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Дейността на комисията по петиции през 2011 г.  

Резолюция на Европейския парламент от 21 ноември 2012 г. относно дейността на 

комисията по петиции през 2011 г. (2011/2317(INI)) 

 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предишните резолюции относно разискванията на комисията по 

петиции, 

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

– като взе предвид членове 24, 227, 228, 258 и 260 от Договора за функционирането 

на Европейския съюз (ДФЕС), 

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

– като взе предвид доклада на комисията по петиции (A7-0240/2012), 

A. като има предвид, че съгласно Протокол № 30 от Договора, Хартата на основните 

права на Европейския съюз вече е придобила правно обвързваща сила чрез 

влизането в сила на Договора от Лисабон; като има предвид, че този договор 

установява също така правното основание на ЕС да се присъедини към 

Европейската конвенция за защита на правата на човека, както и европейската 

гражданска инициатива;  

Б. като има предвид, че регламентът относно европейската гражданска инициатива1 

влезе в сила на 1 април 2012 г. и като има предвид, че Парламентът отговаря за 

организацията на публичните изслушвания на успешните граждански инициативи, 

които са събрали повече от един милион подписа от най-малко седем държави 

членки; 

В. като има предвид, че комисията по петиции има задължението непрекъснато да 

преразглежда и, когато това е възможно, да подобрява своята роля, по-специално 

по отношение на развитието на демократичните принципи, като например 

засиленото участие на гражданите в процеса на вземане на решения в ЕС и 

укрепването на прозрачността и отчетността; и като има предвид, че в постоянната 

си дейност комисията по петиции работи в тясно сътрудничество с държавите 

членки, Комисията и европейския Омбудсман и с други органи с цел да се 

гарантира спазването както на буквата, така и на духа на законодателството на ЕС; 

Г. изразява своето задоволство от създаването на „едно гише“ за граждани, които 

търсят информация или желаят да направят обжалване или да подадат жалба чрез 

портала „Вашите права в Европейския съюз“; 

Д. приветства съдебната практика на Съда на ЕС относно тълкуването на член 51 от 

                                                 
1  Регламент (ЕС) № 211/2011 (ОВ L 65, 11.3.2011 г., стр. 1). 



Хартата на основните права на Европейския съюз, което, в решението по дело ERT, 

подчертава, че органите на държавите членки са обвързани с първостепенните 

основни права на Съюза дори и тогава, когато чрез национални мерки целят да 

ограничат основните свободи, гарантирани от ДФЕС; 

Е. като има предвид, че европейските граждани и пребиваващите в ЕС лица имат 

законни очаквания, че въпросите, които повдигат пред комисията по петиции, 

могат, без необосновано забавяне, да намерят решение в правната рамка на 

Европейския съюз, от който очакват да защитава правата им като граждани на 

Съюза и по-конкретно да защитава тяхната природна среда, здраве, свободно 

движение, достойнство и основни права и свободи; 

Ж. като има предвид, че европейските институции трябва да предоставят повече 

информация и да бъдат по-прозрачни спрямо гражданите на ЕС; 

З. като има предвид, че 998 петиции бяха обявени за допустими, а от тях 649 бяха 

препратени до Комисията за по-нататъшно разследване, съгласно членове 258 и 260 

от Договора; а 416 петиции бяха обявени за недопустими; 

И. като има предвид, че процедурата за внасяне и разглеждане на петиции може да 

допълва други европейски инструменти, предоставени на гражданите, по-

специално възможността за подаване на жалби до Европейския Омбудсман или 

Комисията; 

Й. като има предвид, че броят на петициите, обявени за недопустими, се запази висок 

и през 2011 г., което отново показва, че Парламентът следва да повиши усилията си 

да информира гражданите за ограниченията на своето поле на действие във връзка с 

правото на петиция; като отбелязва, че частните лица, местните общности, както и 

доброволческите, донорските и професионалните сдружения имат добра 

възможност да оценят ефективността на европейското законодателство, което се 

отнася до тях, и да съобщят за възможни пропуски, които е необходимо да бъдат 

анализирани, за да се осигури по-добро и съпоставимо прилагане на правото на ЕС 

във всички държави членки; 

K. като има предвид, че според статистическия анализ, включен в настоящия доклад, 

германските граждани продължават да внасят най-голям брой петиции, макар 

техният брой относително да намалява, следвани от испанските и италианските 

вносители на петиции; 

