
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронні петиції  

(міжнародний досвід) 

 

 

Інформаційна довідка, підготовлена 

Європейським інформаційно-

дослідницьким центром  

 

 

 
__________________________________________________________________________________ 

Європейський інформаційно-дослідницький центр створено з метою  надання народним 

депутатам України інформації, яка може бути використана ними у законотворчій діяльності. 

Діяльність Європейського інформаційно-дослідницького центру здійснюється в рамках 

програми USAID "Рада: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське 

представництво", що виконується Фондом "Східна Європа". Більше про центр на сайті 

http://euinfocenter.rada.gov.ua/ 

http://euinfocenter.rada.gov.ua/
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Електронні петиції 

 

В Європі Шотландський Парламент був одним з перших парламентів, який 

почав запроваджувати систему електронних петицій. В 1999 році Шотландський 

Парламент створив систему петицій, яка в основному базувалася на електронних 

засобах. В 2005 році Парламенти Португалії (португальська система електронних 

петицій була затверджена в 2003 році та практично використовується з 2005 року.) 

та Німеччини запровадили подібну систему петицій, в 2012 році – Парламент 

Ірландії, в 2014 році – Парламент Люксембургу, в 2015 році – Парламент 

Великобританії запустив нову систему електронних петицій. Крім національного 

рівня, системи електронних петицій запроваджуються і на регіональному рівні країн. 

Якщо говорити про наднаціональний рівень, наприклад Європейський Союз, то 

Європейський Парламент запустив модернізовану, багатомовну систему 

електронних петицій в листопаді 2014 року. 

У Великобританії запровадження нової системи петицій включало створення 

парламентського Комітету з Петицій, який займається розглядом петицій. Подібні 

комітети також функціонують в Парламенті Ірландії – Об’єднаний Комітет з 

Громадських Петицій, в Парламенті ЄС – Комітет з Петицій. В Парламенті Канади 

розглядом петицій займається Клерк з Петицій – незалежний працівник Палати 

Громад.  

Комітет з Петицій Великобританії та Об’єднаний Комітет з Громадських 

Петицій  Ірландії можуть запросити на обговорення петиції петиціонера. У випадку 

Великобританії Комітет може запросити петиціонера на обговорення з членами 

парламенту, урядовими міністрами або дати свідчення спеціальній комісії. В Канаді 

тільки член Парламенту може представити петицію на обговорення в Парламенті. 

Комітет з Петицій Великобританії може планувати дебати по петиціях в  

Вестмінстерському залі по понеділках з 16:30 вечора (до 3-х годин). В Канаді є два 

варіанти представлення петиції в Парламенті членом Парламенту: в будь-який день 

засідань Парламенту максимум 15 хвилин кожного дня виділяється на представлення 

петиції. Понеділок, середа о 15:00 год, вівторок, четвер о 10:00, п’ятниця – 12:00 

(Routine Proceedings). 

Найчастіше петиція не приймається на розгляд, якщо предмет петиції не 

входить до сфери повноважень уряду чи Парламенту країни, петиція містить 

неправдиву, наклепницьку інформацію, не відповідає вимогам, визначеним в 

Регламенті Парламенту. 

 

Великобританія 
 

В липні 2015 року була створена нова система електронних петицій. Палата 

Громад погодилась запустити нову систему електронних петицій у співпраці з 

урядом, що дозволить громадянам країни звернутися до Палати Громад та 

стимулювати до дій уряд. 
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Створювати та підписувати петиції мають право британські громадяни та 

резиденти Великобританії. 

Процес створення петиції:1 

1) Петиціонер створює петицію на сайті петицій. 

2) Петиціонер отримує 5 осіб, щоб підтримати петицію. Сервіс 

petition.parliament.uk детально пояснить, що потрібно зробити на цьому етапі.  

3) Сервіс петицій перевіряє петицію, потім публікує її. Сервіс не приймає 

тільки ті петиції, які не відповідають стандартам. Петиції, опубліковані на сайті, 

доступні для підписання. Термін для підписання петиції – 6 місяців. На кінець 

шостого місяця петиції закривають та офіційно представляються Парламенту 

Комітетом з Петицій. 

4) Комітет з Петицій розглядає всі петиції, які опубліковано на сайті. 

