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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_PV(2010)04_26_27

ПРОТОКОЛ
Заседание от 26 април 2010 г., 15.00–18.30 ч.,

и 27 април 2010 г., 09.00–12.30 ч.
БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 26 април 2010 г., понеделник, в 15.05 ч., под 
председателството на Erminia Mazzoni (председател).

1. Приемане на дневен ред PETI_OJ (2010)184_1

Председателят уведоми членовете, че заседанието ще има две основни теми. Първата се 
отнася до въпросите на основните права, свързани с хората с увреждания, и ще бъде 
представена от Kathy Sinnott, предишен зам.-председател на комисията, с ирландско 
гражданство, и от г-н Alain Faure от името на Европейския форум на хората с 
увреждания. Съответната петиция е регистрирана с близо 1 500 000 подписа. В този 
раздел комисията ще разглежда и правата на детето както във връзка с въпросите на 
уврежданията, така и във връзка със закрилата на детето.

Във втората част от заседанието ще бъдат разгледани въпроси, свързани с храните и 
здравето, включително конкретни въпроси като ГМО и хранителните добавки. Ще 
присъстват следните вносители на петиции:

- за точка 5: Kathy Sinnott and Alain Faure;
- за точки 7 и 8: Vasilios Katsioulis;
- за точка 15: Jacqueline de Croÿ;
- за точка 17: Brian John;
- за точка 19: Jill Bell and Mr Robert Verkerk.

Освен това председателят напомни на членовете, че във вторник сутринта, след 
срещата на координаторите, комисията ще обсъди своя Годишен доклад за 2009 г., 
който ще бъде представен от г-н Iturgaiz, и проектостановището на г-н Bostinaru 
относно въпроса за биологичното разнообразие, във връзка с който вече е представян 
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работен документ.

Дневният ред беше приет.

2. Одобряване на протоколите от заседанията от: 

-  23 февруари 2010 г.
-  22-23 март 2010 г.

Протоколите бяха одобрени.

3. Съобщения на председателя

Председателят съобщи, че приложението към бележките на председателя, съдържащо 
препоръки относно петициите, подлежащи на повторно разглеждане, приключване или 
оттегляне, е било предоставено на всички членове преди една седмица. Тъй като не са 
получени коментари, препоръките се считат за одобрени.

4. Разни въпроси

Няма.

5. № 360/2009, внесена от Kathy Sinnott, с ирландско гражданство, от името на 
Европейската федерация на хората с увреждания, подкрепена от 1 364 984 
подписа, относно правата на хората с увреждания („1 милион за правата на 
хората с увреждания“)

Оратори: председателят, Kathy Sinnott (вносител на петицията), Alain Faure 
(вносител на петицията), Maria Zuber (Комисия), Kinga Göncz, Sylvana Rapti, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Michael Cashman, Proinsias De Rossa, Joe Higgins, 
Tatjana Ždanoka, Илияна Малинова Йотова, Maria Zuber (Комисия), Kathy Sinnot 
(вносител на петицията), Alain Faure (вносител на петицията) и Michael Cashman

Решения: петицията да остане открита за разглеждане и да бъде изпратена на 
докладчика на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
относно Директивата за равенството с искане да я вземе предвид в следващия си 
доклад; да се изпрати писмо до Съвета с искане за ускоряване на обсъждането на 
Директивата за равенството.

6. № 385/2008, внесена от Anna Schnackers, с нидерландско гражданство, относно 
карта за самоличност за хора с увреждания, която да се признава в  цяла 
Европа

Оратори: председателят, Maria Zuber (Комисия), Kinga Göncz, Michael Cashman и
Sylvana Rapti

Решение: петицията да остане открита за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията, по-конкретно относно процеса на съгласуване.
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7. № 142/2006, внесена от Vasilios Katsoulis, с германско гражданство, относно 
дискриминация от страна на германски застрахователни дружества спрямо 
хората с увреждания
и
№ 609/2008, внесена от Vasilios Katsoulis, с гръцко гражданство, относно 
дискриминация на хора с увреждания в  рамките на германския 
застрахователен сектор и последното решение на Съда, с което се обявяват за 
недействителни договорите, съдържащи дискриминиращи клаузи на 
основание увреждане

Оратори: председателят, Vasilios Katsioulis (вносител на петицията), Stefan Olsson (
Комисия), Michael Cashman, Carlos José Iturgaiz Angulo, Sylvana Rapti, Tatjana 
Ždanoka, Michael Cashman, Nikolaos Salavrakos и Vasilios Katsioulis (вносител на 
петицията)

Решение: петицията да остане открита за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията. Да се изпрати писмо до Съвета и да се обсъди 
възможността да бъде отправен въпрос с искане за устен отговор до Съвета.

