
PV\835270BG.doc PE450.605v03-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_PV(2010)188_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 29 септември 2010 г., 15.00–18.30 ч.

и 30 септември 2010, 9.00–12.30 ч.
БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито в 15.05 ч., сряда, 29 септември 2010 г., под 
председателството на Erminia Mazzoni (председател).

1. Приемане на проекта на дневен ред (PE 448.971)

Carlos Iturgaiz Angulo поиска точка 9 да бъде отложена за заседанието през ноември. 
Дневният ред беше приет с това изменение.

2. Одобрение на протокола от заседанието от 15 юли 2010 г.

Председателят съобщи, че протоколът от заседанието от 15 юли 2010 г. ще бъде 
одобрен в края на заседанието, освен ако няма конкретни коментари от страна на 
членовете на комисията.

3. Съобщения на председателя

Председателят уведоми членовете, че Rainer Wieland поднася извинения за отсъствието 
си поради проучвателната мисия в Австрия. След гласуването комисията ще посрещне 
заместник-председателя на Европейската комисия Maros Sefcovic, отговарящ за
междуинституционалните отношения и администрацията. Редица въпроси са били 
предварително изпратени на члена на Комисията, така че членовете ще имат 
възможност да ги зададат след встъпителното му изявление. Петиция 1028/2009 
относно необходимостта от преразглеждане на правилата за провеждане на 
процедурата за нарушение (точка 13) и становището на комисията по правни въпроси 
относно тази петиция също са предоставени на члена на Комисията. Председателят 
също така съобщи, че вносителите на петициите по точки 9, 10, 11, 12 и 21 ще 
присъстват по време на обсъждането им. Европейският омудсман Nikiforos 
Diamandouros ще участва в обсъждането на становището на Ágnes Hankiss (точка 14). 
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Председателят напомни на членовете за съвместното заседание с комисията по 
конституционни въпроси и с представители на национални парламенти във връзка с 
проект на регламент относно гражданската инициатива, което ще се проведе в 
четвъртък следобед.

4. Разни въпроси

Няма.

5. Доклад относно годишния доклад за дейността на Европейския омбудсман за 
2009 г.
(2010/2059 (INI))
Докладчик: Мария НЕДЕЛЧЕВА (PPE)
- разглеждане на измененията
- приемане на проектодоклад
Оратори: Председателят и Мария Неделчева (докладчик).
Изменение 1 беше прието. Докладът беше приет единодушно с 1 „въздържал се“ (15 
подадени гласа).

6. Доклад относно специалния доклад на Европейския омбудсман до 
Европейския парламент във връзка с проектопрепоръката до Европейската 
комисия по жалба 676/2008RT
(2010/2086(INI))
Докладчик: Chrysoula PALIADELI (S-D)
- приемане на проектодоклад
Оратори: Председателят и Chrysoula Paliadeli (докладчик) и Elena Basescu.
Поради техническа грешка в документа, гласуването беше отложено за следващото 
заседание.

7. Становище относно контрола върху прилагане на правото на Европейския 
съюз
((2008) 2010/2076(INI) COM(2009)0675)
Докладчик: Erminia MAZZONI (PPE)
- разглеждане на измененията
- приемане на проектостановище
Оратори: Председателят (докладчик)
Изменение 1 беше прието. Докладът беше приет единодушно с 1 „въздържал се“ (16 
подадени гласа).

8. Изявление на заместник-председателя на Европейската комисия г-н Maroš 
Šefčovič, член на Комисията, отговарящ за междуинституционалните отношения и
администрацията, последвано от размяна на мнения

Председателят приветства члена на Комисията и му благодари, че е приел поканата
да направи изявление пред комисията по петиции за пръв път от назначаването си
миналата година. Членът на Комисията направи встъпително изявление във връзка с
предложенията на Комисията за Европейска гражданска инициатива и му бяха
зададени въпроси от следните членове: Diana Wallis, Victor Bostinaru, Kinga Göncz, 
Ágnes Hankiss, Mariya Nedelcheva, Jaroslaw Walesa, Margrete Auken, Pascale Gruny, 
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Gerald Häfner и председателя. Членът на Комисията отговори на въпросите, като
ясно се позова на Междуинституционалното рамково споразумение по отношение на
правото на Парламента на информация относно процедурите за нарушение.