Л. като има предвид, че полето на действие и оперативните правила на правото на 

петиция, дадено на всички граждани на ЕС и пребиваващи в Съюза лица съгласно 

разпоредбите на Договора, се различават от други средства, с които разполагат 

гражданите, като например подаването на жалби пред Комисията или Омбудсмана, 

и като има предвид, че държавите членки, като използват кризата като извинение, 

все по-често решават да пренебрегват това право, което поражда основателно 

безпокойство у европейските граждани; 

M. като има предвид, че основните тревоги, свързани с основната тема за околната 

среда, са недоброто и често неправилно прилагане от държавите членки и техните 

поднационални субекти на Директивата за оценка за въздействието върху околната 



среда (ОВОС)1 и на Рамковата директива за отпадъците2; като има предвид, че 

петициите, свързани с твърдения за нарушения на Директивата за птиците и 

Директивата за местообитанията, често пораждат тревога за сериозна загуба на 

биологично разнообразие в резултат от планирани големи проекти в зони по 

„Натура 2000“, а петициите, свързани с управлението на водите, разкриват тежки 

случаи на замърсяване, както и пораждат тревога относно евентуалното 

въздействие на проектите върху устойчивостта и качеството на водните ресурси;  

Н. като има предвид, че Директивата за ОВОС в момента е в процес на 

преразглеждане и че докладът на комисията по петиции относно въпросите, 

свързани с отпадъците, излага сериозни пропуски в някои държави членки и че 

прилагането на директивата продължава да е недостатъчно и този проблем не може 

да бъде решен чрез преразглеждане, а чрез по-ефективен контрол от страна на 

Европейската комисия; 

O. като има предвид, че правото на европейските граждани и на пребиваващите в 

Съюза лица върху законно придобита от тях собственост продължава да бъде 

въпрос от сериозно значение за хиляди хора, както се вижда от петициите, които 

все още се получават по този въпрос, и като има предвид, че без решение на този 

проблем от компетентните органи няма вероятност за създаване правна сигурност и 

доверие от уверенията, че състоянието на трансграничните пазари на недвижими 

имоти ще се подобри ― което има сериозно влияние върху перспективите за 

икономическо възстановяване, и като има предвид, че през 2011 г. по-специално е 

имало 70 висящи петиции, свързани с Ley de Costas в Изпания, като 51 от тях могат 

да бъдат определени като подадени от испански граждани или групи от испански 

граждани, а останалите 19 от граждани на други народности; 

П. като има предвид, че в своя предишен годишен доклад комисията по петиции оцени 

високо сътрудничеството с Комисията и с европейския Омбудсман по отношение 

на обработката на петициите и жалбите и че комисията по петиции няколкократно 

призовава да бъде информирана от страна на Комисията за развитието по висящи 

процедури за нарушения, които са предмет и на петиции; 

Р. като има предвид, че в много петиции се твърди за злоупотреби със или 

неправомерно използване на средства от ЕС и други предполагаеми нередности в 

администрацията на ЕС, включително конфликти на интереси в рамките на 

влиятелни агенции, или се призовава за промени в политиките на ЕС; 

С. като има предвид, че недостатъците и проблемите, пред които са изправени хората 

в резултат от лошото функциониране на вътрешния пазар, както показват 

петициите, са потвърдени в Доклада на Комисията за гражданството на ЕС за 

2010 г.3, по-специално по отношение на свободното движение на гражданите на ЕС 

и на членовете на техните семейства, при условия, че те са напълно легитимни, 

получаването на права за социално осигуряване, взаимното признаване на 

                                                 
1  Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и 

частни проекти върху околната среда (ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1). 
2  Директива 2008/98/EC относно отпадъците (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3). 
3  Доклад за гражданството на ЕС за 2010 г.: Премахване на пречките за упражняване 

на правата на гражданите на ЕС (COM(2010)0603). 



