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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_PV(2011)193_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 24 януари 2011 г., 15,00 – 18,30 ч.,

и 25 януари 2011 ч., 9,00 – 12,30 ч.
БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 24 Януари 2011 г., понеделник, в 15,05 ч., под 
председателството на Erminia Mazzoni (председател).

1. Приемане на проекта на дневен ред (PE 456.777)

Преди да направи коментар по дневния ред, председателят съобщи, че е назначен нов 
член, който да замести Pascale Gruny и че Philippe Boulland е определен от групата на 
PPE да участва в комисията по петиции. 

Председателят информира членовете, че тъй като проектът за дневен ред беше одобрен 
от координаторите през декември, се е наложило да се внесат известен брой промени и 
следователно:  За заседанието в понеделник следобед точка 5 относно последващите 
действия в резултат на доклада Busuttil и точка 7 относно проследяването на потока от 
отпадъци бяха отложени за следващо заседание. Точка 13 относно първа размяна на 
мнения във връзка с годишния доклад на комисията беше отложена за заседанието през 
февруари, когато ще се проведе процеса по назначаване на докладчик и публикуване на 
актуални данни за петициите, получени през 2010 г.

След това, председателят заяви, че ще присъстват вносителите на петициите по точки 6, 
8, 9, 10, 16, 18, 19, 20 и 21, и че одобрението на протокола ще се състои в началото на 
заседанието на следващата сутрин.

Дневният ред беше приет с това изменение.
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Оратори: Angelika Werthmann (с искане въпросът във връзка с петициите относно 
испанския закон за крайбрежната ивица да се включи в дневния ред на едно от 
следващите заседания), Peter Jahr (във връзка с въпроса за неотложните петиции, 
който той ще повдигне на срещата на координаторите),  Margrete Auken (отбеляза, 
че не счита румънските петиции относно свободата на пресата в Румъния, 
дискутирани на декемврийското заседание, за приключени), Carlos José Iturgaiz Angulo 
(отбеляза, че настоява за изменение на протокола от декемврийското заседание), 
Victor Bostinaru (във връзка със споразумението между  политическите групи относно 
румънските петиции), Rainer Wieland (с искане за по-добра обратна връзка на 
електронните му писма до Секретариата относно крайния срок за документите за 
SIR) и председателят, който изтъкна, че въпроси, отнасящи се до протокола от 
дневния ред трябва да се повдигнат на следващата сутрин и че въпросът във връзка с 
румънските петиции ще се дискутира на заседанието на координаторите. 

2. Съобщения на председателя

Приложението към докладните записки на председателя беше раздадено за коментари, 
свързани с повторното отваряне или затварянето на някои петиции, поради 
споменатите причини.  Тъй като не бяха получени коментари относно тези препоръки, 
те бяха счетени за одобрени.

3. Разни въпроси

Няма.

4.     № 273/2010, внесена от Mariagrazia Canuti, с италианско гражданство, относно 
депото за отпадъци в Malagrotta, близо до Рим 

Оратори: председателят, Mariagrazia Canuti (вносител на петицията), Ion Codescu 
(представител на Комисията), Carlos José Iturgaiz Angulo, Margrete Auken, Peter Jahr и 
Victor Bostinaru.
Решение: Петицията беше оставена за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията.  Ще бъде изпратено писмо до италианските власти (Sindaco 
+Pres. Regione), които също ще бъдат поканени на следващата дискусия на комисията 
относно петицията.

5.   N° 1405/2007, внесена от Ивайло Асенов Кръстев, с българско гражданство, от 
името на сдружение „Защита здравето и живота на населението и околната среда“, 
относно незаконното експлоатиране на депо за твърди битови отпадъци

Оратори: председателят, Венцислав Божилов, представляващ Ивайло Асенов 
Кръстев (вносител на петицията), Детелин Иванов и Jean-Francois Brakeland 
(представители на Комисията), Илияна Малинова Йотова, Victor Bostinaru, Margrete 
Auken, Angelika Werthmann и Peter Jahr.
Решение: Петицията беше оставена открита за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията. Ще бъде изпратено писмо до постоянното представителство 
на България.

6.  № 78/2007, внесена от Mavroudis Voridis, с гръцко гражданство, относно 
изграждането на депо за смет в част от източна Атика
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Оратори: председателят, Mavroudis Voridis (вносител на петицията), Georges-Stavros 
Kremlis (представител на Комисията), Nikolaos Salavrakos и Angelika Werthmann.
Решение: Петицията беше оставена открита за разглеждане в очакване на 
допълнителна информация от Комисията. . Ще бъде изпратено писмо до постоянното 
представителство на Гърция.

