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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_PV(2010)190_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 9 ноември 2010 г. 9,00–12,30 ч. и 15,00–18, 30 ч.

БРЮКСЕЛ

Заседание на координаторите (при закрити врата, 9,00–10,00 ч.)

Заседанието беше открито на 9 ноември 2010 г., вторник, в 10,10 ч., под председателството 
на Carlos Iturgaiz ( заместник-председател) 
. 

1. Приемане на проекта на дневен ред (PE)

Carlos Iturgaiz предаде извиненията на председателя г-жа Mazzoni и на заместник-
председателите г-жа Paliadeli и г-н Meyer, които не могат да присъстват на първата част на 
заседанието.

След това Carlos Iturgaiz съобщи, че заседанието ще започне с дискусия по точка 6, 
предложение за регламент относно гражданската инициатива, по който г-жа Wallis и г-н Häfner 
са определени за съдокладчици, тъй като е нужно графикът да бъде съобразен с този на 
разискването в комисията по конституционни въпроси. Съобщенията на председателя относно 
решенията на координаторите ще бъдат направени след точка 3.

Точка 22 от дневния ред беше отложена по искане на г-жа Gruny. 

Точки 8, 9, 10, 11, 12 и 13 ще бъдат представени от вносителите. Точка 12 ще бъде представена 
от Peter Hustinx, Европейски надзорен орган по защита на данните, който ще направи изявление 
във връзка със становището относно публичния достъп до документите на г-жа Hankiss.

Дневният ред беше приет с промените.

2. Съобщения на председателя

Председателят съобщи, че приложението към бележките на председателя, съдържащо 
препоръки относно петициите, които следва да бъдат преразгледани, приключени или 
оттеглени, е било раздадено преди десет дни. Тъй като не са постъпили забележки, тези 
препоръки се считат за приети.
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3. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета относно гражданската инициатива (COM 2010/0119)  (2010/0074(COD))
Съдокладчици: WALLIS  (ALDE) - HÄFNER  (VERTS)

Г-жа Wallis и г-н Häfner представиха становището относно гражданската инициатива, след 
което последва консенсусна дискусия с членовете на всички политически групи. 

График : 
Изменения:15.11.2010 г. в 18.00 ч.
Гласуване: 22.11.2010 г.

Оратори: Diana Wallis, Gerald Häfner, Zita Gurmai (съдокладчик в комисията по 
конституционни въпроси), Mario Paulo Tenreiro (представител на Комисията), Piet Heirbaut 
(представител на белгийското председателство на Съвета), Мария Неделчева, Bairbre de 
Brún, Victor Bostinaru, Pascale Gruny и Peter Jahr.

4. Съобщения на председателя относно решенията на координаторите

  Предстоящо изслушване на комисията по петиции през 2011 г. „Гражданство, основни 
права и гражданско общество“: точката е отложена за следващо заседание на 
координаторите; политическите групи се приканват да съдействат за изготвянето на 
списък с евентуални експерти. Секретариатът ще изготви проектопрограма, която ще 
бъде представена на координаторите в началото на 2011 г.

 Не-петиции: проведени са дискусии  между различните служби на Парламента, 
включени в регистрирането на петициите; между различните генерални дирекции е 
постигнато съгласие и то ще бъде изпратено на координаторите, когато секретариатът 
го получи. 

 Закон за крайбрежната ивица (Ley 22/1988 de Costas); точката е отложена за следващото 
заседание на координаторите. 

Оратори: председателят, Margrete Auken, Victor Bostinaru, Peter Jahr, David Lowe (началник 
отдел комисия по петиции)

5. Петиция № 1667/2009, внесена от  Walter Grytzik, с германско гражданство, от 
името на Günter Modlinger, относно нарушаване на Директива 2003/8/ЕО на Съвета 
(правна помощ при трансгранични спорове) 

Оратори: Michal Wiktorowicz (представител на Комисията) и Rainer Wieland.

Решение: петицията да остане открита за разглеждане в очакване на допълнителна информация 
от Европейската комисия и на становище на комисията по правни въпроси; петицията ще бъде 
изпратена за сведение на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи.

