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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_PV(2011)199_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 12 юли 2011 г., 15.00 ч.-18.30 ч.,

и 13 юли 2011, 9.00 ч.-12.30 ч.
БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 12 юли 2011 г., вторник, в 15.13 ч., под председателството 
на Ágnes Hankiss (заместник-председател).

1. Приемане на дневния ред PETI_OJ (2011)199_1

Председателят Erminia Mazzoni изпрати извинения, като уточни, че ще пристигне с 
известно закъснение, тъй като й се налага да присъства и на срещата с италианска 
министерска делегация.

Следобед комисията ще разгледа две големи досиета след обсъждането на първата 
петиция:

 Представяне на проучването относно управлението на отпадъците в Европа от 
авторите Christian Neubauer и Hubert Reisinger. Ще бъде направена PowerPoint-
презентация на проучването. 

 Обсъждане на съкращаването на бюджета за Европейските училища и 
въздействието му върху учебните програми и работата на училищата беше 
добавено като СПЕШНА точка по искане на PPЕ и със съгласието на 
координаторите. Докладчикът на комисията по бюджети за бюджета за 2012 г. 
Francesca Balzani ще присъства при разглеждането на тази точка. Ще се изкажат 
представители на вносителите на петицията (двама членове на родителските 
асоциации на две от училищата в Брюксел и един представител на родителите, 
членове на Училищния съвет). Renée Christmann, генерален секретар на Съвета 
на настоятелите на Европейските училища (който представлява държавите-
членки), също ще вземе думата.  
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Заседанието на координаторите ще започне около 17.30 ч.след обсъждането на 
горепосочените точки.

В сряда сутринта, след гласуването на доклада „Йотова” (Илиана Малинова Йотова ще 
отсъства и ще бъде заместена от Kinga Göncz) и становището „Koch-Merin“, ще бъде 
изнесен устен доклад относно наскоро проведеното проучвателно посещение в 
България, представен от Margrete Auken и Victor Boştinaru. 

В сряда ще присъстват следните вносители на петиции:
 Точка 13, петиция 1026-10 относно използването на средствата на ЕС в България 

− Валери Петров Станчев (от името на вносителя).
 Точка 15, петиция 1330-10 относно програмата LIFE − Juan Antonio Iborra 

Bernal;
 Точка 16, петиция 171-10 относно пречките пред свободното движение − Fritz 

Brondum Petersen (от името на вносителя на петицията);
 Точка 17, включително петиция 1349-10, също относно пречките пред 

свободното движение в ЕС − Ryszard Antoni Bielawa;
 Точка 18, петиция 590-08 относно пренасянето на лекарства при пътуване до 

Ирландия − вносителят е пожелал да остане анонимен;
 Точка 19, петиция 1665-09 относно забраната на продукти за контрол на 

вредителите − Peter Brown;
 Точка 20, петиция 500-10 относно антитръстовите правила и заешкото месо в 

Италия −Saverio de Bonis.

Margrete Auken поиска да се проведе кратко обсъждане преди гласуването на 
доклада/становището на следващия ден.

Дневният ред беше приет.

2. Одобрение на протоколите на заседанията от:

23-24 май 2011 г. PE 465.068v01-00

Протоколът беше одобрен без изменения.

3. Съобщения на председателя

Приложението към докладните записки на председателя беше разпратено за 
коментари, свързани с подновяване на разглеждането, приключване на 
разглеждането или оттегляне на определени петиции по споменатите причини. 
Тъй като нямаше коментари или възражения по тези препоръки, те бяха счетени
за одобрени.

4. Разни въпроси

Няма.
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5. Петиция 387/2008, внесена от Katiuscia Verlingieri, с италианско 
гражданство, относно съхраняването на историческото наследство в 
провинциите Салерно, Авелино и Беневенто в Италия

Оратори: председателят, Claire-Lyse Chambron (Европейска комисия, ГД „Образование 
и култура”), Pier Nico Premoli (Европейска комисия, ГД „Регионална политика”), Piero 
Mora (Европейска комисия, ГД „Земеделие и развитие на селските райони”), Margrete 
Auken 

Решение: разглеждането на петицията остава открито в очакване на допълнителна 
информация от Европейската комисия, най-вече що се отнася до оценката за 
въздействие върху околната среда, която следва да бъде извършена.

