2019 г. 
5 Доклад, приет на 12 ноември 2019 г.
6 Становище, прието на 21 януари 2019 г.
7 Становище, прието на 20 февруари 2019 г.
8 Приети текстове, P8_TA(2019)0338.
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20. изтъква проучванията относно „Трансгранична ядрена безопасност, отговорност 
и сътрудничество в Европейския съюз “ и относно „Нарушители на функциите на 
ендокринната система: от научни доказателства до защита на здравето на човека“, 
което комисията по петиции възложи като последващо действие по значителен 
брой петиции, в които се повдигат опасения по тези въпроси и които бяха 
представени на заседанията й 20 февруари 2019 г. и 2 април 2019 г.; изразява 
съжаление във връзка с факта, че правилата в областта на околната среда не 
винаги се прилагат правилно в държавите членки, обстоятелство, което се 
посочва в многобройни петиции; подчертава колко е важно да бъдат изпълнени 
очакванията на гражданите на ЕС за опазване на околната среда и поради това 
настоятелно призовава Комисията, заедно с държавите членки, да гарантира 
правилното прилагане на законодателството на ЕС в тази област; изразява 
убеждението си, че Комисията трябва да засили дейностите си, чрез които се 
уверява, че екологичните оценки, извършени от държавите членки за 
разрешаване на инфраструктурни проекти, във връзка с които вносителите на 
петиции подчертават сериозни рискове за здравето на човека и околната среда, се 
основават на точни и всеобхватни анализи в пълно съответствие със 
законодателството на ЕС;

21. изразява сериозна загриженост относно тежките увреждания на здравето на 
гражданите, като най-голямото отрицателно въздействие е регистрирано сред 
децата, които живеят в райони, където се произвежда огромно количество 
канцерогенни вещества; изразява твърдото си убеждение, че Комисията трябва да 
използва пълноценно и да прилага последователно разпоредбите на 
приложение XIV към Регламент № 1907/2006 (REACH) относно веществата, 
подлежащи на разрешение, тъй като са канцерогенни, устойчиви и 
биоакумулиращи, като гарантира тяхното заместване с нетоксични алтернативни 
вещества, включително чрез насърчаване с тази цел на промишлени процеси;

22. обръща внимание на големия брой петиции относно Брексит, внесени през 
2019 г., в които се призовава най-вече за защита на правата на гражданите на ЕС 
преди и след излизането на Обединеното кралство от ЕС; приветства отличната 
работа, извършена от комисията по петиции, която като даде гласност на 
опасенията, изразени от вносителите на петиции, допринесе за това да се 
гарантира, че правата на гражданите продължават да бъдат един от основните 
приоритети на Парламента в преговорите относно Брексит; подчертава, че има 
много граждани – както в ЕС, така и в Обединеното кралство, които с оглед на 
несигурността по отношение на Брексит без споразумение са се обърнали към 
комисията по петиции заради евентуално застрашаване на правата им поради 
липсата на споразумение; посочва, че за да се запазят правата, с които се ползват 
гражданите на ЕС, пребиваващи в държава членка, различна от тяхната 
собствена, би било полезно да е налице подходящо законодателство, в случай че 
държавата членка промени своя статут по отношение на ЕС;

23. припомня специфичната роля на защита, която комисията по петиции играе в 
рамките на ЕС в контекста на прилагането на Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания; посочва важната текуща работа на комисията във връзка с 
петициите относно проблеми, свързани с увреждания; отбелязва, че броят на 
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петициите относно уврежданията е намалял през 2019 г. в сравнение с 
предходната година; отбелязва все пак, че достъпността и дискриминацията 
продължават да са сред основните предизвикателства, пред които са изправени 
хората с увреждания; припомня, че през 2019 г. комисията по петиции обърна 
специално внимание на обсъждането на петициите относно приобщаващото 
образование за деца с увреждания; призовава новата програма за умения да бъде 
поставена в самото сърце на Европа и да съдържа конкретни предложения за това 
как да се насърчи приобщаването и да се улеснят признаването и преносимостта 
на уменията в Европа;

24. приветства факта, че през 2019 г. комисията по петиции разгледа опасенията на 
гражданите по отношение на прозрачността и отчетността на институциите на 
ЕС, които бяха повдигнати в няколко петиции; във връзка с това припомня, че на 
заседанието си на 2 април 2019 г. комисията беше домакин на семинар на тема 
„Конфликти на интереси — почтеност, отчетност и прозрачност в институциите и 
агенциите на ЕС“, на който бяха разгледани постиженията, постигнати във връзка 
с конфликтите на интереси, почтеността, отчетността, прозрачността, кодексите 
за поведение и „кадровата въртележка“ в институциите и агенциите на ЕС; 
посочва важния принос към дебата на Европейския омбудсман, която произнесе 
основната реч относно постиженията и предизвикателствата пред институциите 
на ЕС;

25. призовава за бързо приемане на правни реформи, насочени към решаване на 
проблема с липсата на прозрачност в процеса на вземане на решения в ЕС, 
конфликтите на интереси и всички етични проблеми на равнище ЕС, които 
засягат законодателния процес във връзка с въпроси, повдигнати от гражданите 
чрез петиции; 

26. обръща внимание на подкрепата с мнозинство, която беше дадена на пленарното 
заседание на Парламента на Резолюцията от 17 януари 2019 г. относно 
стратегическото проучване OI/2/2017 на Европейския омбудсман относно 
прозрачността на законодателните разисквания в рамките на подготвителните 
органи на Съвета на Европейския съюз9; припомня, че Съветът като 
съзаконодател е незаменима институция за гражданите на Съюза; изразява 
съжаление във връзка с факта, че много обсъждания и заседания на Съвета все 
още се провеждат при закрити врата; приканва Съвета да приложи политика на 
по-голяма прозрачност, за да подобри доверието на гражданите в публичните 
институции; насърчава Съвета да осигури повече публичност за определени 
заседания и документи, за да се постигне по-добро общуване с европейските 
граждани и с националните парламенти;

27. признава резултатите от публичното изслушване, проведено от комисията по 
петиции на 12 ноември 2019 г., относно американския Акт за спазване на 
данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки (FATCA) и 
неговото извънтериториално въздействие върху гражданите на ЕС; изразява 
съжаление по повод факта, че Комисията и Съветът изглежда ценят 
международните отношения със САЩ повече, отколкото правата и интересите на 