Комітет обирає петиції, що мають загальний інтерес. Комітет має право наполягати 

на здійсненні певних дій з боку уряду чи Парламенту. 

5) Якщо петиція набрала 10 000 підписів – петиціонер отримає відповідь 

від уряду. 

6) Якщо петиція набрала 100 000 підписів – петиція буде подана на 

розгляд в Парламент. 

Обговорення петиції. Петиції, які наберуть 100 000 підписів, майже завжди 

обговорюються, але Комітет може прийняти рішення не ставити петицію на 

обговорення, якщо подібне питання було вже обговорено або заплановано дебати на 

найближчий час. У такому випадку Комітет повідомить петиціонеру про дану 

ситуацію. Члени парламенту можуть розглянути петицію до того як вона набере 

100 000 підписів. 

Комітет може зв’язатися з петиціонером та запросити його на обговорення 

петиції з членами парламенту, урядовими міністрами або дати свідчення спеціальній 

комісії. Комітет може також спитати думки інших осіб чи організацій стосовно 

питання, піднятого у петиції.  

Комітет з Петицій. Комітет з Петицій2 заснований Палатою Громад. Комітет 

включає до 11 членів Парламенту, що не займають посад в уряді чи опозиції. Роль 

Комітету полягає в перегляді петицій, поданих до Парламенту в електронному 

вигляді через службу petition.parliament.uk, та традиційних паперових петицій. 

Комітет є одним з наймолодших в Палаті Громад, сформований 2015 року. Комітет з 

Петицій може також провести власні дослідження з питань та проблем, піднятих у 

петиціях.  

Комітет з Петицій може: 

 написати до петиціонера з метою отримання додаткової інформації; 

 запросити петиціонера для обговорення петиції особисто до Комітету з 

Петицій - це може відбуватися в Парламенті; 

                                                           
1
 How petitions work [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://petition.parliament.uk/help .  

2
 How the Committee makes decisions [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/petitions-committee/role/how-
the-committee-makes-decisions/ . 

https://petition.parliament.uk/help
http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/petitions-committee/role/how-the-committee-makes-decisions/
http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/petitions-committee/role/how-the-committee-makes-decisions/
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 взяти свідчення в уряду або інших відповідних осіб чи організацій, 

закликати уряд до дій; 

 передати на розгляд тему, підняту в петиції, іншому парламентському 

комітету; 

 висунути клопотання для обговорення петиції в Парламенті. 

На відміну від електронної петиції, паперова петиція може бути представлена 

в Парламенті тільки членом Парламенту. Паперова петиція повинна бути адресована 

тільки Палаті Громад, а не уряду. Вона повинна бути підписана тільки петиціонером. 

Комітет може планувати дебати з петицій у Вестмінстерському залі по 

понеділках з 16:30 вечора (до 3-х годин). Обговорення петиції - це тільки 

обговорення проблеми, що піднімається в петиції. Це означає, що обговорення 

безпосередньо не може змінити закон чи результати голосування, щоб задовольнити 

клопотання. Під час обговорення петиції члени Парламенту можуть спитати думки 

уряду або змусити уряд вжити заходів. Урядовий Міністр бере участь у обговоренні 

та відповідає на питання, що виникають. 

Комітет може провести власне дослідження стосовно піднятого в петиції 

питання. Результатом їх досліджень може бути звіт, який містить рекомендації для 

Уряду. Комітет може дослідити питання перед дебатами, наприклад шляхом 

спілкування з громадськістю або експертами, щоб повідомити членів Парламенту 

про бажаючих взяти участь у дебатах. 

Вимоги до петицій. Комітет не прийме петицію, якщо: 

 незрозуміло, про що ви запитуєте; 

 питання не входить до повноважень уряду або Парламенту 

Великобританії;  

 питання знаходиться під відповідальністю іншого (делегованого) органу 

(наприклад шотландського парламенту); 

 питання стосується суто особистих проблем; 

 інформація конфіденційна, наклепницька, фальшива; 

 петиція містить формулювання, які можуть викликати порушення, або є 

провокаційними чи вводять в оману; 

 петиція є рекламою чи спамом; 

 петиція безглузда або спам; 

 петиція пропагує інтереси політичних партій; 

 петиція стосується відзнак чи призначень;  

 петиція порушує закон або порушує права на інтелектуальну власність; 

 питання, що піднімається в петиції, охоплене судовою постановою, 

забороною чи стосується активної судової справи;  

 петиція є потенційно конфіденційною, комерційно чутливою або може 

заподіяти комусь страждання або фінансові втрати; 

 петиція містить імена осіб, що працюють в державних органах (за 

винятком вищого керівництва); 

 петиція містить імена членів сім’ї обраних посадових осіб чи осіб, що 

працюють в державних органах; 
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 називає когось, хто був звинувачений у скоєнні злочину, або містить 

інформацію, яка може ідентифікувати їх; 

 петиція стосується реалізації прав, прописаних у Законі про Свободу 

Інформації. 