*
Заседанието продължи под председателството на Carlos José Iturgaiz Angulo, 

заместник-председател.
*

7.  N° 1292/2009 от г-н Juozas Imbrasas, с литовско гражданство, относно 
предполагаеми нарушения на законодателството на ЕО в областта на околната 
среда във връзка със съоръжение за изгаряне на отпадъци във Вилнюс.  

Оратори: председателят, Juozas Imbrasas (вносител  на петицията и член на ЕП), 
Peter Vajda (представител на Комисията) и Victor Bostinaru.
Решение: Разглеждането на петицията се прекрати на основание отговора на 
Европейската комисия 
.

*
Заседанието продължи под председателството на Erminia Mazzoni (председател).

*

8.  Заседание на координаторите (при закрити врата 17,10 – 19,10 ч.)

***

Вторник, 25 януари

Заседанието започна в 9,05 ч. под председателството на Erminia Mazzoni 
(председател).

9.  Решения на координаторите.

а) Разпределение на доклади и становища
Координаторите потвърдиха използването на системата d´Hondt за разпределение на 
докладите и становищата, както беше решено в началото на този парламентарен 
мандат. Имаше предложение да се предостави пояснение за начина, по който да бъде 
приложена системата. Мнението на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите беше предоставено на председателя чрез писмена процедура, поради 
ограничения във времето.  Останалата част от докладите и становищата ще се 
предоставят на следващото заседание на координаторите, ако координаторите 
постигнат съгласие помежду си на базата на системата d´Hondt.

б) Меморандум за неотложни петиции
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Координаторите постигнаха съгласие относно следния меморандум:
Всеки пълноправен член на комисията по петиции има право да направи искане за 
неотложна процедура по петиция. Искането трябва да е изложено в писмена форма и 
изпратено в кабинета на председателя на комисията. В случай че въпросната 
петиция е счетена за недопустима въз основа на член 201, параграфи 1 и 7, 
председателят ще постави въпроса по допустимостта на петицията на дневен ред 
на първото редовно заседание на комисията след датата на искането.

Председателят трябва да предостави петицията на първото редовно заседание на 
координаторите след датата на искането за процедура за неотложни петиции. 
Председателят следва също да информира отговорната/ите комисия/ии и да се 
свърже с Комисията за становище.

Координаторите ще обсъдят следващите процедури, които трябва да се 
предприемат въз основа на мненията и коментарите на отговорната/ите комисия/ии  
и Комисията. След като координаторите вземат окончателно становище по 
петицията, съгласно член 102, председателят ще постави петицията на дневен ред на 
заседанието на комисията. На това заседание ще бъдат поканени вносителя, 
членовете на отговорната/ите комисия/ии и Комисията.    

Крайното решение на комисията ще бъде отразено в резолюцията на Парламента 
относно годишния доклад на комисията по петиции.

в) Устен въпрос във връзка с петиция 1565/2009 от името на FEPEX (испански 
износители на плодове и зеленчуци)
Устният въпрос ще бъде разискван отново на следващото заседание на координаторите, 
на което ще бъде предоставен устен превод на английски и френски.

г) Делегация и проучвателни мисии за 2011 г.
Докладна записка ще бъде съставена от Секретариата относно разпределянето на 
местата в делегациите и проучвателните мисии, както и правилата, ръководещи тяхната 
организация. 

д) други споразумения сред координаторите

i. От 1 януари 2011 г., Правилникът за дейността на Европейския парламент ще се 
прилага за всички процедури на комисията по петиции. Съгласно Правилника, 
председателят е пазител на Правилника.
  
ii. От 1 януари 2011 г, процедурата d'Hondt ще се прилага не само при разпределението 
на доклади и становища, но и за делегации и проучвателни мисии. 

iii.В случай, че вносителят иска повторното отваряне на неговата петиция на базата на 
допълнителна нова информация, той/тя трябва да направи искане до председателя, 
който ще препрати искането до координаторите за решение. 

