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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_PV(2009)10-01

ПРОТОКОЛ
Заседание от 1 октомври 2009 г., 10,15–12,35 ч. и 15,10–17,15 ч.

БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 1 октомври 2009 г., четвъртък, в 10,15 ч. под 
председателството на Erminia Mazzoni (председател).

1. Приемане на проекта на дневен ред (PE 428.285)

2. Одобрение на протокола от заседанието от 1–2 септември 2009 г. (PE 428.150): 
Протоколът беше одобрен с поправка на страница седем, първи параграф, шести 
ред, където думите Мадрид и се заличават по искане на Pascale Gruny, член на ЕП.

Изказаха се: Pascale Gruny, член на ЕП, и председателят.

3. Разглеждане на измененията и гласуване на проектодоклад относно годишния 
доклад за дейностите на Европейския омбудсман през 2008 г. (2009/2088 (INI)) 
Докладчик: Chrysoula Paliadeli (S&D)

Докладчикът представи проектодоклада, като подчерта значението на 
Европейския омбудсман за цялостното функциониране на институциите на ЕС. 
Тя насърчи всички европейски институции и по-специално Европейската 
комисия, да си сътрудничат с Омбудсмана и да предприемат подходящи мерки 
за изпълнение на достигнатите от него заключения след проведените 
разследвания. Докладчикът благодари на членовете на ЕП за техния принос 
посредством предложенията за изменения и на г-жа Karen Chioti, от 
секретариата, за нейната помощ при изготвянето на доклада.
Изказаха се: Chrysoula Paliadeli, Pascale Gruny и председателят. 
Решение: измененият доклад беше приет с 19 гласа „за“ и 1 „въздържал се“.
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4. Приемане на проектостановище на комисията по бюджети относно проект за 
общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 г. – Раздел VIII –
Европейски омбудсман – Докладчик : AUKEN (Greens/ALE) 

Изказаха се: председателят.
Решение: становището беше прието с 19 гласа „за“ и 2 „въздържали се“.

5. Председателят съобщи, както следва:

 След гласуването на доклада на Paliadeli и становището на Auken комисията ще 
насочи вниманието си върху прилагането на Директивата за местообитанията
въз основа на общо представяне на външното проучване от представителя на 
авторите – Nicolas de Sadeleer. Проучването беше изпратено на всички членове 
от тематичния отдел, който отговаря за неговото публикуване. За участие в 
обсъждането бяха поканени членове на комисията по околна среда, обществено 
здраве и безопасност на храните.

 Комисията ще продължи да разглежда редица конкретни петиции, свързани с 
прилагането на Директивата за местообитанията в няколко държави-членки на 
ЕС.

 Вносителите на петициите посочиха, че ще присъстват за следните точки от 
дневния ред:

- точка 12: г-н Jean-Marie Salomon, представящ петиции 37/2005 и
613/2009;

- точка 13: г-н David Cholon (Président du Syndicat des Paludiers) и г-н
Jean-Paul Declerq (Président de l'Association „Vert Pays Blanc et Noir“)
относно петиция 551/2008;

- точка 19: г-н Billy Leonard от Северна Ирландия относно петиция 
650/2008 относно депата за отпадъци в графство Дери;

- точка 21: г-н Vinczay Tibor, кмет на Szentgotthqard, Унгария, относно 
петиция 1885/2008 относно инсталация за изгаряне на отпадъци; г-н
Tibor Peto, представител на Министерството на външните работи на 
Унгария, също ще присъства.

 Точка 15: петиция 169/2007, вносителят на петицията г-н Marc de Schower
съобщи, че въпреки че не може да присъства, той си запазва правото на 
коментар на по-късен етап: той ще наблюдава заседанието по Интернет.

 Заместник-председател Agnès Hankiss ще председателства следобедното 
заседание.

