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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI__PV(2011)194_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 1 февруари 2011 г., 9,00 – 12,45 ч. и 15,00 – 18,15 ч.

БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 1 февруари 2011 г., вторник, в 9,10 ч., под 
председателството на Willy Meyer (председател).

1. Приемане на проекта на дневен ред (PE 456 868)

Дневният ред беше приет.

2. Съобщения на председателя

Председателят съобщи, че Viviane Reding, член на Комисията ще присъства от 
16,30 до 17,30 ч. Освен това, той съобщи, че вносителите на петиции ще 
присъстват за точки 5, 6, 7, 11 и 18. Точка 8 ще бъде разгледана заедно с точка 
13. 

Приложението към докладните записки на председателя беше раздадено за 
коментари, свързани с подновяване разглеждането или приключването на някои 
петиции, поради споменатите причини.  Тъй като не бяха получени коментари, 
препоръките бяха счетени за одобрени.

3. Разни въпроси

Други въпроси няма

4. № 1335/2008, внесена от Христо Генев, с българско гражданство, подкрепена 
с 14432 подписа, относно повишаването на добива в  златната мина в 
Челопеч, България, посредством използването на цианидна технология
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Оратори: председателят, Васил Кадринов (от името на вносителя на 
петицията), Детелин Иванов и Jean-François Brakeland (представители на 
Комисията), Sandrine Bélier, Peter Jahr, Margrete Auken и Victor Boştinaru.
Решение: Петицията остава отворена за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията относно подхода към решенията, взети преди 
присъединяване на новите държави-членки, които не са в съответствие със 
законодателството на ЕС. Комисията по околна среда ще бъде помолена за 
мнение. Председателят ще предаде безпокойството на комисията в писмо до 
българските власти, изпратено до постоянното представителство.  

5. Последващи действия след доклада Busutill относно заблуждаващата 
реклама от издателства на фирмени указатели (Петиции 45/2006, 1476/2006, 
79/2003, 819/2003, 1010/2005, 52/2007, 306/2007, 444/2007, 562/2007 и други) 
(2008/2126(INI))

№ 100/2010, внесена от г-н Jacques de Lepinau, с френско гражданство, от 
името на WWW.StopECG.ORG, относно необходимостта европейското 
законодателство да защити малките предприятия от включване в нежелани 
договори и заблуждаваща реклама.

Simon Busuttil, който изложи въпроса и повторно описа ситуацията, изложена в 
доклада му от 2008 г.  За съжаление, ситуацията остава непроменена, дори е 
възможно да се е влошила. Той призова Комисията да увеличи усилията си, за да 
се справи с проблема ефективно.

Оратори: председателят, Angelo Grieco (представител на Комисията), Giles 
Chichester, Gerald Häfner, Peter Jahr и Victor Boştinaru.
Решение: Комисията беше призована да ускори предприетите действия, с цел да 
се постигнат конкретни резултати незабавно. Беше внесен въпрос с искане за
устен отговор и резолюция.

6. № 1534/2008, внесена от Борислав Сандов, с българско гражданство, от 
името на Сдружение за аграрни и екологични проекти – GEO, подкрепена от 
13 626 подписа, относно незачитане от страна на българските органи на 
изискванията съгласно Директива 2001/42/EО на Съвета относно оценката 
на последиците на някои планове и програми върху околната среда и 
Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна, във връзка със спортен и туристически център в 
планината Родопи
както и
№ 1587/2008, внесена от Невена Асенова, с българско гражданство, от името 
на Инициативен комитет на жителите на село Мугла, подкрепена от 410 
подписа, относно „замяна на земя” и неспазване на законодателството на ЕС 
във връзка с околната среда в района на Смолян, Южна България
както и
№ 1336/2008, внесена от Андрей Ковачев, с българско гражданство, 
подкрепена с 1 подпис, относно неизпълнението на задълженията за 
включване на територии в  мрежата Натура 2000 в  България, както и 
относно незадоволително разглеждане от страна на Комисията на подобна 
жалба 
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Оратори: председателят, Васил Кадринов (от името на вносителите на 
петицията), Детелин Иванов и Jean-François Brakeland (представители на 
Комисията), Margrete Auken, Victor Boştinaru, Cristina Gutiérrez-Cortines, Angelika 
Werthmann, Peter Jahr и Илияна Малинова Йотова

Решение: Петицията остава открита за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията и българските органи, които чрез писмо ще бъдат 
поканени за коментар. Посещението на делегация в България, предвидено за 
втората половина на 2011 г., би могло да включи и оглед на място.   

