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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_PV(2014)01_20+21

ПРОТОКОЛ
Заседание от 20 януари 2014 г., 15.00—18.30 ч.,

и от 21 януари 2014 г., 9.00—12.30 ч.
БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 20 януари 2014 г., понеделник, в 15.15 ч., под 
председателството на Ерминия Мацони (председател).

1. Приемане на проекта на дневен ред
PETI_OJ\1015250

Проектът на дневен ред беше приет във вида, отразен в настоящия протокол.

2. Одобрение на протокола от заседанието от:

- 25-26 ноември 2013 г.
- 5 декември 2013 г.
Протоколите бяха одобрени.

3. Съобщения на председателя

Няма съобщения от председателя.

4. Разни въпроси

Няма.

5. Петиция 446/2007, внесена от Хари Шиндлър, с британско гражданство, 
относно правото на британските граждани, живеещи в чужбина, да гласуват 
на националните парламентарни избори

Шарлът Оливър представляваше вносителя на петицията. Тя раздаде писмо относно 
жалбата срещу решението на Европейски съд по правата на човека (Шиндлър срещу 
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Обединеното кралство, заявление № 19840/09). Жалбата, представена в това дело, е 
била отхвърлена. Г-жа Оливър обясни, че след заседанието, проведено с члена на 
Комисията Вивиан Рединг миналия септември, Комисията е потвърдила, че ще разгледа 
случая относно правото на британските граждани, живеещи в чужбина, да гласуват на 
националните парламентарни избори.

Тибор Ваши (ЕК, ГД „Правосъдие“) изтъкна, че Комисията е наясно с проблема. 
Организирането на национални избори е извън обхвата на правото на ЕС. Той 
информира присъстващите, че Комисията обсъжда този въпрос с държавите членки от 
2010 г., както и че през 2013 г., в рамките на Доклада за гражданството, ЕК е обявила, 
че ще направи предложение относно конструктивните начини, по които да се осигури 
на гражданите на ЕС, живеещи в чужбина, възможност да запазят правото си да 
гласуват на националните избори в тяхната страна на произход. Г-н Ваши приключи 
изложението си, като заяви, че ЕК ще представи предложенията си съвсем скоро — в 
началото на 2014 г.

Оратори: председателят

Решение: петицията ще остане отворена за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от ЕК относно нейното предстоящо съобщение, а комисията ще изпрати 
писмо до члена на Комисията Рединг, за да изкаже подкрепа си относно правото на 
гражданите на ЕС, живеещи в чужбина, да гласуват на националните избори в страната 
си на произход, както и за да насърчи Комисията да предприеме инициатива по този 
въпрос.

6. Петиция 1138/2012 , внесена от Василиос Антонопулос, с гръцко гражданство, 
от името на „Central and Northern Greek Coach Lines“ (Централни и северни 
гръцки автобусни линии), относно дерегулиране на автомобилния пътнически 
транспорт

Комисията, представлявана от Орестис Нико (ГД „Конкуренция“), обясни, че гръцкото 
правителство е предприело действия по отношение на либерализацията на 
автомобилния пътнически транспорт в Гърция и стратегия за отварянето на сектора 
съгласно правилата за държавна помощ и законодателството на ЕС относно 
възлагането на обществени поръчки за пътнически транспортни услуги, както и за 
приемане на необходимото законодателство. Що се отнася до серията от 
предполагаеми селективни предимства в полза на дружествата KTEL SA, Комисията 
може да информира вносителя на петицията, че вече е започнала да разглежда 
въпросите съгласно правилата за държавна помощ в следствие на жалба от сдружение 
на конкуренти. Комисията все още не е приключила оценката си и при нужда ще 
предприеме необходимите мерки.

Оратори: г-н Салавракос, председателят.

Решение: беше взето решение разглеждането на петицията да бъде приключено. 
Трябва да бъде изпратен отговор до вносителя на петицията.

7. Петиция 711/2012, внесена от Мариуш Миаско, с полско гражданство, от 
името на правната кантора „Kancelaria Prawne Viggen“, относно тълкуването 
на някои разпоредби на Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския 
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парламент и на Съвета за установяване на общи правила относно условията, 
които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен 
превозвач, и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета

Комисията, представлявана от Ева Пташинска (ГД „Мобилност и транспорт“), обясни, 
че вносителят на петицията не е съгласен с формулировката в приложение IV на 
Регламент (ЕО) № 1071/2009. Тя пооясни, че приложение IV съдържа списък с най-
сериозните нарушения, както и че тези нарушения са определени чрез позоваване на 
разпоредбите, установени в различни законодателни актове на ЕС в областта на 
транспорта, и следва да бъдат четени в контекста на тези правила. Това се отнася по-
специално до случаите на нарушения на законодателството в областта на времето за 
управление и периодите за почивка на водачите, споменати в точка 1 на същото 
приложение, които ясно се позовават на съответните определения от Регламент (ЕО) № 
561/2006.

Оратори: председателят.

Решение: беше взето решение разглеждането на петицията да бъде приключено. 
Трябва да бъде изпратен отговор до вносителя на петицията. 

8. Петиция 0021/2013, внесена от Джон Савидж, с британско гражданство, 
относно прекомерно високите разходи на парка за оползотворяване на 
отпадъци в Алертън

Хосе Х. Диас Дел Кастильо, представляващ Комисията (ГД „Околна среда“), 
информира, че петицията засяга околната среда, конкуренцията, държавната помощ и 
въпросите, свързани с обществени поръчки, както и че въпросният проект е във фаза 
планиране и все още не е издадено разрешение за строителство. Той каза, че 
Обединеното кралство рециклира 35% и изгаря 12% от общинските твърди битови 
отпадъци. Съобразно информацията, с която разполага ЕК, Обединеното кралство не 
притежава малък капацитет на изгаряне, какъвто е случаят за други държави членки. В 
заключение ЕК изтъкна, че с развитието си проектът най-вероятно ще бъде предмет на 
оценка на въздействието върху околната среда и на директиви относно емисиите от 
промишлеността.