6. Проучване относно „Управлението на отпадъците в Европа: основни 
проблеми и най-добри практики“

Оратори: председателят, Christian Neubauer (експерт), Hubert Reisinger (експерт), Julio 
Garcia Burgues (представител на Комисията), Carlos José Iturgaiz Angulo, Margrete 
Auken, Peter Jahr, Philippe Boulland

Експертите представиха проучването си. Членовете благодариха на експертите и на 
тематичния отдел за интересното проучване, което ще бъде от полза с оглед на 
проектодоклада, който ще бъде представен от г-н Iturgaiz през септември.
Представителят на Европейската комисия подчерта важната роля, която играят 
националните съдии и изрази мнение, че би било полезно да се подчертае 
допълнително значението на новата Рамкова директива за отпадъците и как тя би 
следвало да допринесе за подобряване на системите за управление на отпадъците в 
рамките на Европейския съюз. 
Членовете коментираха и колко е важно да се подобри общественото участие, да се 
засили комуникацията между компетентните органи, операторите и  заинтересованите 
страни, както и на органите на местно и регионално равнище. 

Заседанието продължи под председателството на Carlos José Iturgaiz Angul между 
16.05 и 16.15 ч., когато Erminia Mazzoni се завърна.

7. Петиция 353/2011, внесена от Barbara Mazurkiewicz-Zaleska, с полско 
гражданство, подкрепена от 74 подписа, относно съкращаването на 
бюджета на Европейските училища

№ 478/2011, внесена от APEEE (Association des Parents d'Elèves de l'Ecole 
Européenne), подкрепена от 1356 подписа, относно ефекта от съкращаването 
на бюджета върху функционирането на системата на Европейските 
училища

Оратори: Renate Repplinger-Hach (заместник-председател, APEEE Woluwé), Pierre 
Choraine (председател, APEEE Uccle), José Antonio Sanchez Martinez (заместник-
председател, Interparents), Renée Christmann (генерален секретар, Управителен съвет), 
Francesca Balzani (комисия по бюджети), Peter Jahr, Carlos José Iturgaiz Angulo, Angelika 
Werthmann, Marco U. Moricca (представител на Комисията)
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Решение: петицията остава открита за разглеждане. Ще бъде изпратено писмо до 
Maroš Šefčovič, член на Комисията, отговарящ за междуинституционалните отношения 
и администрацията, в което ще се обобщи дебатът и ще се обърне внимание на факта, 
че съкращенията не следва да се отразяват върху качеството на преподаването или да 
подкопават педагогическия и образователен модел. Впоследствие подобно писмо ще 
бъде изпратено за становище и до комисията по бюджети. Комисията ще продължи да 
информира вносителите на петицията относно развитието в процеса на бюджетната 
процедура. 

8. Заседание на координаторите (при закрити врата) от 17.40 до 18.35 ч.

Заседанието беше закрито в 18.35 ч.

***

Заседанието беше възобновено на 13 юли, сряда, в 9.05 ч., под председателството на 
Erminia Mazzoni (председател).

9. Съобщения на председателя относно решенията на координаторите

Съобщения на председателя: 

a. Изслушване относно Хартата на основните права (6 октомври, 2011 г.)
Координаторите одобриха проектопрограмата, предложена от секретариата за 
изслушването относно Хартата на основните права, което ще бъде организирано 
съвместно със службите на Европейската комисия и кабинета на заместник-
председателя Viviane Reding. 
Координаторите потвърдиха намерението си да си сътрудничат тясно с комисията по 
граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, чиито членове ще бъдат поканени 
на изслушването.

б. Организиране на изслушванията съгласно условията на Регламента за 
европейската гражданска инициатива 
Председателят информира координаторите относно размяната на кореспонденция 
между нея, председателя на Европейския парламент Jerzy Buzek и председателя на 
комисията по конституционни въпроси по повод организирането на изслушвания, 
предвидено в новия Регламент за европейската гражданска инициатива, в която се 
открояват различията в становищата относно разпределянето на отговорностите при 
провеждането на изслушванията.Координаторите приветстваха и горещо подкрепиха 
писмото, адресирано от председателя до председателя на ЕП Buzek, както и всякакви 
действия, предприети с цел да се гарантира ролята на комисията по петиции в тази 
процедура.

в. Получени петиции относно самолетната катастрофа в  Смоленск и 
разследването на причините за нея (301-11)
Тъй като бяха изказани известни съмнения относно допустимостта на петицията, 
координаторите решиха да я препратят за становище на правната служба.

г. Проучвателни посещения:
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Тъй като от всички комисии е поискано да предоставят на Бюрото информация относно 
планираните си делегации или проучвателни посещения за 2012 г., координаторите 
решиха да изготвят нова, осъществима, по-добра програма, като вземат предвид факта, 
че не всички делегации и посещения, одобрени за 2011 г., са били проведени. 
Бяха предложени дати за:
− посещение в Берлин, свързано с Германската служба за закрила на децата и младежта 
(Jugendamt): 10 - 11 октомври;
− проучвателно посещение в Румъния, свързано с екологични проблеми: 13-14 
октомври.
Тези дати подлежат на потвърждение на заседанието през септември.

д. Предварителна проектопрограма за заседанието на 8 септември
Проектопрограмата беше одобрена.

