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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_PV(2011)197_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 23 май 2011 г., 15.00 ч.-18.30 ч.,

и 24 май 2011, 9.00 ч.-12.30 ч.
БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 23 май 2011 г., понеделник, в 15.05 ч., под 
председателството на Erminia Mazzoni (председател).

1. Приемане на дневния ред (PE 464.953)

Дневният ред беше приет.

2. Одобряване на протоколите от заседанията на 13 и 14 април 2011 г.

Протоколът от заседанието от 13 и 14 април 2011 г. беше одобрен.

3. Съобщения на председателя

Председателят уведоми членовете на комисията, че Victor Bostinaru, който на този ден 
отсъства по здравословни причини, ще бъде заместван на заседанието на 
координаторите от Miguel Angel Martinez. Следобед на комисията предстои да 
посрещне Европейския омбудсман, г-н Nikiforos Diamandouros, който ще представи 
годишния си доклад за 2010 г. След това председателят съобщи, че вносителите на 
петициите по точки 6, 16 и 17 ще присъстват на заседанието. 

4. Разни

Няма други въпроси.

5. Представяне на годишния доклад за 2010 г. на Европейския омбудсман, г-н 
Nikiforos Diamandouros
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Председателят приветства с „добре дошъл“ Европейския омбудсман, който представи 
подробен доклад относно дейността, извършена от него през последната година, като 
насочи вниманието към статистиките, които показват, че дейността му понастоящем 
има по-голяма известност на европейско равнище. Макар че становищата му нямат 
задължителен характер, той твърди, че оказва убеждаващо въздействие върху 
съответните институции. Омбудсманът посочи, че що се отнася до географския 
произход на жалбите, Германия, Испания, Полша и Белгия са държавите-членки, от 
които произхожда по-голямата част от жалбите, въпреки че има и други страни като 
Люксембург, които представят много голям брой жалби в сравнение с числеността на 
населението.  Той добави, че би желал да развие у европейските граждани 
административна култура на обслужване посредством засилване на диалога с 
вносителите на жалби, с националните омбудсмани, както и посредством въвеждането 
на интерактивен наръчник в интернет. Европейският омбудсман отговори на въпроси 
на следните членове: Илияна Малинова Йотова, Margrete Auken, Carlos Iturgaiz, Мария 
Неделчева, Tatjana Ždanoka, Lena Kolarska-Bobińska, председателя. Jens Nymand-
Christensen (представител на Европейската комисия) взе думата, за да се изкаже по 
доклада му.

6. Петиция № 1772/2009, внесена от Helena Maijala, с финландско гражданство, 
от името на Pro Hanhikivi, относно проект за изграждане на ядрена централа във 
Fennovoima, Hanhikivi

Оратори: председателят, Hanna Maaret Halmeenpää (представител на вносителката 
на петицията), Helena Annikki Maijala (вносител на петицията), Juhani Hyvärinen 
(отговорник за ядрената централа във Fennovoima), J.-F. Brakeland (представител на 
Комисията), Margrete Auken и Philippe Boulland.
Решение: разглеждането на петицията остава открито в очакване на допълнителна 
информация от вносителката на петицията и от отговорника за ядрената централа във 
Fennovoima.

В 17.05 ч. председателят напуска заседанието, а председателството се поема от 
Carlos José Iturgaiz Angulo.

7. Петиция № 332/2010, внесена от Eloi Nolla Subirats, с испанско гражданство, 
от името на „Ecologists in Action“, относно месторазположението на временно 
централно съоръжение за съхранение на ядрени отпадъци

Оратори: председателят, J.-F. Brakeland (представител на Комисията), Margrete 
Auken, Miguel Angel Martínez Martínez и Philippe Boulland.
Решение: разглеждането на петицията се приключва.

8. Петиция № 1702/2008, внесена от Christian Goralczyk, с германско 
гражданство, относно лицензионната агенция за радио и телевизия за германските 
телевизионни канали и неспазването на изискванията за защита на личните 
данни

Оратори: председателят и Angelika Koman (представител на Комисията).
Решение: разглеждането на петицията се приключва с писмено потвърждение на 
изявлението на Комисията.
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9. Петиция № 720/2008, внесена от C. R., с френско гражданство, относно 
твърдение за дискриминация във връзка с искане за вписване в регистъра на 
населението и избирателните списъци във Форио, на италианския остров Иския

Оратори: председателят, Daniel Woehl (представител на Комисията) и Philippe 
Boulland. 
Решение: петицията остава открита, а до местните органи на управление ще бъде 
изпратено писмо.