Якщо петицію відхилено, петиціонер отримає пояснення. На сайті публікується 

текст неприйнятих петицій. 

Відповідь на петицію буде надіслано департаментом уряду протягом двох 

місяців з дня представлення її в Палаті Громад. 

Статистична інформація.3 З липня 2015 року по липень 2016 року Комітет з 

Петиції отримав 23 232 петицій. Прийнято та опубліковано було 6121 петицію та 

відхилено в два рази більше, оскільки вони не відповідали вимогам. Близько 

половини відсторонених петицій були дуже схожі до петицій, що вже були відкриті 

на сайті.  

Серед відхилених петицій: 7811 петицій – дублікати, 2716 петицій – не є 

відповідальністю уряду Британії чи Парламенту, 1568 – не зрозумілі/не чіткі, 423 – 

про винагороди та призначення, 167 – вказано неповне ім’я.  

За сферами найбільше петицій стосувалося: 

 послуг у сфері охорони здоров’я та медицини;  

 освіти; 

 Парламенту, уряду і політики;  

 злочинів, цивільного права, законності та прав;  

 аграрної сфери, тварин та сільських місцевостей;  

 енергетики та навколишнього середовища;  

 економіки та фінансів;  

 міжнародних відносин; 

 соціального забезпечення;  

 імміграції.  

За відповідний рік Уряд відповів на 264 петиції. 

Канада 
 

Що це петиція?4 

Петиція використовується, щоб привернути увагу до проблеми публічного 

зацікавлення та занепокоєння та зажадати, щоб Палата Громад, Уряд Канади, Міністр 

Корони або член Палати Громад здійснив відповідні дії.  

Петиціонер не може безпосередньо представити петицію в Палаті Громад. 

Тільки член Парламенту може зробити це. Для того, щоб розмістити петицію на 

сайті електронних петицій Палати Громад та зрештою представити в Палаті Громад, 

петиція повинна бути представлена і підтримана членом Парламенту. Також петиція 

повинна відповідати певним вимогам. Клерк з Петицій (Clerk of Petitions), незалежний 

                                                           
3
 YOUR PETITIONS: A year of action Petitions Committee July 2015 - July 2016 [Електронний ресурс] – Режим 

доступу до ресурсу: http://www.parliament.uk/documents/commons-committees/petitions/Your-Petitions-A-Year-
of-Action.pdf. 
4
 ELECTRONIC PETITIONS – GUIDE TO CREATING AND SUBMITTING A PETITION [Електронний ресурс] – Режим 

доступу до ресурсу: https://petitions.parl.gc.ca/en/Home/AboutContent?guide=PIGuideForPetitioners. 
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(non-partisan) працівник Палати Громад має право розглядати петиції стосовно 

відповідності вимогам. 

Петиціонер може мати тільки одну відкриту петицію для підписів під його/її 

ім’ям. 

Петицію мають право подавати громадяни Канади чи постійні жителі 

(резиденти) Канади. 

Створення петиції – формат та зміст. 

Адресат. Петиція повинна бути адресована: 

 Палаті Громад чи зборам Палати Громад в Парламенті; 

 Уряду Канади; 

 Міністру Корони; 

 Члену Палати Громад. 

Стиль/мовлення. Петиція повинна бути ввічлива та не містити неправильну чи 

непарламентську мову; має бути витриманий стиль. Зокрема, вона не повинна 

містити неповажні або образливі вислови стосовно корони, парламенту або судів. 

Електронної петиції повинні бути написані англійською або французькою мовами. 

Предмет петиції: 

 Федеральна юрисдикція, петиція повинна стосуватися питання, що 

знаходиться в межах повноважень Парламенту Канади, Палати Громад, Уряду 

Канади. Петиція не повинна стосуватися суто провінційного чи муніципального 

питання. 

