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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014
Комисия по петиции

PETI_PV(2010)06_01-05_31

ПРОТОКОЛ
Заседание от понеделник, 31 май, и вторник, 1 юни 2010 г., 15.00–18.30 ч. и 9.00–12.30 

ч. 
БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 31 май 2010 г., понеделник, в 15.15 ч., под 
председателството на Erminia Mazzoni, председател.

1. Приемане на проекта на дневен ред (PE 442.831)

 Заместник-председателят, Chrysoula Paliadeli, не беше в състояние да вземе 
участие в заседанието и представи своите извинения във връзка с това на 
комисията.

 Вносителите на петициите ще присъстват по време на разглеждането на точки 7 
(Петиция № 982/2009), представителят на въпросното предприятие е поискал да 
направи изявление, 11 (Петиция № 1274/2009), 12 (Петиция № 1518/2008), 13 
(Петиция № 777/2009), 14 (Петиция № 632/2008).

 На следващия ден, вносителите на петициите от точка 19 (Петиция №
1682/2008) и областните органи на Хуелва ще присъстват на представянето на 
работния документ относно информационната мисия в Хуелва и ще вземат 
участие в разискването. Копие от доклада беше раздадено на членовете. Г-жа 
Gruny поиска точка 19 да бъде отложена след точки 20–26, към 11.15 ч., тъй като 
не беше в състояние да присъства предвид задълженията й към комисията по 
заетост и социални въпроси.

 Комисията ще гласува на следващия ден годишния доклад за дейността на 
комисията по петиции за 2009 г. на г-н Iturgaiz, във връзка с който беше внесено 
устно изменение, към 10.00 ч. и след това становището на г-н Boştinaru относно 
прилагането на законодателството на ЕС за опазване на биологичното 
разнообразие, във връзка с което също беше внесено устно изменение.

 Не бяха повдигнати възражения във връзка със списъка с предложения за 
петиции, чието разглеждане следва да се приключи или открие повторно,
раздаден на членовете на ЕП седмица преди заседанието. Следователно, 
Петиции № 897/2007 и № 705/2009 бяха открити за повторно разглеждане; 
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разглеждането на Петиции № 173/2010, № 1790/2008, № 1220/2009 и № 71/2010 
беше приключено.

Проектът на дневен ред беше приет без изменения.

2. Одобрение на протокола от заседанието от 26 и 27 април 2010 г.

Протоколът беше приет без изменения.

3. Съобщения на председателя: Erminia Mazzoni представи следната информация:

Комисията по петиции е била упълномощена от Председателския съвет, 
заседавал в Страсбург, да изготви доклад съгласно член 50 от правилника 
съвместно с комисията по конституционни въпроси относно европейската 
гражданска инициатива. Комисията е била упълномощена да назначи 
съдокладчици. Това ще бъде разглеждано на следващия ден на заседание на 
координаторите.

4. Разни въпроси: няма

5. Петиция № 986/2006, внесена от Theodoros Dalmaris, с гръцко гражданство, за 
нарушения в Гърция на разпоредби на ЕС, въвеждащи специални условия за 
издаване на разрешителни за предприятия, занимаващи се с търговия на едро 
и дистрибуция на продукти от животински произход 

Оратори: Magali Lenoel (представител на Европейската комисия), Sylvana Rapti, 
Nikolaos Salavrakos.
Решение:  да се остави петицията открита за разглеждане в очакване на 
писмено потвърждение от Европейската комисия.

6. Петиция № 0033/2009, внесена от Klaus Landahl, с германско гражданство, 
относно произхода и мястото, от което са пристигнали хранителните продукти

Оратори: Alexandra Nikolakopoulou (представител на Европейската комисия).
Решение: да се приключи разглеждането на петицията въз основа на отговор от 
Европейската комисия и да се изпрати за сведение на комисията по земеделие и 
развитие на селските райони, както и на комисията по вътрешен пазар и защита 
на потребителите.

