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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по петиции приканва водещата комисия по конституционни въпроси да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че освен значителните институционални подобрения, съдържащи се в 
новите договори, за гражданите на ЕС са налице и ясни предимства в резултат на 
засилването на демократичния надзор и контрол над политиките на Съюза, от една 
страна, и укрепването на правата на гражданите на ЕС, от друга;

2. обръща внимание на факта, че процедурата по внасяне на петиции, запазена в новия 
договор, предоставя важно улеснение, като позволява на гражданите на Европа да 
бъдат активни участници в развитието на Съюза, било индивидуално или чрез 
доброволни сдружения; изтъква, че такова участие може да се изразява в обръщане 
на вниманието на Парламента върху ситуации, в които държавите-членки не 
прилагат правилно законодателството на ЕС, алармиране на Парламента за слабости 
в действащото законодателство на ЕС, и протест против възможни случаи на 
неспазване на основните права на гражданите или жителите на ЕС;

3. подчертава ролята и отговорностите на комисията по петиции в тази връзка, и 
необходимостта от постигане на пълно и ефективно сътрудничество между всички 
институции и органи на ЕС, както и между всички държави-членки, регионални и 
местни органи, при предоставяне на отговор и решение на тревогите на гражданите 
на ЕС, в духа на Договора от Лисабон;

4. отбелязва новите възможности, предоставени на гражданите на ЕС по член 8Б от 
Договора от Лисабон относно т.нар. „гражданска инициатива”, който предоставя 
възможност на не по малко от един милион граждани от няколко държави-членки да 
приканят Комисията да изготви нов законодателен акт, необходим за прилагане на 
Договорите;

5. изразява решимост да гарантира, че по процедурите за прилагане на „гражданската 
инициатива” гражданите имат право да представят своите предложения на първа 
инстанция пред Европейския парламент, чрез неговата комисия по петиции, с оглед 
на това, че тази нова възможност може ясно да бъде счетена за равнозначна на 
самото право на петиция и че изглежда целесъобразно гражданите на ЕС да се 
възползват изцяло от демократично избраната институция, когато приканват 
Комисията да предприеме действие1; счита още, че такава процедура би 
гарантирала повече откритост и прозрачност, като позволи активното участие на
гражданите на ЕС в работата на институциите;

6. приветства провъзгласяването на Хартата на основните права и признаването на 
правата, свободите и принципите, установени с нея за всички граждани на ЕС; 

                                               
1 Член 21 от ДФЕС – обикновена законодателна процедура (ОЗП) за процедури относно въвеждането на 
"гражданска инициатива"
Член 22 от ДФЕС – специална законодателна процедура за разпоредби за укрепване правата на 
гражданите: единодушно действие на Съвета след получаване на съгласието на Европейския парламент и 
одобрението на държавите-членки.
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изразява решимост да изясни с останалите институции степента, до която Хартата е 
пряко приложима за гражданите на ЕС – което е и очакването на гражданите, и 
също конкретните средства за съдебно и извънсъдебно обезщетение, достъпни за 
гражданите на ЕС, внасящи петиции до Парламента, с цел да се гарантира 
правилното прилагане на Хартата и нейните разпоредби относно 
неприкосновеността на личността и различните права, свързани с живота, свободата 
и частната собственост.
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