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Комисия по петиции

27.11.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0110/2012 внесена от David López Segura, с испанско гражданство, 
относно записване на видео на пленарните заседания при отворени врата на 
общинския съвет на Mojácar в Almería

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е председател на политическата партия Mojácar Positiva Se 
Mueve (MPSM), местна партия в община Mojácar (Almería), спечелила едно място в 
общинския съвет през 2011 година. Оттогава партията прави опити да записва 
пленарните заседания при отворени врата на общинския съвет, но при всеки опит 
членовете на партията да направят това, те биват изгонвани от сградата от полицията 
по разпореждане на кмета. Вносителят на петицията смята, че гражданите следва да 
имат достъп до видео записите на заседанията при отворени врата с цел да се гарантира 
прозрачност и демократично участие. Той докладва, че много други общини в Испания 
се намират в същото положение и са създали платформата Plataforma Graba tu Pleno, 
чрез която настояват за това си право.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 31 май 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
съгласно член 202, параграф 6.

3. Отговор от Комисията, получен на 27 ноември 2012 г.

Въпросът, повдигнат от вносителя на петицията, не попада в правомощията на 
Европейския съюз. Вносителят на петицията претендира за правото да записва 
заседанията на общинския съвет. Това е въпрос, свързан с работата на местните органи, 
който попада единствено в сферата на компетентност на органите на национално или 
дори поднационално равнище. Договорът за Европейския съюз, както и Договорът за 
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функционирането на Европейския съюз не предоставят никакви правомощия на 
европейските институции по отношение на работата на местните органи в държавите 
членки. Вносителят на петицията би могъл да бъде посъветван да се обърне към 
съответните органи в Испания.


