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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_PV(2009)11_03_04

ПРОТОКОЛ
Заседание от 3 ноември 2009 г., 15.00–18.30 ч.,

и 4 ноември 2009 г., 9.00–12.30 ч.
БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито във вторник, 3 ноември 2009 г., в 15.08 ч., под 
председателството на Erminia Mazzoni (председател).

1. Приемане на дневния ред (PE 430.439v01-00) PETI_OJ (2009)178_11-00

Дневният ред беше приет.

2 Одобрение на протокола от заседанието от 14 септември 2009 г. (PE 428.262)

Протоколът беше одобрен.

3 Съобщения на председателя

Председателят се позова на приложението към бележките на председателя, с 
което се информират членовете, че разглеждането на петиция 512/2006, внесена 
от Georg Zenker, ще бъде приключено поради липса на отговор от вносителя на 
петицията на искане за допълнителна информация. 

На 3 ноември ще присъстват вносителите на петициите по точки:

  6 - 0550/2008, относно летището в град Шефилд
  9 - 0169/2007, относно летище Barajas в Мадрид
13 - 0212/2008, относно депа за отпадъци в Гърция
16 - 1477/2008 и други петиции относно правата на собственост в Ирландия



PE430.575v01-00 2/12 PV\795142BG.doc

BG

и на 4 ноември по точки:

22 - 0088/2009, внесена от Sean Farren и
23 - 1676/2008, внесена от Kay Keane относно пътната безопасност в Ирландия
28 - 0876/2008, внесена от Lucy Jane Stewart относно нейната пенсия за 
инвалидност от Обединеното кралство.

Освен това председателят съобщи, че е изпратила съответните писма до 
кандидатите за поста на Европейски омбудсман след решението от заседанието в 
Страсбург. Тя е получила също така писмено потвърждение от Правната служба 
на предоставените от нея консултации по време на това заседание.

4. Разни въпроси

Няма.

5. Работен документ относно съобщение на Комисията до Европейския 
парламент и до Съвета: „Пространство на свобода, сигурност и правосъдие 
за гражданите“, т.нар. „Програма от Стокхолм“ COM (2009)0262 
окончателен

Работният документ беше одобрен.

Членовете приеха за сведение предложенията за изменения, внесени от Diana 
Wallis, които ще бъдат гласувани на 12 ноември 2009 г. по време на общото 
заседание на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, 
комисията по правни въпроси и комисията по конституционни въпроси.

6. Петиция № 550/2008, внесена от Stewart Dalton, с британско гражданство, 
относно протести срещу плановете за затваряне на летището в град 
Шефилд

Оратори: председателят, Stewart Dalton (вносител на петицията), Giuseppe Rizzo 
(Комисия), Timothy Kirkhope и Michael Cashman

Решение: петицията остава открита за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията (по-специално от Г Д  „Регионална политика“). 
Въпросът за средствата от ЕС ще бъде повдигнат пред комисията по бюджетен 
контрол.

7. Петиция № 434/2006, внесена от Marco Neves da Silva, с португалско 
гражданство, относно предполагаеми незадоволителни стандарти за 
безопасност на летището на град Порто

Оратори: председателят, Arnando Teles Grilo (Комисия) и Carlos José Iturgaiz 
Angulo

Решение: разглеждането на петицията се приключва.
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8. Петиция № 1085/2007, внесена от Axel Bandow, с германско гражданство, 
относно предполагаемо нарушаване на Директива 2002/49/ЕО относно 
оценката и управлението на околната среда, свързани с шума, причинен от 
летище Schönefeld

Оратори: председателят, Balasz Gergely (Комисия), Margrete Auken, Carlos José 
Iturgaiz Angulo

Решение: петицията остава открита за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията. Ще бъде изпратено писмо до постоянния 
представител на Германия.

9. Петиция № 169/2007, внесена от Marc de Schower, с белгийско гражданство, 
подкрепена от 8 подписа, против прелитания на самолети над жилищен 
район (с 40 000 жители) северно от летище Barajas в Мадрид 

Оратори: председателят, Marc de Schower (вносител на петицията), Agata 
Zdanowicz (Комисия) и Pablo Arias Echeverría

Решение: петицията остава открита за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация и по-ясен отговор от Комисията. Ще бъде изпратено писмо до 
AENA, испанският летищен орган.

10. Петиция № 714/2007, внесена от Konrad Wasniewski, с полско гражданство, 
относно плановете за автомагистрала през защитена местност на 
северозапад от Варшава

Оратори: председателят и Agata Zdanowicz (Комисия)

Решение: разглеждането на петицията се приключва.