7. Петиция № 982/2009, внесена от Birgit Meyer, с германско гражданство, 
относно изтеглянето от пазара на слънцезащитен крем в резултат на регламент 
на ЕС и
Петиция № 1055/2009, внесена от Sylvia Rögele, с германско гражданство, 
относно изтеглянето от пазара на любимия ѝ слънцезащитен крем, както и 
Петиция № 1194/2009, внесена от Waltraud Kurz, с германско гражданство, 
относно изтеглянето от пазара на слънцезащитен крем вследствие на 
прилагане на регламент на ЕС

Оратори: Agnes Wulff (представител на вносителя на петицията), Roman Mokry 
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(представител на Европейската комисия), Angelika Werthmann, Peter Jahr, 
Margrete Auken.
Решение: да се приключи разглеждането на петициите въз основа на отговора 
от Европейската комисия.

Петиция № 1428/2009, внесена от J.B.Koster, с нидерландско гражданство, 
относно неизпитването на козметични продукти върху животни

Оратори: Susanne Höke (представител на Европейската комисия), Peter Jahr, 
Margrete Auken, Roger Helmer, Victor Boştinaru.
Решение: да се приключи разглеждането на петицията въз основа на отговора 
от Европейската комисия.  

8. Петиция № 0915/2008, внесена от Dorothea Erndt, с германско гражданство, 
относно ситуацията в  германската лаборатория за тестове върху животни 
Covance и забрана за извършване на тестове върху големи човекоподобни 
маймуни и 
Петиция № 1063/2008, внесена от Emily McIvor, с британско гражданство, 
подкрепена от 150 000 подписа, относно забрана на опитите с животни и 
Петиция № 1248/2009, внесена от E.C. Chadwick, с британско гражданство, 
относно опитите с животни и 
Петиция № 1502/2009, внесена от Bettee Hemingway, с британско гражданство, 
подкрепена от 5 подписа, относно забрана на опитите с животни

Оратори: Susanna Louhimies (представител на Европейската комисия).
Решение: да се приключи разглеждането на петициите въз основа на отговора 
от Европейската комисия.

9. Петиция № 252/2008, внесена от Suzanne Thorpe, с британско гражданство, 
относно забрана върху използването на кучета от породата „гонче“ и техните 
малки за опити върху животни и Петиция № 805/2009, внесена от Andreas Otto, 
с германско гражданство, относно опитите с животни

Оратори: Susanna Louhimies (представител на Европейската комисия).
Решение: да се приключи разглеждането на петициите въз основа на отговора 
от Европейската комисия.

10. Петиция № 1274/2009, внесена от Rachel Mullen, с ирландско гражданство, от 
името на Съюза за равенство и права (Equality and Rights Alliance), относно 
съкращения на персонал от страна на ирландското правителство, които 
засягат дейността на органа по въпросите на равенството

Оратори: Rachel Mullen и Orlagh O'Farrell (вносители на петицията), Claire 
Smith (представител на Европейската комисия), Marian Harkin, Proinsias De 
Rossa, Joe Higgins, Victor Boştinaru.
Решение: да се остави петицията открита за разглеждане в очакване на 
допълнителна информация от Европейската комисия. Комисията беше 
приканена да се свърже с ирландските органи във връзка с този въпрос.
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*
Заседанието продължи под председателството на Carlos José Iturgaiz Angulo, 

заместник-председател.
*

11. Петиция № 997/2007, внесена от Ивайло Иванов, с българско гражданство, от 
името на Българското дружество за защита на птиците, подкрепена от 6 
подписа, относно неправилното транспониране на мрежата „НАТУРА 2000“ в 
България в резултат на нарушаване на Директивата за птиците и Директивата 
за местообитанията и 
Петиция № 1518/2008, внесена от Ирина Матеева, с българско гражданство, от 
името на Българско дружество за защита на птиците, относно неизпълнението 
от страна на българските органи на разпоредбите във връзка със специалните 
защитени зони, съгласно Директива 79/409/ЕИО на Съвета относно опазването 
на дивите птици

Оратори: Ирина Матеева (вносителка на петицията), Liam Cashman и Fotias 
Papoulias (представители на Европейската комисия), Margrete Auken, Victor 
Boştinaru, Peter Jahr, Мария Неделчева.
Решение: да се остави петицията открита за разглеждане и да се изпрати за 
сведение на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните, за да се привлече вниманието й към положението на обектите 
„НАТУРА 2000“ в България.