9. № 949/2003, внесена от Alberto Perino, с италианско гражданство, от името на
сдружението „Habitat“, относно противопоставяне срещу високоскоростната
железопътна линия между Торино и Лион

№ 198/2005, внесена от Marco Tomalino, с италианско гражданство, от името на
Coordinamento sanitario Valle di Susa, относно рисковете за здравето, произтичащи
от изграждането на високоскоростната железопътна линия Торино–Лион

№ 786/2007, внесена от Paolo Prieri, с италианско гражданство, от името на
Комитета срещу високоскоростна железопътна линия в долината на Upper 
Sangone, относно възражението срещу високоскоростната трансевропейска
железопътна линия Торино-Лион

№ 735/2008, внесена от Remo Castagnieri [и] Alberto Paolo Veggio, с италианско
гражданство, подкрепена от 154 подписа, относно железопътна връзка Лион –
Торино (Valle di Susa)

Оратори: Председателят, Paolo Prieri (вносител на петиция), Alberto Paolo Veggio 
(вносител на петиция), Katrien Prins (представител на Комисията), Margrete Auken, 
Antonio Cancian и Jonathan Parker (представител на Комисията).
Решение: да се остави петицията открита за разглеждане до получаване на
допълнителна информация от Комисията, най-вече относно функционирането на
техническата обсерватория и участието на засегнатите местни органи.

10. № 900/2007, внесена от Giancarlo Pastorutti, с италианско гражданство, от
името на комитета Bagnaria Arsa NO-TAV’ и други комитети, които се
противопоставят на Коридор 5, като възразяват срещу финансирането със
средства на ЕС на железопътната линия Trieste-Divača

Оратори: Председателят, Giancarlo Pastorutti (вносител на петиция), Jonathan Parker 
(представител на Комисията), Antonio Cancian и Peter Jahr.
Решение: да се приключи разглеждането на петицията въз основа на отговора на
Комисията. Да се изпрати писмо и до отговорните регионални органи.

11. № 1512/2009, внесена от Evelyn Schlögl, с австрийско гражданство, от името
на Initiative Lebenswertes Wipptal, относно тяхната съпротива срещу изграждането
на основния тунел Brenner – част от коридор номер 1 от Трансевропейската мрежа

Оратори: Председателят, Lothar Gamper (представител на вносителите на
петицията), Herald  Ruyters и Jonathan Parker (представител на Комисията), Herbert 
Dorfmann, Gerald Häfner, Ernst Strasser и Antonio Cancian.
Решение: да се остави петицията открита за разглеждане до получаване на
допълнителна информация от Комисията.

12. Становище относно публичния достъп до документи на Европейския
парламент, на Съвета и на Комисията ((2008/0090(COD)) COM (2008)0229)
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Докладчик: Ágnes HANKISS (PPE)
- размяна на мнения

Оратори: Председателят, Ágnes Hankiss (докладчик) Nikiforos Diamandouros 
(Европейски омбудсман) и Jens Nymand Christensen (представител на Комисията).
Решение: Комисията по петиции ще разгледа становището отново на следващо
заседание. Времето за пленарно обсъждане на доклада не е определено.

*
*  *

Заседанието беше закрито в 19.05 ч.

*
*  *

Четвъртък, 30 септември.

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

*
*  *

Заседанието беше открито в 10.10 ч под председателството на Erminia Mazzoni, 
председател.

*
*  *

15. Решения на координаторите.