iv. На базата на писмо, получено от вносителите, координаторите решиха да отворят 
повторно петициите относно свободата на пресата в Румъния (петиции 733/2010 и 
1235/2010).
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Оратори: Miguel Angel Martínez Martínez (относно дискусията в пленарна зала от 
предишната седмица във връзка с Устния въпрос за ATMED (петиция 473/2008)), 
Norica Nicolai (относно ситуацията с медиите в Румъния), Gerald Häfner 
(протестиращ срещу начина, по който се осъществи гласуването относно 
допустимостта на петициите за свободата на пресата в Румъния и фактът че 
членове от групата на PPE, непринадлежащи към комисията по петиции, са гласували 
на мястото на членове на комисията по петиции), Angelika Werthmann (постави 
отново въпроса за насоките за последващи действия след петициите относно 
испанския закон за крайбрежната ивица и други свързани с тях въпроси), Margrete 
Auken (относно тълкуването на системата d'Hondt ), Peter Jahr (изтъкна, че това е 
въпрос за координаторите) и Victor Bostinaru (относно последиците за него след 
решението на комисията от 2 декември за  румънския закон за медиите, като 
представи копие от писмо, което е получил от Председателя на Специалните 
телекомуникационни служби.)  

10. Одобряване на протоколите от заседанията от 9 ноември, 22 ноември и 1 – 2 
декември 2010 г.

Протоколите от 9 и 22 ноември бяха приети без изменения.  Протоколът от заседанието 
през декември беше приет по искане на Carlos José Iturgaiz Angulo със следното 
изменение в точка 14, раздел 1:

Правната служба наблегна, че нейните становища се отнасят само до правното 
приложение на Европейската харта за основните права към петициите, свързани с 
Ley de Costas; тя призна, обаче, че самата комисия по петиции е компетентна да 
изслушва въпроси, свързани с основните права и защитата на правата на гражданите 
на ЕС признавайки сложността на въпроса, г-жа Wallis заяви, че е нужен 
индивидуален подход към всяка отделна получена петиция, със специално внимание към 
онези, които се отнасят до правата, произтичащи от Договора за ЕС. Последващите 
действия биха могли да включват обсъждане на събраните петиции в присъствието 
на испанския омбудсман и предаването им на комисията по околна среда и 
комисията по правни въпроси. 

11.   Становище относно единния пазар за европейците ((IMCO) (2010/2278 (INI))
        (приемане от комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите: 

28.02.2011 г. - в пленарна зала: 23.03.2011)
        - първа размяна на мнения

Оратори: председателят, Nathalie Berger (представител на Комисията), Peter Jahr и 
Margrete Auken.  Забавяне за изменения: 27 януари, четвъртък, в 15,00 ч.  Гласуване в 
комисия: 1 февруари 2011г.

12.  Последващи действия във връзка с доклада относно екологичното 
въздействие на запланувания газопровод „Северен поток“ в Балтийско море, 
който ще свързва Русия и Германия (Петиции № 614/2007 и 952/2006) 
(2007/2118(INI)) (докладчик: Marcin LIBICKI)

Оратори:
 Председателят, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, , Anastasios Nychas 
(представител на Комисията), Jarislaw Leszek Walewsa, Victor Bostinaru, Konrad 
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Szymanski, Lena Kolarska-Bobinska, Tatiana Zdanoka, Margrete Auken и Peter Jahr.
Решение: След обширен дебат, Комисията беше помолена да изпрати отговорите на 
въпросите в писмен вид, съгласно искане от членове по време на дискусията. Особено 
внимание беше обърнато на начина, по който е приложена Директивата за оценка на 
въздействието върху околната среда (ДОВОС).

13.  Петиция № 1345/2009, внесена от Michal Racki, с полско гражданство, относно 
открит рудник за кафяви въглища в Долна Силезия в Полша,
както и
Петиция № 46/2010, внесена от Irena Rogowska, с полско гражданство, от името на 
асоциация „Stop Odkrywce“(Закриване на откритите рудници), относно открит 
рудник за кафяви въглища в Долна Силезия в Полша

Оратори: председателят, Irena Rogowska (вносител на петицията), професор Ludwik 
Tomialojc (представител на вносителите на петицията), Alicja Kozlowska 
(представител на Комисията), Lena Kolarska-Bobinska, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Piotr Borys, Victor Bostinaru и Robert Chrusciel (кмет на Ruja).
Решение: Петицията остава открита за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията. Ще бъде изпратено писмо до постоянното представителство 
на Полша.

14.  N° 1843/2009, внесена от г-н Francis Pont, с френско гражданство, относно 
сериозните рискове за здравето в резултат от неправилно управление на 
инсталацията за пречистване на отпадъчни води в Béziers (Франция)

Оратори: председателят и Helmut Bloech (представител на Комисията) и г-н Philippe 
Boulland
Решение: Петицията беше оставена за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията.  Ще бъде изпратено писмо до френските местни власти.

