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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_PV(2010)0223_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 23 февруари 2010 г., 9,00–12,30 ч. и 15,00–18,30 ч.

БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 23 февруари 2010 г., вторник, в 11,30 ч. под 
председателството на Chrysoula Paliadeli (зам.-председател).

Заседанието на координаторите се състоя при закрити врата от 9,00 до 11,.30 ч.

1. Приемане на проекта на дневен ред (PE 439.108)

Проектът на дневен ред беше приет без изменения.

2. Одобрение на протокола от заседанието от 27–28 януари 2010 г.

Протоколите бяха одобрени без изменения.

3. Съобщения на зам.-председателя: Chrysoula Paliadeli направи следните 
съобщения:

 Председателят, Erminia Mazzoni, не може да присъства на заседанието и се 
извинява за това на комисията; Michael Cashman също се извинява за 
невъзможността си да присъства, тъй като е на официална мисия в качеството си 
на председател на Делегацията в Южна Африка;

 Точка 7 (разискването във връзка с работния документ относно биологичното 
разнообразие) беше отложено за следващото заседание (22–23 март 2010 г.) по 
молба на Victor Boştinaru, който е останал недоволен от текста, раздаден в 
досиетата на членовете на ЕП. Изменена версия ще бъде раздадена на членовете 
на ЕП;

 Точка 9 (петиция 878/2007) беше отложена по молба на Josefa Andrés Barea;
 Вносители на петиции ще присъстват по време на разглеждането на точка 14 

(петиция 539/2007); точка 15 (петиция 1282/2007); точка 20 (петиция 669/2006); 
точка 22 (петиция 742/2007); точка 24 (петиция 0006/2009);
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 Не са повдигнати възражения във връзка със списъка с предложения за петиции, 
които следва да бъдат закрити или открити за повторно разглеждане, раздаден 
на членовете на ЕП седмица преди заседанието. Следователно петиции 
1021/2003, 0026/2005, 0892/2008 и 1565/2008 бяха открити за повторно 
разглеждане въз основа на получена нова съществена информация, петиция
1447/2009 беше открита за повторно разглеждане по молба на Michael Cashman 
и Arlene McCarthy, които отправиха искане за официални отговори от комисията 
по вътрешен пазар и комисията по международна търговия; разглеждането на 
петиции 0174/2007, 1670/2009, 154/2006, 210/2006, 435/2006 беше приключено, 
тъй като вносителите не са предоставили изисканата допълнителна информация, 
разглеждането на петиция 550/2006 беше приключено, тъй като Европейският 
съд се е произнесъл по въпроса, а разглеждането на петиция 1009/2007 е 
приключило въз основа на отговора от Европейската комисия, потвърден отново 
с електронно писмо от 13 юли 2009 г.

4. Разни въпроси: няма разни въпроси.

5. Съобщения на зам.-председателя относно решенията на координаторите:

 Молби, внесени от представители на Групата на PPE относно работата на 
секретариата:

a) Допустимост на петиции – PPE предложи да представи списък с петиции, 
които според нейните представители не следва да са част от документите РСП 
(Резюмета, Сведения, Препоръки), тъй като могат да попаднат в сферата на 
компетентност на Кореспонденция с граждани или SOLVIT; секретариатът 
следва да отправи предложение към членовете, в което да се съдържат точните 
критерии и правила във връзка с допустимостта на петициите.

б) Протокол от заседанията на координаторите: след размяна на мнения беше 
решено, че секретариатът ще представи резюме на решенията или 
предложенията, направени от координаторите, за коментари и одобрение, ако е 
възможно в рамките на 3 дни след заседанието; впоследствие документът ще 
бъде включен в официалния протокол на заседанието;

в) Дневният ред на заседанието, заверен от председателя, ще бъде изпратен до 
членовете на комисията по общо правило една седмица преди заседанието и по 
възможност по-рано; членовете на ЕП отбелязаха значението на редовните 
подготвителни заседания между секретариата на комисията по петиции и 
секретариатите на политическите групи всяка сряда в Страсбург.