квалификациите, пречките, пред които са изправени хората с увреждания, 

проблемите на семейното право и масовото експулсиране въз основа на етническия 

или национален произход, като например засягащото ромите, също и въпроси, 

свързани с двойното облагане; 

Т. като има предвид големият брой на внесените от гражданите петиции през 2011 г., 

насочват вниманието към това колко е важно да се предотврати непоправима загуба 

на биологично разнообразие във връзка със зоните по „Натура 2000“, както и да се 

гарантира защитата на зоните, определени съгласно Директивата за 

местообитанията; 

У. като има предвид, че решението на Общия съд на ЕС от 14 септември 2011 г. по 

дело T-308/07 подкрепи жалбата на вносителя на петиция срещу решението на 

комисията по петиции да обяви петицията му за недопустима и на практика показа 

ясно, че Парламентът трябва да представи основателни причини когато прави това; 

Ф. като има предвид, че ефективността на работата на комисията в значителна степен е 

резултат на експедитивност и щателност и че тя може да се подобри още повече 

особено чрез оптимизирането на сроковете за обработка на петициите, както и чрез 

систематизирането на процедурите, свързани с произнасянето по тях; 

1. Отбелязва, че по-голямата част петициите, получени през 2011 г., продължава да се 

отнася до предполагаеми нарушения на правото на ЕС в областта на околната 

среда, правосъдието и вътрешния пазар, което отразява вижданията на гражданите 

относно това дали европейското законодателство ― по начина по който е 

транспонирано и се прилага от държавите членки, всъщност постига очакваните 

резултати и отговаря на правото на ЕС;  

2. Отбелязва растящия брой петиции и други документи, подадени от граждани, 

търсещи правна защита и финансово обезщетение във връзка с въпроси извън 

областите на компетентност на ЕС съгласно член 227 от Договора, както и член 51 

от Хартата на основните права, като например искания за разглеждане на начина на 

изчисляване на националните пенсии, за отмяна на решения на националните 

съдилища, за подкрепа на предложения за преначертаване на границите на Европа, 

за принуждаване на дадена банка да предостави личен заем и др.; подкрепя изцяло 

действията, предприети от отговорната генералната дирекция на Парламента, за 

намиране на решение за обработка на подаваните от гражданите документи, като се 

вземат предвид задълженията на Парламента относно кореспонденцията му с 

гражданите; 

3. Счита, че Комисията по петиции би изпълнявала най-добре ролята и 

отговорностите си, а видимостта, ефикасността, прозрачността и отчетността биха 

били подкрепени по най-добрия начин, ако се подобри нейната способност да внася 

за разглеждане в пленарна зала въпроси от значение за европейските граждани и 

ако се засилят правомощията й да призовава свидетели, да провежда разследвания и 

да организира изслушвания на място; 

4. Припомня, че що се отнася до процедурите за организиране на публични 

изслушвания във връзка с успешни европейски граждански инициативи, както е 

предвидено в член 11 от Регламент (ЕС) № 211/2011, Парламентът взе решение 

комисията по петиции автоматично бъде свързвана свързва с всяко изслушване, 



заедно с водещата комисия, която притежава законодателна компетентност по 

разглежданата тема; счита това за потвърждение на своята роля на орган с най-

голям опит в преките контакти с гражданите, с което осигурява единна процедура 

за всички успешни граждански инициативи; призовава Председателския съвет да 

одобри изясняването на компетенциите на комисията по петиции във връзка с това 

в приложение VII, точка XX от Правилника за дейността; подчертава 

същевременно, че на обществото трябва да бъде ясно показана разликата между 

една петиция съгласно член 227 от Договора за функционирането на Европейския 

съюз и една гражданска инициатива; 

5. Приветства решението на Парламента да разработи много по-практичен и по-видим 

портал за петиции на своя уебсайт, който, в рамките на член 227 от Договора и 

член 202 от Правилника за дейността на Европейския парламент, както и на член 51 

от Хартата на основните права, ще улесни достъпа на гражданите до процеса на 

внасяне и разглеждане на петиции, ще им предоставя информация и ще им 

позволява да внасят петиции в по-удобна за потребителя среда, както и да се 

подписват по електронен път в подкрепа на съответните петиции; счита, че този 

портал следва също да предоставя практически връзки към други форми на правна 

защита, които са налични на европейско и национално или регионално равнище, 

както и всеобхватен преглед на компетенциите на комисията по петиции, и заедно с 

това да очертава за органите на публичната администрация определени рамки на 

процедурите подобно на портала CURIA - официалния работен портал за 

публикуване на решенията на Съда на Европейския съюз; 