10. Петиция № 725/2010, внесена от Marco Noto, с италианско гражданство, 
относно етикетирането на консервирана риба

Оратори: председателят, Xavier Guillou (представител на Комисията), Guido Milana 
(от комисията PECH ) и Miguel Martínez.
Решение: разглеждането на петицията остава открито в очакване на допълнителна 
информация от Комисията. Препоръчва се да се предложи на комисията по рибно 
стопанство да внесе съвместно до Комисията въпрос с искане за устен отговор по този 
въпрос.

11. Заседание на координаторите (от 17.30 до 18.30 ч. при закрити врата)

 *
* *

Заседанието започва в 17.45 ч. под председателството на Erminia Mazzoni, 
председател.

 *
* *

12. Решения на координаторите:

1. Изразиха съгласие да внесат въпрос с искане за устен отговор до Комисията въз 
основа на петиция 901/08 „Свобода на несдружаване“, която се отнася до малки 
предприятия в Швеция.  Проектът на текста беше разгледан и одобрен.

2. Съгласиха се с направеното от председателя предложение за провеждане на 
обсъждане на испанския Закон за крайбрежната ивица (Ley de Costas).

3. Взеха решение за сформиране на малка работна група, която да актуализира 
позицията на комисията по отношение на петициите във връзка с германската 
служба за младежта „Jugendamt“ и се запознаха с досието, подготвено от 
секретариата. 

4. Постигнаха съгласие във връзка с предложения график за кратко посещение в 
Берлин, като усилията се съсредоточат преди всичко върху петициите във връзка 
с германската служба за младежта „Jugendamt“. Датата на тръгване, одобрена от 
Председателския съвет/Бюрото, е 29 юни, вечерта.  Необходимо е да се 
организират срещи с Бундестага и министерски служители през деня в 
четвъртък, 30 юни; запознаха се с предварителните разговори, проведени от 
секретариата във връзка с това. (Участници: Philippe Boulland (EPP), Chrysoula 
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Paliadeli (S&D), Edward McMillan Scott (ALDE).)

5. Запознаха се с предварителната проектопрограма за информационното 
посещение в България – от 29 юни до 2 юли. (Участници: Erminia Mazzoni (Chair 
EPP), Victor Bostinaru (S&D), Margrete Auken (Verts/ALE). 

6. Одобриха проекта на писмо до председателя Buzek/Председателския съвет във 
връзка с ролята на комисията по петиции в организирането на изслушвания във 
връзка със СИЕ („секретна информация по Евратом“) и предложението за 
съответно изменение на Приложение VІІ от Правилника за дейността.

7. Одобриха предложението на Европейската комисия да участва в организирането 
на изслушване относно „Прилагане на Хартата на основните права и процесът 
на внасяне и разглеждане на петиции“, което се съдържа в Годишния доклад за 
2010 г. относно прилагането на хартата, стр. 7. Запазена дата: четвъртък, 6 
октомври 2011 г., зала 3C50. Обсъдена беше също така възможността да се 
включи комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи.

8. Одобриха проект на писмо, подготвено от Chrysoula Paliadeli в отговор на 
искането от страна на комисията по правата на жените и равенството между 
половете, както и въпросник относно равенството между половете и 
обсъжданията в комисията.

9. Одобриха неокончателния проект за дневен ред за следващото заседание на 
комисията на 14 и 15 юни, с уговорката, че или през юни, или през юли може да 
бъдат добавени две теми, отнасящи се до Полша.

Вторник, 24 май 2011 г.

Заседанието започна в 9.10 ч. под председателството на Erminia Mazzoni, 
председател.

13. Становище относно мобилността и интеграцията на хората с увреждания 
(2010/2272(INI)) EMPL

Докладчик: CHICHESTER (ECR)
- разглеждане на измененията
- приемане на проектостановище
Оратори: председателят, Giles Chichester, Silvio Grieco (представител на Комисията) 
и Rainer Wieland.
Докладът се приема с единодушие (22 членове), 16 приети изменения, 10 отхвърлени и 
1 оттеглено от автора. 