 Дневният ред на следобедното заседание ще започне с обсъждането на работен 
документ, представен от Diana Wallis относно програмата от Стокхолм. По тази 
точка комисията по петиции бе асоциирана с отговорните комисии (JURI, LIBE 
& AFCO). Работният документ очертава работата на комисията по петиции, 
свързана с въпросите, обхванати от програмата от Стокхолм. Тя може да бъде 
призована да представи конкретни изменения на проекторезолюцията, която ще 
бъде изготвена от отговорните комисии.

 Председателят изтъкна, че преди седмица на всички групи е изпратен списък на 
петициите, които отново ще бъдат открити за разглеждане или чието 
разглеждане ще бъде приключено въз основа на представените основания. Ако 
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до края на заседанието членовете нямат забележки по списъка, той ще се счита 
за приет. Тя изтъкна, че петиция 734/2008 ще остане открита за разглеждане.

6. Съобщения на председателя относно решенията на координаторите:

 управление на процеса на внасяне и разглеждане на петиции: на този етап 
нямаше коментари; ще се проведе допълнителна размяна на мнения, ако е 
необходимо, на по-късен етап въз основа на действащите насоки;

 назначаване на докладчици/докладчици по становище съгласно системата 
d'Hondt или точкова система или без точкова система: въпреки че е ценен 
инструмент в цялостната дейност на Европейския парламент, системата d'Hondt 
не би отговаряла напълно на спецификата на комисията по петиции; 
следователно тя следва да се прилага в по-гъвкав формат, който ще гарантира 
справедливо разпределение на докладите и становищата между политическите 
групи;

 комисията по петиции ще изготви становище по доклада по собствена 
инициатива относно спиране на загубата на биологично разнообразие до 
2010 г., за който комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност 
на храните поиска одобрение – групата на S&D ще назначи член на ЕП, 
отговорен за изготвяне на становището;

 комисията по петиции ще изготви също така становище по 26-ия годишен 
доклад относно наблюдението на прилагането на правото на Общността от 
комисията по правни въпроси: Групата на PPE ще назначи член на ЕП, 
отговорен за изготвянето на становището;

 сезиране от пленарна зала — петиция 486/2008: по време на пленарното 
заседание през септември 2009 г. г-жа Arlene McCarthy, член на ЕП, се намеси от 
името на вносителя на петицията, г-н Michael Schields, един от нейните 
избиратели; тя апелира към комисията по петиции да се намеси пред 
българските органи незабавно да преразгледат доказателствата, тъй като 
британският министър на правосъдието е амнистирал вносителя на петицията. 
Комисията по петиции ще се свърже с българските органи;

 последващи действия по доклада на Auken, приет през март 2009 г.: 
обсъждането беше отложено, тъй като г-жа Margrete Auken не присъстваше;

 изслушвания на номинираните за членове на Европейската комисия: 
трябваше да се изпрати писмо до Съвета на председателите на комисии, за да се 
заяви желанието на комисията по петиции да участва в изслушванията на 
бъдещите членове на Европейската комисия в светлината на намерението на 
председателя на Европейската комисия Jose Manuel Barroso да назначи член на 
ЕК, отговарящ за основните права и правосъдието, и друг, отговарящ за 
гражданите;

 процедурата за избор на Европейски омбудсман: както и в миналото, ще бъде 
създаден специален уебсайт, за да бъде изборната процедура максимално 
прозрачна за членовете на ЕП и общественото мнение; на 19 октомври 2009 г. в 
Страсбург ще се проведе извънредно заседание на комисията, за да се произнесе 
относно допустимостта на кандидатите. Заседанието ще се състои при закрити 
врата;

 разни: председателят ще настоява пред румънското правителство да получи 
коментарите му относно строителството на обект, разположен близо да 
катедралата „Св. Йосиф“ в Букурещ (петиции 67/2007 и 149/2007); не е получен 
отговор на писмо, адресирано от бившия председател на Европейския парламент 
Hans-Gert Pöttering до румънския министър-председател.
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7. Петиция 251/2007, внесена от Marin Galea (с малтийско гражданство), от името 
на Din L-Art Helwa, подкрепена от над 10 000 подписа, относно закрилата на 
местността Ta' Cenc (Гозо, Малта)