6. Петиция №°430/2009, внесена от Ann Hallam, с британско гражданство, от името на 
Кампанията за солидарност с Палестина „Brighton and Hove“, подкрепена от
 11 подписа, относно Споразумението за асоцииране между ЕС и Израел

Оратори: Mónica Wusterman (вносител на петицията), Riccardo Serri (представител на 
Комисията), Diana Wallis, Keith Taylor, Margrete Auken и Pascale Gruny

Решение: петицията да остане открита за разглеждане; на следващото заседание на 
координаторите ще бъде представена проекторезолюция за приемане в пленарна сесия.
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7.  Петиция № 1451/2008, внесена от David Pegg, с британско гражданство, от името на 
йоркския клон на Кампанията за солидарност с Палестина, относно възстановяването на 
финансирането от ЕС за Израелския комитет срещу разрушаването на жилищни сгради 
(ICHD)

Петиция № 1764/2008, внесена от David Pegg, с британско гражданство, от името на 
търговската група на ЕС на Кампанията за солидарност с Палестина, относно забраната 
за внос на всякакви продукти в ЕС от израелски селища в окупираните палестински 
територии

Оратори: David Pegg (вносител на петицията), Riccardo Serri (представител на Комисията),
Margrete Auken.

Решения: Беше решено: 
 да се приключи разглеждането на петиция 1451/2008 относно ангажимента на Комисията 

за финансиране на асоциирането
 петиция № 1764/2008 да остане открита за разглеждане, както и на следващото заседание 

на координаторите да се представи проекторезолюция за приемане в пленарна сесия.

Оратори: David Pegg (вносител на петицията), Riccardo Serri (представител на Комисията),
Margrete Auken.

8. Изявление на г-н Peter Hustinx, Европейски надзорен орган по защита на данните, 
във връзка със становището относно публичния достъп до документи на Европейския 
парламент, на Съвета и на Комисията (2008/0090(COD)) COM (2008)0229)  Докладчик: г-н  
HANKISS  (PPE)

Оратори: Peter Hustinx (Европейски надзорен орган по защита на данните), Pascale Gruny

9. Петиция № 431/2010, внесена от Joris den Blanken, с нидерландско гражданство, от 
името на „Greenpeace European Unit“, подкрепена от 17 подписа, относно минния проект в 
Tomisławice в Централна Полша 

Оратори: Joris den Blanken (вносител на петицията), Iwo Los (вносител на петицията), Alicja 
Kozlowska (представител на Комисията), Margrete Auken.

Решение: петицията да остане открита за разглеждане в очакване на допълнителна информация
от Комисията; на полските органи ще бъде изпратено писмо.

10. Петиция №°1680/2008, внесена от Nieves Ibeas Vuelta, с испанско гражданство, от 
името на Chunta Aragonesista, относно отбиването на течението от коритото на река Ebro 
към реките Ter et Llobregat

Оратори: Miguel Martinez Tomey (вносител на петицията), Jorge Rodriguez Romero 
(представител на Комисията), Margrete Auken.

Решение: да се приключи разглеждането на петицията.

11. Петиция № 6/2009, внесена от Jean Marie Taga Fosso, с френско гражданство, 
относно дискриминация, основана на гражданство, във връзка с отказа на британските 
органи да признаят степента му по фармация, получена във Франция (в присъствието на 
вносителя)

Петиция № 1413/2009, внесена от AE, с испанско гражданство, относно предполагаема 
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дискриминация въз основа на националност, във връзка с достъпа до професията 
фармацевт в Обединеното кралство, Петиция № 831/2008,
и
Петиция № 1812/2009, внесена от José Antonio Melgarejo Melgarejo, с испанско 
гражданство, относно лицата, които желаят да работят като фармацевти в Обединеното 
кралство и които са придобили квалификация в други държави-членки,

Оратори: Jean Marie Taga Fosso (вносител на петицията), Andras Mogyoro (представител на 
Комисията), Victor Bostinaru и председателят.

Решение: петициите да останат открити за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията; председателят на комисията по петиции; г-жа Mazzoni, ще изпрати
писмо до члена на Европейската комисия, отговарящ за вътрешния пазар, Michel Barnier 
(заместник-председател).