7. № 1098/2007, внесена от г-н Juan Antonio Carrasco Ragel, с испанско 
гражданство, от името на Plataforma Por El Estudio Epidemologico, относно 
провеждането на комплексно епидемиологично проучване за жителите на 
Campo de Gibraltar (Андалусия, Испания) и Gibraltar (Обединено кралство)
както и
№ 615/2009, внесена от Justine Olivero, с британско гражданство, подкрепена 
от 237 подписа, относно увеличения брой случаи на рак в Campo de Gibraltar 
и на Гибралтарската скала

Оратори: председателят и Peter Vajda (представител на Комисията)
Решение: Петицията остава отворена за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията относно здравните аспекти, базираща се на 
информация, която следва да бъде поискана от органите в Gibraltar и Испания.

8. № 287/2008, внесена от Bernd Hofmann, с германско гражданство, относно 
предполагаемо принудително отчуждаване и неправилно използване на 
финансиране от ЕС в Елче (провинция Аликанте в автономния регион 
Валенсия)

Оратори: председателят, Helmut Bloech (представител на Комисията) и 
Margrete Auken
Решение: Петицията остава отворена за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията относно развитието по отношение на процедури за 
нарушения, предприети срещу Испания по отношение на Пречистването на 
отпадъчни води (май 2010 г.) и Рамковата директива за водите (27 януари 2011 г.)

9. № 776/2009, внесена от Roland Sharp, с британско гражданство, от името на 
Hondón de los Frailes Residents’ Association, относно неприемлива 
градоустройствена дейност в Hondón de los Frailes, Аликанте, Испания
както и
№ 917/2009, внесена от Josefa Fernandez Quirante и Ronald Henry Sharp, с 
испанско и британско гражданство, от името на Asociación de Vecinos de 
Hondon de los Frailes, подкрепена от 2 подписа, относно намаляване на 
стойността на земи в резултат на изграждане на път и неадекватно 
обезщетение 

Оратори: председателят, Gordon Bell (от името на вносителите на 
петицията), José M Ramos Florido и William Floyd (представители на 
Комисията), Roger Helmer, Edward McMillan-Scott, Keith Taylor, Carlos José 
Iturgaiz Angulo, Margrete Auken, Miguel Angel Martínez Martínez, Angelika 
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Werthmann, Cristina Gutiérrez-Cortines, Victor Boştinaru и Marta Andreasen
Решение: Петицията остава отворена за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията относно развитието по отношение на процедури при 
нарушения, предприети срещу Испания по отношение на Рамковата директива за 
водите (27 януари 2011 г.) Ще бъде изпратено писмо до органите във Валенсия, за 
да се потърси обяснение относно приемането на предложения градоустройствен 
план. Петицията ще бъде препратена на комисията по бюджетен контрол, 
комисията по околна среда и комисията по правни въпроси за информация.

10: № 437/2001, внесена от г-н José Antonio Muñoz Grau, с испанско гражданство, 
от името на „Asociación Comisión Pro-Río“, относно замърсяването на река 
Segura в региона на Murcia
както и
№ 1026/2002, внесена от г-н Pedro Marset Campos, с испанско гражданство, 
относно постоянното и с неотслабваща сила замърсяване на река Segura, и 
като следствие от това, на свързаната с нея мрежа от напоителни канали

Оратори: председателят, José M Servert (представител на Комисията) и 
Cristina Gutiérrez-Cortines
Решение: Разглеждането на петициите ще бъде приключено въз основа на
отговора на Комисията.