Петиция 496/2006, внесена от г-н T. Turvey, вероятно с британско 
гражданство, относно подадена жалба пред електроенергийната „Sevillana-
Endesa“ във връзка с Директива 2003/54/ЕО относно общите правила за 
вътрешния пазар на електроенергия

Изказаха се: Isabel Lourenco de Faria (представител на Европейската комисия), 
Simon Busuttil, John Attard-Montalto и председателят. 
Решение: петицията остава открита за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Европейската комисия и се включва повторно в графика за 
обсъждане на следващото заседание на комисията непосредствено след срещата 
между Европейската комисия и малтийските органи, предвидена за средата на 
октомври 2009 г.

8. Представяне на проучването относно „Национално законодателство и 
практики, свързани с изпълнението на Директива 92/43/EИО на Съвета от 21 
май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и 
фауна и по-специално на член 6 от нея“

Експертът, г-н Nicolas de Sadeleer, подчерта основните констатации на 
проучването, настоявайки:

 че е неотложно всички държави-членки да приключат процеса на определяне на 
териториите и задължителните мерки за управление за всяка територия;

 че е необходимо държавите-членки да приемат законодателство, предвиждащо 
конкретни гаранции за независимостта на подходящата оценка на въздействието 
(ПОВ), за да се избегнат субективните оценки (той подчерта необходимостта от 
научно качество на ПОВ; значението на отчитането на всички преки и косвени 
въздействия, в т. ч. краткосрочни и дългосрочни, както и кумулативни и 
синергийни въздействия, анализирайки възможните алтернативи и ако е 
необходимо, мерки за компенсиране и ограничаване, които имат за цел 
намаляване на отрицателните въздействия на даден проект върху съответната 
територия);

 Комисията следва да изготви нови насоки за държавите-членки относно 
действителното съдържание на ПОВ;

 процесът на вземане на решения следва да бъде максимално прозрачен и да 
включва публични консултации, организирани на възможно най-ранен етап, за 
предпочитане по време на проучването (компетентните органи следва да дават 
конкретни разяснения, когато се счита, че не е възможна алтернативна 
възможност, обяснявайки факторите, довели до тяхното решение);

 националните органи следва да търсят мнението на Комисията, когато обект от
Натура 2000 приютява приоритетни местообитания или видове;

 Европейската комисия следва да бъде по-проактивна при завеждане на дела за 
нарушения срещу държавите-членки, които не спазват Директивата за 
местообитанията.
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Членовете, както и представителят на Европейската комисия, приветстваха 
проучването и неговите препоръки; те подчертаха, че бъдещата работа 
трябва да бъде насочена по-скоро към мерки, които имат за цел по-добро 
прилагане на Директивата за местообитанията, а не нейното 
преразглеждане.

Изказаха се: Nicolas de Sadeleer (експерт), Carlos José Iturgaiz Angulo 
(председателстващ вместо председателя от 11,05 до 11,25 ч.), François Kremer 
(представител на Европейската комисия), Sandrine Bélier, Peter Jahr, Chrysoula 
Paliadeli (председателстващ вместо председателя от 11,25 до 11,30 ч.), Margrete 
Auken, Bairbre de Brún, Victor Boştinaru и председателят.

9. Петиция 543/2008, внесена от Carlos Rios Torres, с испанско гражданство, от 
името на екологично сдружение „Fauna de Cubelles“, подкрепена от 2 720 
подписа, в знак на протест срещу построяването на мост над естуара на река 
Foix, който представлява част от защитена зона от Натура 2000

Изказаха се: Isabel Lourenco de Faria (представител на Европейската комисия) и 
председателят.
Решение: разглеждането на петицията се приключва въз основа на отговора на 
Европейската комисия.