14. Становище по съобщението за 27-мия доклад относно прилагането на 
правото на Европейския съюз (2009 г.) (COM (2010)0538)
(2011/2027 (INI)
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Докладчик: AUKEN (Verts/ALE)
- разглеждане на измененията
- приемане на проектостановище
Оратори: председателят, Margrete Auken, Martin Kroeger и Tamas Barsi 
(представители на Комисията).
Докладът се приема с единодушие (22 членове), 8 приети изменения и 9 отхвърлени.

15. Годишен доклад за 2010 г. относно дейността на комисията по петиции 
(2010/2295(INI))
(Краен срок за внасяне на измененията: 26.05.2011 г. - 15.00 ч. / приемане:
14.06.2011)

Докладчик: MEYER (GUE/NGL)
- разглеждане на проектодоклада
Оратори: председателят, Peter Jahr, Victor Bostinaru, Angelika Werthmann, Margrete 
Auken, William Floyd (представител на Комисията) и Willy Meyer.  
Peter Jahr посочи отново основните елементи на проектодоклада и се позова на по-
предишни петиции, за които се очаква решение на общностните съдилища. Той изисква 
от Европейската комисия да скъси максимално сроковете за отговор на петиции. Victor 
Bostinaru добави няколко забележки именно по въпроса за сроковете на отговор на 
Европейската комисия в областта на околната среда, отношенията с държавите-членки, 
които не винаги са лесни, и спазването на Хартата на основните права. Накрая Margrete 
Auken подчерта значението на прозрачността. 
Проектодокладът ще бъде представен за гласуване на следващото заседание през юни. 

16. Петиция № 475/2010, внесена от Alberto Paz Viñas, с испанско гражданство, 
относно прехвърлянето на неговите пенсионни права
както и
Петиция № 1326/2010, внесена от Cipriano Ricardo Lustres Martínez, с испанско 
гражданство, от името на Long Hope Association, относно положението на испански 
моряци, работили като членове на екипажа на кораби, плаващи под норвежки 
флаг

Оратори: председателят, Cipriano Ricardo Lustres Martínez (вносител на петицията), 
Prodromos Mavridis (представител на Комисията), Carlos José Iturgaiz Angulo, Antolin 
Sánchez Presedo, Francisco José Millán Mon, Peter Jahr, Willy Meyer, Victor Bostinaru и 
Margrete Auken.
Решение: разглеждането на петицията остава открито. Взе се решение да се изиска от 
Европейската комисия да осъществи контакти с Норвегия и Испания с цел да постигне 
двустранно споразумение и да повдигне този въпрос в рамките на 
междуинституционалния си диалог. Беше взето също така решение да се изпратят
писма до Постоянното представителство на Испания към Европейския съюз, до 
Европейската асоциация за справедлива търговия (ЕFTA), както и до органите на 
управление на Норвегия.