Другият оратор, представляващ ЕК, Пауло Силва (ГД „Вътрешен пазар и услуги“), 
заяви, че в договора за проекта няма нарушения на правото на ЕС в областта на 
обществените поръчки , като обхвата на различните отпадъци, продължителността на 
договора и техническите решения.

Оратори: Петер Яр, Иняки Ирасабалбейтия Фернандес и председателят. Едуард 
Макмилан-Скот е информирал председателя, че се извинява за невъзможността си да 
присъства по време на обсъждането на тази точка.

Решение: беше взето решение разглеждането на петицията да бъде приключено. 
Трябва да бъде изпратен отговор до вносителя на петицията, позовавайки се на 
изявленията на ЕК.

9. Петиция 0768/2012, внесена от Ана Мартина Варела Вело, с испанско 
гражданство, относно планове за дейности за открит добив на злато в община 
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Кабана (Ла Коруня, Галисия)

Вносителят на петицията, Ана Мартина Варела Вело, представи петицията си относно 
плановете за добив на злато в Коркоесто, разположен в община Кабана (провинция Ла 
Коруня, Галисия). Вносителят на петицията е притеснен относно опустошителното 
въздействие на този проект върху околната среда, най-вече поради факта, че мината ще 
бъде разположена на едва 140 метра от реката и на няколко километра от планина, 
важна за птиците. Мината също така е в близост до зони от „Натура 2000“. Тя ще се 
намира и в прекалена близост до земеделски райони, до флора и фауна. В заключение 
вносителят на петицията предложи проектът да бъде отхвърлен.

Ана Миранда Пас, представляваща Франциско Гарсия Триго, изтъкна, че златната мина 
ще има много голямо въздействие върху околната среда, тъй като ще унищожи много 
хектари земя и риболовни съоръжения, както и ще провокира тежки здравословни 
проблеми поради употребата на цианид при техническите процеси. Осведомеността 
относно този проект нараства, започнало е провеждането на кампании и големи 
демонстрации от 15 000 — 20 000 души. Тя също така подчерта, че научните общности 
се противопоставят на проекта. В заключение тя насочи вниманието на ЕК към факта, 
че проектът не е само проблем на Галисия, но и на целия Европейски съюз.

Ноелия Валейо Педрегал от ГД „Околна среда“ на ЕК заяви, че ЕК е поискала 
информация от испанските органи и е получила отговори, включително и доклади от 
службите по околна среда и инфраструктура в Галисия, твърдящи, че проектът не е 
получил разрешение. Според официалната информация, предоставена от испанските 
органи, производствата за отхвърляне на проекта са започнали, а ако има нов проект, то 
той трябва да премине през всички отнасящи се процеси.

Оратори: Антолин Санчес Преседо изтъкна, че по принцип не е против златните мини, 
но това, което е от значение, е да се разгледа общностното право и как то бива 
приложено. Той отбеляза, че съгласно предоставената информация от ЕК, проектът в 
момента е отхвърлен. Въпреки това петициите ще останат отворени за разглеждане, 
докато не бъде получена окончателна информация.

Уили Мейер, заместник-председател, обяви, че както изглежда, проектът ще бъде 
отменен и това ще спести на района много голямо отрицателно въздействие върху 
околната среда и здравословни проблеми, породени например от употребата на цианид. 
Макар че беше съобщено, че проектът няма да има продължение, той предложи 
петициите да останат отворени за разглеждане, за да се гарантира, че решението на 
правителството на Галисия няма да се окаже временно.

Иняки Ирасабалбейтия Фернандес се съгласи с предните оратори и представи 
аргумента, че жизненият цикъл на мината ще бъде много ограничен, което означава, че 
всички недостатъци на отварянето на мината ще продължат дълго време. Членът 
предложи комисията да остави въпроса отворен, докато не бъде получено категорично 
и окончателно решение от Галисия.

Франсиско Хосе Милян Мон заяви, че испанските органи, и най-вече тези в Галисия, са 
напълно наясно с вредното въздействие на този проект, както и че е било обявено, че 
проектът няма да има продължение. Предвид факта, че екологичните, техническите и 
икономически изискванията не могат да бъдат спазени, проектът е отхвърлен. Тази 
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информация може също да бъде намерена в медиите в Галисия. Когато комисията 
получи окончателно решение, разглеждането на петицията може да бъде приключено.

Карлос Хосе Итургайс Ангуло, заместник-председател, изтъкна, че тъй като няма 
разрешение за този проект, няма и дело. Изявлението на ЕК е било пределно ясно. 
Петицията може да остане отворена, докато не бъде получено официално отхвърляне.

Миранда Пас също изрази мнението, че петицията следва да остане отворена. Според 
нея проектът не е получил разрешение, тъй като не е разполагал с достатъчно пари.

Решение: петицията ще остане отворена за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от ЕК относно нейното предстоящо съобщение.

Заседанието продължи в 16.12 ч. под председателството на Уили Мейер (заместник-
председател).

