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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

PE/XVII/OJ/08-157

КОМИСИЯ ПО ПЕТИЦИИ

ПУБЛИЧНО ИЗСЛУШВАНЕ

КОМИСИЯТА ПО ПЕТИЦИИ съвместно с 
комисията по външни работи и

комисията по промишленост, изследвания и енергетика

"ГАЗОПРОВОДЪТ 'NORD STREAM' (СЕВЕРЕН ПОТОК) И 
НЕГОВОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

ВЪРХУ БАЛТИЙСКО МОРЕ"

Вторник, 29 януари 2008 г.,
в 10.00 ч. и 15.00 ч.

ASP  A1G2
rue Wiertz

БРЮКСЕЛ

ПРОЕКТ ЗА ПРОГРАМА

10 ч.

1.    Приветствие и уводни бележки:

- г-н Marcin Libicki,   председател на комисията по петиции, докладчик;
- г-жа Angelika Niebler,..председател на комисията по промишленост, изследвания 
и енергетика;
- г-н Libor Rouček,   заместник-председател на комисията по външни работи.
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2.    Въздействие върху околната среда на газопровода "Nord Stream"  

Председател:     г-н Marcin Libicki, комисия по петиции.

Изложения на:

- г-н Krzysztof Mączkowski,  вносител на петиция  952/2006;
- г-н Radvilé Morkunaité,  вносител на петиция  614/2007;

- г-н Stavros Dimas,  член на Европейската комисия, отговорен за политиката в 
областта на околната среда;

- г-н Dirk von Ameln,  представител на "Nord Stream", член на борда;
- г-жа Neel Strobeck,  директор на проект, Ramböll;
- д-р Eugeniusz Andrulewicz,  HELCOM Monitoring and Assessment Group;
- проф. Erkki Hollo,  преподавател по право в областта на околната среда, 
Университет на Хелзинки.

Разискване

От 12.30 ч. до 15.00 ч.

3. Обяд

15 ч.

4. Енергия, промишленост и стратегическото измерение на
газопровода "Nord Stream"

Председател:     - г-жа Angelika Niebler, комисия по промишленост, изследвания и 
енергетика.

Встъпителни думи на:
г-н Christopher Beazley,  комисия по външни работи, докладчик по становище.

Изказвания на:

г-н Andris Piebalgs,  член на Европейската комисия, отговорен за енергийната 
политика;

Fraser Cameron,  Център "ЕС-Русия";
д-р Bastien Schuchardt,  експерт, подводни тръбопроводи;
г-н Robert L Larsson,  Шведска агенция за научни изследвания в областта на 
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отбраната;
г-н Keith C. Smith,  Център за стратегически и международни изследвания
проф. Alan Riley, асоцииран научен сътрудник, Център за европейски 
политически изследвания (CEPS);
г-н Piotr Naimski,  експерт в областта на международната енергетика, Wyzsza 
Szcola Biznesu, Nowy Sacz;
г-н Matthias Warnig,  управляващ директор на "Nord Stream".

Разискване

4.    Заключителни бележки  

г-н Marcin Libicki,   председател на комисията по петиции

***************************************************************************

5. * Ще бъдат раздадени информационни материали с общи 
сведения по следните аспекти на дискусията:

 Fraser Cameron, Център "ЕС-Русия", "Проектът за 
газопровод 'Nordstream' и стратегическите му последици";

 Riina Pelkonen и Jorma Jantunen, Финландски институт за 
околна среда, "Проектът за газопровод 'Nordstream':
въпроси, свързани с околната среда";

 Roberto Futuro,  Cambridge Energy Research Associates, 
"Подсигуряване на бъдещето" и Simon Blakey, 
"Разнообразие и сигурност в европейската енергетика -
случаят с газопровода 'Nordstream'";

 проект за доклад за въздействието върху околната среда 
(Ramböll);

 друга документация, предоставена от ораторите и 
участниците.

FdR  DV / 703356

FdR  DV / 703357

FdR  DV / 703359
FdR  DV / 703358

7. * Петиции:
 N°  952/2006, внесена от Krzysztof MacKowski, с полско 

гражданство, от името на екологичната асоциация 
“Agencja Informacji i Ochrony Środowiska”, за 
въздействието върху околната среда на планираното 
изграждане на газопровод в Балтийско море, свързващ 
Русия и Германия;

 N° 614/2007, внесена от Radvile Morkunaite, с литовско 
гражданство, от името на Young Conservative League, 
подкрепена от 19 726 подписа, относно въздействието 

PE 396.607
FdR 691310

FdR  PETI20080129_614-
07sir_EN
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върху околната среда на проекта за изграждане на 
газопровод между Русия и Германия в района на 
Балтийско море

o O o

8. Дата и място на следващото заседание1

                                               
1. Следващото заседание на комисията по петиции е насрочено за
     поненеделник,  25 февруари 2008 г.,  в 15 ч. и
     вторник,  26  февруари 2008 г., в 9 ч.
     в Брюксел.
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