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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_PV(2013)228_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 5 декември 2013 г., 9.00–12.30 ч.

БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 5 декември 2013 г., четвъртък, в 9.40 ч., под 
председателството на Ерминия Мацони (председател).

1. Съобщения на председателя относно решенията на координаторите

Председателят направи следното съобщение по отношение на заседанието на 
координаторите, което се проведе непосредствено преди заседанието на 
комисията, между 9.05 ч. и 9.35 ч. на същия ден: 

Координаторите приеха единодушно исканията за подаване на петиции 
1375/2013 и 1666/2013 по спешната процедура.

Въз основа на съответното предложение на Петер Яр, координаторите решиха, 
че исканията за подаване на петиции по спешната процедура могат да бъдат 
получени и одобрени най-късно до заседанието на координаторите през януари, 
за да им бъде предоставено достатъчно време преди началото на предизборния 
период. 
Проектът на дневен ред на заседанието от 16 декември беше разпространено за 
одобрение чрез писмена процедура и беше одобрен, докато проектът на дневен 
ред на заседанието през януари (20–21 януари 2014 г.) ще бъде разпространено 
за одобрение чрез писмена процедура през следващите няколко дни.

Що се отнася до проучването, възложено от Тематичния отдел относно 
информационния доклад „Европейска гражданска инициатива – първи уроци от 
прилагането.“, беше предложено то да бъде представено на заседанието на 
комисията през февруари (10–11 февруари 2014 г.) Същия месец 
координаторите ще имат възможността да обсъдят по време на заседанието 
точната процедура на изслушванията относно европейските граждански 
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инициативи (ЕГИ).

Членовете на комисията разгледаха и одобриха предложенията на председателя 
относно писмото с отговор до Клаус-Хайнер Лене, Съвет на председателите на 
комисии, отнасящо се до рамката на ЕС, установена съгласно Конвенцията на 
ООН за правата на хората с увреждания, създаването на специална съвместна 
група на комисиите в областта на физическите увреждания и проектопрограмата 
на следващото заседание относно рамката на Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания (определено за 18 декември 2013 г.), както и справочните 
документи. 

Що се отнася до доклада, свързан със специалния доклад на Европейския 
омбудсман относно агенцията Frontex, беше изпратено искане за предоставяне 
на разрешително на комисията по петиции да изготви доклад по собствена 
инициатива. Въз основа на предоставянето на разрешително ще бъде одобрен 
временен график за изготвяне и приемане на доклада до април 2014 г.

Координаторите също взеха под внимание становището на комисията по 
конституционни въпроси (AFCO) относно тълкуването на член 202, параграф 5 
от Правилника за дейността, отнасящ се за изготвянето на доклади от 
проучвателни мисии.  

Накрая, с оглед на новия интернет портал на комисията PETI, беше решено, че 
ще бъде стартирана пилотна фаза до края на януари 2014 г., която ще позволи на 
членовете на ЕП да разгледат и изпробват характеристиките на новия сайт, 
преди да стане обществено достъпен.

2. Приемане на дневния ред PETI_OJ (2013)228_1v01-00

Що се отнася до точка 6 от проекта на дневен ред (обсъждане на доклада от 
проучвателната мисия в Галисия), Татяна Жданока направи предложение тази 
точка да не бъде разглеждана поради липсата на превод на предложените 
изменения и предполагаемото нарушение на процедурата, предложена от 
комисията AFCO относно изготвянето на докладите от проучвателните мисии. 
Председателят припомни на Татяна Жданока за решението на координаторите 
относно срока на приемане и факта, че бяха проведени многобройни 
разисквания и гласувания по въпроса. Искането за отлагане на обсъждането на 
доклада от проучвателната мисия в Галисия беше отхвърлено след гласуване на 
членовете на комисията (4 гласа „за“, 10 „против“ и 0 „въздържал се“) Татяна 
Жданока и Ангелика Вертман обявиха, че ще дадат отрицателно мнение по 
отношение на доклада.

3. Съобщения на председателя

Председателят съобщи на членовете, че приложението към бележките на 
председателя, както и списъкът с исканията с неясен статут, са разпространени, 
няма вписани възражения по тях и тези документи ще бъдат приложени към 
протокола от заседанието
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4. Разни въпроси

Не бяха повдигнати никакви въпроси.

A. Петиции за обсъждане в комисията въз основа на писмения отговор на 
Комисията или други получени документи

1. Петиция 0338/2012, внесена от Георгиос Флорас, с гръцко гражданство, относно 
предполагаемото неспазване на законодателството в областта на конкуренцията 
от страна на Гръцката комисия по конкуренция

Оратори: Георгиос Флорас (вносител на петицията), Дороте Далхаймер 
(Европейска комисия), Николаос Салавракос, Виктор Боштинару, Петер Яр

Решение: петицията остава отворена; Европейската комисия трябва да изпрати 
писмено становище по въпроса, въз основа на което комисията ще предприеме 
съответните действия.