10. Петиция 0095/2012, внесена от Хулио Мартин де Еухенио Манглано, с 
испанско гражданство, от името на „Asociación Colectivo Espartal — Ecologistas 
en Acción de Valdemoro“, относно проект за станция за пречистване на 
отпадъчни води във Валдеморо и Симпосуелос (Mадрид), която според 
вносителя оказва въздействие върху мрежата „Натура 2000“ и нарушава 
директивите за местообитанията и за птиците

и
Петиция 0282/2012, внесена от Хавиер Карийо Кастаньо, с испанско 
гражданство, от името на „EQUO“, относно инфраструктура за преработване 
на отпадните води на Валдеморо и Симпосуелос (Мадрид), която оказва 
въздействие върху мрежата „Натура 2000“ и нарушава Директивата за ОВОС 
и директивите за местообитанията и за птиците

Висенте Гарсия де Паредес Перес де Севиля, вносител на петиция, заяви, че не са били 
проведени достатъчно оценки на въздействието върху околната среда и поради тази 
причина тези два проекта следва да бъдат отхвърлени. Тези райони са под защитата на 
няколко европейски директиви и спадат към „Натура 2000“. В заключение той изтъкна, 
че съществуват алтернативни местонахождения, както и че органите са наясно с тях. 
Според вносителя на петицията все още има време за промяна на проектите.

Хосе М. Рамос Флоридо заяви от името на ЕК, че е започнато разследване на тези 
проекти. Предвид факта, че пречиствателната станция за отпадните води ще се намира 
в близост до мрежата „Натура 2000“, трябва да бъде извършена оценка на 
въздействието върху околната среда. Други директиви също имат отношение по 
въпроса. Ораторът подчерта факта, че що се отнася до проекта за Валдеморо, е била 
извършена задължителна оценка на въздействието върху околната среда и в нея се 
посочва, че би могло да има възможност за въздействие върху околната среда в района. 
Що се отнася до другите проекти, испанските органи са обявили, че не е нужна оценка 
на въздействието върху околната среда. Тези проекти все още нямат развитие, не са 
предприети строителните дейности и те не са финансирани от ЕС.

Оратори: Иняки Ирасабалбейтия Фернандес помоли за повече информация относно 
алтернативните местоположения и разходите по тях.
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Хавиер Карийо Кастаньо, вносител на петиция, заяви, че тръбопроводите ще навредят 
на местообитанията и, че съществуват причини за провеждането на нова оценка на 
въздействието.

Уили Мейер отбеляза от името на своята партия, че никой не поставя под въпрос 
необходимостта от пречиствателна станция на отпадните води, но трябва да бъде 
намерен баланс с околната среда, а не да се строи на всяка цена. Ето защо според него 
трябва да се съсредоточим върху алтернативни варианти.

Решение: петицията ще остане отворена за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от ЕК. Комисията ще потърси информация относно алтернативните 
местонахождения.

11. Петиция 0838/2012, внесена от Василис Хаджиевангелу, с кипърско 
гражданство, относно твърдения за нарушаване на правата на човека в Кипър

Венсан Дьопен (ЕК, ГД „Правосъдие“) подчерта факта, че ЕК и Съюзът могат да 
предприемат действия единствено когато договорите предоставят правомощия. ЕК е 
разгледала петицията и не успява да намери връзка между нея и европейското право. 
Такава връзка не съществува, защото правото на собственост е предмет на 
националното право. Той заключи, че процесът не може да продължи.

Оратор: Заместник-председателят обяви, че този вид деликатни теми трябва да бъдат 
наблюдавани и точката трябва да остане отворена.

Решение: петицията ще остане отворена за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от ЕК. 

12. Петиция 1653/2010, внесена от Маркела Исеа-Циака, с кипърско гражданство, 
от името на „Сдружение на майките бежанки и разселените майки“, относно 
дискриминация спрямо деца на жени бежанци

Николаос- И. Илиопулос, от името на ГД „Правосъдие“ на ЕК, заяви, че Хартата на 
основните права е единствено приложима, когато прилага европейското право. Той 
отбеляза, че ЕК е водила обширна кореспонденция с вносителя на петицията, който 
също така е подал жалба до ЕК, чието разглеждане е било приключено от Комисията на 
по-късен етап. Причината е, че социалните помощи не попадат в обхвата на 
европейското право. ЕК е насочила жалбоподателя към Европейския съд за правата на 
човека.

Оратори: Ярослав Лешек Валенса попита дали петицията би могла да остане отворена, 
докато не бъде получен отговор от Европейския съд за правата на човека. Според 
заместник-председателя тази петиция, също както и предния въпрос, представлява 
деликатна тема.

Решение: петицията ще остане отворена за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от ЕК относно резултата от Европейския съд за правата на човека. 
Комисията ще отнесе този въпрос до комисията по правата на жените и равенството 
между половете за становище.
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от 17.30 ч. до 18.30 ч. (при закрити врата)

13. Заседание на координаторите

* * *

Вторник, 21 януари 2014 г.

Заседанието беше открито в 9.10 ч. под председателството на Ерминия Мацони 
(председател).

14. Съобщения на председателя относно решенията, взети от координаторите

1) Последващи действия относно петициите, свързани с имиграцията

Координаторите счетоха, че петициите относно имиграцията, по-специално 
свързани с Лампедуза, имат много голяма стойност и взеха решение да изпратят 
писмо до гръцкото правителство с искане за информация относно плановете на 
гръцкото председателство по този въпрос.