10. Петиция 37/2005, внесена от Laurence de la Martinière, с френско гражданство, 
от името на сдружението A.D.I.P.H.C.M., относно изграждането на основен 
автомагистрален обходен път около град Орлеан

Петиция 613/2009, внесена от Jean-Marie Salomon, с френско гражданство, от 
името на 'MARDIËVAL’, относно недопустимото използване на разпоредбите 
за публично-частните партньорства при изграждането на моста Mardië bridge 
(Loiret)

Изказаха се: Jean-Marie Salomon (вносител на петиция), David Grimeaud и
Christian Servenay (представители на Европейската комисия) и председателят.
Решение: препотвърждаване на възражението срещу предложения мост Mardië; 
петицията остава открита за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Европейската комисия; да се изпрати писмо до Министерството
на околната среда на Франция.

11. Петиция 551/2008, внесена от Olivier Pereon, с френско гражданство, от името 
на профсъюза на работещите в солниците, относно предполагаеми нарушения 
на Директива 92/43/ЕИО във връзка с издаването на разрешително за строеж в 
съседство със защитената зона НАТУРА 2000 в Guérande

Изказаха се: Jean- Paul Declercq (от името на вносителя на петицията), David 
Grimeaud и Joseph van der Stegen (представители на Европейската комисия), 
Sandrine Bélier, Pascale Gruny и председателят. 
Решение: петицията остава открита за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Европейската комисия; да се изпрати писмо до новия кмет на 
Guérande и до Министерството на околната среда на Франция, в което се 
подчертава безпокойството на членовете от недостатъчната оценка на
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екологичните и икономически последствия на проекта Guérande, както и от 
цялостната практика за раздробяване на големи строителни проекти (като тези, 
споменати в петиции 37/2005 и 613/2009), с цел заобикаляне на 
законодателството за оценка на въздействието върху околната среда.

Заседанието беше закрито в 12,35 ч. и подновено в 15,10 ч. под 
председателството на Ágnes Hankiss (заместник-председател)

12. Разглеждане на работен документ относно съобщение на Комисията до 
Европейския парламент и до Съвета: „Пространство на свобода, сигурност и 
правосъдие за гражданите“ – програмата от Стокхолм – докладчик по 
становище Diana Wallis (ALDE)

Diana Wallis приветства програмата от Стокхолм на Шведското председателство 
и подчерта, че целта на работния документ е да подчертае онези въпроси, които 
съвпадат с безпокойствата, представени пред комисията по петиции на 
Европейския парламент от граждани, търсещи решения или защита. Тя изтъкна, 
че са получени петиции по много от въпросите, посочени в програмата, като 
подчерта, че те показват както забележима празнина между очакванията на 
гражданите и законодателството на ЕС, така и проблеми с прилагането от 
държавите-членки на вече съществуващо законодателство. Тя спомена 
проблеми, отнасящи се от пълното упражняване на правото на движение и 
визовата политика до взаимното признаване и участие в демократичния живот 
на Съюза.

Изказаха се: Diana Wallis, Isabelle Jegouzo (представител на Европейската 
комисия), Pascale Gruny, David Lowe (началник на отдел) и председателят.
Решение: работният документ относно програмата от Стокхолм беше приет без 
забележки. На г-жа Wallis беше възложено да формулира изменения на 
проекторезолюцията, която ще бъде внесена съвместно от комисията по 
граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, комисията по правни 
въпроси и комисията по конституционни въпроси на 8 октомври  2009 г. 
Приемането на проектоизмененията от комисията по петиции ще се извърши 
посредством писмена процедура до 22 октомври 2009 г.