17. Петиция № 174/2008, внесена от г-н Jose Ortega, с испанско гражданство, 
относно твърдения за злоупотреба при прилагането на испанския закон за 
крайбрежната ивица във връзка с правата на собственост
както и
Петиция № 303/2008, внесена от Rosa Garcia Pose, с испанско гражданство, 
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подкрепена с 55 подписа, относно загубата на домовете на подписалите я в 
резултат на мерки за опазване на бреговата ивица в провинция Ла Коруня
както и
Петиция № 867/2008, внесена от г-жа Karin Koberling, с германско гражданство, 
относно твърдения за злоупотреба при прилагането на закона за крайбрежната 
ивица от страна на испанските органи
както и
Петиция № 1271/2008, внесена от Rudolf Schneiders, с германско гражданство, 
относно евентуално прилагане на испанския закон за крайбрежната ивица („Ley 
de Costa“) в Испания
както и
Петиция № 1448/2008, внесена от Ursula Czelusta, с германско гражданство, 
относно топографски измервания, извършвани по испанското крайбрежие, и 
евентуалното принудително изкупуване на нейния дом в Испания
както и
Петиция № 1485/2008, внесена от Alan Hazelhurst, с британско гражданство, 
относно незаконно прилагане на испанския Закон за крайбрежната ивица (Ley de 
Costas)
както и
Петиция № 1691/2008, внесена от Oscar Maniaga Izquierdo, с испанско 
гражданство, относно отчуждаване на неговата къща в Аликанте, Испания, по 
силата на испанския Закон за крайбрежната ивица
както и
Петиция № 1871/2008, внесена от Асоциация на жителите на Celorio, относно 
градоустройствените проекти в Celorio, Asturias, Испания
както и
Петиция № 103/2009, внесена от Margarita García Jaime, с испанско гражданство, 
относно „Ley de Costas“ (Закон за крайбрежната ивица) в Испания
както и
Петиция № 119/2009, внесена от Jan Van Stuyvesant, с нидерландско гражданство, 
от името на „Сдружение на собствениците на имоти във Vera Playa“, Almeria, 
Испания, относно ситуацията, произтичаща от „Ley de Costas“ (Закон за 
крайбрежната ивица) в Испания
както и
Петиция № 274/2009, внесена от Tomás González Díaz, с испанско гражданство, от 
името на сдружението на живущите в Las Calas, относно разрушаването съгласно 
„Ley de Costas“ (Закон за крайбрежната ивица) на селището Cho-Vito, 
разположено на брега на Tenerife, в Candelaria, Испания
както и
Петиция № 278/2009, внесена от Gregorio Amo López, с испанско гражданство, 
относно Закона за крайбрежната ивица в Asturias, Испания
както и
Петиция № 279/2009, внесена от Timoteo Giménez Domingo, с испанско 
гражданство, относно въздействието на Закона за крайбрежната ивица в Испания
както и
Петиция № 296/2009, внесена от Ingeborg Hoffman, с германско гражданство, от 
името на „Сдружението на собствениците на имоти в Empuriabrava“, относно 
загубата или ограничаването на права на собственост вследствие на прилагането 
на испанския Закон за крайбрежната ивица в Costa Brava
както и
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Петиция № 298/2009, внесена от Wolfgang Ludwigs, с германско гражданство, 
относно испанския Закон за крайбрежната ивица
както и
Петиция № 389/2009, внесена от M. L., с германско гражданство, относно загубата 
на негово имущество в Испания съгласно испанския закон за крайбрежната ивица
както и
Петиция № 606/2009, внесена от Paula Llaneza Alcada, с испанско гражданство, 
подкрепена от 2 подписа, относно въздействието на испанския закон за 
крайбрежната ивица („Ley de Costas“) по отношение на нейния имот
както и
Петиция № 611/2009, внесена от Maria Jesús de Motta Martínez, с испанско 
гражданство, относно прилагането на закона за бреговата ивица („Ley de Costas“) 
спрямо нейния имот
както и
Петиция № 618/2009, внесена от María Luisa Domínguez Ibáñez, с испанско 
гражданство, относно въздействието на испанския закон за крайбрежната ивица 
(„Ley de Costas“) по отношение на нейния имот
както и
Петиция № 626/2009, внесена от Nordhild Köhler, с германско гражданство, 
относно прилагането на испанския закон за крайбрежната ивица („Ley de Costas“) 
във Formentera
както и
Петиция № 666/2009, внесена от Carmen Ramos Badia, с испанско гражданство, 
относно въздействието на испанския закон за крайбрежната ивица („Ley de 
Costas“) по отношение на нейния имот
както и
Петиция № 667/2009, внесена от Iturribarria de Castro, с испанско гражданство, 
относно последиците от испанския закон за крайбрежната ивица („Ley de Costas“) 
по отношение на неговия имот − мелница, функционираща от приливите и 
отливите, построена през 1683 г.
както и