г) Покана и възстановяване на разноските на вносителите на петиции, 
присъстващи на заседанието и бюджет за външни мисии. Беше припомнено, че 
координаторите се споразумяха за доклада и отчетите във връзка с поканите, 
отправени към вносителите на петиции за 2009 г., представени от секретариата 
на последното заседание. Освен това беше решено, че председателят от този 
момент нататък следва да одобрява официално препоръките на секретариата, в 
случай че са представени, във връзка с възстановяване на пътните и дневни 
разноски на вносителите на петиции. Критериите за възстановяване на 
разноските също бяха договорени от координаторите. Членовете отправиха 
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искане към секретариата да изпрати писмен документ до членовете, в който се 
описват точно критериите за възстановяване на разноските, избрани от 
секретариата.

д) Участие на сътрудниците на членовете на ЕП в мисии и общата им 
организация, във вида, в който е осъществена от комисията – беше представено 
разяснение във връзка с въпроса: сътрудници могат да придружават членове на 
ЕП, като членовете отговарят за покриване на разноските на сътрудниците. Беше 
решено мисиите и проучвателните посещения да бъдат предвиждани 
предварително възможно най-рано, като се имат предвид отговорностите на 
комисията. Членовете счетоха, че следва да се предоставят подходящи средства 
за официалните функции, организирани по време на проучвателните посещения 
от името на комисията, без да се засегнат годишните надбавки на председателя.

(От секретариата беше изискан общ документ с коментари относно въпросите, 
повдигнати по време на разискването).

 Проучвателни посещения в Австрия и Италия (Кампания):

a) В резултат на одобрението от Председателския съвет и Бюрото на 
проучвателното посещение в Австрия (относно петиция 672/2007) 
политическите групи бяха помолени да посочат членове и да предложат 
подходящи дати.

б) Председателят следва да внесе отново по-подробна молба за одобрение на 
мисията за посещение в Кампания (относно петиция 683/2005 и 16 други) в 
Председателския съвет.

 Петиция 672/2009, внесена от Real Academia de Bellas Artes de Toledo 
относно опазването на културния ландшафт на града: секретариатът ще 
раздаде отново на членовете на ЕП за одобрение документът РСП с подробни 
препоръки във връзка с тази петиция.

 Разискване относно въпросите, повдигнати от Carlos José Iturgaiz Angulo 
относно препоръките във връзка с петиции 904/2009, 1130/2009, 1243/2009, 
1523/2009, 1573/2009, 1245/2009: Разискването започна, но не беше приключено 
поради липса на време. Г-н Iturgaiz отправи запитване към секретариата във 
връзка с някои промени относно препоръките, след тяхното приемане, открити
на уебсайта за електронни петиции и показани по време на заседанието на 
координаторите. Разискването не е приключено.

 Проекторезолюцията във връзка с положението на фермата на Dan Brenan 
(петиция № 161/2006): Координаторите одобриха проекторезолюцията, която 
ще се предостави на председателя на Европейския парламент с молба да бъде 
внесена за разглеждане на предстоящото пленарно заседание съгласно член 202, 
параграф 2 от правилника.

 Разисквания във връзка с получени петиции относно испанското 
крайбрежно законодателство (174/2008 и 25 други): Координаторите решиха 
да организират разискването на петициите в две части както следва: представяне 
от представители на испанските органи пред комисията по петиции на 22 март 
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2010 г., следобед, и представяне от вносителите на петициите пред комисията по 
петиции на 23 март 2010 г., сутринта.

 Петиция относно ATM устройствата (473/2008) - Координаторите решиха да 
потърсят официалното становище на комисията по правни въпроси и да 
разгледат проекторезолюцията, внесена за разглеждане съгласно член 202, 
параграф 2 от правилника.

 Разни въпроси: Координаторите решиха да проверят дали членовете на 
съответните политически групи могат да присъстват на заседанието на 
комисията по петиции, насрочено за 7–8 април 2010 г.; секретариатът се 
ангажира да се осведоми за възможни алтернативни дати.

