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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_PV(2010)0127/28_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 27 януари 2010 г., 15.00-18.30 ч.,

и 28 януари 2010, 9.00-12.30 ч.
БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 27 януари 2010 г., сряда, в 15.10 ч., под председателството 
на Erminia Mazzoni (председател).

1. Приемане на проекта на дневен ред (PE 438.241)

Дневният ред се приема.

2. Одобряване на протоколите от заседанията от 3-4 ноември 2009 г. и 1-2 
декември 2009 г.

Протоколите се одобряват.

3. Съобщения на председателя

Председателят обяви, че преди седмица е било разпратено приложението към 
докладните записки на председателя, съдържащо препоръки някои петиции отново да 
се отворят за разглеждане, разглеждането им да бъде приключено или те да бъдат 
оттеглени. Тъй като не бяха получени коментари, препоръките бяха счетени за 
одобрени.  Председателят обяви също така, че вносители на петиции ще присъстват на 
точка 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17 и 19 и че точка 7 ще бъде разисквана преди точка 6.
Оратори: Сър Robert Atkins (процедурен въпрос), който повдигна въпроса относно 
петиция 1737/2008, внесена от лорд Lord Richard Inglewood. Взето беше решение 
въпросът да бъде отнесен до Постоянното представителство на Обединеното 
кралство.

4. Други въпроси

Председателят спомена проблема, пред който са изправени инвестиралите в 
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аржентински ценни книжа, за който неотдавна бяха подадени две петиции. Петициите 
по този въпрос, чието разглеждане вече е приключило (петиции 313/2007 и 670/2009) 
отново ще бъдат отворени за разглеждане. Председателят ще изпрати писмо до члена 
на Комисията, отговарящ за този въпрос, с молба за пояснение.

5.      Становище относно доклада Solvit ((IMCO) (2009/2138 (INI))

Докладчик: Simon Busuttil (EPP)
- разглеждане на изменения 
- приемане на проектостановище

Оратори: председателят, Simon Busuttil (докладчик), който взе отношение по 
измененията към неговото становище, и Мария Неделчева.
Изменения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 (устни предложения за изменения) и 9 бяха приети.   
Изменение 7 беше оттеглено.  Становището беше прието единодушно с 23 гласа „за“.

6.   № 161/2006, внесена от Dan Brennan, с ирландско гражданство, относно 
замърсяване на околната среда в Килкени (Ирландия) и неговото въздействие 
върху местното животновъдство

Оратори: председателят, Dan Brennan (вносител на петиция), Mary White, член на 
Камарата на представителите в Националния парламент на Ирландия,
(представляваща вносителя на петиция), д-р Tom Slevin (представляващ вносителя на 
петиция), д-р James Crill (представляващ вносителя на петиция), д-р Simon White 
(представляващ вносителя на петиция), Peter Vajda (представител на Комисията), 
Mairead McGuinness, Joe Higgins, Alan Kelly, Peter Jahr, Marian Harkin, Gerald Häfner,  
Bairbre de Brún, Nessa Childers, Angelika Werthmann, Victor Bostinaru и Chrysoula 
Paliadeli.
Решение: Петицията остава отворена за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от ирландския министър на земеделието. Също така беше взето решение в 
Парламента да бъде внесено предложение за резолюция в съответствие с член 202, 
параграф 2.

7.    № 710/2008, внесена от г-н Peter Downes, с ирландско гражданство, относно 
стандартите за безопасност за каските за ездачи 

Оратори: председателят, Peter Downes (вносител на петиция), д-р Adrian McGoldrick 
(представляващ вносителя на петиция),  Alexandra Jour-Schroeder (представител на 
Комисията), Mairead McGuinness, Marian Harkin, Pascale Gruny  и сър Robert Atkins.
Решение: Петицията остава отворена за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията. Ще бъде изпратено писмо до отговорния член на 
Комисията, изразяващо загрижеността на комисията по петиции и с молба за 
неотложно действие.

*
Заседанието продължава под председателството на Chrysoula Paliadelи (заместник-

председател).
*
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8.   № 992/2008, внесена от Ger и Bridget McLaughlin, с британско гражданство, 
относно съдействие за проучване на причините за необичайно големия брой 
неизяснени смъртни случаи в стадото им от овце

Оратори: председателят, Gudrun Gallhoff (представител на Комисията), сър Robert 
Atkins, Peter Jahr и David Lowe (началник на секретариата). 
Решение: Разглеждането на петицията ще бъде приключено след отговора на 
Комисията.   

