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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_PV(2010)189_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 25 октомври 2010 г., 15.00–18.30 ч.,

и 26 октомври 2010, 9.00–12.30 ч.
БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 25 Октомври 2010 г., понеделник, в 15.12 ч., под 
председателството на Chrysoula Paliadeli (заместник-председател).

1. Приемане на проекта на дневен ред (PE 450.916)

Проектът на дневен ред беше приет без изменения.

2. Одобряване на протокола от заседанието на 29 и 30 септември 2010 г.

Вследствие на коментарите на Pascale Gruny приемането на протокола беше 
отложено и ще бъдат внесени изменения с одобрението на председателството.

3. Съобщения на заместник-председателя:

Без забележки.

4. Разни въпроси

Становището на правната служба по въпросите, повдигнати относно „Ley de 
Costas“ беше разпространено на английски език на всички членове на комисията 
по петиции с характер на поверителен документ.

5. Представяне на доклад относно специалния доклад на Европейския 
омбудсман до Европейския парламент във връзка с проектопрепоръката до 
Европейската комисия по жалба 676/2008/RT

Chrysoula Paliadeli представи своя доклад.
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Докладът беше приет единодушно.

В 16.40 ч. Erminia Mazzoni, председател, замести Chrysoula Paliadeli, заместник-
председател.

6. Представяне на проучването „Родителска отговорност, попечителство 
върху деца и право на посещение при трансгранични случаи на раздяла“ 
(анализ във Франция, Германия, Испания, Обединеното кралство, Швеция 
и Полша)

Експертите, проф. Gian Paolo Romano и г-жа Daria Solenik, сътрудници в 
Института по сравнително право, Лозана, представиха проучването, което са 
осъществили и което е резултат от сравнителен анализ на съдебните системи и 
практики в посочените шест държави-членки. Те се позоваха също така на 
скорошната съдебна практика на Съда на Европейския съюз в тази област. 

Споменаха също така липсата на еднообразно определение на понятието 
„обичайно местопребиваване“, което често се посочва от законодателя и което е 
важно за прилагането на закона, като според Съда това определение зависи от 
всяка държава-членка. Въпросът за признаването на „попечителските права“ от 
различните съдебни системи също беше изтъкнат.

Оратори: председателят, Chrysoula Paliadeli, Peter Jahr и Angelika Werthmann.

Комисията по петиции благодари на авторите на доклада за сътрудничеството и 
приноса им към разискванията.

7. Петиция 1565/2008, внесена от Е.А., с испанско гражданство, относно 
обхвата на Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета относно 
компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по 
брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност

Оратори: председателят и Markus Zalewski (представител на Комисията).

Решение: разглеждането на петицията се приключва въз основа на отговора на 
Европейската комисия.

8. Петиция 1614/2009, внесена от Marinella Colombo, с италианско гражданство, 
подкрепена от 134 подписа, относно Службата по проблемите на младежта в 
Германия (Jugendamt) и дискриминацията на германските органи по 
въпросите на семейството срещу чужди граждани
и 
Петиция 216/2010, внесена от Massimo Moltoni, с италианско гражданство, 
подкрепена от 230 подписа, относно Германската служба за благосъстояние 
на децата и младежта („Jugendamt“)

Оратори: председателят, Laura Cossar и Francesca Cunteri (представители на 
вносителката на петицията Marinella Colombo), Massimo Moltoni (вносител на 
петиция), Marek Stavinoha (представител на Комисията), Pascale Gruny, Carlos 
José Iturgaiz Angulo, Victor Bostinaru, Peter Jahr и Angelika Werthmann.
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Решение: петицията остава открита в очакване на допълнителна информация 
от Комисията.

9. Петиция 0219/2010, внесена от E. G., с италианско гражданство, относно 
правата на биологичните бащи 

Оратори: председателят, E. G. (вносител на петицията), Meryem Demir 
(представител на Комисията), Pascale Gruny, Margrete Auken и Victor Bostinaru.

Решение: разглеждането на петицията се приключва въз основа на отговора на 
Европейската комисия.