6. Проучвателно посещение в Хуелва – устен доклад от участниците:

Членовете на делегацията направиха кратки представяния и първите си
заключения след посещението. Pascale Gruny, който ръководи делегацията 
подчерта, че на членовете са били предоставени противоречащи си проучвания 
относно замърсяването в региона; тя също така подчерта, че в резултат на 
срещите със заинтересованите страни, членовете на ЕП са забелязали липса на 
комуникация между тях и са заключили, че една от препоръките в доклада ще 
засегне този аспект. Margrete Auken изрази съжаление, че не е могла да посети 
точното място, което вносителите на петициите твърдят, че е най-силно 
замърсено. Victor Boştinaru изрази задоволство от отличното сътрудничество 
между членовете на делегацията и подчерта значението на изготвянето на 
неутрални проектопрепоръки. В допълнение той отправи искане за време, през 
което Европейската комисия ще предостави на членовете на ЕП Обобщение на 
доклада, изготвен от нея след проведеното посещение на място съгласно член 35 
от Договора за Евратом на 14 септември 2009 г. Всички, които взеха думата, 
отбелязаха големия интерес от страна на испанските медии и оцениха общото 
провеждане на посещението, което предотврати възможно нарушаване на 
неговия обхват и съобщения.

Представителите на ГД „Околна среда“ към Европейската комисия обясниха, че 
в момента се провеждат разследвания във връзка с правилното прилагане на 
Директива 2006/12/EО относно отпадъците, Директива 2006/21/ЕО относно 
управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии и Директива 
1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци, що се отнася до депонирането 
на фосфогипс и други опасни отпадъци.

Представителите на ГД „Енергетика и транспорт“ наблегнаха на факта, че 
предаването на Доклада от мисията по проверка на Комисията на място е 
извършено във възможно най-кратък срок като се имат предвид процедурните 
етапи за управление на заверката на окончателния документ. Те също заявяват, 
че информацията в резултат на радиоактивните измервания, осъществени в 
района от различни експерти е противоречива само на пръв поглед. Според тях 
разликите могат да се дължат на външни фактори, които могат да повлияят 
взетите проби (напр. дъжд).

Оратори: Pascale Gruny, Margrete Auken, Victor Boştinaru, Willy Meyer, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Yolanda Villar Ruberte (представител на Европейската 
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комисия – ГД „Околна среда“); Wolfgang Klib и Eberhardt Henrich 
(представители на Европейската комисия – ГД „Енергетика и транспорт“).

Решение: Pascal Gruny ще представи работен документ във връзка с 
посещението и ще предложи последващи препоръки.  

7. Петиция 1322/2007, внесена от Yolanda Díaz Pérez, с испанско гражданство, от 
името на Izquierda Unida de Galicia [Обединена левица на Галисия], Jesús 
Ignácio Caselas Pérez, от името на Federación Roi Xordo de AAVV de la zona 
urbana de Ferrol, подкрепена от четири подписа, и Bernardo Bastida Sixto, от 
името на Cofradía de Pescadores de Ferrol [Сдружение на рибарите във Ферол] 
относно въвеждането в

Оратори: Yolanda Villar Ruberte (представител на Европейската комисия), Willy 
Meyer, Carlos José Iturgaiz Angulo и зам.-председателя.
Решение:петицията остава открита за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Европейската комисия въз основа на допълнителна информация, 
предоставена в писмен вид от вносителя.

8. Петиция 1380/2007, внесена от г-н Javier Gomez Gonzalez, с испанско 
гражданство, относно предполагаеми нарушения на законодателството на ЕО 
по отношение на достъпа до информация и пречистването на градски 
отпадъчни води във връзка с дейността на дружество „Emasagra“ (Гранада, 
Испания)  

Оратори: Helmut Bloech (представител на Европейската комисия), Carlos José 
Iturgaiz Angulo и зам.-председателя.
Решение: петицията остава открита за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Европейската комисия.

Заседанието беше закрито в 12.38 ч. и възобновено в 15.10 ч. под председателството 
на Chrysoula Paliadeli (зам.-председател).

9. Петиция 1737/2008, внесена от Лорд Richard Inglewood DL, с британско 
гражданство, относно дискриминационния характер на Правилника за 
лишаване от право на участие в Камарата на лордовете на членове на 
Европейския парламент от 2008 г. относно статуса на перове, избрани за 
членове на Европейския парламент

Оратори: Tibor Vaszi (представител на Европейската комисия), Sarah Ludford, 
David Lowe (ръководител на отдел - секретариат на ЕП) и зам.-председателя.
Решение:петицията остава открита за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Европейската комисия, която от своя страна очаква отговор от 
британските органи.
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10. Петиция 539/2007, внесена от Barry Curtin, с британско гражданство, от името 
на Watergrasshill Community Association, относно предполагаеми нарушения на 
законодателството на ЕО във връзка с решението на съвета на Корк да 
позволи добивни дейности от водоносен пласт с регионално значение

Оратори: Barry Curtin (вносител на петицията), Helmut Bloech (представител на 
Европейската комисия), Seán Kelly, Joe Higgins и зам.-председателя.
Решение: петицията остава открита за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Европейската комисия; председателят, John Gormley, ще изпрати 
писмо до ирландското министерство на околната среда, за да изиска разяснения 
във връзка с актуалния размер на въпросните добивни дейности.