 Під юридичні (під судовим розглядом), петиція не повинна стосуватися 

питань, які є предметами судового розгляду. 

 Подібні петиції, дві електронні петиції, які по суті одинакові, не можуть 

бути відкриті для підписів одночасно. Петиціонер, електронна петиція якого по суті 

така сама, як інша петиція, може чекати закриття першої петиції або може змінити 

свою петицію, щоб вона відрізнялася.  

Перед тим, як петиція розпочне збирати підписи, потрібно завершити три 

кроки, перелічені нижче. Кроки: 

1) Визначити прибічників/прихильників (мінімум 5, максимум 10, 

вказуються адреси їхніх електронних скриньок). Прибічником є житель або резидент 

Канади; 

2) Запросити члена Парламенту, який представить/підтримає петицію 

(спонсор). Спонсор є членом Парламенту, що погоджується допомогти прохачеві 

підтримувати петицію на різних етапах процесу розгляду електронних петицій. 

Спонсором не обов’язково повинен бути член Парламенту, який представляє 

виборчий округ петиціонера чи підписників. 

3) Експертиза/огляд петиції Клерком. Як тільки член Парламенту 

погодився представити/підтримати петицію, вона буде розглянута Клерком по 

петиціях, щоб гарантувати відповідність форми та зміст вимогам Парламенту. Це 

включає перевірку його підпису і його прихильників. Якщо текст петиції не відповідає 
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вимогам, Клерк зв’язується з петиціонером та надсилає копії листа 5 прибічникам, в 

якому пояснює причини неприйняття петиції. 

Як тільки петиція була опублікована на сайті петицій, її можна підписувати. 

Клерк має право відхилити підпис особи, існування якої викликає сумнів. Підписи не 

громадян і не жителів Канади не враховуються. Не вказується мінімальний вік 

підписувача. Підписувач повинен вказати ім’я, адресу електронної пошти, поштовий 

індекс, назву провінції або території, номер телефону. 

Електронна петиція залишається відкритою для підписів протягом 120 днів. 

Протягом цього періоду петиція повинна зібрати мінімум 500 дійсних підписів.  

Сертифікація та представлення петиції. Після того, як завершився період для 

підписання петиції, Клерк перевіряє дійсність підписів та видає сертифікат, що 

включає текст петиції та кількість підписів, за умови, що принаймні 500 дійсних 

підписів присутні. Цей сертифікат буде надісланий члену Парламенту, що буде 

представляти дану петицію. 

Відповідно до регламенту Палати Громад, уряд має 45 днів, щоб надати 

відповідь на кожну петицію, розглянуту в Палаті Громад. 

Є два варіанти представлення петиції в Парламенті членом Парламенту: в 

будь-який день засідань Парламенту, максимум 15 хвилин кожного дня виділяється 

на представлення петиції. Понеділок, середа о 15:00 год, вівторок, четвер о 10:00, 

п’ятниця – 12:00 (Routine Proceedings). 

Найчастіше петиції стосуються таких сфер: захист навколишнього 

середовища, урядова допомога, зовнішня політика, цивільні права та права людини, 

реформа виборчої системи, система охорони здоров’я, імміграція та іммігранти, 

міжнародні відносини, психічне здоров’я.5 

 

Республіка Ірландія6           
 

Петиція – це спосіб підняти питання, що становить великий суспільний інтерес 

або занепокоєння, для обговорення в Парламенті та в подальшому прийнятті 

необхідних заходів. Предмет петиції повинен стосуватися питань, відповідно до яких 

Парламент має право приймати рішення.7 

Будь-хто має право подати петицію до Парламенту, за виключенням членів 

обох палат Парламенту. Необхідна кількість підписів – один підпис. 

Петиції можна подавати в паперовому та в електронному вигляді (через 

систему петицій). Подання петиції в паперовому вигляді вимагає заповнення 

необхідної форми, яку можна скачати на сайті Палати Депутатів. 