2) Искания за неотложни процедури 

Координаторите взеха решение да приемат исканията за неотложните процедури, 
свързани с петиции, за които са били предоставени резюмета и препоръки 
(1480/2013, 1481/2013, 1845/2013, 2727/2013, 2761/2013, 2843/2013). Относно 
всички останали петиции те достигнаха до заключението да използват писмени 
процедури (0971/2013, 1229/2013, 1283/2013, 1285/2013, 1609/2013, 1639/2013, 
1655/2013, 1673/2013, 1707/2013, 1833/2013, 1852/2013, 2287/2013, 2318/2013, 
2383/2013, 2473/2013, 2531/2013, 2539/2013, 2716/2013, 2813/2013). Поради тази 
причина координаторите ще получат списък с оставащите искания за петиции с 
временни препоръки относно допустимостта до четвъртък сутринта (23 януари 
2014 г.). Очаква се координаторите да дадат своя отговор възможно най-скоро. 

3) Искания за промяна на препоръките относно нови петиции

i) искането за промяна на статута на петицият (0655/2013) на допустима беше 
отхвърлено; 

ii) искането за промяна на статута на петициите (серии 725-825/2013, няколко 
искания, 0884/2013 и 0829/2013) на допустими беше отхвърлено. 

4) Спешна мисия до Таранто във връзка със ILVA

Координаторите потвърдиха предишното си решение да не предприемат нова 
мисия преди изборите. Въпреки това, въз основа на предложението на г-н Яр, 
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беше взето решение, че който и да е член на комисията по петиции може да 
посети Таранто и да докладва на комисията. 

5) Увреждания

Комисията по заетост и социални въпроси е водещата комисия по този въпрос. 
Комисията по петиции следва внимателно да следи развитието и да се подготви за 
предприемане на действия, ако това е необходимо. 

6) Публично изслушване на първата европейска гражданска инициатива

Комисията по околна среда, здравеопазване и безопасност на храните организира 
изслушване на тема „Право на вода“ в рамките на първата европейска гражданска 
инициатива. Комисията по петиции и две други комисии също ще участват в 
изслушването. Координаторите обсъдиха ролята на комисията по петиции и 
насърчиха членовете да участват активно в това събитие. Г-жа Мацони 
(председател) ще направи обръщение по време на откриването на изслушването. 
То ще се проведе на 17 февруари 2014 г., 15.00 ч., в зала JAN 4Q2.

7) Планиране на бъдещия дневен ред

Г-жа Белие поиска петициите, свързани с „Notre Dame des Landes“ (Нотр Дам де 
Ланд) (1342/2013 и 1645/2013), да бъдат включени в бъдещия дневен ред. 
Искането беше отхвърлено. 

8) Проекти на дневен ред

Проектът на дневен ред за февруари беше одобрен и ще бъде разпространен от 
секретариата.

9) Интернет портал — актуална информация относно текущото състояние

Членовете приветстваха прогреса, постигнат по разработването на новия интернет 
портал на комисията и пилотната фаза, която ще започне тази седмица. 
Председателят ще докладва на следващото заседание през февруари относно 
оценката на пилотната фаза и ще направи предложения за графика за пускане на 
портала. Членовете бяха приканени да участват в обученията, организирани от ГД 
„Иновации и техническо обслужване“ и ГД „Комуникации“ тази седмица, в сряда 
и четвъртък. Отделна информация ще бъде изпратена от секретариата. 

10) Разни въпроси

a) Актуална информация относно работните процедури на комисията 
(регистрирани петиции, резюмета, изпратени за превод, и резюмета, 
раздадени на членовете) 

Координаторите се запознаха с последната информация относно огромното 
увеличение на броя на петициите, регистрирани през 2013 г., в сравнение с 
2012 г. и 2011 г. През миналата година са били регистрирани 2 862 петиции, 
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което представлява увеличение от 45% в сравнение с 2012 г. и от 102% в 
сравнение с 2011 г. 

Беше отбелязано също така, че резюметата до серии 925/2013 с краен срок за 
приемане, обявен за 20 януари 2014 г., са били раздадени на членовете. 
Приблизително 10 000 петиции са били разгледани по време на мандата от 
2009 г. до 2014 г. 

Обобщение на разходите, използвани за вносителите на петиции, поканени, за 
да направят изказване по време на заседанията на комисията, ще бъде 
подготвено. 

б) Специален доклад на европейския омбудсман относно Frontex

Координаторите отбелязаха, че вследствие на решенията от заседанието на 16 
декември 2013 г., до Съвета на председателите на комисии е изпратено ново 
искане за изготвяне на специален доклад на европейския омбудсман относно 
Frontex . 

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

Ярослав Лешек Валенса, докладчик, обясни, че докладът не е единствено резюме на 
дейностите от миналата година, а представлява преглед на целия парламентарен 
мандат. Докладът е разделен на три части: а) резюме, б) нов хоризонт и в) методи на 
работа. Според него е много важно комисията да приеме нови вътрешни правила, като 
съответно Парламентът ще преразгледа Правилникът за дейността. В заключение 
докладчикът информира присъстващите, че докладчиците в сянка са се съгласили да 
работят единствено с английската версия на доклада, за да спестят време. Крайният 
срок за внасяне на измененията е 27 януари 2014 г., а приемането ще се състои по време 
на заседанието на 11 февруари 2014 г.

Оратори: Хайнц К. Бекер беше удовлетворен от доклада. Според него работата, 
извършена от комисията, изисква да се увеличи сътрудничеството с другите комисии. 
Той заяви, че ще внесе няколко изменения.

Иняки Ирасабалбейтия Фернандес изтъкна, че работата на един език не бива да се 
превръща в навик и този път трябва да бъде възприет като изключение. Той предложи 
доклада да включва и политически заключения, като голямото увеличение на 
петициите през последните години и силно ограничените ресурси на комисията за 
обработка на всички петиции. Според него порталът трябва да бъде стартиран скоро, 
преди края на мандата, с надеждата, че ще подпомогне работата. Нужна е също така 
повече гъвкавост при посещенията на комисията.