9.   № 454/2009, внесена от Wendy Clark, с британско гражданство, от името на Port
Services (Invergordon) Ltd. относно предполагаема злоупотреба с господстващо 
положение от страна на пристанищния орган на Cromarty Firth (Шотландия)

Оратори: председателят, Les Clark (вносител на петиция), Hubert de Broca 
(представител на Комисията), Giles Chichester, Tatjana Zdanoka и сър Robert Atkins. 
Решение: Петицията остава отворена за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от шотландските органи и Службата за лоялна търговия на Обединеното 
кралство.

10.  № 959/2004, внесена от Robertо Jacchia, с италианско гражданство, подкрепена 
от 146 подписа, оспорваща италианското законодателство и административната и 
съдебна практика относно залаганията на спортни събития

№ 142/2009, внесена от R.A.J., с италианско гражданство, подкрепена от още два 
подписа, относно намеса във връзка със залаганията в Атина и Солун (в 
присъствието на вносителя на петицията)

Оратори: председателят, който заяви, че OPAP (гръцката организация за футболни 
прогнози) е изпратила писмо до комисията, което е било предоставено на нейни 
членове, Roberto Jacchia (вносител на петиция), Jean Bergevin (представител на 
Комисията), Simon Busuttil, сър  Robert Atkins и Roger Helmer.
Решение: Разглеждането на петиция № 959/2004 ще бъде прекратено след отговора на 
Комисията.   Петиция № 142/2009 остава отворена за разглеждане в очакване на 
допълнителна информация от Комисията.

11.  № 543/2009, внесена от Kees van Beek, с нидерландско гражданство, относно 
предполагаемо незачитане на законодателството на ЕС от страна на Съвета за 
закрила на децата и Бюрото за закрила на младежта в Нидерландия

Оратори: председателят, Kees и  Jolanta van Beek (вносители на петиция), Patrizia de 
Luca (представител на Комисията) и Peter Jahr.
Решение: Петицията остава отворена за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията и вносителя на петицията, тъй като редица фактори все още 
не са изяснени.  Също така ще бъде изпратено писмо до нидерландския министър на 
младежта и семейството.

12.   № 901/2008, внесена от David Skinner (с британско гражданство) от името на 
Християнската асоциация за защита на интересите на собствениците на 
предприятия относно основното право на „свобода на несдружаване“ 
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Оратори: председателят, David Skinner (вносител на петиция), Stefan Olsson и Sjoerd 
Feenstra (представители на Комисията), Peter Jahr и Mairead McGuinness. 
Решение: Петицията остава отворена за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от шведските органи, особено от Министерството на малките и средни 
предприятия.

*
Заседанието продължава под председателството на Erminia Mazzoni (председател).

*

13.  Зелена книга на Европейската комисия относно Европейска гражданска 
инициатива - COM (2009) 622 окончателен
- размяна на мнения

Оратори: председателят, Mario Paulo Tenreiro (представител на Комисията), Melody 
Ross (представител на асоциация „Cittadinanzattiva“), Michael Efler (представител на 
асоциация „Mehr Demokratie“), Tony Venables (представител на Европейската служба 
за граждански действия), Mairead McGuinness, Gerald Häfner, Victor Bostinaru, 
Jaroslaw Leszek Walesa, Мария Неделчева и Marian Harkin.
Решение: Членовете подчертаха значението на въпроса и ролята на комисията по 
петиции, която ще продължи отблизо да следи развитието му. Бяха изказани 
благодарности на асоциациите за участието им и полезните им забележки върху 
процедурните възможности по отношение на гражданските инициативи. Комисията по 
петиции даде съгласието си да изготви становище по въпроса, когато Комисията 
официално внесе проект за регламент, който се очаква през април.

*
*  *

                               Заседанието се закрива в 18.37 ч.
*

*  *

Вторник, 28 януари сутринта

14.  Заседание на координаторите (при закрити врата 9.00-10.00 ч.)

*
Заседанието се открива в 10.30 ч. под председателството на Chrysoula 

Paliadelи (заместник-председател).
*

15.  Решения на координаторите

а) организация на комисията
Както беше предложеното на последното заседание на координаторите, секретариатът 
се срещна със съветници на политическите групи на 14 януари, за да продължи 
разискванията относно документа за насоките и предложените изменения. Стигна се до 
съгласие, че са необходими допълнителни заседания, за да се изгладят редица 
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противоречия и повтарящи се раздели в проекта на изменящ документ от PPE/S&D.  На 
този етап не изглежда да има съществени несъгласия и се очертава широк консенсус.

