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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по петиции отправя покана към водещата комисия по култура и образование 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. счита, че общуването между Европейския съюз и неговите граждани е важно, но 
признава, че досега то не е било особено успешно;

2. счита, че първото изискване за подобряване на това общуване е да се изясни
характерът на общуването и да се зачете схващането, че „делата са по-важни от 
думите“;

3. изказва предположение, че също така е важно да се разгледа какво се изразява със 
съответните действия и да се прецени дали това е в противоречие с посланието, 
което ЕС иска да отправи към своите граждани;

4. като се има предвид, че според Евробарометър 85% от пълнолетните граждани са 
осведомени за своето право да внасят петиции в Европейския парламент, счита, че 
петициите и дейността на комисията по петиции са ключови средства за пряко
общуване между ЕС и неговите граждани; подчертава, че това се изразява в 
бързото увеличение на броя на внасяните от гражданите петиции, и счита, че 
значението и броят на петициите ще нарастват допълнително в бъдеще;

5. припомня, че комисията по петиции е единственият политически орган, който 
получава от гражданите обратна връзка и сведения, свързани с тяхното ежедневие; 
с оглед на това предлага ЕС да отправи активен призив към своите граждани, като 
подчертае значението на дейността на комисията по петиции;

6. предлага, с цел да се постигне това, да се осигурят повече ресурси на вече 
претоварения секретариат на комисията по петиции, така че обработката на 
петиции да изпраща ясно послание за Европа чрез действия и да се подобри 
общуването чрез действия;

7. приветства излъчването в интернет на заседанията на комисията по петиции като 
положително развитие, което ще повиши прозрачността на общуването и най-
вероятно ще доведе до увеличаване на гражданското участие и на броя на 
внасяните петиции; счита, че това още повече засилва необходимостта от 
осигуряване на допълнителни човешки ресурси за комисията по петиции;

8. препоръчва допълнителни подобрения в общуването между комисията по петиции 
и гражданите, чрез активно насърчаване на представителите на правителствата на 
държавите-членки да участват в работата на парламентарната комисия, когато това 
е целесъобразно, особено при петиции, засягащи конкретна държава-членка;

9. признава голямото внимание, което комисията по петиции обръща на всички 
петиции, но препоръчва по-активен отклик спрямо допустимите петиции чрез 
участие на комисията във всички стъпки на процеса по петиции до приключване на 
тяхното разглеждане; счита, че такива систематични и цялостни последващи 
действия биха увеличили популярността на това средство за общуване и биха 
активизирали общуването чрез действия;
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10. счита, че следва да се отдаде специално внимание на гражданската инициатива; 
въпреки това е на мнение, че този нов инструмент за участие може да се счита за 
демократичен само ако Комисията бъде задължена да представя законодателни 
предложения в отговор на инициативи, подписани от един милион граждани; също 
така счита, че гражданските инициативи следва по правило да се разглеждат от
комисията по петиции.
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