В 16.25 ч. заседанието продължи под председателството на Chrysoula Paliadeli (зам.-
председател).

8. № 1402/2009, внесена от Vasilios Katsioulis, с гръцко гражданство, относно 
липсата на помощи за ученици с физически и психически увреждания в 
европейските училища

Оратори: председателят, Vasilios Katsioulis (вносител на петицията), Nikolaos 
Salavrakos, Christiane Bardoux (Комисия), Sylvana Rapti, Michael Cashman, Angelika 
Werthmann, Carlos José Iturgaiz Angulo, Kinga Göncz, Proinsias De Rossa и Vasilios 
Katsioulis (вносител на петицията) 

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

В 17.30 ч. заседанието продължи под председателството на Erminia Mazzoni 
(председател).

9. № 840/2007, внесена от Teresa Hayes, с ирландско гражданство, и 12 други 
лица, относно нехайството и небрежността на ирландското правителство по 
отношение на образователната система за непълнолетни деца, страдащи от 
аутизъм

Оратори: председателят, Silvio Grieco (Комисия), Proinsias De Rossa и Joe Higgins

Решение: петицията да остане открита за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията. Петицията следва да бъде включена в писмото до 
Съвета, посочено в точка 5.

10. № 1696/2008, внесена от Jacqueline de Croÿ, с белгийско гражданство, от името 
на Фондация „Принцеси de Croÿ“, относно необходимостта от приемането на 
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мерки на равнището на ЕС за борба срещу сексуалната експлоатация на деца 
и за подкрепа на жертвите на подобно престъпление

Оратори: председателят, Jacqueline de Croÿ (вносител на петицията) и Cesar Alonso 
Iriarte (Комисия)

Решение: петицията да остане открита за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията относно приемането на Рамковото решение на Съвета за 
отмяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета.

11. № 813/2008, внесена от г-н Brian John, с британско гражданство, относно 
твърдения за нарушаване на общите принципи, които ръководят дейността на 
Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) във връзка с 
разглеждането на заявления за генетично модифицирани храни

Оратори: председателят, Brian John (вносител на петицията), Sébastien Goux 
(Комисия), Sandrine Bélier, Jill Evans, Joe Higgins, Victor Boştinaru и Margrete Auken

Решение: петицията да остане открита за разглеждане; да се поиска становище от 
Комисията по околна среда, здравеопазване и безопасност на храните; да се 
разгледа възможността за организиране на съвместно изслушване с ENVI.

12. № 1037/2007, внесена от Jill Bell, с ирландско гражданство, от името на „Irish 
Association of Health Stores“, относно Директива 2002/46/ЕО за сближаване на 
законодателствата на държавите-членки по отношение на добавките към 
храни
и
№ 1184/2007, внесена от Grace Kinirons, с ирландско гражданство, от името на 
„Хранителни терапевти на Ирландия“, относно Директива 2002/46/ЕО за 
сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на 
добавките към храни
и
№ 1419/2008, внесена от Robert Verkerk, с британско гражданство, от името на 
Асоциацията за естествено здраве (Alliance for Natural Health), относно 
спешната необходимост от преразглеждане на опциите за оценка и контрол на 
риска във връзка с плановете да се ограничи достъпът на потребителите до 
витамини и минерали
и
№ 1849/2008, внесена от г-н Alan G. Ruth, с ирландско гражданство, от името 
на ирландския здравен синдикат, относно Директива 2002/46/ЕО за 
сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на 
добавките към храни
и
№ 415/2009, внесена от PA, с шведско гражданство, във връзка с Директива 
2002/46/ЕО относно сближаването на законодателството на държавите-членки 
по отношение на добавките към храни

Оратори: председателят, Robert Verkerk (вносител на петиция), Basil Mathioudakis 
(Комисия), Robert Verkerk (вносител на петиция), Jill Bell (вносител на петиция) и
Victor Boştinaru
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Решение: петицията да остане открита за разглеждане; да се поиска становище от 
Комисията по околна среда, здравеопазване и безопасност на храните.