9 Приети текстове, P8_TA(2019)0045.
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гражданите на ЕС, особено в случая на FATCA, и ги призовава да поемат своята 
отговорност и да предприемат незабавни и значими действия в подкрепа на 
засегнатите граждани, както беше поискано от Парламента в неговата резолюция 
от 5 юли 2018 г. „Неблагоприятните въздействия на Акта на САЩ за спазване на 
данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки (FATCA) върху 
гражданите на ЕС“10;

28. изтъква важната текуща работа на комисията по петиции, имаща за цел да 
гарантира защитата на хуманното отношение към животните в ЕС, както е видно 
от значителния брой петиции по този въпрос, обсъдени на заседанията ѝ през 
2019 г.; счита, че е от съществено значение да се стартира нова стратегия на ЕС за 
хуманно отношение към животните, за да се запълнят всички съществуващи 
пропуски и да се гарантира пълна и ефективна защита на хуманното отношение 
към животните чрез ясна и всеобхватна законодателна рамка, която да е в пълно 
съответствие с изискванията на член 13 от ДФЕС; обръща внимание на 
публичното изслушване относно „Повторна оценка на популацията на вълците в 
ЕС“, която комисията по петиции проведе на 5 декември 2019 г. съвместно с 
комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и с 
комисията по земеделие и развитие на селските райони, с цел да се даде гласност 
на опасенията на гражданите относно правната уредба на защита на вълците, 
както и на въздействието, което популацията на вълците и на други едри 
хищници като кафявата мечка оказва върху околната среда и селските общности; 
подчертава, че в рамките на Директивата за местообитанията едрите хищници са 
защитени видове в повечето държави членки; призовава държавите членки да 
използват по-добре инструментите съгласно съществуващото законодателство на 
ЕС за справяне с възможни конфликти относно опазването на защитени едри 
хищници; приканва Комисията да представи възможно най-скоро актуализирани 
насоки на ЕС относно правилата за защита на видовете, за да се постигне 
задоволително съжителство между хора и едри хищници в засегнатите райони;

29. счита, че е изключително важно гражданите да могат да участват пряко в 
инициирането на законодателни предложения; подчертава, че европейската 
гражданска инициатива (ЕГИ) е основен инструмент за активно гражданство и 
участие на обществеността; приветства приемането на 17 април 2019 г. на новите 
правила за ЕГИ, които внасят редица структурни и технически подобрения, за да 
стане този инструмент по-лесен за ползване и по-достъпен, и да улесни засиленото 
участие на гражданите на ЕС в законодателния процес на Съюза; отбелязва 
значителния брой нови ЕГИ, регистрирани от Комисията през 2019 г., което 
показва, че гражданите се възползват от възможността да използват инструментите 
за участие, за да изразят мнението си по процесите на изготвяне на политиките и 
законотворчеството; призовава за повече кампании за разпространение на ролята 
на ЕГИ с цел  насърчаване на използването на този ресурс от европейските 
граждани; изразява съжаление, че досега повечето успешни ЕГИ не са завършили 
със законодателно предложение на Комисията; насърчава Комисията да подходи 
към ЕГИ възможно най-открито и отзивчиво, за да превърне този инструмент в 
реален успех на европейската демокрация на участието в очите на гражданите; 

10 ОВ C 118, 8.4.2020 г., стр. 141. 
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поради това призовава Комисията да инициира законодателно предложение въз 
основа на всяка успешна ЕГИ, подкрепена от Европейския парламент;

30. припомня, че отношенията с европейския омбудсман са сред отговорностите, 
които Правилникът за дейността на Европейския парламент възлага на комисията 
по петиции; приветства ползотворното сътрудничество на Парламента с 
Европейския омбудсман, както и участието на Парламента в Европейската мрежа 
на омбудсманите; подчертава отличните взаимоотношения между Европейския 
омбудсман и комисията по петиции; отбелязва ключовата роля на комисията по 
петиции за това, да се гарантира, че публичните изслушвания на кандидатите в 
рамките на изборната процедура за Европейския омбудсман през 2019 г. са били 
проведени по прозрачен и ефективен начин;

31. оценява редовния принос на Европейския омбудсман към работата на комисията 
по петиции през цялата година; изразява твърдо убеждение, че институциите, 
органите и агенциите на Съюза трябва да гарантират последователни и ефективни 
последващи действия във връзка с препоръките на Омбудсмана;

32. припомня, че уеб порталът за петиции е основен инструмент за осигуряване на 
гладък, ефективен и прозрачен процес на внасяне и разглеждане на петиции; във 
връзка с това приветства привеждането му в съответствие с новия облик на 
уебсайта на Европейския парламент (Europarl); припомня, че от края на 2017 г. на 
портала се качват автоматично документи, като например дневният ред, 
протоколите и съобщенията на комисията по петиции, което осигурява на 
гражданите по-адаптивен, прозрачен и достъпен портал; подчертава, че трябва да 
продължат усилията за повишаване на достъпността на портала за хората с 
увреждания, включително разработки, които да позволят на вносителите на 
петиции да внасят петиции на националния си жестомимичен език, за да се 
гарантира, че всички граждани на Съюза могат да упражняват правото си на 
петиции до Европейския парламент, съдържащо се в членове 20 и 24 от ДФЕС и в 
член 44 от Хартата на основните права на Европейския съюз; предлага да се 
осигури по-голяма видимост на уеб портала за петиции на уебсайта на 
Европейския парламент; счита, че правото на петиции е пряко свързано с 
дейността на институцията и заслужава видимо и леснодостъпно място на 
уебсайта на ЕП; призовава да се направи проверка как да се предотврати 
използването на откраднати или фалшиви самоличности;

33. подчертава, че въпреки че броят на ползвателите на уеб портала за петиции на 
Парламента, които са подкрепили една или повече петиции, се е увеличил в 
сравнение с 2018 г., някои вносители на петиции продължават да посочват, че 
срещат технически трудности при изразяване на подкрепа за няколко петиции;

34. подчертава, че инструментът ePetitions е важна база данни за функционирането 
на комисията по петиции, но призовава за подобряване и модернизиране на 
интерфейса, за да бъде по-лесен за използване и по-достъпен;

35. поздравява секретариата на комисията по петиции за разглеждането на петициите 
по ефективен начин и изключително внимателно съгласно насоките на комисията 
и жизнения цикъл на петициите в администрацията на ЕП;
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36. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и доклада на 
комисията по петиции съответно на Съвета, Комисията, Европейския омбудсман, 
на правителствата и парламентите на държавите членки, на техните комисии по 
петиции, на националните омбудсмани или на подобни компетентни органи.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Съгласно член 227, параграф 7 от Правилника за дейността на Европейския парламент 
комисията по петиции докладва всяка година относно резултатите от своите 
разисквания. Докладът има за цел да предостави всеобхватен преглед на работата, 
извършена от комисията през 2019 г., и включва статистически анализ на получените и 
обработените петиции, както и преглед на други парламентарни дейности, като 
приемането на доклади и становища, организирането на изслушвания и отношения на 
комисията с други институции на ЕС. Струва си да се припомни, че основната работа 
на комисията по петиции произтича от правото на петиции до Европейския парламент, 
упражнявано от граждани на ЕС и пребиваващи на територията на Съюза въз основа на 
член 227 от ДФЕС, и не е пряко свързана с работната програма на Комисията. 