6. Потвърждава своята решимост да продължи да насърчава и защитава основните 

права и свободи на гражданите, като използва политическото си влияние по 

отношение на такива допустими случаи, които могат да бъдат повдигнати в 

комисията по петиции в близко сътрудничество с Комисията и със съответните 

органи в държавите — членки на Съюза; 

7. Призовава комисията по петиции да проучи по какъв начин установената по дело 

ERT съдебна практика ще се отрази върху надеждността на петициите, както и да се 

занимае с въпроса какви реални пречки съществуват пред гражданите на Съюза, 

внасящи иск за преюдициално заключение от Съда на ЕС, с цел получаване на 

надеждно тълкуване на основни въпроси по европейското законодателство по дела 

пред националните съдилища; 

8. Счита, че е важно да се подобри сътрудничеството с парламентите и 

правителствата на държавите членки, основано на взаимност, и, когато е 

необходимо, да се насърчават органите на държавите членки да транспонират и 

прилагат законодателството на ЕС в условия на пълна прозрачност; 

9. Подчертава значението на сътрудничеството между Комисията и държавите членки 

и изразява съжаление във връзка с небрежността, показана от някои държави 

членки относно изпълнението и прилагането на европейското законодателство в 

областта на околната среда;  

10. Счита, че отправянето и разглеждането на петиции следва да не се 

инструментализира и използва за постигането на цели от политическия дневен ред 

в държавите членки, а да се извършва обективно, отразявайки позицията на 

Европейския парламент. 



11. Приветства конструктивното сътрудничество между комисията по петиции и 

службите на Европейския Омбудсман и потвърждава решимостта си да подкрепи 

Омбудсмана при установяване на лошо администриране от страна институциите на 

ЕС и предприемане на действия срещу тях; 

12. Призовава Комисията да предостави на комисията по петиции подробна 

информация и статистически анализ за жалбите от европейски граждани, които 

разследва, включително постигнатите резултати и мястото на произход на 

жалбоподателя; 

13. Счита, че по отношение на функционирането на производствата за установяване на 

неизпълнение на задължения от държава членка съгласно член 258 и 260 от ДФЕС, 

Комисията следва да гарантира, че петициите до Парламента и жалбите до 

Комисията се разглеждат с еднакво внимание; 

14. Счита, че по-точните и писмено формулирани процедурни правила във връзка с 

подготовката в самата комисия, осъществяването и особено съдържателната оценка 

на пътуванията на делегациите могат да допринесат за повишаване на 

ефективността и съгласуваността в работата на комисията по петиции; 

15. Счита, че правилното прилагане на Рамковата директива за отпадъците във всички 

държави членки на общинско равнище е от първостепенно значение и следователно 

приканва държавите членки с проблемни области при управлението на отпадъци да 

предприемат решителни и бързи мерки; 

16. Потвърждава многобройните си призиви към държавите членки да спазват 

задълженията си съгласно Директива 2004/38/ЕО относно правото на граждани на 

Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на 

територията на държавите членки; припомня на държавите членки тяхното 

задължение за улесняване на влизането и пребиваването без каквато и да било 

дискриминация, включително по отношение на двойките от един и същи пол и 

техните деца, ромското население и други малцинствени групи; 

17. Искрено подкрепя основната цел на Ley de Costas, а именно да се предпази 

околната среда по испанското крайбрежие от прекомерно застрояване, така че да 

бъде запазена за дивите животни и за бъдещите поколения; отбелязва със 

загриженост, обаче, че въпросът с този закон продължава да бъде проблем за 

вносителите на петиции и по-специално за испанските граждани; подкрепя 

усилията на вносителите на петиции за разрешаване на проблемите, свързани със 

законодателството и неговото прилагане, като се взема под внимание по-специално 

решението на комисията по петиции да създаде работна група, която да разгледа 

въпроса по-задълбочено; 

18. Счита, че установяването на правната несигурност около потенциално засегнатите 