Заседанието беше закрито в 18.49 ч.

* * *

Четвъртък, 27 април 2010 г., 09.00–12.30 ч.

13. Среща на координаторите – от 09.00 до 10.00 ч. (при закрити врата)

***

Заседанието беше възобновено на 27 април 2010 г., четвъртък, в 10.07 ч., под 
председателството на Chrysoula Paliadeli (зам.-председател).

14. Съобщения на председателя относно решенията на координаторите

1. Проекторегламент относно гражданска инициатива. В резултат от решението, 
прието на последното заседание, беше изпратено писмо до председателя на Съвета
на председателите на комисиите, с което беше поискано одобрение за работа в 
сътрудничество с комисията по конституционни въпроси, в съответствие с член 50 
от Правилника за дейността. Независимо от това, че комисията по конституционни 
въпроси все още не беше назначила докладчик, координаторите се съгласиха да 
отложат обсъждането на назначение на докладчик от страна на комисията по 
петиции до следващата среща на координаторите, която ще се състои на 4 май 
2010 г.

Последващи действия на обсъждането с вносителите на петиции и испанските 
органи относно „Ley de Costas“ (закон за крайбрежната ивица). 
Координаторите обърнаха внимание на писмо от испанския министър-председател, 
José Luis Rodriguez Zapatero, адресирано до Председателя Jerzy Buzek. Те се 
съгласиха, че това писмо трябва да бъде взето под внимание, като Председателят 
Buzek бъде помолен да пише на испанския министър-председател, за да повдигне 
конкретно въпроса за закона за крайбрежната ивица и да прикани за конкретен 
отговор в най-кратки срокове. Беше постигнато съгласие, че когато комисията 
получи този отговор – посредством Председателя Buzek – ще бъде взето решение 
относно по-нататъшни действия по отношение на закона за крайбрежната ивица.

2. Решение относно възраженията на членове на ЕП относно документите за SIR

Координаторите отбелязаха, че няма неразгледани решения по отношение на 
препоръките за допустимост, които да са представени на тяхното внимание.
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3. Дискусия относно проекта за дневен ред за следващото заседание на 
комисията

Координаторите одобриха проекта за дневен ред за следващите заседания на 
комисията, които ще се състоят на 31 май и 1 юни. Те отбелязаха, че секретариатът 
работи по част „Б“ и че дневният ред ще бъде раздаден възможно най-скоро.

4. Назначаване на докладчици, доклади, становища и проекторезолюции

- Гражданска инициатива. Решението относно назначаването на докладчик 
относно гражданската инициатива беше отложено.

- Годишен доклад на Омбудсмана за 2009 г. Европейският омбудсман ще 
направи официално представяне на своя годишен доклад пред комисията на 
заседанието на 4 май 2010 г. Координаторите се съгласиха докладчикът на 
комисията по този въпрос да бъде назначен от Групата на PPE.

- Специален доклад от Омбудсмана относно липсата на сутрудничество от 
страна на Европейската комисия във връзка с жалба 676/2008/RT. Този 
специален доклад се отнася за нежеланието на Комисията да предостави 
информация относно кореспонденцията между Комисията и Porsche AG.
Координаторите назначиха Chrysoula Paliadeli (зам.-председател, S&D) за 
докладчик по този доклад.

- Становище за комисията по бюджети относно бюджета на Омбудсмана за 
2011 г. Координаторите изразиха съгласие докладчикът на комисията за това 
становище да бъде назначен от Групата на ALDE.

5. Делегации

- Проучвателно посещение в  Кампания. Координаторите бяха уведомени, че 
членовете на тази делегация ще отпътуват за Кампания след заседанието. Те 
отбелязаха, че програмата за това посещение е била одобрена от органите и 
официалните членове на делегацията.