Петиция № 676/2009, внесена от Jorge Comin Giner (с испанско гражданство), 
относно последиците от закона за крайбрежната ивица („Ley de Costas“) за 
неговата къща
както и
Петиция № 708/2009, внесена от Pedro López Rodríguez, с испанско гражданство, 
относно закона за крайбрежната ивица
както и
Петиция № 881/2009, внесена от Pilar Embeita Olasagasti, с испанско гражданство, 
от името на Asociacion DARACA, относно своеволното и неправомерно прилагане 
с обратно действие на закона за крайбрежната ивица в община Pielagos
както и
Петиция № 1344/2009, внесена от José Manuel Dolón García, с испанско 
гражданство, относно въздействието на Закона за крайбрежието върху 
строителната дейност по крайбрежна алея в Torrevieja
както и
Петиция № 1346/2009, внесена от José María Martínez de Haro, с испанско 
гражданство, относно определяне на граници в Garrucha, Almería, съгласно закона 
за крайбрежната ивица
както и
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Петиция № 1499/2009, внесена от Mercedes Bronchal Pascual и Antonio Maestre 
Azcon, с испанско гражданство, относно въздействието на закона за крайбрежната 
ивица върху домовете им
както и
Петиция № 1523/2009, внесена от Konrad Ringler, с германско гражданство, 
относно неспазване на препоръките от доклада Auken от страна на испанските 
национални и регионални органи
както и
Петиция № 1573/2009, внесена от Aurelio Pretel Marín, с испанско гражданство, 
относно закона за крайбрежната ивица
както и
Петиция № 1625/2009, внесена от Heribert Hofmann, с германско гражданство, 
относно проект за строителство на яхтено пристанище в Santa Margarita на Rio 
Grao
както и
Петиция № 1691/2009, внесена от Dolores Monferrer Guardiola, с испанско 
гражданство, подкрепена от 40 подписа, относно разрушаването на къщи в окръг 
Puig (Валенсия) в съответствие със закона за крайбрежната ивица
както и
Петиция № 220/2010, внесена от Nicole Amsellem, с френско гражданство, относно 
испанския закон за крайбрежната ивица
както и
Петиция № 255/2010, внесена от María Teresa Alonso Barrero, с испанско 
гражданство, от името на „Proprietarios de Primera Línea Sol naciente“, относно 
закона за крайбрежната ивица
както и
Петиция № 270/2010, внесена от Francisco Javier Martínez del Cerro Poole, с 
испанско гражданство, относно закона за крайбрежната ивица и неговия ефект 
върху аквакултурите и солниците в залива Cádiz
както и
Петиция № 341/2010, внесена от José Pérez Deniz, с испанско гражданство, от 
името на „Asociación para la defensa del centro comercial de la Playa del Inglés“, 
относно закона за крайбрежната ивица в Gran Canaria
както и
Петиция № 395/2010, внесена от Ramona Chouza Chouza, с испанско гражданство, 
относно Закона за крайбрежната ивица в Biscay
както и
Петиция № 461/2010, внесена от Heiko Schmitz, с германско гражданство, относно 
лишаването от собственост на собственици на земя в Empuriabrava
както и
Петиция № 493/2010, внесена от Juan José Agost Pérez, с испанско гражданство, от 
името на сдружението на жителите на крайбрежната зона Torre la Sal, относно 
въздействието на закона за крайбрежната ивица върху Cabanes във Валенсия
както и
Петиция № 494/2010, внесена от Alonso Orihuel, с испанско гражданство, относно 
въздействието на закона за крайбрежната ивица върху Candelaria, Тенерифе
както и
Петиция № 762/2010, внесена от José Luis González Godoy, с испанско гражданство, 
относно Закона за крайбрежната ивица в Испания
както и
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Петиция № 925/2010, внесена от Santiago Barcia Rañales, с испанско гражданство, 
от името на Асоциацията на жителите на крайбрежието на Vilarrube (La Coruña, 
Испания), подкрепена от 426 подписа, относно испанския Закон за крайбрежната 
ивица
както и
Петиция № 1197/2010, внесена от Elisa Arjona González, с испанско гражданство, 
относно закона за крайбрежната ивица
както и
Петиция № 1312/2010, внесена от Rafael Barroso Castilla, с испанско гражданство, 
относно закона за крайбрежната ивица
както и
Петиция № 1540/2010, внесена от Johan Weichselbaum, с австрийско гражданство, 
относно разрушаването на къща, засегната от закона за бреговата ивица на 
Канарските острови
както и
Петиция № 144/2011, внесена от Karin & Jean-Louis Aubin, с френско и германско 
гражданство, относно прилагането на испанския закон за крайбрежната ивица в 
Empuriabrava
както и
Петиция № 200/2011, внесена от Aleixandre Mariano Cabrelles, с испанско 
гражданство, относно статута на Empuriabrava marina, в Gerona, и прилагането на 
закона за крайбрежната ивица