Кипър: В резултат на повдигнатия от г-жа Gruny въпрос, и като се има предвид
информацията, получена от заинтересованите страни във връзка с внесената от
„Famagusta Refugee Movement“ петиция, координаторите решиха да поискат писмено
становище от комисията по външни работи, преди да вземат решение за възможна
допълнителна проучвателна мисия в Кипър през 2011 г. Председателят би писала до
президента Buzek във връзка с този въпрос заедно с коментарите след посещението.
Председателят съобщи, че е получила писмо от г-н Ahmet Erdengiz, което е било
разпространено сред координаторите. Беше решено да не 

а. Програма на посещенията на делегации за 2011 г.
Координаторите обсъдиха организирането на делегация и проучвателни мисии за 
следващата година, които ще бъдат предадени на Бюрото за одобрение.  
Координаторите решиха да предложат посещения на делегации, състоящи се от три до 
четири членове, във Франция, Италия, Полша и България, с цел установяване на 
контакт с национални парламентарни органи, граждански сдружения и, ако е възможно, 
вносители на петиции. Изборът на местата, които да бъдат посетени с проучвателна 
цел, съгласно член 202, параграф 5 от Правилника, остава отворен и през годината ще 
бъдат отправени ad hoc искания, когато е подходящо. От името на S&D, г-н Bostinaru
предложи комисията да разгледа възможността за повторна проучвателна мисия в 
Румъния в подходящо време.
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б. Възможно „голямо изслушване“ през 2011 г.
Координаторите разгледаха предложението за организиране на изслушване относно 
„Прилагането на Хартата на основните права и процеса на подаване на петиции“. Беше 
решено, че в Бюрото ще бъде подадено искане за изслушване, което следва да бъде 
организирано през втората половина на 2011 г., по възможност заедно с други 
заинтересовани комисии като комисията по правни въпроси и комисията по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи.

в. Посещение на делегация в шотландския парламент – 7 декември 2010 г.
Комисията е получила покана да посети шотландския парламент на заседание на 
неговата комисия по петиции на 7 декември. Координаторите решиха да приемат 
поканата най-вече поради факта, че шотландският парламент е разработил 
изключително успешен интерактивен уеб портал, чиято подобрена версия ще бъде 
пусната в началото на ноември. Координаторите също така предложиха да се 
възползват от случая, за да разгледат шотландските петиции на място, ако това е 
възможно. Предвид целта на посещението, координаторите решиха да поискат 
разрешение към делегацията да се присъединят представители на техническия и 
административен персонал на секретариата, отговарящ за услугите за уеб развитие.

г. Последващи действия и решения
i. Беше поискано становище от Правната служба на Парламента относно испанския 
закон за крайбрежната ивица. Становището все още предстои да бъде издадено.
ii. Координаторите разгледаха последната информация от Комисията относно петиция 
473/2008, внесена от Christian Klein („Atmed AG“). Беше решено на пленарната сесия 
на Парламента да бъде зададен въпрос с искане за устен отговор с резолюция.
iii. Координаторите одобриха проекта на дневен ред за заседанието през октомври, като 
включиха устно представяне на резултатите от проучвателната мисия в Австрия.
iv. Бяха одобрени датите на заседанията за 2011 г.

16. Работен документ относно предложение за Регламент на Европейския 
парламент и на Съвета относно гражданската инициатива
(COM 2010/0119) (2010/0074(COD))
Съдокладчици: Diana WALLIS (ALDE) - Gerald HÄFNER (GREENS)
- разглеждане на работен документ

Оратори: Председателят, Bairbre de Brún (процедурен въпрос), Gerald Häfner
(докладчик), Diana Wallis (докладчик),Bairbre de Brún, Victor Bostinaru, Peter Jahr и 
Мария Неделчева.
Комисията отбеляза с одобрение въпросите, повдигнати от г-жа Wallis и г-н Häfner и 
напредъка, който е постигнат в обсъждането между четиримата съдокладчици и се 
съгласи да разгледа проектодоклад на някое следващо заседание. На членовете беше 
предоставена бележка с предложение за график.

17. Доклад относно проучвателната мисия в Кампания (27-30 април 2010 г.)
- одобряване на препоръките