Хараламбос Ангуракис изрази съжалението си, че докладът е на разположение само на 
един език. От изключително значение за него е да се направи обобщят проблемите, 
които комисията е разгледала и да се състави списък, защото това може да даде 
известна представа относно мястото на ЕС. По този начин ще имаме възможност да си 
направим изводи относно различните области на политики на ЕС. Нашата комисия е в 
най-добрата позиция, за да представи коментари и предложения относно директивите и 
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тяхното прилагане. В заключение той изтъкна несъгласието си с точка 21 от доклада 
(Европейско гражданство).

Ярослав Лешек Валенса коментира предложенията, представени по време на 
разискването с цел подобряването на проектодоклада и приветства измененията. 

Председателят припомни, че има увеличение от 45% в броя на петициите, 
регистрирани през 2013 г., в сравнение с предходната година, както и че 10 000 
петиции са били подадени по време на парламентарния мандат от 2009 г. насам. 

Решение: крайният срок за внасяне на измененията е определен за 27 февруари 2014 г. 
Гласуването на доклада ще се състои по време на заседанието на 10 — 11 февруари 
2014 г. 

16. Доклад от проучвателното посещение в Гърция (17-20 септември 2013 г.)

Карлос Хосе Итургайс Ангуло, ръководител на делегацията, изтъкна, че делегацията е 
останала удовлетворена от посещенията на различните райони и срещите с голям брой 
органи и местно население. Докладът представя 11 препоръки относно националното 
събиране на отпадъци и местоположението на депата за отпадъци. Директивите на ЕС в 
областта на околната среда трябва да бъдат спазвани, а информирането на общността 
относно плановете трябва да става по един подробен и достъпен за гражданите начин, 
за да могат те в последствие да направят своята оценка. Той също така заяви, че ЕК 
трябва да преразгледа политиката си относно публичното финансиране и да следи 
внимателно как това финансиране бива използвано. Измененията по доклада могат да 
бъдат гласувани по време на следващото заседание. 

Йоанис Куниниотис (ЕК, ГД „Околна среда“) заяви, че ЕК ще вземе под внимание 
препоръките. Той подчерта факта, че гръцкият Държавен съвет вече много пъти е 
обсъждал трите петиции относно Граматико, както и че решенията са били за 
продължението на проекта. ЕК ще следи проекта, но на този етап не вижда нарушение 
на европейското законодателство. Няколко проблема, но също така и подобрения, са 
били отчетени във връзка с депата за отпадъци в Карвунари. Комисията очаква 
допълнителна информация, за да изготви по-подробен анализ. Относно другите 
петиции ЕК е заявила, че протичат внимателни проверки.

Председателят поиска Комисията да коментира доклада, а не само собствените си 
действия.

Оратори: Николаос Хундис заяви, че работата трябва да бъде извършвана по един по-
систематичен начин, което означава да бъдат предприети адекватни мерки, за да се 
прекратят определени проекти, особено когато има загуба на пари или когато 
необходимите проучвания не са проведени. Според него заключенията от доклада са 
правилни, но комисията трябва да бъде по-конкретна в различните случаи, които 
разглежда, тъй като гражданите очакват по-конкретни усилия за промяна. 

Хараламбос Ангуракис отбеляза, че в наши дни съществува и проблем със смога, 
причинен от изгарянето на дърва, което създава сериозни здравословни проблеми. 
Според него мисията е била много полезна, но въпреки всички усилия делегацията се е 
запознала единствено с част от проблемите. Трудностите, свързани с околната среда, са 
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толкова големи, че трябва да обсъждаме и наказанието на определени органи, служби и 
организации, когато те не са приложили това, което е било необходимо. Той също така 
заяви, че комисията следва да бъде по-конкретна в този доклад.

Николаос Салавракос подчерта, че няма съмнение относно съществуването на много 
проблеми, свързани със замърсяването и отпадъците в Гърция. Въпреки това въпросът 
е колко далеч може да стигне комисията от правна гледна точка предвид това, че 
отпадъците са обвързани с принципа на субсидиарност. Той предложи точки 6, 7 и 8 от 
доклада да бъдат изготвени по един по-ясен и по-конкретен начин, за да бъде отдадено 
по-голямо значение на управлението на отпадъци. 

Збигнев Залевски изтъкна, че тези разисквания трябва да протичат по време на фазата 
на планиране, за да може и двете страни да са наясно с ползите и последствията от 
проектите.

Марино Балдини пожела да подчертае значението на компетентния ръководител на 
делегацията за установяване на факти, както и факта, че в този случай гръцките членове 
са участвали активно. Според него това посещение може да бъде пример за това, как 
този тип дейност следва да бъде провеждана.

Вносителят на петиция Кириакос Гикас призовава за прекратяването на всички 
престъпления спрямо околната среда, случващи се в Гърция. Всички тези видове 
проекти следва да бъдат внимателно разглеждани спрямо законодателството в областта 
на околната среда и да се вземат под внимание правилни действия за рециклиране. 

Карлос Хосе Итургайс Ангуло приключи разискването като изтъкна, че ще бъдат 
прибавени коментари към окончателния доклад и че обсъждането показва значимостта 
на посещението. По думите му използването на санкции не е възможно и не е част от 
правомощията ни, а и гражданите ще бъдат по-щастливи, ако предлагаме решения, а не 
наказания. Той помоли членовете да предложат изменения на точки 6, 7 и 8. 