беше важна година за европейската демокрация, тъй като гражданите на ЕС бяха 
призовани да подновят състава на Европейския парламент. В периода от 23 до 26 май 
2019 г. над 200 000 000 души в 28 държави от ЕС отидоха да избирателните секции, за 
да изберат членове на Европейския парламент. След изборите за Европейски 
парламент, в които 51% от избирателите, което е най-високата избирателна активност 
за двадесет години, гласуваха, за да изберат своите представители, новият Парламент 
проведе учредителното си заседание на 2 юли 2019 г. 

Комисията по петиции проведе учредителното си заседание на 10 юли 2019 г. и избра 
г-жа Дулорс Монсерат за председател, г-жа Татяна Жданока за първи заместник-
председател, г-жа Яна Том за втори заместник-председател, г-н Ришард Чарнецки за 
трети заместник-председател и г-жа Кристина Маестре Мартин де Алмагро за четвърти 
заместник-председател.

За да се даде възможност за организиране на изборите за Европейски парламент, 
имаше период на прекъсване на работа от 19 април до 1 юли 2019 г., по време на който 
са били прекъснати парламентарните дейности. Това обяснява намаления брой 
доклади, становища, резолюции и изслушвания, които бяха приети през 2019 г. 
Напротив, гражданите на ЕС и пребиваващите в ЕС са продължили да упражняват 
правото си на петиции по време на периода на прекъсване на работа, както се вижда от 
постоянния поток на петициите, регистриран през 2019 г., който значително се е 
увеличил в сравнение с предходните две години.

Статистически анализ на постъпилите през 2019 г. петиции в сравнение с тези 
през 2018 г.

Според статистическите данни през 2019 г. Европейският парламент е получил 1 357 
петиции, което представлява увеличение с 11,23% в сравнение с 2018 г., когато техният 
брой е бил 1 220.

Ползвателите на уеб портала за петиции имат възможност да подкрепят петиции. През 
2019 г. 28 075 ползватели са действали като поддръжници. През 2018 г. 4 893 
ползватели на портала подкрепиха една или няколко петиции в сравнение с 15 540 
ползватели през 2017 г. и 6 132 през 2016 г. С изключение на 2018 г. статистическите 
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данни показват постоянно нарастване на броя на ползвателите, подкрепящи петициите 
на уеб портала.

През 2019 г. 41 петиции са подписани съвместно от един или повече граждани, 8 
петиции – от повече от 100 граждани и 3 петиции – от повече от 10 000 граждани; През 
2018 г. 41 петиции са подписани съвместно от един или повече граждани, 14 петиции – 
от повече от 100 граждани, 5 петиции – от повече от 10 000 граждани и 2 петиции – от 
повече от 100 000 граждани;

Начин на внасяне на петициите

През 2019 г. почти 3/4 от петициите бяха внесени чрез уеб портала за петиции, а 
петиция 1/4 бяха изпратени по пощата. Данните в двете таблици показват, че през 
2019 г. броят на петициите, внесени чрез уеб портала за петиции, се е увеличил с 3,2 % 
в сравнение с 2018 г.

2019 2018

Начин на 
внасяне на 
петициите

Брой на 
петициите %

Портал за 
петиции 1003 73,9
Писмо 354 26,1

Начин на 
внасяне на 
петициите

Брой на 
петициите %

Портал за 
петиции 863 70,7
Писмо 357 29,3
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Състояние на петициите за календарна година11

Таблицата показва състоянието на петициите от 2003 г. до 2019 г. Може да се 
отбележи, че през 2019 г. по-голямата част от петициите бяха приключени в рамките на 
една година след получаването и разглеждането им от комисията. В резултат на 
сравнението с данните за състоянието на петициите, включени в годишните доклади от 
2010 до 2018 г., може да се заключи, че по-голямата част от петициите са приключени 
в рамките на една година след получаването и разглеждането им. По много малък 
процент (от 0,3 % до 13,7 %) от петициите от 2004 до 2015 разглеждането не е 
приключило. Повечето от тези петиции, чието разглеждане не е приключило, са 
свързани с въпроси на околната среда и висящи производства за установяване на 
нарушение на задължение на държава членка пред Съда на Европейския съюз или с 
въпроси, които членовете на комисията желаят да следят отблизо.

Състояние на петициите
Година Брой на 

петициите
Процедура с 
приключило 
разглеждане

Приключена с 
неприключило разглеждане

2019 1 357 508 37,4 % 849 62,6 %
2018 1 220 313 25,7 % 907 74,3 %
2017 1 271 260 20,5 % 1 011 79,5 %
2016 1 569 482 30,7 % 1 087 69,3 %
2015 1 431 196 13,7 % 1 235 86,3 %
2014 2 715 232 8,5 % 2 483 91,5 %
2013 2 891 309 10,7 % 2 582 89,3 %
2012 1 986 128 6,4 % 1 858 93,6 %
2011 1 414 73 5,2 % 1 341 94,8 %
2010 1 656 38 2,3 % 1 618 97,7 %
2009 1 924 14 0,7 % 1 910 99,3 %
2008 1 886 19 1.0% 1 867 99.0%
2007 1 506 25 1,7 % 1 481 98,3 %
2006 1 021 5 0,5 % 1 016 99,5 %
2005 1 016 3 0,3 % 1 013 99,7 %
2004 1 002 3 0,3 % 999 99,7 %
2003 1 315 0 0% 1 315 100,0%

11Статистическите данни за състоянието на петициите са актуални към 18 май 2020 г.
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Резултат от петициите12

12Статистическите данни за резултата от петициите са актуални към 18 май 2020 г.
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2019

Резултат от 
петициите Брой %
Обявени за допустими 
и с приключило 
разглеждане 430 31,6 %
Обявени за допустими 
и с неприключило 
разглеждане 508 37,4 %
Недопустими 406 29,9 %
Оттеглени 13 0,9 %
Изпратени на 
Европейската комисия 
за становище 537 47,4 %
Изпратени за 
становище на други 
органи 42 3,7 %
Изпратени за 
становище на други 
органи 554 48,9 %
2018

