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Комисия по петиции

PETI_PV(2009)02_10-11

ПРОТОКОЛ
от заседанието на 10 февруари 2009 г., 15.00 ч.-18.30 ч.,

и 11 февруари 2009 г., 9.00 ч.-12.30 ч.
БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 10 февруари 2009 г., вторник, в 15.02 ч., под 
председателството на Marcin Libicki (председател).

1. Приемане на проекта на дневен ред (PE 420.044)

Проектът на дневния ред беше приет със следните изменения:

 отменено беше разискването по точка 5 (доклад относно специалния доклад на 
Европейския омбудсман до Европейския парламент вследствие на неговата 
проектопрепоръка към Европейската комисия в жалба 185/2005/ELB 
(2008/0000(INI)), докладчик г-н Martinez Martinez;  

 отменени бяха също така точки 18, 35 и 37.

 Точки Б в дневния ред:
- точка 57: петиция 452/2007 ще остане открита за разглеждане, тъй като 

вносителят на петицията е обявил намерението си да предостави 
допълнителна информация;

- точки 59 и 69: петиции 704/2007 и 1300/2007 ще бъдат преместени в 
точки A и разисквани на следващото заседание;

Изказаха се: Robert Atkins, Miguel Angel Martínez Martínez и председателят

2. Председателят обяви, че:

 вносителите на петициите ще присъстват за следните точки от дневния ред:
- точка 6: петиция 620/2008 относно полското малцинство в чешкия 

регион Заолзие;
- точка 7: петиции 188/2006 и 1198/2008 относно схеми за социално 

осигуряване за работници мигранти;
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- точка 9: петиция 790/2007 относно дискриминацията на хора с 
множествена склероза в Полша;

- точка 10: петиция 998/2006 относно помощ за хора с множествена 
склероза в Испания;

- точка 12: петиция 1016/2007 относно мукополизахаридозата и достъпа 
до лекарствени продукти;

- точка 13: петиция 1234/2007 относно Banco Santander и правата за 
получаване на пенсия;

- точка 15: петиция 1354/2007 относно документи по граждански или 
търговски дела в Гърция;

- точка 29: петиция 1232/2007 относно рафинерия в Bilbao. Ще присъства 
също така регионалният министър.

 Гласуванията по точки 21 и 22 ще се проведат по електронен път и всички 
членове на ЕП ще трябва да се уверят, че носят със себе си електронните си 
карти за гласуване.

 Разглеждането на следните петиции ще бъде приключено:
- петиция 1173/2003 относно правата за получаване на пенсия за 

принудителен труд по време на нацисткия режим 
- петиция 617/2005 относно инцидент на летище Мюнхен, вследствие на 

отговор от германските органи на властта;
- петиция 936/2006 относно правата за получаване на пенсия в 

Люксембург; председателят отбеляза също така, че вносителите на 
петициите са  много доволни от резултата.

- петиция 224/2007 относно демокрацията в Гвинея, вследствие на писмо 
от Glenys Kinnock, съпредседател на Съвместната парламентарна 
асамблея на АКТБ и ЕС.

- петиция 604/2007 относно непризнаването в Гърция на специализация 
по ортодонтия в румънски университет

 Петиции 80/2006 и 1265/2007 ще бъдат отново открити за разглеждане с оглед на 
нова информация, получена от вносителите на петициите.

3. Разни въпроси:

 Представяне на посещението на председателя в Gateshead и Newcastle 
(Обединено кралство) на 28 януари 2009 г. във връзка с петиция 727/2005 
относно депото за отпадъци в Path Head:

Председателят отбеляза, че посещението е било проведено по покана на 
вносителите на петициите, отправена последното лято и повторена през есента.
Посещението даде повод за среща със заинтересованите страни (вносители на 
петиции, местни органи на властта в Gateshead и мениджъри на депото за 
отпадъци - SITA). Тримата местни членове на ЕП бяха предварително 
информирани за посещението, като членът на ЕП Fiona Hall и асистентът на 
члена на ЕП Martin Callanan взеха участие в различните срещи. Вносителите на 
петиции имаха възможността да покажат засегнатия от изграждането на депото 
за отпадъци район, в непосредствена близост до техните домове, и да изразят 
своята загриженост относно рисковете от замърсяване. Органите на властта 