- Проучвателно посещение в  Австрия. Координаторите отбелязаха, че
приготовленията за това посещение, което ще се състои в периода 2–4 юли 
2010 г., в момента са в ход. Делегацията на комисията ще бъде водена от Rainer 
Wieland (PPE, D), а Илиана Малинова Йотова (S&D, BG) ще бъде вторият член 
на делегацията. Другите политически групи са помолени да съгласуват помежду 
си и да определят трети член.

6. Други въпроси

- Уеб и Интернет портал. Координаторите отбелязаха със загриженост, че 
предложенията за подобрения към неговия Интернет сайт са били отхвърлени от 
органите на Парламента. Тези подобрения, предложени от комисията, биха 
позволили по-добър достъп на европейските граждани до процеса на внасяне на 
петиции. Координаторите взеха решение да изпратят писмо до органите на 
Парламента по този въпрос. Комисията ще продължи да преследва целта за 
развитие на уеб портала на Парламента, като на пленарно заседание на няколко 
пъти в контекста на годишните доклади на комисията е било гласувано в 
подкрепа на тази идея.
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- Петиция, внесена от г-н Andrea D'Ambra (0417/2009). Тази петиция, 
подкрепена чрез електронна поща от около 500 души, се отнася за организацията 
на изборите в Италия, като вносителят на петицията твърди, че неговите 
политически противници позволяват на лица с криминално досие да участват 
като кандидати в избори, включително избори за Европейския парламент. 
Поискано е становище на комисията по конституционни въпроси и тя е 
преценила, че това е въпрос, който държавите-членки трябва да решават 
самостоятелно. След този отговор вносителят на петицията е започнал 
кореспонденция с Председателя, няколко членове на ЕП, и Европейския 
омбудсман. Координаторите се договориха да бъде изпратено писмо до 
вносителя на петицията, с което да бъде уведомен за развитията в комисията по 
конституционни въпроси и по-конкретно, за обсъждането на проектодоклад на 
Andrew Duff относно изменения на закона относно избирането на членове на
Европейския парламент. Този въпрос повече няма да бъде обсъждан в 
комисията.

- Петиция, внесена от Marinella Colombo (1614/2009). Тази петиция се отнася за 
функционирането на германската служба, която се занимава с грижите и
подкрепата за децата (Jugendamt), по отношение на която са получени голям 
брой петиции, всички от които с много сериозни твърдения относно начина, по 
който германските органи действат в подобни случаи. Тези петиции са 
приключени въз основа на работен документ. Вносителят на петицията, както и 
няколко други, сега се опитва да получи подкрепа за повторно откриване на този 
случай. Координаторите се съгласиха да изпратят допълнително писмо до новия 
германски министър по семейните дела, но за това няма да бъде взето 
окончателно решение до следващото заседание, за да се даде възможност на 
групите първо да обсъдят въпроса с германските членове на ЕП.

15. Годишен доклад относно разискванията на комисията по петиции през 2009 
година (2009/2139(INI))
Докладчик: Carlos José Iturgaiz Angulo (EPP)

Докладчикът представи своя проектодоклад.

Оратори: председателят, Carlos José Iturgaiz Angulo (докладчик), William Floyd 
(Комисия), Kinga Göncz, Diana Wallis, María Muñiz De Urquiza, Peter Jahr и Liam 
Cashman

Разписание: 
Краен срок за изменения: 6 май 2010 г., 18.00 ч.
Гласуване в комисия: 1 юни 2010 г.
Гласуване в пленарно заседание: юли 2010 г.

В 11.00 ч. Willy Meyer (зам.-председател) пое председателството.

16. Становище относно биологичното разнообразие (2009/2108(INI))
Докладчик: Victor Boştinaru (S&D)

Докладчикът представи своето проектостановище.
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Оратори: председателят, Victor Boştinaru (докладчик), François Kremer (Комисия), 
Margrete Auken и Peter Jahr

В 11.10 ч. заседанието продължи под председателството на Erminia Mazzoni 
(председател). 