                                                           
5
 Sign or view an e-petition [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://petitions.parl.gc.ca/en/Petition/Search?category=All&parl=Latest&order=Subject . 
6
 Introduction to Petitions [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://petitions.oireachtas.ie/online_petitions.nsf/PetitionForm?openform&type=intro+to+petitions&lang=EN&r=0.1
6218261164613068 .  
7
 Frequently Asked Questions [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://petitions.oireachtas.ie/online_petitions.nsf/PetitionForm?openform&type=faq&lang=EN&r=0,3839169909208
82 . 

https://petitions.parl.gc.ca/en/Petition/Search?category=All&parl=Latest&order=Subject
http://petitions.oireachtas.ie/online_petitions.nsf/PetitionForm?openform&type=intro+to+petitions&lang=EN&r=0.16218261164613068
http://petitions.oireachtas.ie/online_petitions.nsf/PetitionForm?openform&type=intro+to+petitions&lang=EN&r=0.16218261164613068
http://petitions.oireachtas.ie/online_petitions.nsf/PetitionForm?openform&type=faq&lang=EN&r=0,383916990920882
http://petitions.oireachtas.ie/online_petitions.nsf/PetitionForm?openform&type=faq&lang=EN&r=0,383916990920882
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Об’єднаний Комітет з Громадських Петицій (The Joint Committee on Public 

Petitions) приймає та розглядає петиції. Офіційно ці повноваження були встановлені 

наказом «Dáil» 12 липня 2016 року. Об’єднаний Комітет з Громадських Петицій є 

парламентським комітетом, який складається з депутатів і сенаторів. Комітет 

збирається раз на два тижні. Під час засідань Комітет розглядає петиції на різних 

етапах обговорення. 

Допустимість петицій.  Петиції повинні: 

 бути адресовані Палаті Депутатів (the Houses of the Oireachtas); 

 мати загальний суспільний інтерес або занепокоєння у відношенні до 

законодавчих повноважень Палати Депутатів чи стосуватися питання державної 

політики. 

Петиція розглядається, якщо: 

 вона відноситься до питань, стосовно яких Палата Депутатів має право 

приймати рішення; 

 вона відповідає Регламенту та належній формі; 

 питання, підняте в петиції, не є предметом судового розгляду; 

 не містить ім’я чи імена осіб; 

 не містить формулювання, що є образливими чи наклепницькими; 

 тема петиції попередньо не розглядалась; 

 вона не поверхнева, неупереджена або іншим чином не представляє 

собою зловживання системою петицій; 

 не вимагає Комітет розглянути індивідуальну скаргу, яка була 

предметом рішення Омбудсмена, іншого Омбудсмена, регулюючого державного 

органу чи органу, створеного з метою відшкодування збитків. 

Консультування з питань прийнятності петиції відбувається в секретаріаті 

Комітету. 

Розгляд петицій Комітетом. Комітет під час розгляду петиції може: 

 направити петицію до будь-якого іншого комітету з проханням 

подальшого розгляду та надання звіту Комітету; 

 звернутися до відповідного урядового департаменту з проханням надати 

інформацію в письмовій формі чи усно стосовно піднятого питання; 

 звернутися до інших органів та стейкхолдерів; 

 запросити петиціонера для обговорення петиції; 

 направити петицію до головного Омбудсмена, іншим Омбудсменам або 

до регулюючого державного органу чи органу, який створений для відшкодування 

збитків. 

Після розгляду отриманих усних чи письмових відповідей Комітет приймає 

рішення стосовно подальших дій. Це може бути представлення звіту з 

рекомендаціями обом палатам Парламенту (Dáil/Seanad), включаючи прохання 

обговорення звіту обома палатами. Якщо Комітет вирішить, що непотрібно ніяких 

подальших дій – петицію закривають. Комітет повідомить петиціонера стосовно 

розгляду його петиції та остаточного рішення. 
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Європейський Союз 

 
Петиції до Європейського Парламенту8. Одним з фундаментальних прав 

громадян ЄС є9: будь-який громадянин, який діє індивідуально або спільно з іншими, 

може в будь-який час скористатися своїм правом на подання петиції до 

Європейського Парламенту відповідно до статті 227 Договору про функціонування 

Європейського Союзу. 

Будь-яка юридична особа (наприклад компанія, організація або асоціація) з 

офісом, розміщеним у Європейському Союзі, також може скористатися цим правом 

на подачу скарги. Петиція може мати форму скарги, прохання, 

зауваження/спостереження щодо проблем, пов’язаних із застосуванням 

законодавства ЄС або звернення до Європейського Парламенту вжити заходів з 

конкретного питання. 

