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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_PV(2010)05_04

ПРОТОКОЛ
Заседание от 4 май 2010 г., 09.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч.

БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 4 май 2010 г., вторник, в 10.15 ч., под 
председателството на Pascale Gruny, координатор.

1. Приемане на проекта на дневен ред (PE 441.059)

Pascale Gruny предаде извиненията на председателя за отсъствието й от първата част на 
заседанието.

Pascale Gruny съобщи, че заседанието ще започне с изложение на Европейския 
омбудсман, г-н Nikiforos Diamandouros, относно неговия годишен доклад за 2009 г., за 
който Мария Неделчева е назначена за докладчик, и относно неговия специален доклад 
вследствие неговата проектопрепоръка към Европейската комисия в жалба 676/2008RT, 
за който Chrysoula Paliadeli е назначена за докладчик. Точки 6, 7, 8 и 15 от дневния ред 
бяха отложени. Точка 9 относно проучвателното посещение в Кампания ще се обсъжда 
следобед след точка 14.

Точка 12 ще бъде представена от вносителя на петицията, Christopher Stockwell. Pascale 
Gruny обърна внимание на членовете на комисията върху факта, че в миналото 
Парламентът е подкрепил така наречените „петиции Lloyds“ въз основа на доклада на 
Roy Perry и че разглеждането на основното досие е приключено. Въпреки това все още 
съществува сериозен проблем, що се отнася до прилагането на законодателството на 
ЕС както от Европейската комисия, така и от съответните държави-членки, факт, който 
Christopher Stockwell е изтъкнал в своята петиция.

Точка 13 ще бъде представена от Lidia Joanna Geringer de Oedenberg. След заседанието 
на координаторите между 14.30 и 15.00 ч. авторите на две външни изследвания относно 
възстановяването на собствеността в някои държави-членки и страни кандидатки ще 
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представят темата, по която по време на предишния мандат са получени голям брой 
петиции. Ще присъстват няколко вносители, които ще вземат думата.

Margrete Auken повдигна процедурен въпрос, протестирайки срещу отлагането от 
страна на председателя на заседанието на координаторите.

Измененият дневен ред беше приет.

2. 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.

3. Изложение на Европейския омбудсман, г-н Nikiforos Diamandouros, относно 
неговия годишен доклад за 2009 г.

Европейският омбудсман, г-н Nikiforos Diamandouros, представи своя годишен доклад 
за 2009 г., за който Мария Неделчева е назначена за докладчик.

Оратори: председателят, Leonor Costa Rosa (представител на Комисията), Мария 
Неделчева, Margrete Auken, Michael Cashman, Elena Basescu, Tatiana Zdanoka и Gerald 
Häfner. Европейският омбудсман отговори на забележките и въпросите на членовете.

4. Изложение на Европейския омбудсман, г-н  Nikiforos Diamandouros, относно 
неговия специален доклад вследствие на неговата проектопрепоръка към 
Европейската комисия в жалба 676/2008RT

Европейският омбудсман, г-н Nikiforos Diamandouros, представи своя специален доклад 
вследствие на неговата проектопрепоръка към Европейската комисия в жалба 
676/2008RT, за който Chrysoula Paliadeli е назначена за докладчик.

Оратори: председателят, Marc Maes (представител на Комосията), Chrysoula 
Paliadeli, Margrete Auken и Gerald Häfner. Европейският омбудсман отговори на 
забележките и въпросите на членовете.

5. Петиция № 0791/2008, внесена от Christopher Stockwell, с британско
гражданство, от името на Names’ Action for Compensation in Europe, относно 
искането за образуване на наказателно производство срещу Обединеното кралство 
за предполагаемо неприлагане на Директива 73/239/EО във връзка със съдебното 
дело Lloyds

Оратори: председателят, Christopher Stockwell (вносител на петиция), Joao De Abreu 
Rocha (представител на Комосията) и Giles Chichester.
Решение: Петицията да остане открита за разглеждане до представянето на становище 
от комисията по правни въпроси и решението на координаторите относно 
последващите действия.

6. Последващи действия във връзка с Доклада относно екологичното въздействие 
на запланувания газопровод „Северен поток” в Балтийско море, който ще свързва 
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Русия и Германия (Петиции № 614/2007 и 952/2007) (2007/2118(INI)) (Докладчик: 
Marcin Libicki)

Оратори: председателят, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg и Anastasios Nychas
(представител на Комисията).