Резултат от 
петициите Брой %
Обявени за допустими 
и с приключило 
разглеждане 475 38,9 %
Обявени за допустими 
и с неприключило 
разглеждане 313 25,6 %
Недопустими 409 33.5%
Оттеглени 23 1,8 %
Изпратени на 
Европейската комисия 
за становище 555 34,9 %
Изпратени за 
становище на други 
органи 29 1,8 %
Изпратени за 
становище на други 
органи 1 002 63,1 %
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Таблиците показват, че процентът на петициите, обявени за недопустими през 2019 г., 
е малко по-нисък от процента на петициите, които са обявени за недопустими през 
2018 г. През 2019 г. е по-малък и процентът на допустимите петиции (31,6 %), които 
бяха приключени незабавно чрез предоставяне на информация на вносителя на 
петицията в сравнение с процента за 2018 г. – 38,9 %. От това следва, че през 2019 г. 
обсъждането не е приключило за повече петиции (37,4 %) в сравнение с 2018 г., когато 
за 25,6 % от петициите обсъждането не е било приключено.

Следва също така да се отбележи, че през 2019 г. почти половината от допустимите 
петиции бяха изпратени на Комисията за становище, което представлява увеличение с 
12,5 % в сравнение с 2018 г. 

На последно място, процентът на петициите, изпратени на други органи за становище, 
е малко по-висок през 2019 г., докато броят на петициите, изпратени до други органи 
за сведение, е намалял с 14,2 %. 

Брой на петициите по държави

Следните две таблици илюстрират в цифри и в процентно изражение промените на 
петициите по държави от 2019 г. до 2018 г. Голям брой петиции, внесени през 2019 и 
2018 г., се отнасят до ЕС. Това означава, че тези петиции или повдигат въпроси, 
касаещи целия ЕС или призовават за прилагането на общи мерки в целия ЕС. 
Петициите относно ЕС също могат да се отнасят до една или повече държави членки и 
поради това се регистрират както в ЕС, така и в съответната държава членка (държави 
членки). Това обяснява защо сборът на петициите относно ЕС и на тези, отнасящи се 
само до държавите членки, надхвърля общия брой на петициите, внесени през 2019 г. и 
2018 г. 

Освен това си заслужава да се подчертае, че деветте държави, засегнати в най-голяма 
степен от петициите, останаха същите през 2019 г. и през 2018 г. Мястото им в 
класацията обаче значително се промени. Докато по-голямата част от петициите, 
внесени през 2019 г., засягат Германия, броят на петициите, свързани с Испания и 
Италия, е намалял съответно с 3,6 % и 3,5 % в сравнение с 2018 г. 

Друга впечатляваща разлика засяга Обединеното кралство. Петициите относно 
Обединеното кралство през 2019 г. са се увеличили с 3,2 % в сравнение с 2018 г. Също 
така има промени и при последните места в списъка. Докато през 2019 г. Естония, 
Словения и Латвия са били най-малко засегнатите държави, през 2018 г. това са Малта, 
Естония и Финландия.

На последно място, делът на петициите, които се отнасят за държави извън ЕС, леко се 
е увеличил през 2019 г.



RR\1219027BG.docx 23/38 PE646.916v02-00

BG

2019
Засегната 
държава Петиции %

Европейски съюз 599 34,6
Германия 203 11,7
Испания 164 9,5
Италия 103 5,9
Обединено 
кралство 90 5,2
Румъния 80 4,6
България 52 3,0
Полша 51  2,9
Гърция 46 2,7
Франция 40 2,3
Други държави от 
ЕС 218 12,6
Държави извън ЕС 86 5,0

2018
Засегната 
държава

Петиции %

Европейски съюз 473 30,1
Испания 206 13,1
Германия 172 11,0
Италия 147 9,4
Гърция 69 4,4
Полша 63 4,0
Франция 51 3,2
Румъния 51 3,2
България 42 2,7
Обединено 
кралство

32 2,0

Други държави от 
ЕС

200 13,0

Държави извън ЕС 62 3,9
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Език на петициите

През 2019 г. и през 2018 г. петициите бяха внесени на 22 от официалните езици на 
Европейския съюз. Докато през 2017 г. и 2016 г. по-голямата част от петициите бяха 
внесени на английски език, немският стана най-използваният език през 2019 г. и 
2018 г. Освен това таблиците показват, че немски, английски, испански и италиански 
език представляват почти 3/4 (71,8 % – 71 %) от петициите, получени през двете 
години. През 2019 г. словашкият, латвийският и словенският са били най-малко 
използваните езици, а през 2018 г. това са били шведски, словенски и малтийски.

2019
Език на 

петициите
Брой на 

петициите %

Немски език 337 24,8
Английски 331 24,4
Испански 
език 183 13,5

Италиански 
език 123 9,1

Румънски 
език 60 4,4

Полски език 56 4,1
Френски 
език 53 3,9

Други 214 15,8
Общо 1 357 100

2018
Език на 
петициите

Брой на 
петициите

%

Немски език 275 22,5
Английски 217 17,8
Испански 
език

204 16,7

Италиански 
език

171 14,0

Гръцки език 63 5,2
Френски 
език

61 5,0

Полски език 61 5,0
Други 168 13,8
Общо 1 220 100
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Гражданство на вносителите на петиции

Що се отнася до гражданството, броят на петициите, внесени от германски граждани, е 
най-голям и през двете години, като през 2019 г. те са се увеличили с 3%. За разлика от 
това, броят на внесените петиции от испански и италиански граждани е намалял 
съответно с 2,5 % и 4,3 % през 2019 г. в сравнение с 2018 г. Освен това таблиците по-
долу показват увеличение с 3,7% на броя на петициите, внесени от британски 
граждани през 2019 г. През 2019 г. 54 от общо 88 петиции, внесени от британски 
граждани, повдигнаха въпроси относно Брексит. 