10. Петиция 911/2008, внесена от Мартин Карбовски, с българско гражданство, 
относно случаи на педофилия и други инциденти, включващи малтретиране 
на деца и насилие над деца в България през последните две години

Оратори: председателят, Cesar Alonso Iriarte (представител на Комисията), Victor 
Bostinaru, Adina-Ioana Valean, Илияна Малинова Йотова, Мария Неделчева, 
Nikolaos Salavrakos и Peter Jahr.

Решение: петицията остава открита, като на българския министър на 
правосъдието ще бъде изпратено писмо. След като се получи отговор, той ще 
бъде предаден на координаторите.

11. Петиция 1767/2009, внесена от Carmen Gherca, с румънско гражданство, от 
името на румънската асоциация за деца и възрастни с аутизъм – клон гр. 
Яш, относно проблеми при прилагането на законодателството относно 
правата на децата с увреждания

Оратори: председателят, Carmen Gherca (вносителка на петицията), Joahanna 
Engström (представител на Комисията), Bastiaan Belder, Adina-Ioana Valean  и 
Victor Bostinaru. 

Решение: петицията остава открита, като на румънския министър по 
социалните въпроси ще бъде изпратено писмо.

12. Изявление на члена на Комисията Вивиан Рединг относно гражданството и 
правата на детето 

Вивиан Рединг разгледа проблемите, пред които се изправят държавите-членки по 
отношение на законодателството за защита на децата, по-точно в случаите, когато 
родителите са с различна националност или живеят в различни държави-членки, 
или когато един от тях живее извън Европейския съюз, подчинени са на различни 
законодателства и на не винаги съвместими съдебни системи. Членът на 
Комисията подчерта, че от основно значение са интересите на детето и те трябва 
да имат предимство пред всеки друг принцип. 

Изказалите се оратори изтъкнаха новите мерки, които Комисията би следвало да 
предложи във връзка с тези въпроси, по-конкретно по отношение на децата с 
увреждания, като по този повод предложиха да се хармонизират различните 
закони, които са твърде разнородни и е трудно ползването им за консултация и 
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прилагането им.

Оратори: председателят, Victor Bostinaru, Pascale Gruny, Konrad Szymanski, 
Мария Неделчева, Margrete Auken, Simon Busuttil, Zoltán Bagó, Adina-Ioana Valean 
и Илияна Малинова Йотова.

Заседанието беше прекъснато в 18.50 ч.

Заседанието беше възобновено на 26 октомври 2010 г., в 9.06 ч., под 
председателството на Erminia Mazzoni (председател).

Małgorzata Górska (Петиция 0350/2006) изказва благодарност на комисията по петиции 
от името на Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) – полската асоциация 
за защита на птиците – за нейната неоценима подкрепа за успеха на петицията 

13. Заседание на координаторите (при закрити врата, от 9.00 до 10.10 ч.)

14. Петиция 1403/2007, внесена от Добринка Павлова, с българско гражданство, 
относно помощ за изоставените деца с увреждания,

Петиция 0402/2008, внесена от Павлина Радкова, с българско гражданство, 
относно достоен живот за нейното дете с увреждания

и 

Петиция 1215/2007, внесена от Desmond Fitzgerald, с ирландско гражданство, 
относно злоупотребите в българските домове за деца

Оратори: председателят и Johanna Engström (представител на Комисията).

Решение: разглеждането на петицията се приключва въз основа на отговора на 
Европейската комисия.

15. Съобщения на председателя 

Председателят съобщи резултатите от заседанието на координаторите:

- беше решено да се изпрати писмо на председателя на Конференцията на 
председателите на парламентарните комисии на ЕП като протест, че Chrysoula 
Paliadeli, в качеството си на представител на председателя на комисията по 
петиции, не е била допусната да се изкаже на извънредното заседание на 
Конференцията на председателите на парламентарните комисии на и колегиума 
на членовете на Комисията по въпроса за достъпа до документи; 

- след мисията в Campania беше решено да се внесе искане да разрешение за 
изготвянето на доклад относно управлението на отпадъците в Европа съгласно 
съответните директиви. Комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните ще бъде привлечена за участие в тази инициатива 
съгласно член 202, параграф 3 от правилника;



PV\838755BG.doc 5/11 PE452.699v01-00

BG

- членовете ще получат в съкратен вид програмата на мисията в Шотландия, 
чиито основни линии одобряват.

