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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. изтъква, че проблемите на изпълнението и прилагането на правото на ЕС 

съществуват отдавна, и подкрепя ефективното прилагане на общи правила на ЕС в 

държавите членки, което е от съществено значение за засилването на доверието в 

Съюза и за изпълнение на очакванията на гражданите относно ползите, които ЕС 

може да им донесе; 

2. изтъква важната роля на Комисията при надзора върху прилагането на правото на 

ЕС и представянето на нейния годишен доклад пред Парламента и Съвета; 

призовава Комисията да продължи да играе активна роля в разработването на 

различни инструменти за подобряване на прилагането на правото на ЕС, 

правоприлагането и съответствието в държавите членки и да предостави данни, в 

допълнение към доклада относно прилагането на директивите на ЕС, относно 

прилагането на регламентите на ЕС в следващия си годишен доклад; 

3. потвърждава, че Парламентът също играе съществена роля чрез осъществяването на 

политически контрол върху дейностите по прилагане на Комисията, наблюдение 

върху годишните доклади относно мониторинга на изпълнението на правото на ЕС 

и приемане на парламентарни резолюции по съответните въпроси; счита, че 

Парламентът би могъл да продължи да допринася за своевременното и точно 

транспониране на законодателство на ЕС като споделя опита си в процеса на 

вземането на законодателни решения чрез предварително установени връзки с 

националните парламенти; 

4. припомня значението на петициите и въпросите, получени от Парламента съобразно 

член 227 от ДФЕС, които често водят до процедури по установяване на нарушение, 

инициирани от Комисията срещу държава членка; подчертава, че индивидуалните 

жалби на граждани са един от основните източници за установяването на слабости и 

откриване на пропуски и нарушения на законодателството на ЕС от страна на 

държавите членки и източник на информация за Комисията; отбелязва, че през 2014 

г. членове на обществени организации, предприятия, НПО и други организации 

продължеха да бъдат много активни при докладването на потенциални нарушения 

на правото на ЕС и в резултат на това, през 2014 г. общият брой на отворените 

жалби се увеличи с близо 5,7 %, като броят на новите досиета „EU Pilot“ достигна 1 

208; отчита същевременно броя на обработените жалби и досиета „EU Pilot“ през 

2014 г. и оценява 75%- я дял на решени досиета „EU Pilot“ като бърз и ефективен 

метод на решаване на проблеми; 

5. признава влиянието на ефективното прилагане на правото на ЕС върху засилването 

на надеждността на институциите на ЕС; приветства значението, което се придава в 

годишния доклад на Комисията за петициите, внесени от граждани, предприятия и 

организации на гражданското общество като важно допълнително средство за 

мониторинг на прилагането на правото на ЕС и установяване на евентуалните 

пропуски в него чрез пряко изразяване от страна на гражданите на техните мнения и 

опит — в допълнение към тяхната основна възможност за демократично изразяване: 
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участието в избори и референдуми, което е основно право, залегнало в Договора от 

Лисабон и важен елемент от европейското гражданство; 

6. изтъква, че различното изпълнение и транспониране на правото на ЕС от държавите 

членки създава непрекъснато затруднения за гражданите и предприятията, особено 

онези, които желаят да се възползват от постиженията на вътрешния пазар и да 

живеят, работят, осъществяват стопанска дейност или учат в друга държава членка; 

изтъква, че забавянията при транспонирането също имат отрицателно въздействие 

върху правната сигурност; повтаря позицията си, че Комисията следва да направи 

спазването на правото на ЕС истински политически приоритет чрез ефективно 

сътрудничество с институциите, като се отдаде специално внимание на ролята на 

Съвета, особено чрез систематично използване на таблиците за съответствие, както 

и с държавите членки и други заинтересовани страни; подчертава основната 

отговорност на държавите членки за правилното изпълнение и прилагане на правото 

на ЕС; 

7. признава административните гаранции, предоставени на жалбоподателите, като 

своевременно предоставяне на информация и уведомяване във връзка с внесените 

жалби, както беше поискано от комисията по петиции в становището й от 2015 г. 