2019
Основно 

гражданство 
на 

вносителите 
на петиция

Брой на 
петиции

те
%

Германия 345 25,4

Испания 201 14,8
Италия 139 10,2
Румъния 97 7,1
Обединено 
кралство 88 6,5

Полша 72 5,3
Гърция 55 4,0

България 52 3,8

Франция 51 3,8
Гражданства на 
други държави 
от ЕС

231 17,1

Гражданства на 
държави извън 
ЕС

28 2,0

2018

Основно 
гражданство 

на 
вносителите 
на петиция

Брой на 
петициите %

Германия 274 22,4
Испания 212 17,3
Италия 177 14,5
Полша 73 6,0
Гърция 71 5,8
Румъния 61 5,0
Франция 57 4,7
България 44 3,6
Обединено 
кралство 34 2,8

Гражданства на 
други държави 
от ЕС

193 15,9

Гражданства на 
държави извън 
ЕС

26 2,0
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Основни теми на петициите

В таблиците по-долу са включени десетте водещи теми на петициите. От таблиците 
може да се направи заключението, че основните теми, предизвикващи загриженост 
сред вносителите през 2019 г. и 2018 г. са били околната среда, основните права и 
правосъдието. Докато броят на петициите относно основните права възлиза на един и 
същ процент, през 2019 г. броят на петициите относно околната среда и правосъдието 
се е увеличил съответно с 1,9 % и 2,3 %. За разлика от това, през 2019 г. петициите 
относно вътрешния пазар и здравословните проблеми леко са намалели съответно с 
1,9 % и 0,7 %.

Сред останалите теми през 2019 г. комисията получи по-голям брой петиции (98) по 
конституционни въпроси в сравнение с 62 петиции, получени по същата тема през 
2018 г. В рамките на тази категория вносителите изразиха своята загриженост по 
редица въпроси от конституционното право на ЕС, като оттеглянето на Обединеното 
кралство от ЕС, гражданството на ЕС и някои въпроси относно работата на 
институциите на ЕС. Що се отнася по-конкретно до оттеглянето на Обединеното 
кралство от ЕС, през 2019 г. петициите повдигащи въпроси относно Брексит и 
последиците от него възлизат на 73.

Накрая следва да се припомни, че през 2019 г. се проведоха европейските избори, 
което обяснява защо през 2019 г. броят на петициите относно правото на глас и 
изборите е бил по-висок (49), отколкото през 2018 г., когато бяха регистрирани 13 
петиции по тази тема. 
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2019 2018

Десетте водещи 
теми на 

петициите

Брой на 
петициит

е
%

Околна среда 252 12,2

Основни права 189 9,2
Правосъдие 184 8,9
Здравеопазване 97 4,7
Транспорт 90 4,4
Вътрешен пазар 89 4,3
Заетост 79 3,8
Образование и 
култура 62 3,0

Социални въпроси 45 2,2
Имущество и 
реституция 33 1,6

Десетте водещи 
теми на 

петициите

Брой на 
петициит

е
%

Околна среда 199 10,3
Основни права 186 9,6
Правосъдие 129 6,6
Вътрешен пазар 120 6,2
Здравеопазване 104 5,4
Заетост 89 4,6
Транспорт 88 4,5
Социални въпроси 61 3,1
Образование и 
култура 49 2,5

Имущество и 
реституция 39 2,0
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Уеб порталът за петиции

Уеб порталът за петиции, създаден в края на 2014 г., беше допълнително подобрен, за 
да стане по-лесен за ползване и по-достъпен за гражданите. През 2019 г. бяха 
направени важни технически подобрения. Преди всичко, порталът беше разработен 
като версия на адаптивен уеб дизайн, съобразена с новия облик на уебсайта на 
Европейския парламент (Europarl). По този начин порталът стана по-адаптивен и може 
да се използва на всяко устройство. На второ място, новата декларация за 
поверителност беше качена на всички езикови версии в образците за електронни писма 
и на страницата за регистрация и на аудио кода Captcha за регистриране на 
потребителските профили. Накрая, уеб порталът за петиции и ePetition бяха 
допълнително интегрирани чрез подобряване на механизма им за синхронизиране. 
Въпреки това достъпността на уеб портала за петиции за вносителите на петиции с 
увреждания трябва да бъде допълнително подобрена.
       
Отношения с Комисията

Комисията остава естественият партньор на комисията по петиции при разглеждането 
на петициите, тъй като е институцията на ЕС, отговорна да следи за прилагането и 
спазването на законодателството на ЕС. Комисията по петиции и Европейската 
комисия поддържат добре установена и постоянна степен на сътрудничество. Главното 
звено за контакт в Комисията е генералният секретариат, който координира 
разпределението на петициите до съответните служби на Комисията и предава 
отговорите на Комисията на секретариата на комисията по петиции. Въпреки че 
Комисията увеличи усилията си за предоставяне на навременни отговори, комисията 
по петиции счита, че процесът на обработване на петициите от страна на Комисията 
може да бъде допълнително подобрен. Комисията по петиции също подновява призива 
си за редовно предоставяне на актуална информация за развитието на производствата 
за установяване на нарушение и за достъп до съответните документи на Комисията 
относно нарушенията и процедурите по „EU Pilot“, които са свързани с петиции, по 
които разискването не е приключило.

След изборите за Европейски парламент и учредяването на новия Парламент 
кандидатите за членове на Комисията се явиха пред парламентарните комисии в 
техните потенциални области на компетентност и участваха в изслушвания, за да се 
даде възможност на избраните наскоро членове на ЕП да оценят тяхната 
компетентност и пригодност за определените им позиции. В това отношение 
комисията по петиции участва на 30 септември 2019 г. в изслушването на кандидата за 
заместник-председател, отговарящ за междуинституционалните отношения и 
перспективи Марош Шефчович, като асоциирана комисия. По време на изслушването 
г-н Шефчович се ангажира да подобри разглеждането на петициите от страна на 
Комисията. По-конкретно, той се ангажира да работи в тясно сътрудничество с 
комисията по петиции и да присъства на представянето на годишния ù доклад. Освен 
това той обеща да насърчи участието на компетентните членове на Комисията в дебата 
по темите, повдигнати в значителен брой петиции. Накрая той пое ангажимент да 
направи всичко възможно, за да предостави точни отговори в рамките на тримесечния 
срок. 
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В своя въпрос с искане за писмен отговор, изпратен преди изслушването, комисията по 
петиции отново изрази своята загриженост относно практиката на Комисията да 
насочва значителен брой вносители на петиции към други органи на национално, 
регионално или местно равнище и постави под въпрос съвместимостта на този подход 
с отговорността на Комисията по отношение на правоприлагането. Като признава, че 
петициите предоставят ценен принос за ролята на Комисията като пазителка на 
Договора, заместник-председателят на Комисията се позова на новия стратегически 
подход на Комисията към нейната политика за прилагане на законодателството, 
обявена в нейното съобщение от 2016 г., озаглавено „Право на ЕС: по-добри резултати 
чрез по-добро прилагане“, което има за цел да установи най-важните нарушения на 
правото на ЕС, които засягат интересите на гражданите и предприятията.