2. Доклад от проучвателната мисия в Галисия, Испания (11–13 февруари 2013 г.) 

Оратори: Татяна Жданока, Филип Булан, Ангелика Вертман, Хосе Мануел Серверт 
Мартин (Европейска комисия), Франсиско Хосе Милян Мон, Антолин Санчес 
Преседо, Уили Мейер, Иняки Ирасабалбейтия Фернандес, Ерминия Мацони, Карлос 
Хосе Итургайс Ангуло.

Татяна Жданока изказа становището си по процедурен въпрос, заявявайки, че няма 
да участва в обсъждането на измененията към доклада, тъй като счита, че 
възгледите на мнозинството от членовете, участвали в мисията, не са били взети 
предвид по време на изготвянето на доклада.  Председателят отговори, като 
разясни, че са били положени всички необходими усилия да бъде намерена обща 
позиция между членовете на делегацията.  Имайки предвид прекомерно дългото 
време, отделено за приключването на доклада, беше счетено за необходимо да се 
пристъпи към приемането му. След това обсъждането продължи по процедурни 
въпроси, повдигнати от Филип Булан, Ангелика Вертман и Франсиско Хосе Милян 
Мон. Антолин Санчес Преседо насочи вниманието към някои съществени части на 
текста и предложи някои изменения към препоръките, подкрепяйки огледа за 
осигуряване на прозрачност. Уили Мейер и Карлос Хосе Итургайс Ангуло 
коментираха допълнителни процедурни аспекти. Хосе Мануел Серверт Мартин от 
ЕК заяви, че Европейската комисия запазва правото си на допълнителен коментар 
до окончателното одобрение на доклада. След нов кръг на изказвания (Иняки 
Ирасабалбейтия Фернандес, Филип Булан, Ангелика Вертман) председателят, 
Ерминия Мацони, обяви, че гласуването на доклада от посещението в Галисия ще се 
състои на 16 декември.

Заседанието продължи в 10.50 ч. под председателството на Карлос Хосе 
Итургайс Ангуло (заместник-председател).Ерминия Мацони зае отново мястото 
си в 10.55 ч.

3. Петиция, 1873/2012 внесена от Ролф Вебер, с германско гражданство, относно 
предоставена на лизинг земя във Франция на германски земеделски производител 
и основаната на възрастта дискриминация 
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Оратори: Петра Шот (Европейска комисия), Петер Яр, Виктор Боштинару

Представителят на Европейската комисия обяви, че Франция е транспонирала 
правилно съответната директива и не коментира повече по случая. Петер Яр и 
Виктор Боштинару бяха критично настроени към позицията на Комисията и 
настоятелно я призоваха да разгледа по-сериозно прилагането на Договора за ЕС. Те 
също припомниха на Комисията, че става въпрос за случай, в който тя се е намесила 
в отношенията между две частни лица. 

Решение: петицията остава отворена  ще бъде отправено искане за допълнителна 
информация до френското правителство, както и до Комисията, като се изисква от 
нея да преразгледа своята позиция. 
Заседанието продължи в 11.05 ч. под председателството на Карлос Хосе 
Итургайс Ангуло (заместник-председател). 

4. Петиция 1358/2011, внесена от Анемари Гросханс, с германско гражданство, от 
името на „Professors of Biochemistry“ („Професори по биохимия“), сред които и 
нобелови лауреати, подкрепена от 140 подписа, относно освобождаването на 
плодовите мушици (Drosophila melanogaster) от ветеринарни проверки на 
външната граница на ЕС съгласно Директива 91/496/ЕИО и Решение 2007/275/ЕО 
на Комисията

Оратори: Анемари Гросханс (вносител на петицията), Патриша Лангхамър 
(Европейска комисия), Райнер Виланд, Виктор Боштинару

Членовете на комисията, които взеха думата, благодариха на комисията по 
земеделие и развитие на селските райони (AGRI) за становището ѝ, изказано в 
уведомително писмо, но подчертаха необходимостта за предприемане на спешни 
мерки.

Решение: петицията остава отворена; ще бъде изпратено писмо до представителя на 
Комисията от ГД „Здравеопазване и защита на потребителите“, което ще съдържа 
писмото от комисията AGRI и ще настоява за скорошно предприемане на мерки, без 
да се изчаква приемането на директивата в близко бъдеще. 
Заседанието продължи в 11.25 ч. под председателството на Хрисула Палиадели 
(заместник-председател). 

