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SUGESTII

Comisia pentru petiții recomandă Comisiei pentru cultură și educație, competentă în fond, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. acordă o importanță deosebită comunicării dintre Uniunea Europeană și cetățenii acesteia, 
dar recunoaște faptul că această comunicare nu a fost foarte eficace până în prezent;

2. consideră că o cerință esențială pentru o mai bună comunicare este de a înțelege natura 
comunicării și de a avea în vedere zicala „fapte, nu vorbe”;

3. consideră la fel de important să se analizeze mesajul implicit al acțiunilor întreprinse și în 
ce măsură acesta coincide cu mesajul pe care UE dorește să-l transmită cetățenilor săi;

4. având în vedere faptul că 85% din populația adultă (conform Eurobarometrului) este la 
curent cu dreptul acesteia de a adresa petiții Parlamentului European, consideră că 
petițiile și activitatea Comisiei pentru petiții reprezintă modalități-cheie de comunicare 
directă între UE și cetățenii acesteia; subliniază faptul că acest considerent se reflectă în 
creșterea rapidă a numărului de petiții înaintate de cetățeni și consideră că importanța și 
numărul petițiilor vor crește în continuare pe viitor;

5. reamintește faptul că Comisia pentru petiții este singurul organism politic care primește 
din partea cetățenilor observații și reacții care privesc preocupările lor zilnice; prin 
urmare, sugerează ca UE să transmită un mesaj proactiv cetățenilor săi, subliniind 
importanța activității Comisiei pentru petiții;

6. propune ca, în acest scop, să se aloce resurse suplimentare secretariatului Comisiei pentru 
petiții, care este suprasolicitat, astfel încât gestionarea adecvată a petițiilor să reprezinte 
un mesaj clar despre Europa prin acțiunile întreprinse, comunicarea fiind mai eficientă 
dacă se iau măsuri concrete;

7. salută prezentarea online a procedurilor Comisiei pentru petiții, pe care o consideră o 
evoluție pozitivă care va îmbunătăți transparența comunicării și va duce, cel mai probabil, 
la o participare mai intensă a cetățenilor și la creșterea numărului petițiilor; consideră că 
această perspectivă reiterează necesitatea de a aloca resurse umane suplimentare Comisiei 
pentru petiții;

8. recomandă îmbunătățirea comunicării dintre Comisia pentru petiții și cetățeni prin 
încurajarea susținută a reprezentanților conducerii statelor membre de a lua parte la 
activitățile relevante ale comisiei, în special în cazul petițiilor care privesc un anumit stat 
membru;

9. recunoaște atenția deosebită acordată de Comisia pentru petiții tuturor petițiilor, dar 
recomandă elaborarea unui răspuns mai proactiv în cazul petițiilor declarate admisibile, 
prin implicarea Comisiei în toate etapele procesului aferent, până la soluționarea finală; 
consideră că o astfel de abordare sistematică și exhaustivă ar pune în evidență acest pas 
spre comunicare și ar stimula comunicarea prin acțiunile întreprinse;
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10. consideră că este necesar să se acorde o atenție deosebită inițiativei cetățenești; totuși, 
este de părere că acest nou instrument de participare poate fi considerat democratic doar 
dacă atrage după sine obligația Comisiei de a face propuneri legislative ca răspuns la 
inițiative care poartă semnăturile a un milion de cetățeni; de asemenea, consideră că 
inițiativele cetățenești ar trebui transmise, de regulă, Comisiei pentru petiții.
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