13. Петиция 650/2008, внесена от г-н Billy Leonard, с ирландско гражданство, 
относно общественото безпокойство по повод вредното въздействие на четири 
сметища, разположени в района на Рингсенд (графство Дери, Северна 
Ирландия)

Изказаха се: Billy Leonard (вносител на петицията), Stephanos Ampatzis и Jose 
Diaz Del Castillo (представители на Европейската комисия), Bairbre de Brún, 
Csaba Sándor Tabajdi, David Lowe (началник отдел) и председателят.
Решение: петицията остава открита за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Европейската комисия; председателят ще изпрати писмо до 
органа в Северна Ирландия с искане за неговите коментари по въпросите, 
повдигнати в петицията.
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14. Петиция 206/2007, внесена от David Rogers, с ирландско гражданство, относно 
неприятните миризми и замърсяването на околната среда в околността на 
депото за отпадъци Whiteriver, Collon (Ирландия)

Изказаха се: Liam Cashman (представител на Европейската комисия) и 
председателят.
Решение: разглеждането на петицията се приключва въз основа на отговора на 
Европейската комисия.

15. Петиция 1885/2008, внесена от Viniczay Tibor, с унгарско гражданство, от името 
на общинските органи на Szentgotthard, относно разполагането на инсталация 
за изгаряне на отпадъци в Lafnitztal, Австрия

Изказаха се: Tibor Viniczay (вносител на петицията), Stephanos Ampatzis 
(представител на Европейската комисия), János Áder, Csaba Sándor Tabajdi, Peter 
Jahr, Bairbre de Brún и председателят. 
Решение: петицията остава открита за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Европейската комисия; председателят ще изпрати писмо до 
австрийските органи, в което ще изрази безпокойството на членовете от 
екологичното въздействие на проекта; петицията ще бъде изпратена на 
комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните за 
становище относно трансграничното екологично въздействие на някои проекти.

16. Петиция 1129/2008, внесена от Veronica Dini, с италианско гражданство, от 
името на L'Altrainformazione, Comitato "No al Civis Mazzini - Savena" и 
Comitato Palsport Riva Reno - Lame - San Felice - Marconi, относно проект за 
обществен транспорт в Bologna и San Lazzaro di Savena (Италия)

Изказаха се: Stephanos Ampatzis (представител на Европейската комисия) и 
председателят.
Решение: разглеждането на петицията се приключва въз основа на отговора на 
Европейската комисия.

17. Петиция 614/2002, внесена от Sylvie Lindeperg, с френско гражданство, относно 
непризнаване от Франция на професионален опит, придобит в Обединеното 
кралство

Изказаха се: Ursula Scheuer (представител на Европейската комисия), David 
Lowe (началник отдел), Pascale Gruny и председателят. 
Решение: петицията остава открита за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Европейската комисия;  

18. Петиция 930/2005, внесена от Marc Stahl, с германско гражданство, относно 
признаването в Германия на дипломи по физиотерапия, получени в 
Нидерландия

Изказаха се: Andras Mogyoro (представител на Европейската комисия) и 
председателят.
Решение: петицията остава открита за разглеждане в очакване на допълнителна 
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информация от Европейската комисия веднага след като германският съд се 
произнесе по делото на вносителя;

19. Петиция 357/2006, внесена от Kenneth Abela, с малтийско гражданство, относно 
предполагаемо нарушаване на законодателството на ЕО от страна на 
малтийските органи по отношение на еквивалентността на квалификациите

Изказаха се: Angelika Koman (представител на Европейската комисия) и 
председателят. 
Решение: петицията остава открита за разглеждане по искане на Simon Busuttil 
(от Европейската комисия беше поискано писмено потвърждение на устното й 
изказване).