е. Проследяване на петициите относно железопътния тунел Лион–Торино 
(735-08 и други)
Председателят информира координаторите за искането на някои вносители на петиции 
и членове на ЕП да бъде организирано ново проучвателна мисия във връзка с 
петициите „Не на TAV”. Беше решено засега да не се организира подобно посещение и 
въпросът да се обсъди отново на сесията през октомври. 

ж. Проект на писмо до румънското правителство относно определени 
имуществени въпроси 
Координаторите постигнаха споразумение за текста на писмото, което да бъде 
изпратено от името на Jerzy Buzek, председател на Европейския парламент, до 
румънския министър-председател относно правата на собствениците съгласно Закон 
112/1995 (петиция 1734/2008). 

з. Разни въпроси 
Координаторите приеха за сведение съобщението от Keith Taylor относно 
предложената резолюция за Палестина и решиха да се придържат към предишното си 
решение за приключване на разглеждането на свързаните петиции 1764/2008 и 
430/2009. Петициите ще бъдат отнесени до компетентните делегации: делегацията за 
връзки с Израел (D-IL) и делегацията за връзки с Палестинския законодателен съвет
(DPLC)..

Оратори: председателят, Peter Jahr, Margrete Auken, Chrysoula Paliadeli, Victor 
Boştinaru, Bairbre de Brún, Giles Chichester, Jarosław Leszek Wałęsa

10. Становище относно изменените от Съвета (2011/2020) насоки за бюджета за 
2012 г. - всички раздели - омбудсман (BUD), докладчик: KOCH-MEHRIN  
(ALDE)

Приети изменения: 1, 2, 4, 6, 7
Отхвърлени изменения: 3, 5

Становището беше прието с 18 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“. 
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11. Доклад относно годишния доклад на Европейския омбудсман за 2010 г. 
(2011/2106(INI), докладчик: ЙОТОВА (S-D)

Kinga Göncz благодари на всички колеги за внесените изменения и за ползотворната им 
работа по компромисните изменения.

Приети изменения: 1, 2, 3, 4, 5, компромисно изменение A, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
компромисно изменение B 19, 20, 21, 22, 23, 24, компромисно изменение C, 29, 30
Отпаднали изменения: 6, 7, 17, 18, 25, 26, 27, 28
Отхвърлени изменения: 8, 10

Докладът беше приет с 18 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“.

12. Доклад относно проучвателното посещение в България (29.06 - 2.7 2011 г.)

Margrete Auken и Victor Boştinaru представиха предварителния устен доклад.

Оратори: председателят, Margrete Auken, Victor Boştinaru, Мария Неделчева, Peter Jahr, 
Евгени Кирилов, Jean-Francois Brakeland (представител на Комисията) 

13. Петиция 1026/2010, внесена от Радостин Русев, с българско гражданство, от 
името на дружеството „Бул Гейт“ ЕООД, относно злоупотреба със средства 
на ЕС и корупция в България 

Оратори: председателят, Валери Петров Станчев (от името на вносителя на 
петицията), Renaldo Mandmets (представител на Комисията), Victor Boştinaru, Мария 
Неделчева, Евгени Кирилов

Решение: разглеждането на петицията остава открито в очакване на допълнителна 
информация от Комисията. Вносителят на петицията е помолен да предостави 
допълнително подробна информация, с която да обоснове петицията. 

14. Петиция 628/2010, внесена от Ciprian Dobre, с румънско гражданство, 
относно проблеми, възникнали при усвояването и управлението от страна 
на румънското правителство на бюджетни кредити от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони

Оратори: председателят, Irini Papadimitriou (представител на Комисията), Elena Băsescu, 
Victor Boştinaru

Решение: разглеждането на петицията остава открито в очакване на допълнителна 
информация от Европейската комисия (след получаване на отговора на компетентните 
румънски органи). Беше поискано писмено потвърждение от Европейската комисия. 
Ще бъде изпратено и писмо до постоянното представителство на Румъния с искане за 
официален отговор от компетентните румънски органи.
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15. Петиция 1330/2010, внесена от Juan Antonio Iborra Bernal, с испанско 
гражданство, относно разширяване на програмата „LIFE“ с цел включване 
на предотвратяването на бедствия 

Оратори: председателят, Juan Antonio Iborra Bernal (вносител на петицията), Juan Perez 
Lorenzo (представител на Комисията, Г Д  „Околна среда”), Thomas de Lannoy 
(представител на Комисията, ГД „Хуманитарна помощ”), Margrete Auken

Решение: разглеждането на петицията е приключено. Председателят подчерта, че 
комисията по петициите споделя безпокойството, изразено от вносителя на петицията 
по време на заседанието, и изрази увереността си, че то ще бъде взето предвид от 
Комисията.