Оратори: председателят, Jose Ortega, Carmen del Amo, Margarita Garcia Jaime, José 
Andrés Ruiz del Molino, Jon Iturribarria, Pilar Embeita, Jose Pérez Diniz, Gabriela Mayans, 
Tomás González Díaz, Rosa Garcia Pose, Juan Cimera, Karin Koberling, Jan Jacob Van 
Stuyvesant Meijen, Clifford Carter, Timoteo Jimenez Domingo, Ramona Chouza Chouza, 
Alonso Orihuela, Juan José Agost Pérez, Nordhild Köhler (вносители на петиции или 
представители на вносителите на петиции) и Aristotelis Gavriliadis, MiguelAngel 
Benito, J. Ramos Florido, Helmut Bloech и William Floyd (представители на Комисията), 
Carlos José Iturgaiz Angulo, Willy Meyer, Estaras Ferragut, Muñiz de Urquiza, Miguel Angel 
Martínez Martínez, Antolin Sánchez Presedo, Axel Voss, Victor Bostinaru, Peter Jahr, Roger 
Helmer, Margrete Auken, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rainer Wieland, Izaskun Bilbao 
Barandica, Marta Andreasen и Angelika Werthmann.

Председателят изказа благодарност на вносителите на петиции за присъствието им,  
припомни предходни размени на мнения по този въпрос и се позова на писмото на 
испанските органи на управление в документите за заседанието.

Решение: отлага се за следващото заседание на координаторите.

18. Петиция № 1327/2010, внесена от Maurice Wintz, с френско гражданство, от 
името на сдруженията „Alsace Nature“ и „GCO non merci“, подкрепена от 3 
подписа, относно декрет на френското правителство от 23 януари 2008 г., който 
обявява строителните работи на големия западен обход A355 на Страсбург за 
обществено полезни и неотложни

Оратори: председателя, Luc Huber и Pierre-Antoine Deetjen (представители на 
вносителя на петицията), Joseph van der Stegen (представител на Комисията), 
Sandrine Bélier и Victor Bostinaru.
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Решение: разглеждането на петицията остава открито в очакване на допълнителна 
информация от Комисията.

19. Петиции по раздел Б
Петиции 614/2002, 986/2006, 204/2007, 521/2007, 1402/2008, 1452/2008, 1525/2008, 
1609/2008, 40/2009, 160/2009, 181/2009, 624/2009, 940/2009, 1071/2009, 1312/2009, 
1452/2009, 1519/2009, 577/2010, 589/2010, 688/2010, 727/2010, 730/2010, 748/2010, 
766/2010, 807/2010, 869/2010, 880/2010, 951/2010, 957/2010, 972/2010, 998/2010, 
1006/2010, 1024/2010, 1087/2010, 1100/2010, 1121/2010, 1124/2010, 1142/2010, 
1158/2010, 1161/2010, 1165/2010, 1171/2010, 1191/2010, 1195/2010, 1223/2010, 
1227/2010, 1238/2010, 1253/2010, 1275/2010, 1282/2010, 1303/2010, 1336/2010, 
1351/2010, 1378/2010, 1388/2010, 1396/2010 и 1505/2010, са приключени въз основа на 
писмените отговори от страна на Комисията.

Петиции 1003/2005, 568/2007, 473/2008, 951/2008, 1216/2008, 1477/2008, 458/2009, 
1078/2009, 1512/2009 и 790/2010 ще бъдат оттеглени от раздел Б и остават открити. 

20. Дата и място на следващото заседание:

В Брюксел, вторник, 14 юни 2011 г. от 15.00 до 18.30 ч. и в сряда, 15 юни, от 9.00 ч. до 
12.30 ч.

Заседанието беше закрито в 12.30 ч.

Приложения:

Списък с петициите, обявени за допустими след последното заседание (14 април 2011 
г.). 
Списък с петициите, които трябва да се приключат или разгледат отново в 
съответствие с приложението към докладните записки на председателя.
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