*
*  *

Заседанието беше закрито в 13,10 ч. и възобновено в 15,12 ч. под председателството 
на г-жа d'Erminia Mazzoni (председател)

*  *
*

12. Петиция №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: Werner Sandig (вносител на петицията), Ctibor Kocman (представител на 
Комисията), Peter Jahr, Roger Helmer, Victor Bostinaru, Margrete Auken и Michael Eilenberg 
(вносител на петиция).

Решение: петицията да остане открита за разглеждане в очакване на допълнителна информация
от Комисията; на чешките органи ще бъде изпратено писмо.

13. Петиция №°179/2008, внесена от г-н Alberto Mayor Barajona, с испанско 
гражданство, от името на Ecologistas en Acción (Guadalajara), относно 
предполагаеми нарушения на законодателството на ЕС за околната среда във 
връзка с одобрението на проект за градско развитие, засягащ областта Vega del 
Henares (Castille – La Mancha)

Оратори: Alberto Mayor Barajona (вносител на петицията), José Ramos Florido (представител 
на Комисията), Miguel Angel Martinez, Carlos Iturgaiz и Margrete Auken.

Решение: петицията да остане открита за разглеждане в очакване на допълнителна информация 
от Комисията относно проектите, решението на испанските съдилища, както и на 
потвърждение на устното изложение на Европейската комисия.

14. Петиция №°158/2010, внесена от Simon Busuttil, член на ЕП, с малтийско 
гражданство, от името на избирателите му, подкрепена от повече от 1200 подписа, относно 
твърдение за нарушаване на Директиви 1996/62/EО и 1999/30/EО относно качеството на 
въздуха във връзка с праховото замърсяване, причинено от строителната индустрия в 
Малта

Оратори: Ronald John Formosa (вносител на петицията), Beatrice Zaremba (представител на 
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Комисията), Simon Busuttil и Victor Bostinaru.

Решение: петицията да остане открита за разглеждане в очакване на допълнителна информация
от Комисията относно транспонирането на директивата в малтийското законодателство. На 
малтийските органи ще бъде изпратено писмо с искане за пояснения по този въпрос.

15. Петиция № 959/2006, внесена от Michael Zammit, с малтийско гражданство, 
относно здравословни и екологични проблеми, произтичащи за жителите на Lija (Mалта) 
от дейността на фабриката Blokrete Ltd 

Оратори: Beatrice Zaremba (представител на Комисията) и Simon Busuttil.

Решение: петицията да остане открита за разглеждане в очакване на допълнителна информация
от Комисията. На малтийските органи ще бъде изпратено писмо с искане за пояснения по този 
въпрос. 

16. Петиция № 0244/2009, внесена от G.C., с британско гражданство, относно 
платената от него такса за регистрация на мотоциклета му в Малта

Оратори: Lina Vatenaite (представител на Комисията) и Simon Busuttil.

Решение: разглеждането на петицията е приключено.

17. Петиция № °398/2010, внесена от г-н Jean-Pierre Decool, с френско гражданство, от 
името на г-н Bruno Rommelaere и неговата компаньонка г-жа de Castro, относно 
конфискуването на регистрационните документи на превозно средство по време на 
пътуване в Португалия

Оратори:Paulina Carlin (представител на Комисията), Carlos Iturgaiz и Pascale Gruny

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

18. Петиция № °1565/2009, внесена от José María Pozancos, с испанско гражданство, от 
името на Испанската федерация на производителите и износителите на плодове, 
зеленчуци, живи цветя и растения (FEPEX) относно вноса на марокански домати в ЕС

Оратори: José María Pozancos (вносител на петицията), Emanuel Jacquin (представител на 
Комисията), Carlos Iturgaiz, Josefa Andrés Barea, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, Cristina 
Gutiérrez-Cortines и Pascale Gruny

Решение: разглеждането на петицията остава отворено в очакване на допълнителна 
информация от Комисията; до Комисията ще бъде изпратено писмо относно преразглеждането 
на Регламент (ЕО) № 1580/2007; на пленарната сесия ще бъде представен въпрос с искане за 
устен отговор; петицията ще бъде изпратена на комисията по земеделие и развитие на селските 
райони, както и на комисията по международна търговия с искане за становище.