Петиція може дати Європейському Парламенту можливість звернути увагу на 

будь-яке порушення прав європейського громадянина державою-членом, місцевими 

органами влади або іншими установами. 

Подати петицію має право:  

 Громадянин ЄС; 

 Резидент країни-члена ЄС; 

 Юридична особа з зареєстрованим офісом в країні-члені ЄС. 

Якщо петиція підписується кількома фізичними чи юридичними особами, 

підписувачі можуть призначити представника або заступників представника, які 

будуть розглядатися в якості петиціонера. Якщо такі представники не були 

призначені, особа, яка перша підписала, буде розглядатися Європейським 

Парламентом як петиціонер. 

Предмет петиції повинен стосуватися питань, що входять в поле діяльності ЄС. 

Це може, наприклад, стосуватися: 

 Прав громадянина ЄС, як це зазначено в договорах; 

 питань охорони навколишнього середовища; 

 захисту прав споживачів; 

 вільного пересування людей, товарів, послуг; 

 внутрішній ринок; 

 питання зайнятості та соціальної політики; 

 визнання професійної кваліфікації; 

 інші проблеми, пов'язані з реалізацією законодавства ЄС. 

Петиція не повинна містити образливу та нецензурну мову. Європейський 

Парламент не може скасовувати рішення, які були прийняті компетентними органами 

держав-членів ЄС. Європейський Парламент не є судовим органом і не має права 

                                                           
8
 Petition to the European Parliament [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://ec.europa.eu/justice/citizen/complaints/petition/index_en.htm. 
9
 European Parliament, Petitions [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/en/home . 

https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/en/home
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здійснювати юридичні розслідування, виносити вироки/рішення або спростовувати 

вироки судів держав-членів. 

Петиція повинна бути написана на одній з офіційних мов ЄС.  

Петиція може бути подана двома способами: 

a) в електронному вигляді через портал PETI; 

b) поштою, надсилати за такою-то адресою. 

Після прийняття електронної чи паперової петиції до Парламенту, вона 

спочатку буде зареєстрована системою Європейського Парламенту. Позначається як 

анонімна чи конфіденційна, якщо ви оберете це, та присвоюється номер петиції. 

Петиціонер отримає повідомлення стосовно прийняття петиції. Після реєстрації 

петиції передаються до Секретаріату Комітету з Петицій Європейського Парламенту 

для аналізу та оцінки. Секретаріат може зв’язатися з петиціонером з метою 

отримання додаткової інформації, використовуючи контактну інформацію, надану у 

петиції. Секретаріат готує резюме до петиції і надає рекомендації членам Комітету з 

Петицій для наступних дій.  

Рішення про допустимість чи недопустимість петиції приймається Комітетом з 

Петиції Європейського Парламенту. Комітет також виносить рішення стосовно  

внесення петицій в порядок денний Комітету. 

Якщо петиція не пройшла, Комітет повідомить петиціонера. В залежності від 

предмету петиції Комітет з Петицій може дати пораду звернутися до інших органів. 

В залежності від обставин Комітет з Петицій може: 

 просити Європейську Комісію провести попереднє розслідування 

стосовно петиції та надати інформацію стосовно дотримання законодавства ЄС; 

 надіслати петицію до інших комітетів Європейського Парламенту для 

інформації чи наступних дій (комітет може, наприклад, взяти до уваги петицію в своїй 

законодавчій діяльності); 

 в деяких випадках, підготувати та представити повний звіт 

Європейському Парламенту на пленарному засіданні, чи здійснити візити з метою 

пошуку фактів до країни чи регіону, зазначених в петиції, та опублікувати доповідь, 

що містить зауваження і рекомендації; 

 приймати будь-які інші заходи/дії, які вважатиме за доцільне, щоб 

спробувати вирішити проблему або надати слушну відповідь на запит. 

Засідання Комітету з Петицій, як правило, проходять щомісяця, за винятком 

серпня місяця, коли Парламент перебуває на канікулах. Не всі петиції обговорюються 

відкрито та розміщуються в порядку денному. Петиціонера можуть запросити на 

обговорення петиції. 

Як правило, петиції, прийняті Європейським Парламентом, стануть публічними 

документами. Оригінальні тексти петицій не публікуються і не перекладаються; 

тільки резюме петицій доступні для громадськості. 