PV\779420BG.doc 3/14 PE420.189v02-00

BG

предоставиха много подробна информация, включително бележки относно 
историята на депата за отпадъци и минната дейност в района, и мениджърът на 
депото организира посещение на депото и отговори на въпроси. Председателят 
прие поканата от председателя на градския съвет на Newcastle за официално 
посещение. По време на срещата беше предоставена информация относно 
процеса на внасяне и разглеждане на петиции в Европейския парламент и беше 
проведено неофициално разискване, най-вече относно политиката на ЕС по 
отношение на управлението на отпадъци и политиките, прилагани в Newcastle.
Скоро ще бъде подготвен и разпространен писмен доклад сред членовете на ЕП. 

Изказаха се: Robert Atkins и председателят.

4. Изложение на Европейския омбудсман г-н Nikiforos Diamandouros относно 
неговия специален доклад до Европейския парламент вследствие на 
проектопрепоръката му до Европейската комисия в  жалба 185/2005/ELB 
(възрастова дискриминация по отношение на устните преводачи на свободна 
практика)

Изказаха се: Nikiforos Diamandouros (Европейски омбудсман), Jordi Curell 
(представител на Европейската комисия), Miguel Angel Martínez Martínez, 
Manolis Mavrommatis, Robert Atkins и председателят.

Решение: комисията отново изрази своята подкрепа за изготвянето на доклад по 
собствена инициатива във връзка със специалния доклад на Европейския 
омбудсман, които следва да бъде гласуван преди края на парламентарния 
мандат. Тя изрази своята тревога от решението на Съвета на председателите на 
комисии да не препоръчва одобрение на изготвянето на доклада.
Координаторите трябваше да обсъдят внасянето на евентуална молба до 
председателя Hans-Gert Pöttering с искане за даване на разрешение за доклада.    

5. Петиция 620/2008, внесена от Józef Staniek, с полско гражданство, от името на 
сдружението „The Polish Word to Zaolzie“, подкрепена от 16 подписа, относно 
полскоезичното малцинство в чешкия регион Заолзие

Изказаха се: Józef Staniek и Stanislaw Gawlik (вносители на петициите), Aristide 
Lavrentzos (представител на Европейската комисия), Tatjana Ždanoka, Árpád 
Duka-Zólyomi, Grażyna Staniszewska и председателят.

Решение: петицията остава открита за разглеждане; председателят ще се обърне в 
писмена форма към постоянното представителство на Чешката република в 
Европейския съюз с искане за неговите коментари по въпроса; петицията ще бъде 
изпратена за становище в комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи и в смесената парламентарна група за националните малцинства 
и регионални езици към Европейския парламент;

.
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6. Петиция 188/2006, внесена от Anna Krazucka, с полско гражданство, от името 
на „Izba Pracodawców Polskich” (Асоциация на полските работодатели), 
относно предполагаемо нарушение от страна на полските и германски власти 
на разпоредбите на ЕС за прилагане на схеми за социално осигуряване на заети 
лица и техните семейства, движещи се в рамките на Общността

Петиция 1198/2008, внесена от Tomasz Major, с полско гражданство, от името 
на Асоциацията на полските работодатели, "IPP", относно издаването на 
сертификат E-101 на работници съгласно член 40, параграф 1 от Регламент 
(ЕИО) № 1408/71 на Съвета за прилагането на схеми за социално осигуряване 
на заети лица и техните семейства, движещи се в рамките на Общността.

Изказаха се: Radek Casta (представител на Европейската комисия), Hubert 
Czerniuk (представител на постоянното представителство на Полша в 
Европейския съюз) и председателят.
Решение: петицията остава открита за разглеждане, за да се позволи на 
вносителя на петицията да представи нова информация; ако не я представи, 
разглеждането на петицията ще бъде приключено на предстоящото заседание.   