*
Заседанието продължи под председателството на Erminia Mazzoni, председател.

*

12. Петиция № 777/2009, внесена от г-н Patrick Kinnersly, с британско гражданство, 
от името на „White Horse Alliance“, относно предполагаемо неспазване от 
страна на британските органи на Директивата на ЕО за местообитанията във 
връзка с предложения обходен път в  Westbury и други проекти за главни 
магистрали

Оратори: Patrick Kinnersly (вносител на петицията), Liam Cashman 
(представител на Европейската комисия), Michael Cashman, Gerald Häfner.
Решение: да се остави петицията открита за разглеждане в очакване на 
допълнителна информация от Европейската комисия.

13. Петиция № 0632/2008, внесена от Robert Biedron, с полско гражданство, от 
името на „Kampania Przeciw Homofobii“ („Кампания срещу хомофобията“) 
относно нежеланието на полските органи да издават акт за гражданско 
състояние на полски граждани, които желаят да встъпят в  регистрирано 
партньорство с лице от същия пол в друга държава-членка 

Оратори: KrzysztofSmiszek (представител на вносителя на петицията); Rodrigo 
Ballester (представител на Европейската комисия), Michael Cashman, Sylvana 
Rapti, Peter Jahr, Gerald Häfner 
Решение: да се остави петицията открита за разглеждане в очакване на 
допълнителна информация от Европейската комисия относно правното 
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становище, изпратено от вносителя на петицията; да се изпрати за становище на 
комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи; 
председателят ще напише писмо до полските органи.

*
*  *

Заседанието беше закрито в 18.10 ч.
*

*  *

Вторник, 1 юни, сутринта

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

*
Заседанието беше открито в 10.00 ч. под председателството на Erminia 

Mazzoni, председател.
*

15. Съобщения на председателя относно решенията на координаторите

Председателят представи следните съобщения.

1. Комисията по петиции е била упълномощена от Председателския съвет, 
заседавал в Страсбург на 20 май, да изготви доклад съгласно член 50 от 
правилника съвместно с комисията по конституционни въпроси относно 
европейската гражданска инициатива. По изключение, те също така са 
предоставили пълномощия за назначаване на двама съдокладчици относно тази 
тема. Въпреки това, решението на координаторите, заседавали в Страсбург на 11 
май, които са взели решение да назначат двама съдокладчици, не е било 
потвърдено, тъй като то не е могло да бъде взето преди решението за 
разрешаване от Председателския съвет. Председателят прикани членовете да 
потвърдят решението от 11 май.
По време на гласуването, координаторите назначиха с мнозинство за 
съдокладчици членовете на ЕП, посочени от групите ALDE и Verts/ALE: Diana 
Wallis и Gerald Häfner.

2. Председателят изрази намерението си да посети Кипър, в отговор на поканата, 
която е била отправена от вносителите от „Famagusta Refugee Movement“ и 
кмета в изгнание на Famagouste - г-н Galanos. Тази покана е отворена и за други 
членове на комисията. Координаторите отбелязаха решението му за посещение, 
което ще се състои между 3 и 6 юни.

3. Peter Jahr представи от името на групата PPE съображения относно процеса на 
регистриране на петициите. След размяна на мнения, David Lowe (началник 
отдел – секретариат на комисията по петиции) внесе яснота относно настоящото 
положение на системата за регистриране. Членовете изразиха загрижеността си 
във връзка със спазването на правото на петиция на гражданите и желанието на 
комисията да съкрати сроковете за отговор до вносителите на петиции. 
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Членовете бяха помолени да постигнат консенсус по този въпрос. Peter Jahr 
беше приканен да се свърже със секретариата за обмен на информация по този 
въпрос. Също така, той беше помолен да предостави на координаторите списък с 
петициите, за които се счита, че не представляват такива.