11. Петиция № 1079/2003, внесена от Carlo Oldani, с италианско гражданство, 
подкрепена от 5 подписа, от името на координационния комитет против 
околовръстния път в близост до парка Ticino и земеделския парк в южната 
част на Милано, против проект за автомагистрална инфраструктура, 
нарушаващ европейското законодателство относно въздействието върху 
околната среда и прозрачността на обществените поръчки за строителство

Оратори: председателят, Laura Tabellini (Комисия)

Решение: петицията остава открита за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията.

Chrysoula Paliadeli, първи заместник-председател, пое председателството.

12. Петиция № 760/2007, внесена от Cosimo Fracasso, с италианско гражданство, 
относно тревога, свързана с диоксин, в Taranto

Оратори: председателят, Laura Tabellini (Комисия) и Pascale Gruny

Решение: петицията остава открита за разглеждане в очакване на допълнителна 
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информация от Комисията.

13. Петиция № 212/2008, внесена от Ioannis Papadopoulos, с белгийско 
гражданство, относно създаването на площадки за депониране на отпадъци

Оратори: председателят, Ioannis Papadopoulos (вносител на петицията), 
Любомила Попова (Комисия), Pascale Gruny, Peter Jahr и Sylvana Rapti

Решение: петицията остава открита за разглеждане. Ще бъде изпратено писмо до 
гръцкия министър на околната среда. По време на следващото си заседание 
координаторите могат да обсъдят проучвателна мисия в Гърция.

14. Петиция № 295/2009, внесена от г-н Des May, с ирландско гражданство, от 
името на Западното сдружение на рибарите на европейска змиорка, относно 
предполагаемо изключване на рибарите от процеса на разработване на 
план за управление на запасите от европейска змиорка за Ирландия

Оратори: председателят, Brendan O'Shea (Комисия) и Marian Harkin

Решение: петицията остава открита за разглеждане. Въпросът ще се отнесе до 
комисията по рибно стопанство за становище.

Erminia Mazzoni, председател, пое председателството.

15. Петиция № 1392/2008, внесена от Martin Kerin, с ирландско гражданство, 
относно Общата политика в областта на рибарството и ловенето на риба с 
плаващи мрежи

Оратори: председателят, Armando Astudillo Gonzalez (Комисия) и Marian Harkin

Решение: разглеждането на петицията се приключва.

16. Петиция № 951/2008, внесена от Erik Beving, с нидерландско гражданство, 
относно дискриминация във връзка с устройствено планиране в Ирландия

и

Петиция № 1477/2008, внесена от г-н Thomas Doorny, с ирландско 
гражданство, относно несправедливостта на клауза, определяща условия за 
издаване на разрешителни за жилищно строителство в Galway (Ирландия)

и

Петиция № 458/2009, внесена от Tomás Sharkey, с ирландско гражданство, 
относно прилагането на клаузата за обитаване и ограничаване на правото 
на разпореждане със собственост в Ирландия

Оратори: председателят, Thomas Doorhy (вносител на петицията), Tomas Sharkey 
(вносител на петицията), Caroline Loup (Комисия), Marian Harkin, Bairbre de 
Brún, Jim Higgins, Victor Boştinaru, Joe Higgins и Akos Benedek Nagy (Комисия)
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Решение: петициите остават открити за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията. Ще бъде изпратено писмо до ирландските органи с 
искане на мнение, наред с другото относно въпроса за възможна дискриминация 
на основание на националност и въпроса за различията в стойността на имота и 
условията, при които може да бъде продаван от собствениците в сравнение с 
банките и финансовите институции.

17. Петиция № 1480/2008, внесена от  E.J. Ramsbottom, с британско 
гражданство, относно дискриминация, основана на възраст, упражнявана 
от различни ипотечни дружества и банки

Оратори: председателят и Christine Hauner (Комисия)

Решение: разглеждането на петицията се приключва.

18. 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

Оратори: председателят, Angelika Koman (Комисия) и Simon Busuttil

Решение: петицията остава открита за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията.

19. Петиция № 1297/2007, внесена от F.J.C., с малтийско гражданство, относно 
неизпълнение на Директива 2002/85/ЕО от страна на малтийските органи

Оратори: председателят, Gilles Bergot (Комисия) и Simon Busuttil

Решение: петицията остава открита за разглеждане. Simon Busuttil ще докладва 
за удовлетворението на вносителя на петицията от отговора на Комисията.

* * * 
Заседанието беше закрито в 18.13 ч.

* * * 

Сряда, 4  ноември 2009 г.

9.00–10.00 ч. (при закрити врата)

Преди откриването на заседанието г-жа Mazzoni получи нова петиция относно 
разширяването на обект на Натура 2000 в Côte d'Albâtre във Франция. Петицията ѝ
беше връчена от вносителите.