относно горепосочения доклад; изразява съжаление обаче относно закъсненията при 

получаването на отговори от Комисията относно многобройни петиции, когато от 

нея се иска да представи становище, и приканва настойчиво Комисията да подобри 

текущите си практики с цел да информира гражданите своевременно и подходящо 

за всякакви действия и мерки, предприети в отговор на обработката на техните 

жалби; изтъква, че качеството на обработката на петициите на индивидуална основа 

не бива да се накърнява поради по-големия брой на получените петиции; 

8. отбелязва положителното въздействие на проекта „EU Pilot“ върху обмена на 

информация между Комисията и държавите членки и върху разрешаването на 

проблеми, свързани с прилагането на правото на ЕС на национално равнище и 

изисква от Комисията да отдели специално внимание на реалното изпълнение и 

вътрешния преглед на решенията, взети в хода на процеса „EU Pilot“; подчертава, че 

проектът може да предостави ценна информация и за петиции, които са в процес на 

разглеждане, и приканва Комисията да включи вносителите на петиции в 

процедурите по случаи по EU Pilot, свързани петиции, включително за да се улесни 

диалогът между вносителите на петиции и съответните национални органи; 

приветства нарастващите усилия на държавите членки за уреждане на случаи на 

нарушение преди етапа на съдебна процедура; отбелязва, че преюдициалните 

заключения спомагат за разясняването на въпроси относно прилагането на правото 

на ЕС и могат да предотвратят процедури по установяване на нарушение; 

9. призовава Парламента и в частност комисията по петиции да насърчават кампании 

за повишаване на осведомеността относно системата за жалби от гражданите по 

повод на нарушения на правото на ЕС, проекта „EU Pilot“ и процедурите по 

установяване на нарушения, като се насърчава по-широкото използване и се 

улеснява публичния достъп до информация чрез уебсайта на ЕП; 

10. приветства демонстрирания от службите на Комисията ангажимент за засилване на 

обмена на информация с комисията по петиции и подновява искането си за 
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подобряване на комуникацията между двете страни, по-конкретно по отношение на 

образуването и провеждането на производства по установяване на неизпълнение на 

задължения от страна на Комисията, включително производства във връзка EU Pilot, 

и по отношение на усилията, които трябва да бъдат положени, за да се предоставя 

на комисията по петиции информация в разумен срок, като по този начин се даде 

възможност за предоставяне на по-ефективен отговор на исканията на гражданите; 

припомня нееднократното си искане към Комисията да отчете в своята 

мониторингова и законодателна работа докладите и констатациите на комисията по 

петиции; 

11. приветства подобряването на предоставянето от страна на Комисията на 

информация за гражданите относно техните права и относно подходящите 

механизми за правна защита чрез уебсайтове, бази данни, опростени формуляри за 

жалби и онлайн инструменти за решаване на проблеми, които имат за цел 

повишаване на прозрачността; във връзка с това приветства по-добрия онлайн 

достъп до решенията относно нарушения и обновения уеб раздел на портала Europa 

„Прилагане на правото на ЕС“ и „Портал „Europa: Вашите права“, които дават на 

гражданите важна информация относно това как правото на ЕС се прилага в 

държавите членки, както и относно начините за подаване на жалба; изтъква, че са 

необходими допълнителни мерки за предоставянето на по-добър достъп до 

информация относно прилагането на правото на ЕС и инструменти за разрешаване 

на проблеми, както и по-добро третиране на жалбите от граждани и предприятия на 

ЕС относно нарушения на правото на ЕС; 