4. Проектът на програма на следващото заседание на комисията, което ще се 
състои на 15 юли, беше одобрен. Беше взето решение да се покани на това 
заседание John Dalli, член на Комисията, отговарящ за здравеопазването и 
потребителите. (Петиция № 473/2008)

5. Координаторите одобриха сключването на рамков договор с външни 
научноизследователски институти, за което отговарят тематичните отдели. Те 
възложиха председателя да дава разрешение за евентуалните заявления и да ги 
информира за тях редовно. 

6. Членовете взеха решение да подкрепят препоръката относно Петиция № 
791/2008, както беше предложено от секретариата и подробно описано в 
раздадената бележка. Решението относно Петиции № 665/2006, № 1734/2008 и 
№ 1456/2007 беше отложено по писмено искане на Chrysoula Paliadeli.

7. Председателят информира координаторите относно решението си да се срещне в 
председателя Buzek на 15 юни в Страсбург. 

16.  Годишен доклад относно разискванията на комисията по петиции през 2009 г. 
(2009/2139(INI)) Докладчик: ITURGAIZ ANGULO (PPE) 

- Разглеждане на измененията

- Приемане на проектодоклад

Оратори: Carlos José Iturgaiz Angulo (докладчик), който коментира измененията, 
внесени относно доклада му, Margrete Auken, Tatjana Ždanoka
Изменения 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 23,  24, 25, 27, 31, 32, 33, 34, 
35, 39, 40 бяха приети.
Изменения 2, 4, 5, 15, 16, 20, 22, 26, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 41 бяха отхвърлени.
Измененият доклад беше приет.
Гласуване: 20 гласа „за“, 2 гласа „въздържал се“ (22 подадени гласа).

*
Заседанието продължи под председателството на Willy Meyer, заместник-

председател.
*

17. Становище относно биологичното разнообразие (2009/2108(INI)) Докладчик: 
BOȘTINARU (S&D)

- Разглеждане на измененията

- Приемане на проектостановище

Оратори: Victor Boştinaru (докладчик)



PV\818879BG.doc 7/13 PE442.907v01-00

BG

Изменения 1, 2, 3, 4, 5, 6, и устното компромисно изменение бяха приети. 
Измененото становище беше прието с единодушие (23 подадени гласа).

Точка 19 беше отложена след точки 20–26 по искане на Pascale Gruny, докладчик, 
която не беше в състояние да присъства предвид задълженията й към комисията 
по заетост и социални въпроси.

*
Заседанието продължи под председателството на Erminia Mazzoni, председател.

*

18. Доклад относно мисията за установяване на факти в  Хуелва във връзка с 
Петиции № 631/2007, № 1458/2007 и № 1682/2008 (16-18.02.2010 г.) –
разглеждане (в присъствието на испанските органи и на вносителите на 
петицията) 

Оратори: Pascale Gruny (докладчик), която представи работния документ, 
Petronilla Guerrero Rosado (председател на „Diputación de Huelva“), Pedro Jiménez 
San José (вносител на петицията), David Hammerstein (представител на 
вносителите на петицията), José Manuel Servet Martin et Wolfgang Kilb 
(представители на Европейската комисия), Willy Meyer, Luis Yañez-Barnuevo 
García, Margrete Auken.
Решение: Работният документ ще бъде включен в дневния ред на заседанието 
през юли за приемане.

*
Заседанието продължи под председателството на Willy Meyer, заместник-

председател.
*

19. Петиция № 1300/2007, внесена от г-н Sheelagh Morris, с ирландско гражданство, 
от името на асоциацията „St. Margarets Concerned Residents Group“, относно 
нередности, касаещи достъпа до информация и процедурата за обществено 
допитване във връзка с одобрението на дейности за разширяване на летище 
Дъблин

Оратори: Adam Nagy (представител на Европейската комисия) 
Решение: да се приключи разглеждането на петицията въз основа на отговора 
от Европейската комисия.