Решение: приемането на доклада ще се състои по време на заседанието през февруари. 

Заседанието продължи в 10.30 ч. под председателството на Уили Мейер (заместник-
председател). 

17. Доклад за гражданството на ЕС за 2013 г. Граждани на ЕС: вашите права, 
вашето бъдеще

Николаос Салавракос, докладчик, обяви, че е в очакване на коментари и забележки към 
доклада си. 

Натали Стокуел (ЕК, ГД „Правосъдие“) подчерта факта, че е бил постигнат голям 
напредък от 2010 г насам. Списъкът с постижения може да бъде открит в интернет.

Оратори: Хайнц К. Бекер предложи 25-те приложени мерки, споменати от ЕК, да бъдат 
включени в доклада. Европейското гражданство следва да бъде възприемано като 
важно постижение, но въпроси като хармонизирането на пенсионните права или 
отношението към гражданите на трети страни не са въпроси, които се отнасят към този 
доклад.
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Николаос Хундис изрази съгласието си с компромисните изменения 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Той 
е против две други изменения. 

Татяна Жданока изказа мнение, че европейското гражданство следва да бъде ценено 
повече и да бъде предоставяно на тези хора, които притежават например латвийски или 
естонски паспорт, но не се считат за граждани в други държави членки и нямат пълни 
права, включително и право на глас.

Виктор Боштинару отбеляза. че трябва да се съсредоточим върху правата на 
гражданите на глас и на кандидатура на изборите, тъй като това представлява основен 
проблем. Този въпрос следва да бъде разгледан заедно с докладчика и като резултат да 
бъде изготвено ясно изявление, на което Комисията да отговори. 

Николаос Салавракос заяви, че можем да разгледаме основните принципи в този 
доклад, без да навлизаме прекалено в сферата на субсидиарността.

Решение: гласуването на доклада ще се състои по време на заседанието през февруари. 

18. Петиция 1175/2012, внесена от Таня Джаксън, с британско гражданство, 
относно планираното изграждане на два ядрени реактора в Хинкли пойнт, 
Обединеното кралство

Сантиаго Мартинес Иглесиас (ЕК, ГД „Енергетика“) изтъкна, че Комисията вярва, че 
настоящата система за радиационна защита взема предвид възрастта и обусловеността 
от гледна точка на пола на радиационните рискове и осигурява подходяща защита 
срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение, както за жени и 
мъже, така и за бебета и деца. В становището си, прието през юли 2012 г., в 
съответствие с член 41 от Договора за Евратом, Комисията изрази мнението, че 
планираната инвестиция в изграждането на два ядрени реактора в Хинкли пойнт 
изпълнява целите на Договора за Евратом. Той подчерта, че отговорността да се 
гарантира и следи за това, дали плановете за ядрените централи притежават достатъчно 
ниво на сигурност и безопасност, е национална, както и че се вземат предвид тестовете 
за риска, въведени след аварията във Фукушима. 

Оратори: Кийт Тейлър изтъкна, че ЕК не е стигнала далеч в разследванията и 
проверките, най-вече защото съществува голям риск радиационните сигнали да са 
вредни за жените. Той помоли за допълнителна обосновка по този въпрос.

Решение: петицията ще остане отворена за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от ЕК.

19. Петиция 413/2012, внесена от Петър Троянски, с българско гражданство, от 
името на Асоциация на свободното слово „Анна Политковская“, относно 
предполагаеми нередности, свързани с ядрените централи в България

Сантиаго Мартинес Иглесиас (ЕК, ГД „Енергетика“) обяви, че България е тази, която 
трябва да реши дали да построи или не нова ядрена централа на своята територия. Във 
всички случаи това трябва да е в съответствие със законодателството на ЕС и Евратом. 
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Всеки инвестиционен проект трябва да бъде обявен съгласно член 41. В този случай 
Комисията е изразила мнение през 2008 г., че всички аспекти на инвестициите са в 
съответствие с целите на Договора за Евратом. Що се отнася до проучването на 
предполагаемо „свръхпроизводство“ на електроенергия от съществуващата ядрена 
централа „Козлодуй“ и бъдещата Белене, Комисията не може да направи коментар, тъй 
като тази компетентност е в правомощията на националните органи. Той също така 
подчерта, че относно исканията на вносителя на петицията за наказателни присъди 
Комисията не може да направи коментар, тъй като наказателното право е изключително 
правомощие на държавите членки.

Оратори: Иняки Ирасабалбейтия Фернандес заяви, че Комисията е права относно 
правомощията си спрямо този въпрос и, че документите, изготвени от българските 
органи явно отговарят на стандартите на ЕС. Той още веднъж пожела да изтъкне, че е 
против употребата на ядрена енергия.

Решение: петицията ще остане отворена за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от ЕК.

20. Петиция 1666/2013, внесена от П.Т., с румънско гражданство, от името на 
Асоциация „Save Damaroaia and Bucurestii Noi Neighbourhoods“, относно 
предполагаеми нарушения на европейското законодателство по отношение на 
изграждането на голям брой сгради в историческата част „Parcelarea 
Bazilescu“ (Букурещ, Румъния)

П.Т., вносител на петицията и председател на асоциацията, от името на която е внесена 
петицията, изтъкна, че съществуват големи строителни проекти, състоящи се от повече 
от 200 сгради и протичащи в два района в Букурещ, включително и район на 
исторически паметници. Поради влияние от страна на определени заинтересовани 
групи, органите в Букурещ нарушават устройствените разпоредби. Извършва се 
строителство, без да се оставя зелено пространство в заобикалящите зони, и като се 
пренебрегва и изграждането на места за паркиране. Той помоли Европа да защити
Румъния. 