12. призовава Комисията да свърже всички интернет портали, точки за достъп и 

информационни уебсайтове в единен портал, който да предоставя на гражданите 

лесен достъп за подаване на онлайн жалби и достъпна информация относно 

процедурите за установяване на нарушения; призовава също така Комисията да 

включи в следващия си мониторингов доклад подробна информация относно 

използването на тези портали; 

13. изразява съжаление, че внесените от гражданите на ЕС петиции все още се отнасят 

до нарушения на правото на ЕС; изтъква, че петициите се отнасят основно до 

предполагаеми нарушения на правото на ЕС в областта на основните права, 

включително правата на лица, които принадлежат към малцинства, и на лицата с 

увреждания, дискриминацията, включително случаи на дискриминация въз основа 

на националност, вътрешния пазар, свободното движение, транспорта, околната 

среда, образованието, заетостта и здравеопазването; счита, че въпросните петиции 

свидетелстват за факта, че все още са налице чести и широкоразпространени случаи 

на забавяне или непълно транспониране или на погрешно транспониране на правото 

на ЕС, и подчертава, че държавите членки следва да прилагат и изпълняват 

ефективно правото на ЕС и да изготвят своето законодателство при пълно зачитане 

на основните ценности и принципи, залегнали в Договорите и в Харната на 

основните права на ЕС; призовава държавите членки за съществено подобрение на 

качеството на обмена на информация с комисията по петиции и на предоставяните 

разяснения; изтъква необходимостта от присъствие и балансиран диалог с 

представителите на засегнатите държави членки по съответни петиции по време на 

заседанията на комисията по петиции; предлага по-ефективното включване на 

превантивни механизми; 
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14. припомня, че петициите на физически лица често се отнасят до областта на 

полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси (известна в 

миналото като "трети стълб"); изтъква, че при обработката на някои петиции биват 

идентифицирани повтарящи се пропуски като например големи закъснения при 

националните съдебни процедури по отношение на свързаните със 

законодателството на ЕС въпроси; подчертава полезността и уместността на 

преюдициалните заключения на Съда на Европейския съюз като насоки за тези 

случаи и изразява съжаление относно слабото използване на тази разпоредба от 

националните съдилища; следователно приветства разширяването на правомощията 

на Комисията чрез включване на полицейското и съдебното сътрудничество от 1 

декември 2014 г.; припомня, че разглеждането и третирането на петициите са 

независими и от различно естество в сравнение с това на националните съдебни 

процедури; 

15. подчертава значението на плановете за прилагане, приети от Комисията с цел 

подкрепа и упътване на държавите членки за навременно, ясно и правилно 

транспониране на директивите на ЕС, което е необходимо за ефективното и 

жизнеспособно функциониране на ЕС; приветства значението, което се отдава на 

програмата за по-добро регулиране и взема под внимание мониторинга на 

регулаторната пригодност на ЕС чрез програмата REFIT в годишния доклад 

относно мониторинга на прилагането на правото на Съюза; призовава Комисията да 

осигури активното участие на всички заинтересовани страни, включително 

социалните партньори, потребителските организации, НПО и предприятията при 

оценката на въздействието на законодателството на ЕС, да извършва проверка на 

равнището на спазване на принципите на пропорционалност и субсидиарност 

(предварително) и мониторинг на прилагането (впоследствие); приканва Комисията 

да включи в оценката си измерването и намаляването на административната тежест 

за гражданите и да вземе предвид по-широкото икономическо, социално и 

екологично въздействие на законодателството на ЕС, както и да разгледа 

предимствата и ценностите на законодателството на ЕС; напомня на Комисията да 

прилага принципите на равно третиране на държавите членки и на безпристрастност 

при проверките на прилагането на правото на ЕС; очаква подобряване на качеството 

на законодателството на ЕС и се надява на положително въздействие вследствие на 

броя на внесените петиции; 

16. изтъква необходимостта от по-смел подход от страна на Комисията при 

разглеждането на петиции относно проблеми при зачитането на основните права, 

като същевременно се съобразява с принципа на субсидиарност. 
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