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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по петиции приканва водещата комисия по правни въпроси да включи в 

предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. подчертава основното значение на принципите на правовата държава като условие 

не само за законността на всяка форма на управление и администрация и за 

истинска демокрация, в която конкретните действия са в съответствие с 

предвидените общи норми, но и за предвидимостта и обективната обоснованост на 

решенията, както и като гаранция, че гражданите могат пълноценно и ефективно да 

упражняват правата си по закон; 

2. посочва, че механизмът по внасяне на петиции продължава да бъде използван от 

гражданите, организациите на гражданското общество и предприятията, по-

специално с цел докладване и оплакване от неспазването на правото на ЕС от страна 

на органите на държавите-членки на различни равнища, като основните въпроси, 

предмет на петициите, са свързани с околната среда и вътрешния пазар, като 

свободата на движение, основните права и гражданството се нареждат сред 

въпросите с най-голямо значение; 

3. счита, че много петиции се отнасят до Хартата на основните права дори когато тя не 

е приложима за актове на държавите-членки, докато други петиции се позовават на 

ценностите, на които се основава ЕС; изразява загриженост, че гражданите се 

чувстват подведени по отношение на реалния обхват на прилагане на Хартата, и 

счита, че е много важно да се обсъди обхватът на приложимост и изпълнение на 

Хартата на основните права; подчертава, че принципът на субсидиарност, който е 

основен стълб на Европейския съюз, трябва да бъде надлежно обяснен, за да се 

гарантира, че у гражданите не настъпва объркване по отношение на приложимостта 

на Хартата; 

4. подчертава, че макар Комисията правилно да посочва, че предимно съдебните 

системи на държавите-членки имат задължение да предприемат действия при 

нарушения на правото на ЕС, гражданите често са изправени пред значителни 

трудности, произтичащи от национални съдебни производства, които може да се 

окажат скъпи или да продължават прекалено дълго; поради това счита, че следва да 

се спазват насоките, заложени в Стокхолмската програма; 

5. подчертава, че 27-мият годишен доклад относно мониторинга върху прилагането на 

правото на ЕС (2009 г.) (COM (2010)0538)) показва, че въпреки намаляването на 

броя на производствата за нарушение, разглеждани от Комисията, тя все пак е била 

в процес на разглеждане на около 2 900 жалби и случаи на нарушения в края на 

2009 г., и че държавите-членки са продължавали да закъсняват с транспонирането 

на директивите в повече от половината от случаите – положение, което далеч не е 

удовлетворително и за което органите на държавите-членки носят най-голяма 

отговорност; 

6. приветства специалния раздел относно петициите, съдържащ се в 27-мия годишен 

доклад по искане на Парламента, в който Комисията представя разбивка на 
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новополучените петиции и заявява, че „Въпреки че повечето петиции не засягат 

нарушения на правото на ЕС, те предоставят полезна информация на Парламента и 

на Комисията относно проблемите на гражданите“; 

7. приветства изтъкването от страна на Комисията на необходимостта от подобряване 

на предотвратяването на нарушенията чрез използване на всички съществуващи 

инструменти и гарантиране наличността на достатъчно средства; 

8. приветства ангажиментите на Комисията, но счита, че са необходими допълнителни 

усилия от всички заинтересовани лица – държавите-членки, Комисията, Съвета и 

Парламента – за да се превърне Съюзът и вътрешният му пазар в осезаема реалност 

за гражданите, техните организации и предприятия; 

9. подчертава, че запазването на последователността в прилагането на правото на ЕС 

от държавите-членки и гарантирането на ролята на Съда на ЕС в това отношение ще 

наложи внимателно проучване от Комисията и при необходимост започване на 

процедура за нарушение от нейна страна, когато петиция или жалба е насочена 

срещу отказ на национален съд да поиска преюдициално запитване, в случай че е 

бил задължен да го поиска по силата на Договорите и достиженията на правото на 

ЕС; 

10. приветства решението на комисията по правни въпроси за включване на Петиция 

1028/2009, призоваваща за въвеждане на задължителни норми относно 

производствата за нарушение, в дейността на работната група, създадена от нея 

съгласно 298 от ДФЕС; 

11. отбелязва, че много петиции се отнасят до конфликти на интерес между 

отговорните за вземане на решения лица, и решително подкрепя приемането на 

регламент относно административните процедури на ЕС, който следва също така да 

включва общите принципи по отношение на производствата за нарушение; 

12. отбелязва броя на петициите, за които не може да се постигне разрешение съгласно 

вторичното законодателство на ЕС или директно приложимите норми на Договора, 

но които все пак показват нарушения на принципите, необходими за влизане в 

Съюза, съответстващи на ценностите, предвидени в член 2 от ДЕС, като член 7 от 

ДЕС урежда процедурата за спазването на тези ценности; 

13. приветства по-кратките срокове, необходими за разследване на предполагаеми 

нарушения чрез използване на метода на пилотния проект, но счита, че е 

необходимо изясняване и допълнителна информация от страна на Комисията, за да 

може Парламентът да прецени успеха на този метод от гледна точка на 

действителното спазване от държавите-членки; 

14. счита, че може да бъдат предоставен по-голям достъп до информация по отношение 

на производствата за нарушение, без да се застрашава целта на разследването, и че 

по-висш обществен интерес би могъл да оправдае достъпа до тези данни, особено в 

случаи, в които съществуват рискове за здравето и възможност за нанасяне на 

необратими вреди на околната среда; също така би приветствал предоставянето на 

по-лесен достъп до информация относно производствата за нарушение, която вече е 
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обществено достъпна; 

15. приветства Комисията за по-широкото използване на проучвателни мисии с цел 

разследване на място на нарушенията и счита, че следва да се търси координация и 

взаимодействие с мисиите, осъществявани от Европейския парламент, по-специално 

от комисията по петиции, при същевременно зачитане на независимостта на всяка 

институция. 
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