11. Петиция 1282/2007, внесена от Rémi Sallé, с френско гражданство, от името на 
4CASP Association, относно въздействието върху околната среда на проекта за 
мост през р. Лоара, източно от Орлеан, в рамките на околовръстния път на 
Орлеан („le grand contournement“)

Оратори: Maguy Pleynet (представител на вносителя на петицията), Joseph van 
der Stegen (представител на Европейската комисия), Sandrine Bélier, Pascale 
Gruny, Margrete Auken (която припомни посещението в региона, проведено през 
2007 г. от делегация на комисията по петиции и направените и одобрени 
препоръки по този случай) и зам.-председателя.
Решение: петицията остава открита за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Европейската комисия; председателят ще изпрати писмо до 
френските органи (агломерация Орлеан), за да подчертае, че плановете и 
проектите следва да бъдат одобрени в съответствие с европейското 
законодателство в областта на околната среда.

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

Оратори: Joseph van der Stegen (представител на Европейската комисия), Pascale 
Gruny, Victor Boştinaru, Sandrine Bélier и зам.-председателя.
Решение:петицията остава открита за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Европейската комисия, която очаква писмено потвърждение от 
страна на френските органи, че проектът е изоставен; ако е необходимо 
председателят ще изпрати напомнително писмо на кмета на Guérande, на който 
по-рано тя е писала във връзка със същия въпрос.  

13. Петиция 468/2007, внесена от Jan Terkel Nielsen, с датско гражданство, относно 
нарушение на правилата на ЕС в областта на околната среда във връзка с 
проект за строеж на ваканционни вили в Дания

Оратори: Irene Plank (представител на Европейската комисия), Margrete Auken и 
зам.-председателя.
Решение: да се приключи разглеждането на петицията въз основа на отговор от 
страна на Европейската комисия.
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14. Петиция 980/2007, внесена от Torkild Todsen, с датско гражданство, от името на 
Borgergruppen (гражданска група), относно проекта за изграждане на 
магистрала между Kiplev и Sønderborg в Дания

Оратори: Silvya Aile (представител на Европейската комисия), Margrete Auken и 
зам.-председателя.
Решение: петицията остава открита за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията относно кумулативното въздействие на увеличения 
трафик в резултат на изграждането на магистрала. 

15. Петиция 832/2008, внесена от Anton Huber, с германско гражданство, 
изискваща блокирането на финансиране за изследователската програма 
относно плаваемостта на р. Дунав и в частност отсечката между Щраубинг и 
Филсхофен

Оратори: Cesare Bernabei (представител на Европейската комисия), Peter Jahr и 
зам.-председателя.
Решение: петицията остава открита за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията; изискана е информация от вносителя на петицията, 
член на мониторинговата група, създадена в рамките на изследователската 
програма. 

16. Петиция 742/2007, внесена от Andreas Varnakiotis, с гръцко гражданство, 
относно разполагането на депо за отпадъци в Achaia (Гърция)

Оратори: Andreas Varnakiotis (вносител на петицията); Yannis Couniniotis
(представител на Европейската комисия), Nikolaos Salavrakos, Peter Jahr, 
Sandrine Bélier, Iliana Malinova Iotova, Victor Boştinaru и зам.-председателя.
Решение: петицията остава открита за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията; председателят ще изпрати писмо до гръцкия 
министър на околната среда, Tina Mpirmpili.

17. Петиция 669/2006, внесена от I. K., с гръцко гражданство, подкрепена от 2 
подписа, относно замърсяването на остров Spetses в Гърция  

Оратори: Ioannis Kokkalas (вносителя на петицията); Helmut Bloech
(представител на Европейската комисия), Victor Boştinaru, Pascale Gruny и зам.-
председателя.
Решение: петицията остава открита за разглеждане; Европейската комисия е 
призована да наложи глоби на Гърция съгласно член 260 от Договора; 
председателят ще изпрати писмо до гръцкия министър на околната среда, Tina 
Mpirmpili, и до кмета на Spetses (копия от тези писма ще бъдат изпратени за 
сведение на гръцкия парламент).