По отношение на петициите относно правото на собственост беше решено:

 да се приключи разглеждането на проблемите, свързани с процеса на 
реституция на отделните недвижими имоти в Румъния въз основа на 
външното проучване по въпроса, осъществено по искане на комисията по 
петиции и представено на заседанието през месец май 2010 г. (петиции 
0111/2007, 0118/2007, 0141/2007, 0143/2007, 0144/2007, 0145/2007, 0146/2007, 
0188/2007, 0189/2007, 0273/2007, 0274/2007, 0329/2007, 0333/2007, 0334/2007, 
0413/2007, 0415/2007, 0647/2007, 0648/2007, 0649/2007, 0650/2007, 0651/2007, 
0766/2007, 0767/2007, 0768/2007, 0770/2007, 0771/2007, 0772/2007, 0863/2007, 
0903/2007, 1167/2007, 1396/2007, 1397/2007, 0043/2008, 0128/2008, 0190/2008);

 да се остави открита петиция 1734/2008 относно правата на бивши наематели 
върху придобито недвижимо имущество по реда на закон 112/1995 и да се 
изпрати писмо до румънския министър-председател, г-н Емил Бок, за 
зачитането на тези права;

 да се остави открита петиция 665/2006; председателят следва да отправи 
писма до междупарламентарните делегации с Хърватия и Сърбия, за да ги 
уведоми, че е необходимо да включат в дневния си ред въпросите, повдигнати 
от вносителя на петицията;  

- беше взето решение на следващото заседание да се обсъди провеждането на 
изслушване през 2011 г. относно правата на гражданите и процедурата за 
внасяне на петиции;

- становището с поверителен характер на правната служба относно „Ley de 
Costas“, което членовете на комисията получиха на английски език, ще бъде 
преведено на езиците, ползвани от тях;

- Peter Jahr и Gerald Häfner представиха проект за въпрос с искане за устен отговор 
относно петиция 473/2008. На председателя, Erminia Mazzoni, се предоставя 
мандат за внасяне на въпроса с искане за устен отговор от името на  комисията 
по петиции съгласно член 115 от правилника. Беше взето решение също така да 
се представи проект на резолюция;  

- по отношение на „Equitable Life“ Rainer Wieland предлага комисията да се върне 
към въпроса на заседанието през декември в присъствието на вносителите на 
петицията.  Предложението беше одобрено;

- „не-петициите“ се анализират от генералните директори на ГД 
„Председателство“ и ГД „Вътрешни политики на ЕС“. Желателно е да се 
постигне споразумение по този въпрос;

- по технически причини графикът на заседанията на комисията по петиции за 
2011 г. претърпя незначителни промени. Новите дати ще бъдат съобщени на 
членовете на комисията.

Judith Merkies се изказа по процедурен въпрос, последван от нейно лично
изявление.
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16. Проучвателно посещение в Mellau/Damuls, Vorarlberg (Австрия)
(29.9–1.10.2010 г.)
относно петиция 0672/2007, внесена от Lothar Petter, с австрийско гражданство, от 
името на Инициативния комитет против планираните нови съоръжения за зимни 
спортове в Mellau и Damüls във Vorarlberg (Австрия), подкрепена от 26 подписа, 
относно планираните ски влекове и въжени линии в района на Mellau и Damüls 
- устен предварителен доклад

Оратори: председателят, Marianne Muller (представител на Комисията) и Rainer 
Wieland.

Докладът за мисията ще бъде представен на заседанието през декември.

17. Становище относно публичния достъп до документи на Европейския 
парламент, на Съвета и на Комисията ((2008/0090(COD)) COM (2008)0229)
Докладчик:  HANKISS  (PPE)
- разглеждане на проектостановището

Оратори: председателят, Ágnes Hankiss, Margrete Auken, Marc Maes 
(представител на Комисията) и Rainer Wieland.