Отношения със Съвета 

Членовете на секретариата на Съвета присъстваха рядко на заседанията на комисията 
по петиции и участието на Съвета в дебатите беше много ограничено. В това 
отношение комисията по петиции счита, че би било необходимо по-активно 
сътрудничество с държавите членки за деблокиране на онези петиции, които изискват 
бързи отговори и реакции от страна на националните органи. Въпреки това комисията 
по петиции признава усилията на някои държави членки да допринасят активно за 
обсъждането на съответните петиции на нейните заседания. Във връзка с това си 
струва да се припомни участието на Постоянното представителство на България в 
обсъждането на петиция № 0527/2018 относно въздействието на автомагистрала 
„Струма“ върху Кресненското дефиле и околния регион в България на заседанието на 
комисията от 2 декември 2019 г. 

Отношения с Европейската служба за външна дейност

Комисията по петиции и Европейската служба за външна дейност установиха 
конструктивно сътрудничество. Комисията призова Европейската служба за външна 
дейност да предостави своя експертен опит за разглеждането на редица петиции, 
съдържащи външно измерение, включително последващите действия във връзка с 
препоръката, включена в доклада относно констативното посещение във Фамагуста, 
Кипър (7 – 8.5.2018 г.). 

Отношения с Европейския омбудсман

Комисията по петиции има много добри работни отношения със службата на 
Европейския омбудсман. През 2019 г. омбудсманът Емили О’Райли се яви пред 
комисията по петиции на няколко пъти. 

На 2 април 2019 г. комисията по петиции проведе размяна на мнения с Европейския 
омбудсман Емили О’Райли относно предложените за нея нови прерогативи. 
Европейският омбудсман беше поканена да реагира на резолюцията на Европейския 
парламент от 12 февруари 2019 г. относно преразглеждането на Устава на Европейския 
омбудсман. Г-жа О’Райли подкрепи необходимостта от съгласуване на Устава на 
Европейския омбудсман с Договора от Лисабон, като същевременно подчерта следните 
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основни елементи за службата на омбудсмана:  – независимост; – силни правомощия за 
провеждане на разследвания; – необходимост от увеличаване на ресурсите; както и – 
подкрепа от различните партии в Европейския парламент. 

Европейският омбудсман също така произнесе важна реч относно Постиженията и 
предизвикателствата пред институциите на ЕС по време на семинара на тема „ 
Конфликти на интереси — почтеност, отчетност и прозрачност в институциите и 
агенциите на ЕС “, който се проведе на заседанието на комисията на 2 април 2019 г. 

Освен това тя представи Годишния си доклад за 2018 г. на заседанието на комисията на 
4 септември 2019 г. 

Накрая, на 18 декември 2019 г. Емили О’Райли беше преизбрана за Европейски 
омбудсман за парламентарния мандат 2019—2024 г. Тя беше подкрепена от 320 
членове на ЕП при тайно гласуване в пленарна зала. Изборът на новия Европейски 
омбудсман се проведе след публично изслушване на кандидатите от комисията по 
петиции. На 3 декември 2019 г. комисията изслуша следните петима допустими 
кандидати: г-н Джузепе Фортунато, г-жа Юлия Лафранк, г-н Нилс Муйжниекс, г-жа 
Емили О’Райли и г-жа Сесилия Викстрьом. Като последващо действие във връзка с 
изслушванията комисията изпрати писмо до председателя на Европейския парламент, в 
което се потвърждава, че изслушванията са проведени и че Парламентът може да 
пристъпи към избор на Европейски омбудсман по време на декемврийската пленарна 
сесия в Страсбург в съответствие с разпоредбите на член 231 от Правилника за 
дейността на Европейския парламент. По време на публичното изслушване в 
комисията по петиции на 3 декември г-жа Емили О’Райли пое ангажимент да 
продължи да работи за превръщането на администрацията на ЕС в пример за целия ЕС, 
като постави гражданите и техните права в центъра на своите действия.

На заседанието си от 12 ноември 2019 г. комисията прие с голямо мнозинство Доклад 
относно годишния доклад за дейностите на Европейския омбудсман през 2018 г. В 
доклада се подчертава работата на омбудсмана и се изказва похвала за нейния 
съществен и ползотворен диалог с комисията по петиции, който представлява 
ефективна система за предоставяне на отговор на опасенията на гражданите чрез 
насоки и помощ. 

Констативни посещения 

През 2019 г. не са провеждани констативни посещения поради прекъсването на 
работата с оглед на европейските избори. Комисията обаче извърши последваща 
оценка на редица предишни констативни посещения и прие докладите относно две 
констативни посещения, състояли се през 2018 г.:

 на 21 януари 2019 г. комисията обсъди последващите действия във връзка с 
препоръките от констативното посещение в Галисия през 2013 г. в присъствието 
на вносителите на петициите.

 На 21 февруари 2019 г. комисията обсъди последващите действия след 
констативното посещение в Лондон (5 – 6.11.2015 г.) и констативното 
посещение в Словакия (22 – 23.9.2016 г.). В присъствието на вносителите на 
петициите, комисията обсъди също последващите действия след констативното 
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посещение на реките Ебро и Тахо (8 – 10.2.2016 г.) и констативното посещение 
в Швеция (20 – 21.2.2017 г.).

 На 21 март 2019 г. комисията прие доклад относно констативното посещение в 
Национален парк „Доняна“, в Андалусия, Испания (19 – 21.9.2018 г.), в който се 
препоръчва да се приключат проектите за съхранение, проучване и добив на газ 
в Национален парк „Доняна“, в приложение на „принципа на предпазните 
мерки“.

 На 11 април 2019 г. комисията прие доклад относно констативното посещение 
във Валедора, Пиемонт, Италия (17 – 18.12.2018 г.).

 На 2 декември 2019 г. комисията обсъди последващите действия след 
констативното посещение във Фамагуста, Кипър (7 – 8л5.2018 г.) в 
присъствието на вносителя на петицията.

Публични изслушвания

През 2019 г. комисията по петиции организира три публични изслушвания, някои от 
които съвместно с други парламентарни комисии. Публичните изслушвания обхванаха 
широк кръг от въпроси, повдигнати в петиции.