20. Петиция 1297/2007, внесена от F.J.C., с малтийско гражданство, относно 
неизпълнение на Директива 2002/85/ЕО от страна на малтийските органи

Изказаха се: Jean-Paul Repussard (представител на Европейската комисия) и 
председателят. 
Решение: петицията остава открита за разглеждане по искане на Simon Busuttil 
(от Европейската комисия беше поискано писмено потвърждение на устното й 
изказване)

21. Петиция 995/2002, внесена от г-н Stylianos Zambetakis, с гръцко гражданство, 
от името на Асоциацията на гръцките корабособственици, относно 
въвеждането в Гърция на Регламент (ЕИО) № 3577/92 на Съвета за морския 
каботаж

Изказаха се: Joanna Warnel (представител на Европейската комисия) и 
председателят. 
Решение: петицията остава открита за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Европейската комисия; да се изпрати за сведение на комисията 
по транспорт и туризъм;

22. Петиция 299/2005, внесена от Oisin Jones-Dillon, с ирландско гражданство, 
относно таксата при излитане в Малта

Петиция 415/2005, внесена от Anna Ignacak Mifsud, с малтийско гражданство, 
относно таксата при излитане в Малта

Петиция 419/2005, внесена от Robert G. Coenen, с холандско гражданство, 
относно таксата при излитане в Малта

Петиция 533/2005, внесена от Matthew Buttigieg, с малтийско гражданство, 
относно ограничения за свободното движение на хора в резултат от високите 
летищни такси в Малта

Петиция 490/2006, внесена от Michael Tanti-Dougall, с малтийско гражданство, 
от името на Federated Association of Travel и Tourism Agents (FATTA), относно 
забавянето на действието от страна на Комисията по жалбата срещу 
малтийската такса излитане
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Изказаха се: Joanna Warnel (представител на Европейската комисия) и 
председателят.
Решение: разглеждането на петиции 299/2005, 533/2005 и 490/2006 се приключва
въз основа на устния отговор на Комисията (бе ще поискано писмено 
потвърждение на устното изказване, че Малта отменя таксата); петиции 
415/2005 и 419/2005 относно таксата за тръгване на кораби остават открити за 
разглеждане (Комисията ще представи допълнителна информация)

23. Петиция 363/2007, внесена от Doris Mueller, с германско гражданство, относно 
предполагаемо нарушение на Хартата за основните права на Европейския 
съюз от страна на гръцките органи

Изказаха се: Martin Gajda (представител на Европейската комисия), Peter Jahr и 
председателят.
Решение: петицията остава открита за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Европейската комисия (процедурата за установяване на 
нарушение, започната от Комисията срещу Гърция, стигна до Съда на 
Европейските общности – дело C-155/09 – беше поискано писмено 
потвърждение на устния отговор на Комисията).

24. Петиции по точка „Б“

 Разглеждането на петиции 566/2005, 895/2005, 84/2006, 501/2006, 181/2007, 
220/2007, 578/2007, 919/2007, 1219/2007, 1248/2007, 1265/2007, 1303/2007, 
40/2008, 60/2008, 91/2008, 115/2008, 121/2008, 626/2008, 764/2008, 890/2008, 
1009/2008, 1170/2008, 1354/2008, 1361/2008, 1389/2008, 1400/2008, 1422/2008, 
1429/2008, 1481/2008; 1528/2008, 1565/2008, 1579/2008, 1631/2008, 1638/2008, 
1800/2008, 1817/2008, 1826/2008, 1859/2008, 1860/2008, 1869/2008, 1872/2008, 
1876/2008, 0004/2009, 0031/2009, 0034/2009, 0047/2009, 0186/2009, 0267/2009, 
0269/2009, 0292/2009, 0322/2009, 0342/2009, 0351/2009, 0357/2009, 0379/2009, 
0408/2009, 0489/2009 беше приключено въз основа на отговора на Европейската 
комисия.

 Петиции 1403/2007, 1221/2008, 1325/2008, 307/2009, 295/2009, 353/2009 ще бъдат 
разгледани по точка „А“ на следващо заседание

25. Дата и място на следващото заседание

 Вторник, 3 ноември 2009 г., 15,00–18,30 ч. и сряда, 4 ноември 2009 г., 9–12,30 ч. 
в Брюксел.

Заседанието беше закрито в 17,15 ч.
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