Даниела-Валерия Андрей, представляваща ГД „Околна среда“ на ЕК, обясни, че 
петицията е съвсем скорошна и в момента Комисията провежда разследване, както и че 
ще бъде предоставен писмен отговор съгласно правилата.

Оратори: Виктор Боштинару отбеляза, че този проект е събитие, типично за Букурещ. 
Този район в Букурещ винаги е бил зелен, дори и по време на комунистическия период, 
и представлява най-голямото зелено пространство в града. С развитието на проекта 
замърсяването се увеличава. Той също така подчерта, че районът е под специална 
закрила от строеж на високи сгради и притежава исторически характер. Дори 
изискванията за безопасност при земетресение не са били спазени. Градът Букурещ е 
предприел много либерален подход при този проект, а от гледна точка на 
строителството Букурещ е с най-висок риск в Румъния. Ораторът счита, че в проекта е 
въвлечено и изпиране на пари. Следва да бъде изпратено ясно съобщение до румънския 
парламент, до Сената, както и до органите на град Букурещ и румънския омбудсман.

Решение: петицията ще остане отворена за разглеждане. Беше взето решение да се 
помоли Европейската комисията да даде отговора си възможно най-бързо, да се 
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изпрати петицията до комисията по петиции на румънския парламент, до Сената и до 
румънския омбудсман.

21. Петиция 359/2012, внесена от Мария Елена Солис Янес, с испанско 
гражданство, относно разрешението за търсене на нефт във Фуертевентура и 
Лансароте (Канарски острови), за което се твърди, че е в нарушение на 
Директивата относно оценката на въздействието върху околната среда и 
Директивата за местообитанията

и
Петиция 559/2012, внесена от Педро Ернандес Камачо, с испанско 
гражданство, подкрепена от 164 подписа, относно разрешението за търсене на 
нефт във Фуертевентура и Лансароте (Канарски острови), за което се твърди, 
че е в нарушение на Директивата относно оценката на въздействието върху 
околната среда и Директивата за местообитанията

и
Петиция 683/2012, внесена от Maрия дел Кармен Кабрера Гонзалес, с испанско 
гражданство, относно разрешението за търсене на нефт във Фуертевентура и 
Лансароте (Канарски острови), за което се твърди, че е в нарушение на 
Рамковата директива за водите

и
Петиция 1826/2012, внесена от Даниел Перес Крус, с испанско гражданство, 
относно разрешаването на търсене на нефт във Фуертевентура и Лансароте 
(Канарски острови)

и
Петиция 801/2013, внесена от Мария Мерседес Гомес Санде, с испанско 
гражданство, относно разрешението за търсене на нефт във Фуертевентура и 
Лансароте (Канарски острови)

Педро Ернандес Камачо, вносител на петицията, обясни, че петте петиции са свързани 
с въпроса за околната среда и енергетиката в контекста на търсенето на нефт във 
Фуертевентура и Лансароте (Канарски острови). Той отбеляза, че испанското 
правителство е дало разрешение за операции по сондиране в дълбоки води в района, 
обхващащ 6 000 кв. км. Всяка година повече от 12 милиона туристи посещават 
Канарските острови. Тези проекти подлагат на риск националните активи на островите 
за сметка на печалбата на частна нефтена компания. Директивата относно сондирането 
в дълбоки води не е била спазена и не са били разгледани алтернативи. Сондирането 
може също така да причини сеизмични рискове. Въпреки че ЕК е напълно наясно с 
всичко това, е игнорирала тези проекти и не е предприела действия. 

Представено е видео. Оратори: Ричард Стайнър, Мариса Техедор и Хорст Ликенс. 
Речта на г-н Уилсън е представена в писмена форма. 

Maрия дел Кармен Кабрера Гонзалес, вносител на петицията, подчерта факта, че 
морската вода е единственият източник на питейна вода на Канарските острови, тъй 
като там няма реки, езера или достатъчно количество валежи. Водата е общо благо, а не 
възможност за бизнес печалба. Тя също изтъкна, че вносителите на петиции се борят и 
за бъдещите поколения, а случващото се е недопустимо за 21-ви век.
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Доминго Монтанес Монтанес, вносител на петиция, наблегна на рисковете от разлив, 
причинен от сондирането в дълбоки води. Зависимостта на Канарските острови от 
инсталации за обезсоляване за получаване на цялата прясна вода ги прави особено 
уязвими в случай на нефтен разлив. Очевидно щетите биха имали много вредни 
последици, а гаранция, че това няма да се случи, не съществува. 

Мария Мерседес Гомес Санде, вносител на петиция, попита какъв е смисълът на всички 
европейски регламенти, като например Конвенцията за ландшафта, ако тези изисквания 
не бъдат спазвани на национално равнище. Няма участие на граждани в този проект. 
Правилата за ландшафтно планиране са нарушени, а устойчивите изисквания за 
Канарските острови и туризма не се вземат под внимание. 

Даниел Фернандес Гомес (ЕК, ГД „Околна среда“) заяви, че прилагането и спазването 
на законодателството на ЕС е част от сферата на компетентност на националните 
органи, както и че това ще помогне, за да бъдат избегнати рисковете от такъв вид 
дейност. ЕК е поискала информация от испанските органи, които са отвърнали, че 
проектите за търсене на нефт са преминали оценка на въздействието върху околната 
среда, заедно с преките и непреките последици, които този проект би имал върху 
околната среда. Преди компетентните органи да са издали окончателно разрешение за 
проектите, ЕК не може да прецени дали оценката на въздействието върху околната 
среда е било нарушено или не. Веднъж щом проектите са получили разрешение, ЕК ще 
следи много внимателно за спазването на всички изисквания на законодателството на 
ЕС.