Секретаріат отримує велику кількість петицій щороку. Більшість з них 

обробляються з використанням письмової процедури. Петиції, що будуть оговорені 
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на засіданнях Комітету, обираються шляхом рішень політичних груп чи 

Секретаріатом. 

З метою забезпечення конфіденційності, повністю конфіденційні петиції не 

обговорюються на відкритих засіданнях.  

В таблицях 1, 2, 3 міститься статистична інформація стосовно петицій. 10 

Таблиця 1. 

 

Щорічна кількість петицій, отриманих Європейським Парламентом11 

 

Парламентський 
рік 

Загальна кількість Допустимі Недопустимі 

2005 1032 628 318 
2006 1021 667 354 
2007 1506 980 526 
2008 1849 - - 
2009 1924 1108 816 
2010 1746 988 667 
2011 2091 998 416 
2012 2322 1406 580 
2013 2891 1844 1047 
2014 2715 1630 1083 
2015 1431 943 483 

 

Таблиця 2 

Основний предмет петицій 

 

2015 рік 2014 рік  
Предмет  Кількість 

петицій 
% Предмет  Кількість 

петицій  
% 

Навколишнє 
середовище 

174 9,2 Правосуддя 300 8,3 

Правосуддя 142 7,5 Навколишнє 
середовище 

284 7,8 

Внутрішній 
ринок 

139 7,3 Внутрішній 
ринок 

266 7,3 

Фундаментальні 
права 

84 4,4 Фундаментальні 
права 

208 5,7 

Транспорт  84 4,4 Здоров’я  173 4,8 
Здоров’я  78 4,1 Соціальні 

справи 
158 4,4 

Зайнятість 74 3,9 Транспорт 117 3,2 

                                                           
10

 THE RIGHT OF PETITION [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_2.1.4.pdf . 
11 Суми допустимих та недопустимих петицій іноді відрізняються від загального числа поданих 

петицій, оскільки рішення про допустимість не були прийняті по деяких петиціях. 

 

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_2.1.4.pdf
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Соціальні 
справи 

60 3,2 Освіта та 
культура 

113 3,1 

Освіта і 
культура 

57 3,0 Зайнятість 108 3,0 

Майно і 
відшкодування 

32 1,7 Майно і 
відшкодування 

55 1,5 

Інші 974 51,3 Інші 1844 50,9 
 

Таблиця 3 

 

Формат петицій 

 

2015 2014 
Форма 
петицій 

Кількість 
петицій 

% Форма 
петицій 

Кількість 
петицій 

% 

E-mail 992 69,3 E-mail 2174 80 
Лист 439 30,7 Лист 540 20 
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Таблиця 4 

Синоптична порівняльна таблиця між системами петицій12 

                                                           
12

 The Right to Petition [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519223/IPOL_STU(2015)519223_EN.pdf . 
13

 Якщо петиція не має більше 500 підписів. 
14

 Громадяни виборці, які досягли 16-річного віку. 
15

 Громадяни і резиденти. 
16

 Але поодинокі випадки. 
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Республіка 
Австрія 

Ні Ні
13

  Так  Ні
14

  Тільки загальний 
інтерес 

Так  Так  Ні  Ні  Так  Так  

Королівство 
Бельгія 

Ні Так  Так  Так
15

  Тільки загальний 
інтерес 

Так  Ні  Так
16

  Так  Ні  Ні  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519223/IPOL_STU(2015)519223_EN.pdf
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17

 Громадяни (за виключенням неповнолітніх). 
18

 Громадяни (за виключенням неповнолітніх). 
19

 У комітеті (10 000 підписів). 
20

 Громадяни або резиденти (але петиція повинна стосуватися питань, що зачіпають безпосередньо петиціонера). 
21

 У комітеті (рідше в рамках пленарних засідань).  
22

 Тільки в електронній формі. 
23

 Громадяни (неповнолітні включені) або резиденти. 
24

 Рішення про допустимість приймається після обговорення в Комітеті з Петицій. 
25

 У комітеті (50 000 підписів). 
26

 У комітеті (50 000 підписів). 
27

 У комітеті (50 000 підписів). 
28

 У комітеті (50 000 підписів). 