11. № 584/2008 от Pedro Cuevas Cueto, с испанско гражданство, относно 
разширяването на автомагистрала A-8 (Autovía del Cantábrico) и 
планираното й преминаване през областта, заета от пещерите 
Cuartamentero в Llanes (Asturias)

Оратори: председателят, José M Ramos Florido (представител на Комисията), 
María Muñiz De Urquiza и Cristina Gutiérrez-Cortines
Решение: Петицията остава отворена за разглеждане в очакване на 
допълнителна информация от Комисията. Комисията отбеляза, че е била 
причинена необратима щета на обект от световното културно наследство; 
казусът се разглежда от испанските съдилища в момента. 

Точки 13 и 14 бяха отложени за следващото заседание. Заседанието приключи в 11,45 
ч.

Заседание на координаторите (при закрити врата 11,45 − 12,45 ч.)

Заседанието бе възобновено в 15,05 ч. под председателството на Erminia Mazzoni 
(председател)

12. Решения на координаторите

Разпределение на доклади и становища
Отпадъци Доклад: PPЕ
Годишен доклад GUE
Становище относно Хартата S&D
Становище относно гражданството ALDE
Прилагане на общностното законодателство: Verts/Ale
Становище относно уврежданията ECR
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Доклад на омбудсмана S&D
Система от точки, които покриват целия мандат, ще се съгласува на следващото 
заседание.

Не-петиции
В момента, комисията очаква предложение от Генералната дирекция за 
председателството и Генералната дирекция по вътрешни политики на ЕС и ще 
възобнови разглеждането на случая след приключване на административната 
процедура.

Резолюция относно Палестина (петиции 430/2009 и 1764/2008)
Координаторите изразиха подкрепата си, подлежаща на окончателно 
споразумение след груповите консултации относно представения проект на 
текст, който беше разпространен сред членовете, на следващото заседание на 
координаторите. 

Въпрос с искане за устен отговор FEPEX (Испанска федерация на 
производителите и износителите на плодове, зеленчуци, цветя и живи растения), 
(относно вноса на домати - петиция № 1565/2009)
Координаторите постигнаха съгласие да внесат въпрос с искане за устен 
отговор, поставен от Carlos José Iturgaiz Angulo, който бе разпространен на 
испански, английски и френски език.

д)Посещения
Координаторите разгледаха документа, изготвен от секретариата. Постигна се 
съгласие относно пристъпването към четирите планирани посещения в Полша 
(седмицата, започваща от 16 май), Франция, Италия и България, като 
координаторите подчертаха, че при посещенията приоритет трябва да се даде на 
проучвателния елемент. На следващото заседание ще се разгледа възможността 
за бъдещи проучвателни мисии , включително в Румъния.

Дневен ред на заседанието на 15 – 16 март
Следва да се постигне писмено споразумение до 3 февруари, четвъртък, 12,00 ч. 

13. 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)

Докладчик:  Erminia Mazzoni
- разглеждане на измененията 1 устно изменение, предложено от ALDE, прието
- приемане на проектодоклад прието със 17 гласа „за”, 1 „против” и 1 „въздържал 
се”

14. № 632/2008, 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: председателят, Greg Czarnecki (от името на вносителя на 
петицията), Tomas Kukal (представител на Комисията), Lidia Joanna Geringer 
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de Oedenberg, Michael Cashman, Adina-Ioana Vălean, Miguel Angel Martínez 
Martínez, Joanna Senyszyn, Victor Boştinaru и Margrete Auken.
Решение: Петицията остава отворена за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията. Членовете изразиха неудовлетворението си от 
информацията, предоставена от полските органи, поради това до тях ще бъде 
изпратено ново писмо, с искане за разясняване, призовавайки ги да спазват 
изцяло задълженията си, произтичащи от Договора. 

15. № 829/2008, внесена от г-н Fernando Soares, с британско гражданство, 
относно предполагаема дискриминация въз основа на националността във 
връзка с непризнаването на британското гражданско партньорство във 
Франция 
както и
№ 1085/2010, внесена от Aldwyn Llewelyn, с британско гражданство, относно 
признаването във Франция на партньорство, регистрирано в Обединеното 
кралство   

Оратори: председателят, Tomas Kukal (представител на Комисията) и  Michael 
Cashman
Решение: 
Разглеждането на петицията беше прекратено на основание на отговора на 
Комисията и факта, че вносителите на петицията не са отговорили на искането за 
допълнителна информация. Беше отбелязано, че проблемът продължава в други 
държави-членки. 