17. № 1098/2007, внесена от Juan Antonio Carrasco Ragel, с испанско гражданство, 
от името на Plataforma Por El Estudio Epidemologico, относно провеждането на 
цялостно епидемиологично изследване на жителите на и на Община 
Гибралтар (Андалузия, Испания) и Гибралтар (Обединено кралство)
и
№ 615/2009, внесена от Justine Olivero, с британско гражданство, подкрепена с 
237 подписа, относно увеличаването на случаите на ракови заболявания в 
Campo de Gibraltar и Rock of Gibraltar

Оратори: председателят, Peter Vajda (Комисия) и Willy Meyer

Решение: петицията да остане открита за разглеждане; да бъде изпратено писмо до 
съответните органи в Испания и Обединеното кралство с препоръка да се проведе 
епидемиологично изследване.

18. № 439/2009, внесена от Elsa Aimone, с италианско гражданство, подкрепена от 
86 подписа, относно пациенти с киста на Тарлов

Оратори: председателят и Antoni Montserrat (Комисия)

Решение: да се приключи разглеждането на петицията.

19. № 276/2008, внесена от Roberto Giurastante, с италианско гражданство, от 
името на „Greenaction Transnational“, относно замърсяване от сметище за 
токсични отпадъци в курорта Баркола в Триест (Италия)

Оратори: председателят, José Diaz del Castillo (Комисия) и Margrete Auken

Решение: да се приключи разглеждането на петицията.

Илиана Малинова Йотова се намеси по процедурен въпрос, който се отнася за
петициите относно български деца. Председателят обясни, че тези петиции ще 
бъдат включени в дневния ред на едно от следващите заседания.

20. № 181/2009, внесена от Karl Wezel, с германско гражданство, относно 
производството на електричество от палмово масло и последващото от него 
замърсяване

Оратори: председателят, Günter Raad (Комисия), Peter Jahr и Margrete Auken

Решение: петицията да остане открита за разглеждане; да се поиска допълнителна 
информация от Комисията, вносителя на петицията и германските органи.
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21. № 1337/2008, внесена от Найден Чакъров, с българско гражданство, 
подкрепена с 12 подписа, относно ТЕЦ Марица-Изток и замърсяването на 
зоната около българския град Стара Загора
и
№ 1865/2009 внесена от И.П., с българско гражданство, относно замърсяването 
на въздуха в град Стара Загора в централна България

Оратори: председателят, Peter Vajda (Комисия) и Margrete Auken

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

22. № 1501/2008, внесена от Dionisia Avgerinopoulou, с гръцко гражданство, 
подписана от други трима, относно неприлагането на законодателството на 
ЕС във връзка с минните дейности на гръцкия остров Milos

Оратори: председателят, William Floyd (Комисия) и Margrete Auken

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

23. № 1318/2008, внесена от Joanna Smolinska, с полско гражданство, от името на 
екологичната асоциация „Stowarzyszenie Milosnikow Krowiarek“, относно 
нарушение на законодателство на ЕС в областта на опазването на околната 
среда във връзка с добива на инертни материали в близост на зона от Натура 
2000 в южна Полша

Оратори: председателят, François Kremer (Комисия) и Margrete Auken

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

24. № 884/2009, внесена от D.D,. с британско гражданство, от името на жителите 
на St Kingsmark Chepstow, относно предполагаемо нехайство от страна на 
Welsh Water plc по отношение на проблеми с канализацията в St Kingsmark и 
причиняващи появата на миризми

Оратори: председателят и Helmut Bloech (Комисия)

Решение: да се приключи разглеждането на петицията.

Обсъждането на точките от дневния ред 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 и 20 беше отложено.

25. Петиции по точка Б

Разглеждането на петиции 771/2004, 458/2007, 1029/2007, 467/2008, 603/2009, 
912/2009, 958/2009, 959/2009, 1098/2009, 1110/2009, 1139/2009, 1149/2009, 
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1150/2009, 1152/2009, 1177/2009, 1327/2009, 1354/2009, 1429/2009 и 1476/2009 беше 
приключено въз основа на писмения отговор на Комисията.

o O o

26. Дата и място на следващото заседание

Четвъртък, 4 май 2010 г., 09.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч.

Заседанието беше закрито в 12.20 ч.

Приложение: Списък на петициите, обявени за допустими на последното заседание 
(22–23 март 2010 г.).
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