7. Петиция 1007/2006, внесена от Marek Michalowski, с полско гражданство, 
относно непризнаването на трудов стаж, натрупан в  Полша, от немския 
пенсионен фонд DRB

Изказаха се: Radek Casta (представител на Европейската комисия), Manolis 
Mavrommatis и председателят.
Решение: разглеждането на петицията се приключва  въз основа на отговора на 
Европейската комисия;

8. Петиция 790/2007, внесена от Izabela Odrobinska, с полско гражданство, от 
името на "Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego" (Полска асоциация на 
страдащите от склероза), относно дискриминацията на страдащите от склероза 
в Полша

Петиция 998/2006, внесена от Carles Riquelme Felip, с испанско гражданство, 
относно регионална помощ за страдащите от множествена склероза

Изказаха се: Monica Filipowicz (от името на вносителя на петицията Izabela 
Odrobinska), Carles Riquelme Felip (вносител на петицията), Pedro Carrascal Rueda 
(от името на Испанската асоциация на страдащите от множествена склероза), 
Nick Fahy (представител на Европейската комисия), Manolis Mavrommatis, 
Michael Cashman, Grażyna Staniszewska, Antolín Sánchez Presedo, Christoph 
Talheim (от името на Европейската асоциация на страдащите от множествена 
склероза) и председателят.
Решение: петицията остава открита за разглеждане, на председателя беше 
възложено да подготви специални писма до министрите на здравеопазването на 
Полша и Каталуня (копие на писмото ще бъде изпратено за сведение на члена на 
Европейската комисия Маркос Киприану, отговарящ за здравеопазването).

9. Петиция 1242/2007, внесена от Alessandro Rasman, с италианско гражданство, 
относно лечението на множествена склероза в Италия

Изказаха се: Christophe Roeland (представител на Европейската комисия) и 
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председателят.
Решение: петицията остава открита за разглеждане; Председателят ще изпрати 
специално писмо до италианския министър на здравеопазването.

10. Петиция 1016/2007, внесена от Teresa Matulka, с полско гражданство, от името 
на "Сдружение на децата, страдащи от мукополизахаридоза и други подобни 
болести", подкрепена от 2 подписа, относно неспазване от страна на полските 
органи на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 141/2000 на Европейския 
парламент и на Съвета за лекарствата сираци
Петиция 239/2008, внесена от Tomasz Bratasz, с френско гражданство, относно 
недостатъчни субсидии на полското правителство във връзка с лекарствата за 
третиране на рядкото генетично смущение мукополизахаридоза

   
Изказаха се: Christophe Roeland (представител на Европейската комисия) и 
председателят.
Решение: петицията остава открита за разглеждане; в очакване на 
допълнителна информация от Европейската комисия.

11. Петиция 1012/2007, внесена от Miguel Gersol Fernandez, с испанско 
гражданство, от името на профсъюзното движение в Banca Santander, относно 
предполагаемо нарушение на Договора (член 39) и вторичното 
законодателство от закона за допълнителното пенсионно осигуряване в 
Испания
Петиция 1234/2007, внесена от Juan Maria Martínez Fernández, с испанско 
гражданство, от името на "Asociación para la defensa de los derechos civiles" 
(Асоциация за защита на гражданските права), относно предполагаемо 
нарушение на свободното движение на работници от страна на испанското 
пенсионно законодателство

Изказаха се: Antonio Ferrer Sais, Juan Maria Martínez Fernández (вносители на 
петициите), Georg Fischer и Francisco Perez Flores (представители на 
Европейската комисия), Inés Ayala Sender, Antolín Sánchez Presedo и 
председателят.
Решение: петицията остава открита за разглеждане; в очакване на 
допълнителна информация от Европейската комисия.

12. Разглеждане на проектодоклада на Годишния доклад за 2008 г. относно 
дейността на комисията по петиции - (2008/2301 (INI)), докладчик:  Mairead 
McGuinness  (PPE-DE)

Изказаха се: Mairead McGuinness, Manolis Mavrommatis, Gay Mitchell, Robert 
Atkins, William Floyd (представител на Европейската комисия) и председателят.
Решение: крайният срок за внасяне на предложенията за изменения беше 
определен за 10 март 2008 г., 17.00 ч.

13. Петиция 1354/2007, внесена от Anastasia Gaki, с гръцко гражданство, относно 
неспазване от страна на гръцките органи на Регламент (ЕО) № 1348/2000 на 
Съвета за връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или 
търговски дела в държавите-членки  
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Изказаха се: Anastasia Gaki и Andreas Heinen (вносители на петициите), Thomas 
Ljungquist (представител на Европейската комисия), Georgios Georgiou, Angeliki.
Kampanari (постоянно представителство на Гърция в ЕС) и председателят.