16. № 305/2009, внесена от Marisa Pignolo, с италианско гражданство, относно 
свободното движение на хора в ЕС

Оратори: председателят и Alessandro Ianniello (представител на Комисията) 
Решение: Разглеждането на петицията беше приключено.

17. № 1837/2009, внесена от Roberto Marcoccio, с италианско гражданство, 
относно видеозапис на полицейски разпити и съдебни производства в 
Европейския съюз за защитата на основните права на гражданите на ЕС и 
правата на държавите-членки на ЕС

Оратори: председателят, Thomas Ljungquist (представител на Комисията), 
Victor Boştinaru и Margrete Auken.   
Решение: Петицията беше оставена отворена за разглеждане в очакване на 
допълнителна информация от Комисията относно аргументите, предложени от 
държави-членки да се забрани заснемането по време на съдебно производство. От 
комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи ще бъде 
поискано да излезе със становище по въпроса. 

18. Представяне от члена на Комисията Viviane Reding на нейния доклад относно 
гражданството. 

Членът на Комисията повтори ангажимента на Комисията да постави гражданите 
в центъра на вниманието си, засвидетелствано от факта че 2013 г. е определена за 
Година на европейските граждани. Членът на Комисията потърси подкрепата на 
Европейския парламент за тези усилия и съобщи, че парламентите на държавите-
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членки също ще участват в процеса. Членът на Комисията говори и за създаването 
на „единно гише”: „Вашата Европа” за достъп на граждани до наличните средства 
за правна защита Your Europe

Оратори: председателят, Diana Wallis, Tatjana Ždanoka, Michael Cashman, 
Angelika Werthmann, Adina-Ioana Vălean, Miguel Angel Martínez Martínez, Peter 
Jahr, Victor Boştinaru, Margrete Auken и Elena Băsescu.

Няколко от членовете изразиха сериозната си загриженост относно представата на 
гражданите относно правомощията, предоставени на ЕС чрез подписване на 
Хартата за основните права, особено по отношение на правото на защита на 
частната собственост и свободата на медиите. Членът на Комисията Reding 
отново потвърди, че от правна гледна точка, прилагането на Хартата е ограничено 
до държавите-членки и прилагането на правото на Общността (Член 51). Тя 
подчерта, обаче, възможностите, създадени от Договора от Лисабон за 
разширяване на правомощията на ЕС в областта на правосъдието. Тя обеща, че на 
останалите въпроси ще бъде предоставен писмен отговор.

19. N°  1746/2008, внесена от Maksim Reva, с естонско гражданство, относно 
правото на глас при европейски избори

Оратори: председателят, Tibor Vaszi (представител на Комисията), Tatjana 
Ždanoka, Michael Cashman, Indrek Tarand, Peter Jahr, Willy Meyer, Gerald Häfner и 
Margrete Auken.
Решение: Разглеждането на петицията ще остане открито до получаване на 
писмен отговор от члена на Комисията Reding, тъй като въпросът беше повдигнат 
по време на разискването с нея.  

20. Годишен доклад относно дейността на комисията по петиции за 2010 г.

Оратори: председателят и Willy Meyer.
Всички групи бяха поканени да определят докладчици в сянка, за да допринесат 
към съставянето на доклада.

21. Петиции по точка „Б”
Петиции 0142/2006, 0609/2008, 0734/2007, 1397/2008, 1501/2008, 0063/2009, 
0128/2009, 0302/2009, 0286/2010, 0390/2010, 0482/2010, 0496/2010, 0511/2010, 
0562/2010 бяха приключени на основание на писмени отговори на Комисията.

Петиции 451/2009 и 725/2009 ще бъдат преместени от точка „Б” и ще бъдат 
дискутирани под точка „А” на по-късно заседание.

22. Дата и място на следващото заседание

15 март 2011 г., 15,00 – 18,30 ч. и 16 март 2011 г.9,00 – 12,30 ч. (Брюксел)

Приложение:

Списък на петициите, чието разглеждане ще бъде приключено или подновено, 
съгласно приложението към докладните записки на председателя. 
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