б) членове, отговарящи за определени видове петиции (докладчици)
Координаторите от ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE и EFD заявиха, че не нямат ясна 
позиция по предложението и им е необходимо повече време, за да го разгледат.

в) присъствие на вносителите на петиции на заседанията на комисията и 
евентуална финансова подкрепа
В отговор на искане на политическите групи секретариатът представи необходимата 
статистика.  Координаторите изразиха задоволство от дадените пояснения.

г) проектопрограма за проучвателната мисия в Huelva 16-18 февруари 2010 г.
Проектопрограмата беше одобрена и в членовете, определени по служебен ред, беше 
допълнено името на Carlos José Iturgaiz Angulo.

д) петиции относно гръцкия орган за защита на конкуренцията
След решението, взето от координаторите на 2 септември 2009 г., вносителите на 
петиции бяха помолени да направят забележки към писмото на члена на Комисията 
Нели Крус от 24 юли.  Отговори един вносител на петиция.  Въз основа на това беше 
решено да приключи разглеждането на въпросните петиции (петиции 686/2006, 
130/2007, 96/2008, 103/2008 и 1003/2008).

е) проучвателна мисия в Австрия
Беше взето решение предложената проучвателна мисия в Австрия да се разисква на 
следващото заседание на координаторите.  Беше отбелязано, че все още не е дадено 
одобрение.

16.    Становище относно биоразнообразието (2009/2108(INI))

Докладчик: Victor Bostinaru (S&D)
- първа размяна на мнения
Victor Bostinaru изложи основните особености на работния документ, а именно да даде 
основа за становище, и заяви, че членовете ще получат проекта следващата седмица. 

Оратори: председателят, Victor Bostinaru (докладчик) и Francois Kremer и Anne Teller 
(представители на Комисията).

*
Заседанието продължава под председателството на Erminia Mazzoni (председател).

*

17.   Изказване на представител на италианското национално правителство и на 
представител на регионалното правителство относно въпросите, повдигнати в 
петициите:

№ 683/2005, внесена от Vincenzo Marmora, с италианско гражданство, от името на 
гражданска група за действие „Campagna nostra“, която се противопоставя на 
откриването на площадка за депониране на отпадъци

№ 31/2006 от Giampiero Angeli, с италианско гражданство, подкрепена от 21 
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подписа, за сериозни рискове за здравето, причинени от диоксини в резултат от 
изхвърлянето на отпадъци

№ 26/2007, внесена от Monica Sepe, с италианско гражданство, от името на 
комитета „Serre per la vita“, срещу сметище за твърди градски отпадъци

N° 756/2007, внесена от Giovanni Roviello, с италианско гражданство, относно 
протест срещу депо за отпадъци, което застрашава общественото здраве и 
подземните водни ресурси

№ 789/2007, внесена от Gigliola Izzo, с италианско гражданство, относно протест 
срещу депото за отпадъци от екологични горивни таблетки в близост до 
земеделски земи и жилищни райони

№ 910/2007, внесена от Francesco Di Pasquale, с италианско гражданство, относно 
екологичната криза в Кампания

№ 991/2007, внесена от Vincenzo Gala, с италианско гражданство, който изисква 
въвеждането на система за разделно събиране на отпадъци в региона на Кампания

№ 12/2008, внесена от Francesco Miglino, с италианско гражданство, от името на 
Partito Internettiano, относно ситуацията във връзка с депонирането и 
преработването на битови отпадъци в Неапол и областта Кампания в Италия

№ 16/2008, внесена от F.C. , с италианско гражданство, относно кризата с битовите 
отпадъци в Кампания (Италия)

№ 209/2008, внесена от Sebastiano Perrone, с италианско гражданство, относно 
кризата с унищожаването на отпадъци и демократичните права на постоянно 
пребиваващите лица в Мариляно, близо до Неапол

№ 347/2008, внесена от Tommaso Esposito и Virginia Petrellese, с италианско 
гражданство, от името на Гражданска група за действие срещу инсталациите за 
изгаряне на отпадъци, относно съоръжение за изгаряне на отпадъци в Accerra 
(близо до Неапол), Италия

№ 587/2007, внесена от Marina Salvadore, с италианско гражданство, относно 
сериозния здравен проблем в Кампания и отговорността на регионалните и 
местните органи на управление

№ 1082/2008, внесена от Raffaele Pacilio, с италианско гражданство, относно 
незаконно изгаряне на автомобилни гуми и други отпадъци в областта на Неапол 
(Италия)