Решение: петицията остава открита за разглеждане; председателят ще изпрати 
специално писмо до постоянното представителство на Гърция в ЕС).

14. Петиция 440/2006, внесена от Vincent Farrugia, с малтийско гражданство, от 
името на Малтийската камара на малките и средни предприятия относно 
неспазване на Директивата относно електроенергията (2003/54/ЕО) от страна 
на малтийското правителство 

Изказаха се: Elisabetta Garofalo (представител на Европейската комисия) и 
председателят.
Решение: разглеждането на петицията се приключва  въз основа на отговора на 
Европейската комисия (Представителят на Европейската комисия ще предостави 
писмено потвърждение на устното си изказване);

15. Петиция 951/2004, внесена от Jan Dolezal, с полско гражданство, от името на 
"Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu", относно нарушение на 
общностното законодателство от новите разпоредби на полското данъчно 
законодателство

Изказаха се: Monika Waloszczyk (представител на Европейската комисия) и 
председателят.
Решение: петицията остава открита  за разглеждане до получаване на 
допълнителна информация от Европейската комисията.

Заседанието беше закрито в 18.20 ч.

Сряда, 11 февруари 2009 г.

16. Заседание на координаторите (при закрити врата, 9.00-9.30 ч.)

Заседанието беше възобновено в 10.05 ч. под председателството на Marcin 
Libicki (председател).

17. Съобщения на председателя относно решенията на координаторите

Председателят съобщава, както следва:

 Предложение за Кодекс на добрите практики за бъдещата работа на комисията: 
координаторите постигнаха споразумение да регистрират документа „Кодекс на 
добрите практики”, изготвен от членовете на на ЕП от групите PPE-DE и PSE  
като работен документ на комисята.

 Документът ще бъде преведен и изпратен за одобрение на следващото заседание 
на комисията.   

 Текущо състояние на проучванията на отдел „Политики”: координаторите 
получиха информационна справка, в която се подчертават направените или 
започнати проучвания по искане на комисията.   

 Разни: доклад по собствена инициатива на комисията относно специалния 
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доклад на Европейския омбудсман; координаторите потвърдиха  общото 
мнение в комисията и предложиха да се отправи молба до председателя Hans-
Gert Pöttering за даване на разрешение на комисията за изготвяне и приемане на 
доклад преди края на парламентарния мандат.

18. Приемане на проектостановището относно активния диалог с гражданите 
относно Европа (2008/2224 (INI)), докладчик Kathy Sinnott  (IND/DEM)

Изказаха се: Kathy Sinnott, докладчикът, който направи кратко встъпително 
изказване, Michael Cashman и председателят.
Решение: измененото становище беше прието единодушно (подадени бяха 37 
гласа).

19. Приемане на проектодоклада относно въздействието на засиленото жилищно 
строителство в  Испания върху индивидуалните права на европейските 
граждани, върху околната среда и прилагането на правото на ЕС, въз основа 
на получените петиции (петиция 609/2003 и други)                         
(2008/2248(INI)), докладчик Margrete Auken  (Verts/ALE)

Изказаха се: Margrete Auken, докладчикът, който направи кратко встъпително 
изказване, Michael Cashman, Gay Mitchell (процедурен въпрос), Robert Atkins 
(процедурен въпрос), Carlos José Iturgaiz Angulo, Cristina Gutiérrez-Cortines 
(процедурен въпрос), Nicolae Vlad Popa и председателят.
Решение: измененият доклад беше приет с 24 гласа „за”, 11 „против” и 1 
„въздържал се” (подадени бяха 36 гласа).

20. Доклад относно проучвателното посещение в България (27-30 октомври 2008 
г.)

Изказаха се: Robert Atkins, Simon Busuttil, Kathy Sinnott, Robert Atkins 
(процедурен въпрос), Andras Demeter (представител на Европейската комисия), 
Душана Здравкова и председателят
Решение: докладът беше одобрен, като бяха отчетени бележките на г-жа 
Здравкова.