от Ley de Costas имоти е от реален икономически интерес за всички; приветства 

обявеното от испанското правителство намерение да преразгледа Ley de Costas с 

цел да се постигне съвместимост между сигурността на испанското крайбрежие и 

икономическия растеж, както и да се внесе по-голяма правна сигурност за 

собствениците на имоти; настоятелно призовава правителството на Испания да 

подкрепи интересите на тези, които добросъвестно са придобили собственост, и на 

общностите, които винаги са живели в устойчива хармония с морето; настоятелно 



призовава правителството на Испания, по-специално, да разгледа конкретният 

въпрос за прилагането на закона, така че да не насърчава произволни и 

несъответстващи решения, със задна дата, а вместо това да гарантира справедлив 

процес, право на обжалване, справедливо обезщетяване и достъпа до информация, 

19. Припомня позицията на Парламента1, че законът за крайбрежната ивица влияе 

непропорционално върху отделните собственици на имоти и същевременно 

недостатъчно върху истинските виновници за разрушаването на крайбрежната 

ивица, които в много случаи носят отговорност за прекомерно жилищно 

строителство в крайбрежните зони; настоятелно приканва испанското правителство 

да гарантира, че лицата, чиито действия на измама са поставили многобройни 

граждани на ЕС в непоносимо положение поради загубата или риска от загуба на 

домовете им, ще бъдат съответно преследвани и ще им бъде наложено да платят за 

щетите, които са причинили; 

20. Приканва Комисията да гарантира, че Директивата за оценката на въздействието 

върху околната среда е подкрепена чрез осигуряване на по-ясни параметри по 

отношение на независимостта на експертните проучвания, общи прагове на ЕС, 

максимален срок за процедурата, включително ефективна обществена консултация, 

изискване за обосноваване на решенията, задължителна оценка на разумни 

алтернативи и механизъм за контрол на качеството; 

21. Освен това призовава Комисията да гарантира изпълнението и прилагането от 

страна на държавите членки на Директивата за местообитанията и Директивата за 

птиците, както и по-доброто транспониране и прилагане на Директива 2004/38/ЕО 

относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се 

движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки; 

22. Припомня големия брой вносители на петиции, които се обръщат към комисията по 

петиции със своите лични жалби във връзка с германските институции по 

въпросите на младежта и семейството и по-конкретно германските служби за 

младежта Jugendämter, и потвърждава волята на комисията в рамките на нейните 

правомощия, както и в рамките на компетентността на Европейския съюз, да даде 

конструктивен принос за изясняване на въпросите, повдигнати от вносителите на 

петициите в жалбите им срещу съответните служби; отбелязва, че във връзка с това 

не трябва да се допуска намеса във вътрешните автономни процедури на 

администрациите в държавите членки; 

23. Поема ангажимент да организира процедурата по разглеждане на петициите по по-

ефективен, прозрачен и безпристрастен начин и при спазване на правото на участие 

на членовете на комисията по петиции (PETI) така, че да тя издържи и в 

процедурите по съдебен контрол; 

24. Подчертава, че е необходимо да се осигури непрекъснатост при обработването на 

петициите, както и между отделните законодателни периоди и свързаните с това 

промени в личния състав; 

25. Разглежда участието на членове на Парламента в разследващи мисии не само като 

                                                 
1  Виж резолюция от 26 март 2009 г., съображение Р и параграф 17 (ОВ С 117 Е, 

6.5.2010 г., стр. 189.) 



право на парламентарно съдействие, но и като задължение спрямо вносителите на 

петиции; 

26. Призовава в хода на подобряването на работата на комисията да се установи 

процедура, по която, от една страна, да се осигури правото на всеки отделен 

член на разследваща мисия да представя фактите от своя гледна точка, като 

същевременно от друга страна се гарантира възможността на всеки член на 

комисията да участва в процеса на вземане на решение с оглед на заключенията, до 

които стига комисията по петиции; 

27. Подчертава, че комисията по петиции, наред с други органи и институции, като 

анкетните комисии, европейската гражданска инициатива и Европейския 

Омбудсман, изпълнява самостоятелна и ясно определена роля като инстанция, към 

която може да се обърне всеки отделен гражданин; 

28. Приканва Председателския съвет да проучи доколко целесъобразно е да се направи 

промяна в Правилника за дейността на Европейския парламент, за да се изпълнят 

тези формални предложения по отношение на процедурата по разглеждане на 

петициите; 

29. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и доклада на 

комисията по петиции на Съвета, на Комисията и на Европейския Омбудсман, на 

правителствата и парламентите на държавите членки, на техните комисии по 

петиции и на техните Омбудсмани или сходни компетентни органи. 

 