Решение: Беше поискано от Европейската комисия да представи документацията 
относно заключенията на оценките на въздействието върху околната среда, проведени 
във връзка с проекта, въз основа на която на следващо заседание ще се проведе 
разискването. Председателят ще информира Marcin Libicki за резултатите от 
разискването.

*
*  *

Заседанието беше закрито в 12.40 ч. и възобновено в 15.12 ч. под 
председателството на Erminia Mazzoni (председател).

*  *
*

7. Заседание на координаторите (при закрити врата, 14.30–15.00 ч.)

8. Решения на координаторите

Traian Basescu, президент на Румъния, е отправил писмо към председателя относно 
румънския закон за осиновяване, който беше разискван на заседанието на комисията от 
22-23 март 2010 г.  Председателят ще отговори на президента съответно с писмо.

Комисията по конституционни въпроси е назначила своите съдокладчици за доклада 
относно насоките за гражданите (PPE и S&D). Беше взето решение да се отложи 
решението на комисията до следващото извънредно заседание на координаторите в 
Страсбург по време на майската сесия. Всички взети решения ще подлежат на 
одобрение от Председателския съвет и съгласие относно действието на процедурите 
съгласно член 50 от Правилника за дейността на Европейския парламент.

9. Представяне на 2 изследвания по въпросите на възстановяване на 
собствеността:

- Проблеми на частната недвижима собственост след регионалните конфликти в 
Босна и Херцеговина, Хърватия и Косово  
- Проблеми на частната недвижима собственост след промяната на политическия 
режим в бившите социалистически или комунистически страни 

по отношение на:
Петиция № 0665/2006, внесена от г-н Stratos Paradias, с гръцко гражданство, от 
името на Международния съюз на притежателите на недвижима собственост, 
подкрепена от 4 подписа, относно необходимостта от защита на правото на 
собственост в Европейския съюз и на Западните Балкани

Петиция № 1734/2008, внесена от Virgil Stere, с румънско гражданство, от името на 
Asociaţa Proprietarilor Deposedaţi pe Legea 112/1995 (Сдружение на собствениците 
на имоти съгласно Закон 112/1995), подкрепена от 785 подписа, относно 
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нарушаване на правото на собственост в Румъния

Петиция № 1456/2007, внесена от г-н Joaquim Monteiro de Barros, с португалско 
гражданство, от името на Union Pan Européenne de la Propriété Immobilière, 
относно проблеми във връзка със сектора на недвижимите имоти в Европейския 
съюз и необходимостта от регламентирането му на ниво ЕС

Оратори: председателят, Tomislaw Boric и Michaela Salamun (Университет „Карл-
Франц“ в Грац) и Laura Stefan (Румънско академично общество), Stratos Paradias 
(вносител на петиция), Oana Consuela Florea (вносителка на петиция) и Victor 
Bostinaru.

*
Заседанието продължи под председателството на Willy Meyer (заместник-

председател) от 16.00 ч. до 16.25 ч.
*

Оратори: Ágnes Hankiss, Edward McMillan-Scott, Elena Basescu, Sylvana Rapti, Nikolaos 
Salavrakos, Hans Rundegren (представител на Комисията), Claudius Mott (вносител на 
петиция) и Sorin Ionita (Румънско академично общество).
Решение: Петициите да останат открити за разглеждане до приемането на решение на 
координаторите относно последващите действия.

10. Петиция № 0265/2007, внесена от Natalia Gonzalez Menendez , с  испанско 
гражданство, от името на гражданско обединение на San Martin de Verina, относно 
промишлен шум и замърсяване на въздуха

Оратори: председателят и Andrej Kobe (представител на Комисията).
Решение: Петициите да останат открити за разглеждане до получаване на 
допълнителна информация от Комисията.

11. Петиция № 0831/2008, внесена от M.C.L.V., с испанско гражданство, от името 
на „Asociación de Vecinos de la Margen Izquierda de Rio Guadalupe de Alcaniz“, 
относно защита срещу замърсяване с ПЧ 10 в град Alcaniz в испанския автономен 
регион Арагон

Оратори: председателят, Andrej Kobe (представител на Комисията), Willy Meyer, 
María Muñiz de Urquiza и Pascale Gruny.
Решение: Петициите да останат открити за разглеждане до получаване на 
допълнителна информация от Комисията.