18. Петиция 0978/2008, внесена от Panagiotis Bouras, с гръцко гражданство, от 
името на общинския съвет на Megalopoli, относно неспазването от страна на 
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гръцките органи на критериите и процедурите на ЕС относно изхвърлянето на 
отпадъци, във връзка с планирано депо за отпадъци в близост до Megalopoli, в 
гръцката област Peloponnese

Оратори: Yannis Couniniotis (представител на Европейската комисия) и зам.-
председателя.
Решение: петицията остава открита за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Европейската комисия. 

19. Петиция 6/2009, внесена от Jean Marie Taga Fosso, с френско гражданство, 
относно дискриминация, основана на гражданство, във връзка с отказа на 
британските органи да признаят степента му по фармация, получена във 
Франция
Петиция 1413/2009, внесена от AE, с испанско гражданство, относно 
предполагаема дискриминация на основание гражданство във връзка с 
достъпа до професията „аптекар“ в Обединеното кралство

Оратори: Jean Marie Taga Fosso (вносител на петицията), Peter Mihok 
(представител на Европейската комисия), Pascale Gruny, Victor Boştinaru и зам.-
председателя.
Решение:петицията остава открита за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Европейската комисия (комисията по петиции отбеляза 
намерението на Европейската комисия да разгледа въпроса преди Съда на 
Европейския съюз и я призове да действа бързо); председателя ще изпрати 
писмо да постоянния представител на Обединеното кралство в Европейския 
съюз за обяснение на наложените ограничения за достъп на европейските 
граждани до професията „фармацевт“.

20. 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: Angelika Koman (представител на Европейската комисия) и зам.-
председателя.
Решение: да се приключи разглеждането на петицията въз основа на отговор от 
страна на Европейската комисия.

21. Петиция 1221/2008, внесена от Sergio Niola, с италианско гражданство, относно 
телевизионните реклами на лекарствени продукти в Италия

Оратори: Florian Schmidt (представител на Европейската комисия) и зам.-
председателя.
Решение: да се приключи разглеждането на петицията въз основа на отговор от 
страна на Европейската комисия.
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22. Петиция 1325/2008 , внесена от B.M., с италианско гражданство, относно 
дискриминационно законодателство, свързано с отпуските по болест в Италия 
Петиция 307/2009, внесена от Mirella Collina, с италианско гражданство, от 
името на Funzione Pubblica CGIL Imola, подкрепена от 1215 подписа, относно 
новото законодателство във връзка със заболяванията в Италия

Оратори: Petra Schott (представител на Европейската комисия) и зам.-
председателя.
Решение: да се приключи разглеждането на петицията  въз основа на отговор от 
страна на Европейската комисия.

23. Петиции, отложени за разглеждане на следващо заседание: 878/2007, 482/2009, 
484/2009, 933/2007, 42/2009, 78/2007 и 439/2009.

24. Петиции по точка Б

 Разглеждането на петиции: 612/2004, 161/2005, 1223/2007, 930/2005, 230/2006, 
239/2009, 242/2009, 323/2009, 755/2009, 970/2009, 563/2007, 1245/2007, 
1340/2007, 177/2008, 425/2008, 1292/2008, 1303/2008, 1311/2008, 1428/2008, 
1567/2008, 1577/2008, 102/2009, 525/2009, 601/2009, 607/2009, 705/2009, 
750/2009, 779/2009, 807/2009, 817/2009, 839/2009, 858/2009, 870/2008, 887/2009, 
925/2009, 933/2009 и 957/2009 беше приключено въз основа на отговора на 
Комисията.

25. AOB: списъкът на петициите, обявени за допустими между 28 януари 2010 г. и 
23 февруари 2010 г. се прилага към настоящия протокол.

26. Дата и място на следващото заседание 

 Понеделник, 22 март 2010 г., 15,00–18,30 ч., и вторник, 23 март 2010 г., 9,00–
12,30 ч., Брюксел.

Заседанието бе закрито в 18.00 ч.
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