Докладът ще бъде приет на заседанието през декември. Г-н Hustinx прие да 
направи изявление на заседанието на 9 ноември.

18. Петиция 1820/2009, внесена от José Maria Carrasco Cano, с испанско 
гражданство, от името на „Asociación Española de Proveedores de Impagados de 
la Construcción“, относно негативните последици от просрочените плащания 
за МСП в строителния сектор

Оратори: председателят, José Maria Carrasco Cano (вносител на петицията), Idaira 
Robayna Alfonso (представител на Комисията), Carlos José Iturgaiz Angulo, Teresa 
Jiménez-Becerril Barrio и Pascale Gruny.

Решение: петицията остава открита в очакване на допълнителна информация 
от Комисията.

19. Петиция 0614/2009, внесена от Stela Velichi, с германско гражданство, 
относно нейните проблеми с белгийския доставчик на газ и електроенергия 
„Lampiris“ и неговата незадоволителна политика спрямо клиентите

Оратори: председателят, Stela Velichi (вносителка на петицията), Marie-C. 
Jalabert (представител на Комисията), Victor Bostinaru и Zoltán Bagó. 

Решение: разглеждането на петицията се приключва въз основа на отговора на 
Европейската комисия и на вносителката се препоръчва да се обърне към 
местните органи.

20. Петиция 0762/2009, внесена от Jolanta Szczebiot, с полско гражданство, 
относно проблеми с авиокомпанията „Ryanair“
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Оратори: председателят, Jolanta Szczebiot (вносителка на петицията), Angelo 
Grieco (представител на Комисията), Pascale Gruny и Zoltán Bagó.

Решение: петицията остава открита и ще бъде разгледана отново след като 
вносителката се свърже с националните органи и съобщи за постигнатия 
резултат.

21. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и 
на Съвета относно гражданската инициатива   
(COM 2010/0119)  (2010/0074(COD))
Съдокладчици:  WALLIS  (ALDE) - HÄFNER  (VERT)
- предоставяне на информация от съдокладчиците

Оратори: председателят, Gerald Häfner, Bairbre de Brún, Victor Bostinaru и Tatjana 
Zdanoka.

Председателят констатира положителния напредък по проекта за регламент 
благодарение на усилията на съдокладчиците и подчерта необходимостта да се 
уточни по-добре ролята на комисията по петиции в процедурата, по-конкретно по 
отношение на публичните изслушвания, предложени от съдокладчиците.

22. Петиции, чието обсъждане се отлага за следващо заседание

Петиции 940/2008, 452/2009, 1609/2008 и 180/2010.

23. Петиции от раздел Б

Разглеждането на петиции 370/2000, 74/2006, 23/2007, 83/2006, 857/2006, 
386/2007, 762/2007, 1408/2007, 1465/2007, 263/2008, 339/2008, 1521/2008, 
1661/2008, 1715/2008, 1717/2008, 1776/2008, 1860/2008, 685/2009, 800/2009, 
864/2009, 967/2009, 1173/2009, 1178/2009, 1235/2009, 1245/2009, 1375/2009, 
1496/2009, 1528/2009, 1600/2009, 1650/2009, 1686/2009, 1774/2009, 249/2010, 
1778/2009, 1783/2009, 1829/2009, 1891/2009, 1899/2009, 1907/2009, 11/2010, 
35/2010, 68/2010, 92/2010, 103/2010, 154/2010, 164/2010, 177/2010, 184/2010, 
230/2010, 235/2010, 267/2010, 269/2010, 300/2010, 361/2010 и 371/2010 се 
приключва въз основа на отговора на Европейската комисия.

Петиции 71/2006, 764/2006, 133/2007, 1322/2007, 418/2009, 1400/2009, 1469/2009, 
1766/2009, 1837/2009, 1895/2009, 129/2010 се оттеглят от раздел Б и ще бъдат 
разгледани като точки от раздел А на следващо заседание.  

25. Дата и място на следващото заседание 

Брюксел, 9 ноември 2010 г.

                            Заседанието беше закрито в 12.45 ч.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ 
REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 

PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)
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