12. Петиция № 1459/2007, внесена от Roberto Giurastante, с италианско 
гражданство, от името на Greenaction Transnational, относно замърсяване на 
въздуха в крайбрежния район на границата между Италия и Словения

Оратори: председателят и Peter Vajda (представител на Комисията).
Решение: Петициите да останат открити за разглеждане до получаване на 
допълнителна информация от Комисията.

13. Петиция № 1070/2008, внесена от Д. Т-П., с българско гражданство, от името на 
живеещите на ул. „Бор“, относно интензивния трафик на тежкотоварни превозни 
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средства в българския град Севлиево и свързаните с него здравословни и 
екологични проблеми

Оратори: председателят и Andrej Kobe (представител на Комисията).
Решение: Петициите да останат открити за разглеждане до получаване на 
допълнителна информация от Комисията.

14. Петиция № 0553/2007, внесена от Krystyna Kowalska, с полско гражданство, 
относно нарушение от страна на полските власти на Директива 96/62/EО на 
Съвета относно оценката и управлението на качеството на околния въздух и на 
Директива 99/30/EО на Съвета от 22 април 1999 година относно пределно 
допустимите стойности за серен двуоксид, азотен двуоксид и азотни оксиди, 
прахови частици и олово в околния въздух

Оратори: председателят, Andrej Kobe (представител на Комисията) и Victor 
Bostinaru.
Решение: Петициите да останат открити за разглеждане до получаване на 
допълнителна информация от Комисията.

15. Петиция № 1066/2008, внесена от Dimitrios Antoniou, с гръцко гражданство, 
относно дискриминация на база националност във връзка със записване в Open 
University в Оксфорд

Оратори: председателят, Sébastien Proisy (представител на Комисията) и Victor 
Bostinaru.
Решение: Петициите да останат открити за разглеждане до получаване на 
допълнителна информация от Комисията.

16. Петиция № 0683/2009, внесена от Maurizio Tani, с италианско гражданство, от 
името на група студенти, подкрепена от 55 подписа, относно предполагаема 
дискриминация при признаването на италианските университетски дипломи в 
някои държави-членки

Оратори: председателят, Aristide Lavrentzos (представител на Комисията) и Pascale 
Gruny.
Решение: Петициите да останат открити за разглеждане до получаване на 
допълнителна информация от Комисията.

22. Петиции по точка Б
Разглеждането на петиции 690/2006, 350/2007, 700/2007, 1002/2007, 1024/2008, 
1254/2008, 1385/2008, 99/2009, 255/2009, 941/2009 и 1464/2009 беше приключено въз 
основа на писмения отговор на Комисията.

Петиция 1036/2009 беше преместена от точка Б и ще бъде разгледана в рамките на 
точка А на следващо заседание.

23. Дата на следващото заседание

Брюксел,
Понеделник, 31 май 2010 г., 15.00–18.30 ч., и вторник, 1 юни 2010 г., 9.00–12.30 ч.
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Заседанието беше закрито в 12.40 ч.

Приложение: Списък на петициите, обявени за допустими на последното заседание
(26-27 април 2010 г.).
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Erminia Mazzoni, Chrysoula Paliadeli, Willy Meyer, Ágnes Hankiss
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Elena Băsescu, Pascale Gruny, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Mariya Nedelcheva, Rainer Wieland, Victor Boştinaru, Michael 
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Varajäsenet/Suppleanter

Pablo Arias Echeverría, Constance Le Grip, Ioannis A. Tsoukalas, Kinga Göncz, Sylvana Rapti, Marian Harkin, Vincenzo Iovine, 
Gerald Häfner

187 (2)

193 (3)
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
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William Floyd, Anna Wlazlo, Gabriele Kremer, Leonor Costa-Rosa, Gerard  Legris, Marc Clement, Marc Maes, Maria Loutridou, Joao 
De Abreu Rocha, Lukas Bortel, Anastasios Nychas, Linda Nylund, Hans Rundegren, Wolfgang Nozar, Rodrigo Ballester, Norbert 
Sagstetter, Ewa Malz, Andrej Kobe, Peter Vajda, Sebastian Proisy, Aristide Lavrentzos

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
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Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Christopher Derek Stockwell, Efstratios Paradias, Emmanuelle Causse, Claudius Mott, Edo Pirkjajer, Bogdan Velijkovic, Milivoje 
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