5. Петиция 1268/2010, внесена от Кристобал Агуадо Ласа, с испанско гражданство, от 
името на сдружението на земеделските стопани във Валенсия „ASAJA“, относно 
фитосанитарните продукти, вредителите и болестите по растенията

Оратори: Кристобал Агуадо Ласа (вносител на петицията), Франческа Арена 
(Европейска комисия), Хари Арейс (Европейска комисия), Хосефа Андрес Бареа, 
Виктор Боштинару, Карлос Хосе Итургайс Ангуло

Решение: петицията остава отворена; Европейската комисията трябва да изпрати 
писмено становище до комисията, което ще бъде предоставено на вносителя на 
петицията.  
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6. Петиция 1236/2011, внесена от Майкъл Ролфи, с британско гражданство, 
подкрепена с 4 подписа, относно кипърското строително законодателство и 
неговото предполагаемо несъответствие с разпоредбите на ЕС за потребителите

Оратори: Майкъл Ролфи (вносител на петицията), Софи Риду (Европейска 
комисия), Греъм Уотсън 
Решение: петицията остава отворена; ще бъде изпратено писмо до Тони Борг, член 
на ЕК, за да бъде повдигнат въпроса пред кипърските органи; писмо до съответните 
кипърски органи (Министерство на вътрешните работи) ще бъде изпратено с искане 
за отговор относно: а) защо Министерството на вътрешните работи не е спазвало 
предприетите през 2005 г .  мерки по представения от вносителя на петицията 
случай; б) дали следва да бъде позована директивата за нелоялните търговски 
практики; в) факта, че на пръв поглед има доказателство за прикрито споразумение
между строителя и участващите политически групи, с цел лишаване на вносителя на 
петицията от права, заради неговото гражданство. 

7. Годишен доклад относно дейността на комисията по петиции през 2013 г.

Оратори: Ярослав Лешек Валенса, Виктор Боштинару, Хрисула Палиадели

Докладчикът Ярослав Лешек Валенса посочи в своето становище, че настоящият 
доклад е последният относно дейноста на комисията по петиции за този 
законодателен мандат и затова следва да обхване следните основни елементи: a)
преглед на дейноста на комисията през целия мандат, а не само през последната 
година, б) до каква степен комисията успя да откликне на нуждите на гражданите, 
най-вече с оглед на новите си правомощия (ЕГИ и натрупан опит), в) описание на 
сътрудничеството с Европейския омбудсман и националните органи. Следователно 
той ще съдържа следните глави: a) дейност през 2013 г., б) анализ и оценка на 
ефективността на комисията, като се наблегне на методите на работа и вътрешните 
правила на комисията, в) сътрудничество с Европейския омбудсман и възможността 
за постигането на ново междуинституционално споразумение. Хрисула Палиадели 
предложи в доклада също да се споменава за създаването на комисии по петиции в 
отделните държави членки. Заседанието беше закрито в 12.30 ч.

Б. Петиции, чието разглеждане трябва да бъде приключено въз основа на 
писмения отговор на Европейската комисия или на други получени документи

Разглеждането на следните петиции беше приключено: 1278/2011, 1196/2012, 
1234/2012, 1325/2012, 1593/2012, 1594/2012, 1615/2012, 1616/2012, 1732/2012

Петиции 1207/2012 и 1210/2012 ще бъдат премахнати от раздел Б в дневния ред и 
ще останат отворени.

1. Дата и място на следващото заседание
16 декември 2013 г., понеделник, 15.00–18.30 ч.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/POPIS 
NAZOČNIH/LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI 
ÍV/ REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 
PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/ Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Erminia Mazzoni, Carlos José Iturgaiz Angulo, Chrysoula Paliadeli, Willy Meyer

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Zastupnici/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/
Képviselõk/ Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Philippe Boulland, Peter Jahr,Jarosław Leszek Wałęsa, Rainer Wieland, Victor Boştinaru, Miguel Angel Martínez Martínez,Angelika 
Werthmann,Iñaki Irazabalbeitia Fernández,Tatjana Ždanoka,Giles Chichester,Nikolaos Salavrakos

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Zamjenici/Suppléants/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Marino Baldini, Vicente Miguel Garcés Ramón, Ryszard Czarnecki, Jaroslav Paška

187 (2)

193 (3)

Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Pablo Zalba Bidegain, Santiago Fisas Ayxela,Antolín Sánchez Presedo,Josefa 
Andrés Barea,Graham Watson

46 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Točka dnevnog reda/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/ Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de 
zi/Bod programu schôdze/ Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Promatrači/Observateurs/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Na poziv predsjednika/Sur 
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l'invitation du président/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq 
stedina taċ-'Chairman'/ Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia 
preşedintelui/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan
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