20. Заседание на координаторите

Заседанието беше открито в 9.09 ч., под председателството на Erminia Mazzoni 
(председател).
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21. Съобщения на председателя относно решенията на координаторите

Председателят информира членовете, че координаторите са обсъждали следните 
въпроси:

1. Кипър. Относно Кипър координаторите постигнаха съгласие въпросът да
бъде включен в дневния ред на следващото заседание и че, предвид факта, че 
това е чувствителен период в преговорите в Кипър, той следва да се обсъжда при 
„закрити врата“. Ще бъдат поканени вносителите и Alexis Galanos.

2. Насоки. Членовете бяха приканени да разгледат насоките и да представят 
предложения въз основа на документа за насоките.

3. Въпросник за кандидатите за омбудсман. Координаторите постигнаха 
съгласие на кандидатите за омбудсман да бъдат зададени следните въпроси.

- Какви приоритети трябва да определи службата на Европейския омбудсман за 
предстоящия мандат?
- Могат ли да бъдат направени значителни подобрения на начина, по който 
службата на Европейския омбудсман функционира и ще изискват ли те промени 
в статута на омбудсмана?
- Какво следва да направят европейските институции, за да гарантират по-добро 
обслужване на европейските граждани, като се имат предвид техните 
специфични роли и отговорности, определени в Договора?

Кандидатите ще трябва да отговорят писмено в кратък документ от максимум 
една страница. По време на изслушванията от кандидатите може да се поискат 
допълнителни уточнения.

4. Изслушвания на номинираните за членове на Комисията. Координаторите 
се договориха също така за следните три въпроса към номинираните за членове
на Комисията. 

- Какви предложения има номинираният за член на Комисията за подобряване на 
процедурата за нарушение при прилагането ѝ за държави-членки, които не 
действат в съответствие със законодателните актове на ЕС?
- Как може тази процедура да отговори по-добре на опасенията на европейските 
граждани?
- Как номинираният за член на Комисията вижда участието на комисията по 
петиции в процедурата, свързана с гражданската инициатива, и как прави 
разлика между правото да се подават петиции и гражданската инициатива?

5. Huelva. Координаторите приеха за сведение решението на Председателския 
съвет да разреши мисията. Предстои потвърждаване на датите и участниците.

Точки 6, 7, 8 и 9 от дневния ред не бяха обсъждани поради липса на време и бяха 
отложени за следващото заседание.

Оратори: Miguel Angel Martínez Martínez и Carlos José Iturgaiz Angulo, относно 
грешка в превода, водеща до недоразумение в препоръка за допустимост на една 
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петиция.

Точки 22 – 26 от дневния ред бяха разгледани заедно.

22. Петиция № 88/2009, внесена от г-н Sean Farren, с ирландско гражданство, 
относно липсата на осигурена пътна безопасност от страна на ирландските 
местни органи

23. Петиция № 1676/2008, внесена от Kay Keane, с ирландско гражданство, 
относно пътната безопасност в Ирландия

24. Петиция № 1305/2007, внесена от г-н Pat Dineen, с ирландско гражданство, 
относно риска, свързан с небезопасното влизане и излизане от и в техния 
имот

25. Петиция № 665/2009, внесена от James McErlain, с ирландско гражданство, 
относно това, че Съветът на община Kerry не е предприел мерки за 
подобряването на пътната безопасност

26. Петиция № 1181/2007, внесена от Frank Doyle, с ирландско гражданство, 
подкрепена от 12 подписа, относно указанията за ограничение на скоростта

Оратори: председателят, Sean Farren (вносител на петиция), Tommy Gallagher 
(вносител на петиция), Kay Keane (вносител на петиция), Gilles Bergot 
(Комисия), Jim Higgins, Marian Harkin, Pascale Gruny, Alan Kelly, Joe Higgins и
Angelika Werthmann

Решение: петицията остава открита за разглеждане и ще бъде изпратена на 
комисията по транспорт и туризъм с предложение за изготвяне на доклад по 
собствена инициатива от комисията по транспорт и туризъм, по който комисията 
по петиции би могла да представи становище. Ще бъде изпратено писмо да 
ирландската парламентарна комисия по транспорт. Ще се спомене четвъртата
програма за действие за безопасност по пътищата, която в момента е на етап 
консултации и която има за един от своите приоритети защитата на уязвими 
участници в пътното движение (млади водачи на превозни средства).

Chrysoula Paliadeli, първи заместник-председател, пое председателството.