16. Петиция 171/2010, внесена от Kamila Beata Klim-Petersen, с полско 
гражданство, относно конфискацията от страна на датските органи на 
нейния служебен автомобил, регистриран в  Полша, и свързаните с това 
пречки пред свободното придвижване на работна ръка

Оратори: председателят, Fritz Brondum Petersen (от името на вносителя на петицията), 
Susanne Tams (представител на Комисията), Margrete Auken, Peter Jahr

Решение: разглеждането на петицията остава открито в очакване на допълнителна 
информация от Европейската комисия относно прилагането на вътрешните насоки на 
Дания за временно отнемане на автомобили, регистрирани в други държави-членки. 
Беше поискано писмено потвърждение от Европейската комисия. 

17. Петиция 1225/2010, внесена от Dariusz Pachala, с полско гражданство, относно 
конфискуване на регистриран в  Полша лек автомобил на датско-германската 
граница
както и
Петиция 1349/2010, внесена от Ryszard Antoni Bielawa, с полско гражданство, 
относно конфискацията от датските органи на неговия регистриран в Полша лек 
автомобил и свързаните със свободното движение на работна ръка препятствия
както и
Петиция 1444/2010, внесена от Jacek Naguszewski, с полско гражданство, относно 
конфискацията от датските данъчни и полицейски органи на автомобил, 
регистриран в  Полша, и свързаното с това неизпълнение на задължението за 
защита на болно бебе

Оратори: председателят, Ryszard Antoni Bielawa (вносител на петицията), Susanne 
Tams (представител на Комисията), Peter Jahr 

Решение: разглеждането на петицията е приключено. 
Относно петиция 1349/2010, ще бъде изпратено писмо до постоянното 
представителство на Дания, с обобщение на описания случай и искане за обяснение и 
изясняване на причините за налагането на подобна несъразмерно висока глоба, след 
като вносителят е заплатил спорния данък.

18. Петиция 590/2008, внесена от N. M. M., с ирландско гражданство, относно 
пренасяне на лекарства от пътници в Европа
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Оратори: председателят, Maurice Galla (представител на Комисията), Marie Debieuvre 
(представител на Комисията)

Решение: петицията остава открита за разглеждане. Членовете се запознаха с писмо 
относно този въпрос, получено от компетентните ирландски органи, в които е 
уточнено, че Ирландия не е страна по член 75 от Шенгенското споразумение.

19. Петиция 1665/2009, внесена от Peter Brown, с британско гражданство, 
относно основанията за забрана на използването на стрихнин хидрохлорид за 
контрол на вредителите съгласно Директива 98/8/ЕО

Оратори: председателят, Peter Brown (вносител на петицията), Johanna Bernsel 
(представител на Комисията), Philippe Boulland, Paul Nuttall, Patrick Murphy 
(представител на Комисията)

Решение: разглеждането на петицията е приключено.

20. Петиция 500/2010, внесена от Saverio De Bonis, с италианско гражданство, 
от името на ANLAC – Associazione Nazionale Liberi Allevatori di Conigli, относно 
предполагаемо нарушение на антитръстовите правила на пазара за заешко месо в 
Италия

Оратори: Оратори: председателят, Saverio De Bonis (вносител на петицията), William 
Floyd (представител на Комисията), Peter Jahr

Решение: петицията остава открита за разглеждане. Ще бъде поискано становище от 
комисията по земеделие и развитие на селските райони. Ще бъде изпратено писмо до 
италианския орган за защита на конкуренцията, за да се прецени дали процедурата е 
била приключена. Допълнителни писма ще бъдат изпратени до италианския министър 
на селското стопанство и до члена на комисията, отговарящ за конкуренцията, Joaquín 
Almunia. 

***

21. Петиции по точка „Б”
 Петиции 1328/2007, 1688/2008, 1211/2009, 1790/2009, 0163/2010, 0247/2010, 

0502/2010, 0720/2010, 0939/2010, 0948/2010, 1059/2010, 1376/2010, 1414/2010, 
1580/2010, 1582/2010, 1631/2010, 0095/2011 бяха приключени на основание на 
писмените отговори на Европейската комисия. 

 Следните петиции остават открити за разглеждане: 0798/2004, 0334/2005, 
0886/2005, 0530/2006, 1091/2007, 1374/2010, 0832/2008, 1071/2010 

22. Дата и място на следващото заседание: 

8 септември 2011 г., 15.00 − 18.30 ч.

Заседанието беше закрито в 12.30 ч.

***
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Приложения: 
Списък на петициите, обявени за допустими на последното заседание (14-15 юни 
2011 г.).
Списък с петициите, които трябва да се разгледат отново, приключат или оттеглят 
в съответствие с приложението към докладните записки на председателя.
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PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
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