20. Петиция № 353/2009, внесена от Luigi di Marino, с италианско гражданство, от 
името на „Associazione Assobalneari Campania“, относно правото на достъп до 
документи, свързани с „Porto Turistico di Pinetamare“, проект в Castel Volturno 
(Италия)

Оратори: Jonathan Parker (представител на Европейската комисия), Margrete 
Auken.
Решение: да се приключи разглеждането на петицията въз основа на отговора 
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от Европейската комисия.

*
Заседанието беше преустановено в 10.45 ч. и възобновено в 10.55 ч. под 

председателството на Willy Meyer, заместник-председател.
*

21. Петиция № 0128/2009, внесена от Norbert Kaiser, с германско гражданство, 
относно равно третиране на държавните служители в Германия

Оратори: Petra Schott (представител на Европейската комисия), Peter Jahr.
Решение: да се остави петицията открита за разглеждане в очакване на 
допълнителна информация от Европейската комисия. 

22. Петиция № 363/2007, внесена от Doris Mueller, с германско гражданство, 
относно предполагаемо нарушение на Хартата за основните права на 
Европейския съюз от страна на гръцките органи

Оратори: Martin Gajda (представител на Европейската комисия), Peter Jahr.
Решение: да се остави петицията открита за разглеждане в очакване на 
допълнителна информация от Европейската комисия; председателят ще напише 
писмо до полските органи.

23. Петиция № 0242/2007, внесена от Lars Evan Jørgensen, с датско гражданство, 
относно проблеми с датската Агенция за чужденците 

Оратори: Michal Meduna (представител на Европейската комисия), Margrete 
Auken.
Решение: да се приключи разглеждането на петицията въз основа на отговора 
от Европейската комисия.

25. Петиция № 448/2008, внесена от K. A., с полско гражданство, относно 
твърденията за нарушаването от страна на френските органи на принципите 
на ЕС за свободно движение на гражданите

Оратори: Michael Meduna (представител на Европейската комисия), Peter Jahr.
Решение: да се приключи разглеждането на петицията въз основа на отговора 
от Европейската комисия.

26.  Петиция № 1039/2007, внесена от Giuseppe Lipari, с италианско гражданство, 
от името на комитета „Construiamo il domani“ („Да градим бъдещето“), 
относно твърдение за нарушение на основното право на образование във 
връзка с достъпа до Факултета по медицина и стоматология в Италия 

Оратори: Aristeidis Lavrentzos (представител на Европейската комисия). 
Решение: да се приключи разглеждането на петицията въз основа на отговора 
от Европейската комисия.

27. Петиции, във връзка с които разискването е отложено за следващото 
заседание:
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Няма 

28. Петиции по точка Б 

 Разглеждането на петиции № 0283/2005, 0997/2006, 0450/2007, 1049/2007, 
1135/2007, 1285/2007, 0511/2008, 0937/2008, 1025/2008, 1171/2008, 1532/2008,
0090/2009, 0480/2009, 0518/2009, 0646/2009, 0826/2009, 1041/2009, 1092/2009, 
1118/2009, 1162/2009, 1180/2009, 1224/2009, 1262/2009, 1277/2009, 1299/2009, 
1320/2009, 1325/2009, 1376/2009, 1397/2009, 1433/2009, 1435/2009, 1437/2009, 
1438/2009, 1442/2009, 1453/2009, 1457/2009, 1484/2009, 1498/2009, 1532/2009, 
1543/2009, 1574/2009, 0026/2005, 0434/2006, 0805/2006, 1274/2007, 0431/2009, 
1204/2009, 1367/2009 беше приключено въз основа на отговора от Комисията.

 Петиции № 1375/2009 и № 0244/2009 бяха оттеглени от раздел Б и ще бъдат 
разглеждани като точка от раздел А по време на следващото заседание.

29. Разни: списък на петициите, обявени за допустими между 4 май 2010 г. и 30 
май 2010 г.

Няма 

30. Дата и място на следващото заседание

 Четвъртък, 15 юли 2010 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч. в Брюксел.

*
Заседанието беше закрито в 12.30 ч.

*
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