• На 21 март 2019 г. комисията по петиции проведе съвместно публично 
изслушване с комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
относно отричането на изменението на климата. Изслушването беше основано на 
петиция № 0900/2016, внесена от името на „Food & Water Europe“ и подкрепена от 732 
подписа на вносители на петиции от целия ЕС. В петицията се призоваваше за 
предприемане на действия срещу многонационално петролно дружество във връзка с 
предполагаемо отричане на изменението на климата от негова страна. На този фон 
изслушването имаше за цел да проучи въпроса за отричането на изменението на 
климата от различни перспективи и да разгледа комуникационните техники, 
използвани в политиката или от частни дружества и други обществени участници с цел 
подвеждане на обществеността относно отрицателното въздействие върху климата от 
някои промишлени дейности или политики. Членовете на комисията подчертаха 
водещата роля, която ЕС пое на световната сцена в дебата относно изменението на 
климата, и подчертаха необходимостта от бързи действия по този въпрос. 

• На 12 ноември 2019 г. комисията по петиции проведе изслушване относно 
FATCA и неговото извънтериториално въздействие върху гражданите на ЕС . През 
2016 г. комисията по петиции беше сезирана с петиция № 1088/2016 във връзка с 
предполагаемо нарушаване на правата на гражданите на ЕС и извънтериториалното 
действие на законите на САЩ в ЕС, произтичащи от Акт за спазване на данъчното 
законодателство във връзка със задгранични сметки. Целта на изслушването беше да се 
улесни размяната на мнения между различните заинтересовани страни и да се обсъдят 
решения на проблемите, пред които са изправени гражданите на ЕС, засегнати от 
FATCA. Изслушването беше разделено на две части, едната – фокусирана върху 
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финансовите услуги и друга – върху непрякото въздействие на FATCA върху 
гражданите на ЕС, със специален акцент върху потенциалните конфликти между 
законодателството на САЩ и европейските правила за защита на данните. В отговор на 
изслушването членовете на комисията решиха да изпратят писма до финландското 
председателство на Съвета и до Европейската комисия, като ги призоваха да 
предприемат действия в подкрепа на засегнатите граждани. 

•  На 5 декември 2019 г. комисията по петиции и комисията по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните, съвместно с комисията по земеделие и 
развитие на селските райони, проведоха съвместно публично изслушване относно 
повторна оценка на популацията на вълци в ЕС. Целта на изслушването беше да се 
постигне по-добро разбиране за състоянието на популацията на вълците в ЕС и 
евентуално да се разгледат възможни промени в текущото управление на популацията 
на вълците в Европа въз основа на опасенията, изразени в редица петиции. Специално 
внимание беше обърнато на анализа на популацията на вълците в ЕС, на правната 
рамка за защита на вълците, както и на въздействието на популацията на вълците върху 
околната среда и селските общности с оглед на представянето на заключения и 
препоръки на факторите, определящи политиките и заинтересованите страни.

Ключови въпроси

 Въпроси, свързани с околната среда

През 2019 г. комисията обърна особено внимание на загрижеността на гражданите 
относно опазването на околната среда и изменението на климата, които при всяко 
заседания бяха обсъдени много често в присъствието на вносителя на петицията. 
Комисията разгледа следните основни теми: управление на отпадъците, опазване и 
съхранение, пластмаси, замърсяване на водите и въздуха, ядрена енергия и 
въздействието на минните дейности върху околната среда. На 20 февруари 2019 г. 
комисията разгледа голям брой петиции относно ядрената енергия, предизвикващи 
сериозни опасения относно безопасността на атомните електроцентрали, 
трансграничните въздействия и разликите между схемите за отговорност в държавите 
членки. За да извърши основана на доказателства оценка, комисията поръча и изслуша 
актуализация на проучването относно „ Трансграничните ядрена безопасност, 
отговорност и сътрудничество в Европейския съюз“. Впоследствие, на 21 март 
2019 г., комисията проведе изслушване на тема отричането на изменението на климата. 
Освен това в рамките на последващите действия по петицията относно експозицията на 
опасни вещества, комисията поръча проучване относно нарушители на функциите на 
ендокринната система: от научни доказателства до закрила на човешкото здраве, 
което беше представено на заседанието й на 2 април 2019 г. Накрая управлението на 
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отпадъците остана повтаряща се тема през 2019 г., която доведе до приемането на 21 
март 2019 г. на кратко предложение за резолюция относно управлението на 
отпадъците. В резолюцията се подчертава, че управлението на отпадъците е едно от 
основните социално-икономически и екологични предизвикателства в световен мащаб 
и се настоява за намаляване на генерирането на отпадъци и засилване на повторната 
употреба и рециклирането. Тя се съсредоточава върху правилното управление на 
отпадъците и предотвратяването на отпадъците като основен приоритет за ЕС и за по-
доброто прилагане на законодателството в областта на отпадъците от държавите 
членки.

 Основни права и конституционни въпроси

През 2019 г. комисията обсъди редица петиции относно основните права, 
включително относно защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности, 
правата на децата и бездомността. Освен това на 21 януари 2019 г. комисията 
прие становище на вниманието на комисията по конституционни въпроси 
относно прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз в 
институционалната рамка на ЕС. 

По отношение на по-конкретни конституционни въпроси, няколко петиции 
повдигнаха въпроса за загрижеността на гражданите във връзка с прозрачността 
и отчетността на институциите на ЕС. За да се справи с тези проблеми, на 2 
април 2019 г. комисията поиска и беше домакин на семинар на тема конфликти 
на интереси — почтеност, отчетност и прозрачност в институциите и 
агенциите на ЕС, организиран от Тематичния отдел по граждански права и 
конституционни въпроси. На семинара бяха разгледани постиженията, 
постигнати във връзка с конфликтите на интереси в институциите и агенциите 
на ЕС, както и почтеността, отчетността, прозрачността, кодекса за поведение и 
„кадровата въртележка“, като същевременно бяха обсъдени 
предизвикателствата в бъдеще. 

 Брексит

Значителен брой (73) нови петиции относно Брексит бяха регистрирани през 2019 г. 
През 2019 г. комисията по петиции продължи неколкократно да разглежда и обсъжда 
въздействието на Брексит върху правата на гражданите. По-специално, на заседанието 
си на 2 октомври 2019 г. комисията проведе размяна на мнения с ръководната група на 
Европейския парламент по въпросите на излизането на Обединеното кралство от ЕС. 
Членовете на групата представиха актуална информация относно състоянието на 
преговорите с Обединеното кралство по въпросите на правата на гражданите в рамките 
на Споразумението за оттегляне и подчертаха недостатъците и предизвикателствата 
при сценарий без споразумение. Като последващо действие във връзка с размяната на 
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мнения членовете на комисията по петиции обсъдиха и няколко петиции относно 
Брексит, с акцент върху правата на гражданите след оттеглянето на Обединеното 
кралство от ЕС. Комисията реши да продължи да наблюдава промените в периода 
преди крайния срок за излизането на Обединеното кралство от ЕС, както и прилагането 
на схемата за уседналост за ЕС от страна на Обединеното кралство. 