15.  Петиция № 1486/2009, внесена от Bo Håkansson, с датско гражданство, от 
името на Датското сдружение за опазване на околната среда, относно 
разрешаването от датското правителство на лова на миди в зони от Натура 2000, и 
последващото нарушение на Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 
година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна

Оратори: председателят, Henning Mørk Jørgensen (представител на Датското 
сдружение за опазване на околната среда,  Susanne Wegefelt (представител на 
Комисията), Margrete Auken, Victor Bostinaru, Peter Jahr, Liam Cashman 
(представители на Комисията) и René La Cour Sell (вносител).
Решение: Приключването на разглеждането се отложи до получаването на 
допълнителни сведения от Комисията, по-специално относно въздействието върху тази 
зона и дали се отнася и за други уязвими крайбрежни райони.

16. Проучвателна мисия до Mellau/Damuls, Vorarlberg (Австрия) (29.09 – 1.10.2010 
г.) относно петиция № 672/2007, внесена от Lothar Petter, с австрийско 
гражданство, от името на Инициативния комитет против планираните нови 
съоръжения за зимни спортове в Mellau и Damüls в  Vorarlberg (Австрия), 
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подкрепена от 26 подписа, относно планираните ски влекове и въжени линии в 
района на Mellau и Damüls
- разглеждане на доклада от проучвателното посещение

Оратори: председателят, Rainer Wieland (водач на делегацията), Marianne Muller 
(представител на Комисията), Lothar Petter (вносител на петицията), Eva 
Lichtenberger, Angelika Werthmann и Victor Bostinaru.
Решение: Да се помолят координаторите да разгледат устния въпрос на пленарно 
заседание. 
Ще бъде изпратено писмо до постоянното представителство на Австрия. Приемането 
на доклада от проучвателната мисия беше предвидено за заседанието на 15 – 16 март. 
Отново, загрижеността на членовете беше фокусирана върху приложението на 
Директивата за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС).

17. Петиция № 689/98, внесена от David Petrie, с британско гражданство, относно 
проблемите, срещани от асистентите по чуждестранни езици (lettori) в 
италианските университети

Оратори: председателят, David Petrie (вносител на петицията), Dimitrios Kontizas 
(представител на Комисията), Margrete Auken, Victor Bostinaru и Peter Jahr (който 
подчерта, че петицията трябва да се постави на дневен ред отново преди края на 
годината).
Решение: Петицията беше оставена за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията.  Ще бъде изпратено писмо до постоянното 
представителство на Италия.

18.  Петиция № 1132/2009, внесена от H.M., с португалско гражданство, от името 
на Асоциация на португалските туристически фирми– „AETP“, относно липсата 
на прозрачност във връзка с кандидатстването за средства в рамките на 
оперативните програми на ЕС

Оратори: председателят, H.M. (вносител на петицията), Dirk Peters (представител 
на Комисията), Peter Jahr и Victor Bostinaru.
Решение: Петицията беше оставена открита за разглеждане в очакване на 
допълнителна информация от Комисията.  

19.  Петиции по точка „Б”
Разглеждането на петиции № 261/2005, 15/2007, 217/2007, 330/2007, 1047/2007, 
569/2008, 1449/2008, 705/2009, 878/2009, 1116/2009, 1211/2009, 1439/2009, 1610/2009, 
1316/2009, 1390/2009, 1450/2009, 1453/2009, 1501/2009, 1593/2009, 1771/2009, 194/2010, 
441/2010, 443/2010, 455/2010, 464/2010, 474/2010, 485/2010, 491/2010, 513/2010, 
515/2010, 522/2010, 619/2010, 620/2010, 639/2010 и 718/2010 беше приключено на 
основание на писмени отговори на Комисията. 

Петиции 642/2009 и 1772/2009 ще бъдат преместени от точка „Б” и ще бъдат 
дискутирани под точка „А” на по-късно заседание.  Петиция 725/2010 също ще бъде 
преместена от точка „Б” и дискутирана като точка „А” на по-късно заседание, на базата 
на мнение на комисията по рибно стопанство.  Също така, петицията ще се препрати за 
сведение към комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите.
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20. Дата и място на следващото заседание 

Брюксел, 
1 февруари 2010 г., 9,00 – 12,30 ч. и 15,00 – 18,30 ч.

Заседанието беше закрито в 12,35 ч.

Приложения:
Списък на петициите, обявени за допустими от последното заседание (1-2 декември 
2010 г.)
Списък на петициите, които следва да бъдат затворени или повторно отворени,
съгласно приложението към докладните записки на председателя 
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