19. Петиция № 1269/2009, внесена от Klavdija Ševcova, с латвийско гражданство, от 
името на пациентите на болницата Biķernieki, подкрепена от 832 подписа, относно 
преструктурирането на болницата Biķernieki и финансирането на здравеопазването в
Латвия от страна на ЕС

Оратор: Agnese Dagile (представител на Комисията)
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Решение: разглеждането на петицията е приключено въз основа на отговора на Комисията.

20. Петиция № 720/2009, внесена от Pablo Serrano, с френско гражданство, относно 
дискриминацията на основание национална принадлежност

Оратори: Belén Perez Mansillas (представител на Комисията), Carlos Iturgaiz, Pascale Gruny, 
Peter Jahr и Chrysoula Paliadeli 

Решение: разглеждането на петицията остава отворено в очакване на допълнителна 
информация от Комисията; на испанските органи ще бъде изпратено писмо; петицията ще бъде 
изпратена за сведение на комисията по заетост и социални въпроси.

21. Петиция №°1025/2009, внесена от Kostas Papadopoulos, с гръцко гражданство, 
относно заобикаляне от гръцките органи на законодателството на ЕС относно 
оборудването и защитните системи, предназначени за използване в потенциално 
експлозивна атмосфера, и изготвянето на настоящите гръцки разпоредби в този сектор

Оратор: Mario Gabrielli Cossellu (представител на Комисията).

Решение: разглеждането на петицията е приключено въз основа на отговора на Комисията.

*
*

Заседанието продължи от 17,40 до 17,50 ч. под председателството на Chrysoula Paliadeli 
(заместник-председател) 

*
22. Петиция №°423/2009, внесена от Kostas Papadopoulos, с гръцко гражданство, 
относно неприлагането в Гърция на принципите на ЕС за енергийна ефективност

Оратори: Tatiana Marquez Uriarte (представител на Комисията) и председателят.

Решение: да се приключи разглеждането на петицията със специално писмо въз основа на 
отговора, получен от гръцките органи

*
Заседанието продължи в 17,50 ч. под председателството на Erminia Mazzoni (председател).

23. Петиция № 824/2008, внесена от Крум Крумов, с българско гражданство, 
подкрепена от 16 подписа, относно призив за либерализиране на цените и въвеждане на 
мерки за насърчаване на конкуренцията в сферата на правните услуги в България

Оратор: Sophie Maletras (представител на Комисията)

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

22.  Петиции в раздел Б
Разглеждането на петиции № 91/2005, 554/2006, 572/2006, 759/2006, 773/2006, 239/2007, 
343/2007, 398/2007, 656/2007, 840/2007, 953/2007, 996/2007, 1181/2007, 1305/2007, 87/2008, 
994/2008, 1252/2008, 1304/2008, 1511/2008, 1579/2008, 1696/2008, 299/2009, 334/2009, 558/2009, 
574/2009, 657/2009, 806/2009, 895/2009, 1080/2009, 1142/2009, 1290/2009, 1503/2009, 1551/2009, 
1754/2009, 1838/2009, 55/2010, 83/2010, 135/2010, 155/2010, 190/2010, 192/2010, 278/2010, 
279/2010, 280/2010, 281/2010, 298/2010, 308/2010, 309/2010, 314/2010, 316/2010, 349/2010, 
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364/2010, 374/2010, 386/2010, 416/2010, 418/2010, 486/2010 беше приключено въз основа на 
писмения отговор на Комисията.

Петиции №169/2007, 1276/2007, 1386/2007, 270/2010, 331/2010, 651/2010, 405/2010 и 445/2010 
бяха изтеглени от раздел Б и ще бъдат обсъдени в раздел А на следващо заседание.

23. Дата и място на следващото заседание
1 декември 2010 г., сряда, 15,00–18,30 ч., и 2 декември 2010 г., четвъртък, 9,00–12,30 ч.
Брюксел

*
*  *

Заседанието беше закрито в 18,10 ч. под председателството на Erminia Mazzoni 
(председател) 

*  *
*

Приложение: Списък на петициите, обявени за допустими от последното заседание (25–26 
октомври 2010 г.).
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