№ 396/2009, внесена от Salvatore Fatone, с италианско гражданство, подкрепена от 
152 подписа, относно водопречиствателна инсталация в Cuma-Licola, Италия

№ 1223/2009, внесена от Daniele Giove, с италианско гражданство, относно проблем 
със замърсяването на околната среда в Casalnuova di Napoli, Италия

както и 



PV\803762BG.doc 7/11 PE438.476v01-00

BG

18.  № 955/2008, внесена от Ferdinando Kaiser, с италианско гражданство, относно 
местоположението на депо за отпадъци в Chiaiano (Италия)

№ 1011/2008, внесена от A.S., с италианско гражданство, относно депо за отпадъци 
в Chiaiano, разположено до Неапол, Италия

Оратори: председателят, Roberto Adam (кабинет на председателството на Съвета 
на ЕС, началник на отдел за политики на ЕС), Raimundo Santacroce (координатор за 
управление на отпадъците в Кампания), Ettore Figliolia (кабинет на заместник-
председателя на Съвета на ЕС, представител за кризата с отпадъците в Кампания), 
Tommaso Esposito  (вносител на петиция), Pia Bucella (представител на Комисията), 
Judith Merkies, Margrete Auken и Crescenzio Rivellini.
Решение: Петициите остават отворени за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията. Председателят обяви, че все още не е дадено разрешение за 
провеждане на проучвателна мисия в Кампания. Комисията изрази загриженост 
относно следните въпроси: състоянието на съществуващите депа за отпадъци, 
незаконното изхвърляне на отпадъци в морето и на сушата, разходите за инсталации за 
изгаряне на отпадъци и спазването на процедурите за обществени поръчки, 
здравеопазването в засегнатите общини, въпросите, свързани с токсични отпадъци, и 
рециклирането на отпадъци.

*
Заседанието продължава под председателството на Willy Meyer (заместник-

председател).
*

19.  № 260/1999, внесена от Daniel Pequeño Prado, с испанско гражданство, 
подкрепена от над 4 000 подписа, относно станция за пречистване на градски 
отпадъчни води във Vigo, изградена със средства от фондове на Общността

№ 462/2006, внесена от „Plataforma Pola Defensa da Ría de Vigo“, с испанска 
регистрация, относно опазването на крайбрежието на Галиция, по-специално на 
залива Vigo, от замърсяване и екологични щети

№ 138/2009, внесена от Antonio Lores Franco, с испанско гражданство, от името на 
San Simón Bay Conservation Platform, относно замърсяването на устието на река 
Виго 

Оратори: председателят, Daniel Pequeño Prado (вносител на петиция), Serzio 
Regueira Gómez (вносител на петиция), Antonio Lores Franco (вносител на петиция), 
José Manuel Servert Martin (представител на Комисията), Pablo Arias Echeverría, 
Margrete Auken и Miguel Angel Martínez Martínez.
Решение: Петицията остава отворена за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията. Възможността за провеждането на проучвателна мисия в 
ще се разисква на следващото заседание  Въпросите, повдигнати в последната петиция, 
трябва да се разглеждат отделно от тези в другите две петиции, по които е в ход 
производство за нарушение.

*
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Заседанието продължава под председателството на Erminia Mazzoni (председател).
*

Разискването на точка 20, 21, 22 и 23 от дневния ред беше отложено.

22.  Петиции по точка „Б“
Разглеждането на петиции 685/2004, 74/2005, 969/2005, 978/2005, 465/2006, 480/2006, 
745/2006, 507/2007, 1238/2007, 262/2008, 339/2008, 403/2008, 515/2008, 675/2008, 
1050/2008, 1077/2008, 1133/2008, 1333/2008, 1585/2008, 1334/2008, 1669/2008, 
1679/2008, 1723/2008, 52/2009, 164/2009, 446/2009, 481/2009, 477/2009, 565/2009, 
621/2009, 623/2009, 633/2009, 639/2009, 664/2009, 718/2009, 707/2009, 721/2009, 
744/2009, 764/2009 и 765/2009 беше приключено на основание на писмен отговор на 
Комисията. 

Петиции 357/2006, 980/2007, 1039/2007, 716/2008, 585/2009 и 589/2009 ще бъдат 
преместени от раздел „Б“ и разисквани като точки „А“ на някое от следващите 
заседания.  

23. Дата и място на следващото заседание 

Брюксел, 
вторник, 23 февруари 2010 г., 9.00 – 12.30 ч. и 15.00 – 18.30 ч.

Заседанието се закрива в 12.45 ч.
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