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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

17.2.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0843/2011, внесена от Alessandro Michelucci, с италианско 
гражданство, относно системите за електронно наблюдение

Петиция 0943/2011, внесена от Alessandro Michelucci, с италианско 
гражданство, от името на Gothic Party, относно признаването като 
професионална категория на хората, работещи в сферата на 
информационните технологии

1. Резюме на петиция 0843/2011

Вносителят на петицията призовава за забрана на електромагнитните системи за 
наблюдение и контрол, които могат да увредят човешкото здраве.

Резюме на петиция 0943/2011

Вносителят на петицията изглежда представя аргументи в подкрепа на изготвянето на 
директива, чиято цел да бъде определянето и признаването на работещите в сферата на 
информационните технологии като професионална категория.

2. Допустимост

Петиция 0843/2011 е обявена за допустима на 28 ноември 2011 г., петиция 0943/2011 е 
обявена за допустима на 12 декември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 17 февруари 2012 г.

Първата петиция е копие на оплакване до местна италианска полицейска служба, в 
което се твърди, че неупоменати органи може би използват облъчване с ултраниска 
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честота, за да влияят на „мозъчните вълни“ на гражданите и в крайна сметка да ги 
контролират.

Втората петиция, внесена от същия вносител, е предложение за пакт —„Gotik Pakt“, 
който ще обединява един преучреден Договор за Съюза с различни други световни 
организации (Организацията на ислямската конференция, Африканския съюз, 
МЕРКОСУР и НАТО). Вносителят на петицията признава ползите от подобна 
инициатива за устните и писмените преводачи и добавя някои конкретни цели, като 
например изкореняването на ХИВ, създаването на Европейска организация за мрежово 
радиоразпръскване и на Европейска фондова борса.

Посещение на уебсайта на Gothic Party изглежда показва, че внасянето на петиции до 
Европейския парламент представлява една от основните й дейности. Комисията обаче 
отбелязва, че в нито един момент не е ясно как вносителят на петицията е пряко 
засегнат от въпросите, които представя, в съответствие с член 227 от Договора за 
функционирането на ЕС (ДФЕС).

Относно същността на петициите Комисията първо би искала отново да прикани 
комисията по петиции да направи справка в общопризнат източник на действителна 
научна информация относно потенциалните рискове на облъчването за общественото 
здраве, какъвто е Научният комитет по възникващи и идентифицирани нови здравни 
рискове (SCENIHR)1.

Относно останалите въпроси Комисията би предложила вносителят на петицията първо 
да направи справка с авторитетни публикации относно използването на организации за 
регионална интеграция (като Андския пакт, Асоциацията на народите от Югоизточна 
Азия (АСЕАН), ЕС,...) и с по-общи системи за глобално управление. Университетът на 
ООН предлага подходяща библиография2.

Накрая, относно изкореняването на ХИВ, за вносителя на петицията би било полезно да 
направи справка със съществуващата Цел № 5 на хилядолетието за развитие и 
съответните парламентарни дебати3; относно създаването на Европейска организация 
за мрежово радиоразпръскване — да направи справка със съществуващия канал за 
новини на ЕС и съответните парламентарни дебати, например относно докладите 
Løkkegaard и Lamassoure; и относно съществото на конкуренцията между националните 
и наистина регионалните фондови борси — с доклада Lamfalussy на „Комитета на 
мъдреците“ от 2001 г. и съответните парламентарни дебати.

Комисията счита констативната част на тези две петиции за много слаба и нетипична за 
петициите, които обикновено са отнесени към нея за сведение.

                                               
1 http://ihcp.jrc.ec.europa.eu.
2 Подходяща библиография, предоставена от Университета на ООН, може да бъде намерена на:
http://www.cris.unu.edu/articles.20.0.html.
3 PV03/09/2008-15.