21. Петиция 828/2006, внесена от г-н Niall Gilligan, с ирландско гражданство, 
относно предполагаеми нарушения на Директиви 96/82/ЕО и 89/391/ЕО от 
страна на Ирландия (относно летище Shannon) 

Изказаха се:  Tobias Biermann (представител на Европейската комисия), Sean 
Liddy (от името на вносителя на петицията), Seán Ó Neachtain, Kathy Sinnott и 
председателят.
Решение: петицията остава открита за разглеждане; Председателят ще изпрати 
специално писмо до ирландския министър на околната среда.
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22. Петиция 959/2006, внесена от Michael Zammit, с малтийско гражданство, 
относно здравословни и екологични проблеми, произтичащи за жителите на 
Lija (Малта) от дейността на фабриката Blokrete Ltd

Изказаха се:  Andrej Kobe (представител на Европейската комисия), Simon 
Busuttil (изрази своето неудовлетворение поради липсата на отговор от 
Европейската комисия на предишните му искания за получаване от малтийските 
органи на списък с конкретни действия, които те предвиждат да предприемат, за 
да решат проблемите със замърсяването на въздуха в Lija) и председателят.
Решение: петицията остава открита за разглеждане; в очакване на 
допълнителна информация от Европейската комисия.

23. Петиция 1232/2007, внесена от г-н Manuel Garcia Gonzáles, с испанско 
гражданство, от името на Plataforma Ciudadana Refineria NO, относно 
възможни нарушения на Директиви 2003/4/ЕО и 85/337/ЕИО във връзка с 
проекта за рафинерията в Balboa, която предстои да се построи в Extremadura 
(Испания)

Изказаха се:  Pedro Sanchez (от името на Plataforma Ciudadana Refineria NO), 
Yolanda Villar Ruberte (представител на Европейската комисия), José Luis 
Navarro Ribera, регионален министър на промишлеността, енергетиката и 
околната среда на регионалното правителство в Extremadura, Alejandro Cercas, 
Willy Meyer Pleite, David Hammerstein и председателят.
Решение: петицията остава открита за разглеждане; в очакване на 
допълнителна информация от Европейската комисия.

24. Разглеждане на проектостановището относно 25-тия Годишен доклад относно 
мониторинг на прилагането на правото на Общността (2007 г.)  
COM(2008)0777, (2008/2337 (INI)), докладчик: Diana Wallis  (ALDE)

Изказаха се: Diana Wallis, докладчик, която подчерта основните точки, 
разглеждани в документа, Jonathon Stoodley (представител на Европейската 
комисия) David Hammerstein и председателят.
Решение: крайният срок за внасяне на предложенията за изменения беше 
определен за 10 март 2008 г., 17.00 ч.

25. Разискването по точки 26 (петиция 434/2006), 27 (125/2008), 31 (265/2007), 32 
(643/2007), 33 (760/2007), 34 (784/2007), 36 (350/2007) беше отложено.
Европейската комисия следва да представи писмено актуализиране на 
предишните си съобщения относно петиции 265/2007, 643/2007, 760/2007 и 
350/2007.

26. Петиции по точка „Б”

 Разглеждането на петиции 594/2002, 597/2002, 83/2003, 1233/2003, 1257/2003, 
54/2004, 49/2005, 57/2005, 60/2005, 61/2005, 64/2005, 71/2005, 94/2005, 171/2005, 
242/2005, 397/2005, 547/2005, 629/2005, 661/2005, 816/2005, 817/2005, 60/2006, 
596/2006, 650/2006, 722/2006, 383/2007, 521/2007, 931/2008, 1040/2002, 783/2003, 
340/2004, 344/2005, 113/2005, 143/2005, 264/2005, 653/2005, 997/2005, 126/2006, 
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187/2006, 413/2006, 518/2006, 634/2006, 660/2006, 689/2006, 760/2006, 902/2006, 
1004/2006, 467/2007, 799/2007, 866/2007, 875/2007, 1119/2007, 1120/2007, 
1161/2007, 1166/2007, 1236/2007, 1286/2007, 1311/2007, 1427/2007, 59/2008, 
80/2008, 81/2008, 95/2008, 127/2008, 232/2008, 272/2008, 338/2008, 342/2008, 
442/2008, 469/2008, 628/2008, 709/2008 беше приключено въз основа на отговора 
на Европейската комисия.

27. Дата и място на следващото заседание

 Вторник, 31 март 2009 г., от 9.00 до 18.30 ч. в Брюксел.

Заседанието беше закрито в 12.35 ч.
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