27. Петиция № 986/2006, внесена от Theodoros Dalmaris, с гръцко гражданство, 
относно нарушение в  Гърция на разпоредби на ЕС, във връзка със 
специалните условия за издаване на разрешителни за предприятия, 
занимаващи се с търговия на едро и дистрибуция на продукти от 
животински произход

Оратори: председателят, Gudrun Gallhof (Комисия), Dimitris Melas (постоянно 
представителство на Гърция)

Решение: петицията остава открита за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията относно, наред с другото, възможна процедура за 
нарушение.
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28. Петиция № 0876/2008, внесена от Lucy Jane Marie Stewart, с британско 
гражданство, относно правото ѝ да получава пенсия за инвалидност, когато 
пребивава в  държава-членка на ЕС, различна от държавата, на която е 
гражданин

Оратори: председателят, Lucy Stewart (вносител на петицията), Pauline Margaret 
Stewart (вносител на петицията), Els Vertongen (Комисия) и Graham Watson

Решение: петицията остава открита за разглеждане. На министъра по социални 
въпроси на Обединеното кралство ще бъде изпратено писмо с искане за 
подробно обяснение на отказа за предоставяне на финансова помощ.

29. Петиция № 1300/2008, внесена от Ангел Лашев, с българско гражданство, от 
името на „Инициативен комитет за защита на околната среда на гр. Нови 
Искър“, подкрепена от 1 920 подписа, относно катастрофално замърсяване 
на софийския район „Нови Искър“ с опасни отпадъци

Оратори: председателят и Любомила Попова (Комисия)

Решение: разглеждането на петицията се приключва.

30. Петиция № 1304/2008, внесена от Ewa Sienkiewicz Hippler, с полско 
гражданство, от името на екологичната организация „Przyjaciól Ziemi 
Nadnoteckiej“, относно замърсяване с отпадъци от преработката на мъртви 
животни

Оратори: председателят и Laszlo Kuster (Комисия)

Решение: петицията остава открита за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията.

31. Петиция № 601/2007, внесена от Anastassios Ghiatis, с гръцко гражданство, 
от името на синдикалната организация на служителите на Alpha Bank, 
подкрепена от 1 подпис, относно осигуряването на служителите на Alpha 
Bank и нарушение на Директива 2002/14/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 11 март 2002 г. за създаване на обща рамка за информиране и 
консултиране на работниците и служителите в Европейската общност

Оратори: председателят, Dimitrios Dimitrou (Комисия), Zetta Dellidou (Комисия)

Решение: разглеждането на петицията се приключва.

32. Петиция № 0678/2008, внесена от Nikos Frangakis, с гръцко гражданство, от 
името на адвокатска кантора „Souriadakis-Frangakis-Skaltsas-Pantelakis“, 
относно реформата на пенсионния фонд на служителите на Централната 
банка на Гърция

Оратори: председателят и Ewa Klima (Комисия)

Решение: разглеждането на петицията се приключва.
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Точки 33 - 35 от дневния ред бяха отложени.

Б. Петиции, за които е предложено да бъдат приключени въз основа на 
писмения отговор на Комисията (точки 36 – 99 от дневния ред)

Разглеждането на петиции: 930/2002, 233/2003, 455/2005, 336/2003, 296/2004, 356/2004, 
460/2005, 665/2005, 300/2007, 1045/2007, 1046/2007, 1376/2007, 1468/2007, 141/2009, 
586/2005, 764/2005, 375/2006, 276/2007, 299/2007, 394/2007, 703/2007, 819/2007, 
116/2008, 151/2008, 616/2008, 637/2008, 640/2008, 654/2008, 954/2008, 1114/2008, 
1115/2008, 1332/2008, 1514/2008, 1578/2008, 1602/2008, 1659/2008, 1668/2008, 
1739/2008, 1748/2008, 1770/2008, 1784/2008, 1862/2008, 1879/2008, 13/2009, 23/2009, 
26/2009, 82/2009, 110/2009, 114/2009, 118/2009, 137/2009, 161/2009, 170/2009, 216/2009, 
253/2009, 261/2009, 281/2009, 289/2009, 304/2009, 308/2009, 309/2009, 363/2009, 
686/2009 и 591/2009 беше приключено въз основа на отговора на Комисията.

Петиции 669/2003, 74/2005, 267/2007, 87/2008, 416/2008 и 1746/2008 ще бъдат разгледани 
на следващо заседание.

o 0 o

100. Дата и място на следващото заседание

Вторник, 1 декември 2009 г., 15.00–18.30 ч.
Сряда, 2 декември 2009 г., 9.00–12.30 ч.

Приложение: списък на петициите, обявени за допустими след последното заседание 
(1 и 2 октомври 2009 г.). 
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