 Хуманно отношение към животните

През 2019 г. загрижеността на гражданите във връзка с хуманното отношение към 
животните продължи да заема важно място в дневния ред на комисията. Комисията 
обсъди голям брой петиции по различни въпроси, включително защитата на 
бездомните животни и медоносните пчели в ЕС. По-специално, на 2 октомври 2019 г. 
комисията обсъди редица петиции относно защитата на животните по време на 
транспортиране и забраната на опитите с животни. Като последващо действие, 
комисията реши да не приключва разискванията по тези петиции и да поиска от 
Комисията актуализирана оценка. На 11 ноември 2019 г. комисията обсъди петиция, 
внесена от името на Фондацията за хуманно отношение към животните, с цел налагане 
на забрана върху вноса на серумен гонадотропин от бременна кобила от Южна 
Америка в резултат на разследвания, които показват нехуманно отношение към кобили 
във „ферми за кръв“ в Уругвай и Аржентина. Комисията по петиции реши да поиска от 
Европейската комисия сведения по въпроса в контекста на новото споразумение за 
търговия между ЕС и Меркосур, да поиска становище от Световната организация по 
здравеопазване на животните и от Световната търговска организация. Накрая на 5 
декември 2019 г. комисията по петиции и комисията по околна среда, обществено 
здраве и безопасност на храните, съвместно с комисията по земеделие и развитие на 
селските райони, проведоха съвместно публично изслушване относно повторна оценка 
на популацията на вълци в ЕС.

 Въпроси, свързани с уврежданията

Комисията по петиции играя специфична роля във връзка със спазването на 
Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с 
увреждания (UNCRPD), в рамките на определянето на политиките и законодателните 
действия на равнището на ЕС. В рамките на тази отговорност комисията се занимава с 
петиции по въпроси, свързани с уврежданията. Въпреки че броят на петициите относно 
уврежданията е намалял почти наполовина през 2019 г. в сравнение с предходната 
година (12 през 2019 г. и 23 през 2018 г.), комисията продължи разглеждането на 
петиции относно уврежданията, които показват, че основните предизвикателства 
продължават да са мобилността, дискриминацията и достъпът до образование. 
Например комисията обсъди редица петиции относно приобщаващото образование за 
деца с увреждания. Освен това комисията е получила няколко петиции на граждани, в 
които се предупреждава за трудностите, с които хората с увреждания се сблъскват в 
своето ежедневие, включително в обществения транспорт. След дебата по петиция 
№ 0535/2017 относно мобилността на хората с увреждания в Европейския съюз, 
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комисията по петиции реши да се обърне към всички държави — членки на Съюза, с 
цел да се направи преглед на конкретните стъпки, които всяка държава членка е 
предприела (или възнамерява да предприеме) за ефективното прилагане на 
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Комисията приветства 
отговорите, изпратени от повечето държави членки през 2019 г. Накрая, може би си 
струва да се припомни, че на заседанието си на 12 ноември 2019 г. комисията одобри 
решението на координаторите да изпратят писмо до председателя на Европейския 
парламент с цел повишаване на осведомеността относно петиция № 1056/2016 за 
внасяне на петиции на национални жестомимични езици, използвани в ЕС.

 Приети доклади и становища

На 21 януари 2019 г. комисията прие становище на вниманието на комисията по 
конституционни въпроси относно прилагането на Хартата на основните права на 
Европейския съюз в институционалната рамка на ЕС (2017/2089(INI)).

На 22 януари 2019 г. комисията прие своя доклад относно разискванията в комисията 
по петиции през 2018 г. (2018/2280(INI)).

На 20 февруари 2019 г. комисията прие становище на вниманието на комисията по 
транспорт и туризъм относно предложението за директива на Европейския парламент 
и на Съвета за преустановяване на сезонните промени на часовото време и за отмяна на 
Директива 2000/84/ЕО (COM (2018) 0639 — C8 0408/2018—2018/0332 (COD)).

На 21 март 2019 г. комисията прие Предложение за резолюция относно управлението 
на отпадъците (2019/2557 (RSP)).

На 2 ноември 2019 г. комисията прие Доклад относно годишния доклад за дейностите 
на Европейския омбудсман през 2018 г.(2019/2134(INI)). В доклада се подчертава 
работата на омбудсмана и се изказва похвала за нейния съществен и ползотворен 
диалог с комисията по петиции, който представлява ефективна система за 
предоставяне на отговор на опасенията на гражданите чрез насоки и помощ. В доклада 
също така се посочва, че разследванията във връзка с прозрачността и отчетността 
продължават да представляват най-големият дял от случаите, разглеждани от 
омбудсмана през 2018 г.

 Проучвания 

През 2019 г. комисията изслуша презентации по следните проучвания, възложени от 
Тематичния отдел по граждански права и конституционни въпроси по нейно искане:

- разлики в качеството на потребителските продукти в законодателството на ЕС 
(представено на 22 януари 2019 г.);

- трансгранична ядрена безопасност, отговорност и сътрудничество в Европейския 
съюз (представено на 20 февруари 2019 г.);
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- нарушители на функциите на ендокринната система: от научни доказателства до 
закрила на човешкото здраве (представено на 2 април 2019 г.);

- етикетиране на храните за потребителите – право на ЕС, регулаторна уредба и 
варианти на политиката (представено на 11 април 2019 г.);

През юли 2019 г. Тематичен отдел по граждански права и конституционни въпроси 
публикува, по искане на комисията по петиции, задълбочен анализ на постиженията 
на комисията по петиции по време на парламентарния мандат 2014—2019 г. и 
предизвикателствата за бъдещето, който беше раздаден на членовете на комисията в 
края на учредителното заседание.

   Семинари

На 2 април 2019 г. комисията по петиции беше домакин на семинар на тема конфликти 
на интереси — почтеност, отчетност и прозрачност в институциите и агенциите 
на ЕС, организиран от Тематичния отдел по граждански права и конституционни 
въпроси по нейно искане. На семинара бяха разгледани постиженията, постигнати по 
време на парламентарния мандат във връзка с конфликтите на интереси в 
институциите и агенциите на ЕС, както и почтеността, отчетността, прозрачността, 
кодекса за поведение и „кадровата въртележка“, като същевременно бяха обсъдени 
предизвикателствата в бъдеще. Петиция № 0224/2018 относно назначаването на 
генерален секретар на Европейската комисия беше обсъдена в контекста на семинара 
относно конфликтите на интереси.
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