Оратори: Председателят, Judith Merkies, Guiseppe Manganaro (представител на 
Комисията), Andrea Cozzolino, Peter Jahr, Margrete Auken и Bairbre de Brún.
Baibre de Brún предложи устно изменение на доклада със следния текст: „Според кмета 
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на Acerra, г-н Tommaso Esposito, гражданите нямат достъп до прозрачна и разбираема 
информация, нито са информирани относно оценката на здравните и екологичните 
рискове, както става ясно в случая с инсталацията за изгаряне на отпадъци в Acerra“. 
Въпреки това изменението беше оттеглено с условието, че ще бъде записано в 
протокола, тъй като въпросът вече е разгледан в доклада.
Препоръките бяха одобрени единодушно с 1 „въздържал се“. Също така беше решено 
докладът да бъде изпратен на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните за разглеждане и евентуални забележки.
Беше решено, че ще бъде отправено искане за изготвяне на доклад за пленарно 
заседание съгласно условията на член 202, параграф 2, по възможност съвместно с 
комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и комисията 
по регионално развитие.
Подробностите ще бъдат разгледани допълнително на следващото заседание на 
координаторите най-вече по отношение на възможното разширяване на обхвата на 
доклада, за да включи, след сравнение, и други региони на ЕС, от които са получени 
петиции.

18. № 417/2009, внесена от A. d'A., с италианско гражданство, относно забрана 
да се избират осъдени лица в Европейския парламент

Оратори: Председателят, A. D'A. (вносител на петицията), William Floyd
(представител на Комисията) и Margrete Auken.
Решение: да се приключи разглеждането на петицията въз основа на отговора на 
Комисията. Да се изпрати писмо до Carlo Casini, председател на комисията по 
конституционни въпроси, с искане за подробно разглеждане на предложенията на 
вносителя и актуална информация относно ситположението с реформата на Акта 
относно избирането на членовете на Европейския парламент чрез всеобщи преки 
избори от 20 септември 1976 г. (Доклад Duff)

19. № 1160/2009, внесена от Werner Sandig, с германско гражданство, относно 
построяването на два вятърни парка в чешкия граничен район Ústí nad Labem и 
свързаното с това вредно въздействие върху околната среда в съседните 
германски природни райони

Оратори: Председателят, Ctibor Kocman (представител на Комисията) и Peter Jahr.
Решение: По искане на г-н Jahr разглеждането на петицията ще бъде възобновено на 
някое от следващите заседания, в присъствието на вносителя на петицията.

20. № 1395/2009, внесена от Dionisia Avgerinopoulou, с гръцко гражданство, 
относно проект за хотел в Zacharo (префектура Ilia) и свързаното с него 
нарушение на законодателството на ЕС в областта на околната среда

Оратори: Председателят и Fotios Papoulias (представител на Комисията).
Решение: да се приключи разглеждането на петицията въз основа на отговора на 
Комисията и писмото от гръцкото Министерство на околната среда, физическото 
планиране и благоустройството.

Обсъждането на точка 13 от дневния ред беше отложено за следващо заседание.

21. Петиции по точка Б
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Разглеждането на петиции 481/1998, 1021/2003, 150/2004, 863/2005, 255/2006, 197/2008, 
550/2008, 650/2008, 1119/2008, 1176/2008, 1186/2008, 1249/2008, 28/2009, 252/2009, 
589/2009, 600/2009, 635/2009, 645/2009, 796/2009, 811/2009, 911/2009, 953/2009, 
999/2009, 1031/2009, 1097/2009, 1198/2009, 1232/2009, 1271/2009, 1440/2009, 1477/2009, 
1622/2009, 1635/2009, 1659/2009, 1661/2009, 1688/2009, 1689/2009, 1700/2009, 
1720/2009, 1732/2009, 1769/2009, 1779/2009, 1801/2009, 1823/2009, 1834/2009, 
1846/2009, 1848/2009, 1894/2009, 1905/2009, 1908/2009, 1909/2009, 1918/2009, 
1921/2009, 6/2010, 26/2010, 29/2010, 37/2010, 63/2010, 67/2010, 70/2010, 90/2010, 
116/2010, 126/2010, 136/2010, 144/2010, 160/2010 и 207/2010 беше приключено въз 
основа на отговорите на Комисията.

Петиции 1665/2009 и 1667/2009 ще бъдат преместени от точка Б и ще бъдат обсъдени 
като точка А на следващо заседание.

23. Дата и място на следващото заседание

Брюксел,
Вторник, 25 октомври 2010 г., 15.00−18.30 ч.
и 
Сряда, 26 октомври 2010 г., 9.00−12.20 ч.

Заседанието беше закрито в 12.30 ч.
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