Оратори: Хуан Фернандо Лопес Агилар заяви, че делегацията на испанските 
социалисти подкрепя напълно вносителите на петициите. Съществуват много 
съмнения, че законодателството на ЕС в областта на околната среда не е било спазено. 
Устойчивият туризъм представлява гръбнака на Канарските острови, а между него и 
проекта съществува противоречие. Директивите за частните и публичните инвестиции, 
за флората и фауната, както и за териториите, спадащи под защитата на „Натура 2000“, 
също повдигат съмнения. Освен това съществува липса на конкуренция, защото всички 
проекти се възлагат на едно единствено дружество. Той призова проекта да бъде 
прекратен. 

Виктор Боштинару припомни за петролната катастрофа в Мексиканския залив, както и 
за нейното огромно въздействие, и подчерта, че ЕК следва да вземе под внимание 
поуките от тази трагедия. Според него оценка на околната среда е била направена 
изключително за този проект. Понастоящем се водят преговори за изменения на 
директивата, която се стреми към прозрачност, обективност и предотвратяване на 
конфликти на интереси в случаи, подобни на този проект. Той припомни, че местните 
органи и хората се противопоставят на проекта, че не е протекла консултация със 
заинтересованите страни и не са били търсени алтернативни източници. 

Габриел Мато Адровер изтъкна, че ЕК не е открила никакви нарушения на 
законодателството. Според него е имало много публични консултации относно 
проекта, например всички видове институции, местни органи, неправителствени 
организации, рибари и дори Клубът на зелените велосипедисти са били консултирани, 
което е довело до консултацията на хиляди хора. 

Раул Ромева и Руеда заяви, че надлежно консултиране не е било проведено, а 
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становищата на хората са били отхвърлени. Проектът е в противоречие с модела за 
възобновяема, чиста енергия. Той също така подчерта, че въздействието върху 
околната среда е сериозно и необратимо.

Висенте Мигел Гарсес Рамон заяви, че ЕС е задължен да следи положението на 
територията на ЕС, както и че трябва да се вземе под внимание, че местните органи са 
против този проект. Той поиска Комисията да е по-агресивна и да настоява за цялата 
информация, която все още не притежава. Следва също така да настояваме испанското 
правителство да гарантира, че местното население няма да бъде изправено пред вреди 
върху средствата им за препитание и туризма. Комисията следва да изисква от ЕК да 
задълбочи разследването си.

Според Иняки Ирасабалбейтия Фернандес този проект надхвърля проблема за 
директивите, тъй като тук става въпрос за основни права на човека. Въпросът в този 
случай е свързан с питейната вода, защото съществува опасност и ние трябва да 
защитим правото на жителите на островите на питейна вода. Сондирането за нефт във 
крайбрежните води на Канарските острови противоречи на този принцип.

Уили Мейер, заместник-председател, изтъкна, че е изключително изненадан от факта, 
че се е наложило гражданското общество да настоява пред комисията да се прилагат 
принципите на предохранителни действия за такъв проект, а това не е сторила 
Европейската комисия, чиито отговори на регистрираните жалби са противоречиви. 
Той изрази загрижеността си относно факта, че според доказателствата на експерт 
Ричард Щайнер, който е извършил преглед на ОВОС, представена от „Repsol“, част от 
кладенците на Канарските острови са по-дълбоки от този, причинил разлива в 
Мексиканския залив, както и че подобен проект не би бил приет от органите на 
Съединените щати предвид опита им от това бедствие. Той също изтъкна изявлението 
на Щайнер, в което се споменава, че разливът на петрол в случай на инцидент би бил 
много по-голям от този, който се твърди в ОВОС. 

Устният превод приключи в 12.46 ч. Заседанието продължи единствено на испански 
език. 

Решение: петицията ще остане отворена за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от ЕК.

* * *

22. Петиции по точка Б

Разглеждането на следните петиции ще бъде приключено: 1386/2011, 0079/2012, 
0109/2012, 0244/2012, 0637/2012, 1814/2012, 0353/2012, 0570/2012, 0594/2012, 
1038/2012, 1041/2012, 1450/2012, 1657/2012, 1704/2012, 1773/2012, 1778/2012, 
1798/2012, 1799/2012, 1802/2012, 1812/2012, 1877/2012, 1905/2012, 1939/2012, 
0034/2013, 0042/2013.

Следните петиции ще бъдат преместени от раздел „Б“ и ще останат отворени: 
0181/2011, 0134/2012, 1321/2012 и 1555/2012.
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23. Дата и място на следващото заседание
 10 февруари 2014 г., 15.00—18.30 ч.
 11 февруари 2014 г., 9.00—12.30 ч.

Заместник-председателят закри заседанието в 12.57 ч.

Приложения:

Списък с петициите, обявени за допустими след последното заседание на 16 декември 
2013 г.
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Biuras/Elnökség/ Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Erminia Mazzoni (1/2), Willy Meyer (1/2), Carlos José Iturgaiz Angulo (1/2)

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

Heinz K. Becker (2), Victor Boştinaru (2), Nikolaos Chountis (2), Iñaki Irazabalbeitia Fernández (1/2), Peter Jahr (1/2), Judith A.
Merkies (1), Nikolaos Salavrakos (1/2), Jarosław Leszek Wałęsa (1/2), Angelika Werthmann (1/2), Zbigniew Zaleski (2), Tatjana
Ždanoka (2)
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