Республіка 
Болгарія 

Так Так  - Ні
17

  Загальні і приватні  Ні  Так  Так  Ні  Ні  

Чеська 
Республіка 

Так Так  Так  Ні
18

  Тільки загальний 
інтерес 

Так  Так
19

   Ні  Так  Так  

Європейський 
Союз 

Так Так  Так  Так
20

  Загальні і приватні Так  Так  Так
21

  Так
22

   Ні  

Французька 
Республіка 

Ні  Так  Так  Так
23

  Загальні і приватні Так  Ні  Ні  Ні  Ні  Ні  

Німеччина 
публічні петиції 

 

Так  Ні 
24

 Так  Так  Тільки загальний 
інтерес 

Так  Так
25

  Так
26

  Так  Так  Так  

Німеччина 
«традиційна  

 

Так  Так  Так  Так  Загальні і приватні Так  Так
27

  Так
28

  Ні  Так  Ні  
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29

 Громадяни або просто жителі. 
30

 Громадяни або просто жителі. 
31

 Громадяни, в тому числі неповнолітні.  
32

 Громадяни і резиденти іноземці,  >16 років. 
33

 Неповнолітні, які досягли 15-річного віку. 
34

 У комітеті (4 500 підписів). 
35

 У комітеті (4 500 підписів). 

система» 

Грецька 
Республіка 

Ні  Ні   Так
29

  Загальні і приватні  Так  Ні  Ні  Ні  Ні  

Угорщина Ні  Так  Так  Так 
30

 Тільки загальний 
інтерес 

Так   Ні  Так  Ні  Ні  

Республіка 
Ірландія 

 

Так  Так   Так  Тільки загальний 
інтерес 

Так    Так  Так  Ні  

Італійська 
Республіка 

Ні  Так  Так  До певної 
міри

31
 

Тільки загальний 
інтерес 

Ні  Ні  Ні  Так  Так  Ні  

Латвійська 
Республіка 

Так  Так    Загальні і приватні Так    Так    

Литовська 
Республіка 

Так  Так  Так  Так
32

  Тільки загальний 
інтерес 

Так  Так  Так  Так  Так  Так  

Велике 
Герцогство 

Люксембург 

Так  Так  Так  До певної 
міри

33
 

Тільки загальний 
інтерес 

Так  Так
34

  Так
35

  Так  Так  Так  
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Інформацію підготувала Валентина Головань,  

аналітик ЄІЦД 

 
                                                           
36

 Громадяни або резиденти. 
37

 Громадяни, в тому числі неповнолітні.  
38

 1000 підписів. 
39

 На пленарному засіданні (4 000 підписів). 
40

 Громадяни. 
41

 На пленарному засіданні, але тільки звіти. 
42

 Тільки звіти. 
43

 У комітеті і (рідше) на пленарному засіданні. 
44

 Громадяни, за виключенням неповнолітніх. 
45

 100 000 підписів для пленарних обговорень. 
46

 Проте необхідно юридично визнаний електронний підпис, що на практиці не має ніякого значення (Riehm, Bohle і Lindner, 2014 року). 

Республіка 
Мальта 

Ні  Ні   Так
36

  Тільки загальний 
інтерес 

  Ні  Ні  Ні  Так  

Королівство 
Нідерландів 

 

Ні  Так   Так  До певної 
міри 

Тільки загальний 
інтерес 

Так  Так  Так  Так  Так  Ні  

Португальська 
Республіка 

Так  Так  Так  До певної 
міри

37
 

Загальні і приватні Так  Так
38

  Так
39

  Так  Так  Так  

Румунія Ні  Так  Так  Ні
40

   Так  Так
41

  Так
42

  Так  Ні  Ні  

Королівство 
Шотландія 

Так  Так  Так  Так  Тільки загальний 
інтерес 

Так  Так  Так
43

  Так  Так  Так  

Словацька 
Республіка 

Так  Так   Ні
44

  Тільки загальний 
інтерес 

  Так
45

  Так
46

  Ні  Так  

Республіка 
Словенія 

Ні  Так  Так  Ні  Загальні і приватні Так  Ні  Ні  Так  Ні  Ні  

Королівство 
Іспанія 

 

Так  Так  Так  Так  Загальні і приватні Так  Ні  Ні  Так  Ні  Ні  

Велика Британія Ні  Ні   Ні  Тільки загальний 
інтерес 

Ні  Ні  Ні  Так  Так  Так  


