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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_PV(2011)0908

ПРОТОКОЛ
от заседанието от 8 септември 2011 г., от 15.00 до 18.00 ч.

БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 8 септември 2011 г., четвъртък, в 15.12 ч., под 
председателството на Erminia Mazzoni (председател).

Координаторите заседаваха при закрити врата от 15.12 до 16.05 ч.

Председателят откри заседанието със съобщението, че колегата и член Jarosław Wałęsa 
е претърпял сериозна злополука и се намира в болница без опасност за живота. 
Председателят изрази съчувствието на комисията и предаде пожелания за скорошно 
възстановяване.

1. Приемане на дневния ред PETI_OJ (2011)200_1v1

Дневният ред беше приет.

Председателят съобщи, че вносители на петиции ще присъстват по време на 
следните точки от дневния ред:

Точка 8: петиция 1542/2010, относно опазването на кафявата мечка във Франция
Точка 10: петиция 922/2010, относно замърсяването в Риа дел Бурго (провинция 
Ла Коруня)
Точка 13: петиция 192/2009, относно служителите по договор в институции на 
ЕС.

2.Одобрение на протоколите на заседанията от:

14-15 юни 2011 г. PV_PE 467.190
12-13 юли 2011 г. PV_PE 469.879

Протоколите бяха одобрени без изменения.
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3. Съобщение на председателя

Приложението към докладните записки на председателя е разпратено 
предварително за коментари относно повторното разглеждане или приключване 
на някои петиции по споменатите причини. Tatjana Ždanoka поиска петиция 
1746/2008 да остане отворена, докато отговорът на члена на Комисията Reding 
от 24.02.2011 г. не бъде предоставен на членовете на комисията. Тъй като 
липсваха възражения срещу тези препоръки, те бяха сметнати за одобрени.

4. Разни въпроси

Няма.

5. Съобщения на председателя относно взетите от координаторите решения:

- Посещения с цел установяването на факти през 2011 и 2012 г.
Беше решено да се проведе посещение с цел установяване на фактите в 
Берлин на 24/25 ноември 2011 г., включващо срещи с Jugendamt, семейни 
съдилища, министерството на социалните грижи и комисията по петициите на 
Бундестага на Федерална република Германия. 
Освен това беше решено да се организира посещение с цел установяване на 
фактите в Румъния на 24-25 ноември 2011 г., което подлежи на официално 
одобрение. Бе отправен призив към политическите групи да постигнат 
споразумение относно програмата на посещението и да уведомят 
председателството, колкото е възможно по-скоро, относно състава на двете 
делегации (до петък, 9 септември 2011 г.)
Проектопрограма за искане на разрешение за посещения с цел установяване 
на фактите във Франция, Италия, Полша и на германско-чешката граница 
през 2012 г. може да бъде изпратена на координаторите на заседанието през 
октомври. По-късно ще бъде обсъдена мисия с цел установяване на фактите в 
Испания.

- Беше одобрен графикът на заседанията на комисията по петициите за 2012 
г., който обаче подлежи на уточняване с комисията по регионално развитие 
поради съвпадение на датите на заседанията през февруари и март.

- Беше одобрена проектопрограмата на съвместното изслушване относно 
прилагането на Хартата за основните права на 6 октомври 2011 г.

- Информация и искания за последващи действия:
● отговор от члена на Комисията Дали относно ЕАБХ (Европейска агенция 

за безопасност на храните): беше постигнато съгласие да се направи 
допитване по въпроса до комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните;

● отговор от Ирландия на петиция 0161/2006 (Dan Brennan): координаторите 
взеха предвид кореспонденцията. Ще бъде търсено по-нататъшно 
разяснение от ирландските органи.

● петиция, внесена от г-н Klein: координаторите взеха предвид петицията и 
ще се върнат на въпроса по-късно

● петиция 148/2009 (Adisseo): проектописмото беше одобрено.
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● Осми национален семинар на Европейската мрежа на омбудсманите: 
координаторите постигнаха съгласие Margarete Auken и заместник-
председателят Carlos Iturgaiz да представляват комисията по петициите 

● координаторите отбелязаха, че членът на Комисията Potocnik ще участва в 
заседанието през ноември

● координаторите отбелязаха писмото от члена на Европейския парламент 
Lamassoure (комисия по бюджети) относно бюджета на Европейските 
училища

- членовете на комисията отбелязаха предложените за дневния ред на 
заседанието през октомври точки. Giles Chichester поиска да бъде добавена и 
петиция 1737/2008 (Lord Inglewood). Ще бъде обсъдена и една неотложна 
петиция от Европейския съюз на слепите. Проектът за дневен ред ще бъде 
изпратен за одобрение чрез писмена процедура.

- Margarete Auken повдигна процедурен въпрос относно статута на комисията 
по петициите в плановите процедури на Парламента.

6. Петиция N° 978/2008, внесена от Panagiotis Bouras, с гръцко гражданство, от 
името на общинския съвет на Мегалополи, относно неспазването от страна 
на гръцките органи на критериите и процедурите на ЕС относно 
обезвреждането на отпадъци във връзка с планирано депо за отпадъци в 
близост до Мегалополи, в гръцката област Пелопонес

Оратори: председателят, Ioannis Couniniotis (представител на Комисията), 
Victor Boştinaru, Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos.

Решение: Петицията остава открита за разглеждане в очакване на по-
задоволителен отговор от Комисията и ще бъде обсъдена отново преди края на 
2011 г. Членовете на комисията се изказаха критично относно неспособността на 
Комисията да даде конкретен отговор на загрижеността на вносителя на 
петицията в разумни времеви граници. 

7. Доклад относно прилагането на Директивата за управление на отпадъците 
въз основа на получените петиции (2011/2038(INI)), Докладчик : ITURGAIZ 
(РРЕ)
- разглеждане на проектодоклад

Оратори: председателят, Carlos José Iturgaiz Angulo, Jose Jorge Diaz del Castillo
(представител на Комисията), Judith A. Merkies, Miguel Angel Martínez Martínez, 
Peter Jahr, Victor Boştinaru, Nikolaos Salavrakos.

Членовете на комисията поздравиха докладчика за свършената работа, поискаха 
изготвянето на схема за работа с петиции относно управлението на отпадъци и 
призоваха за размисъл по темата как може да се направи докладът оперативен. 
Призоваха също така за дискусия в пленарно заседание преди гласуването на 
доклада.
Крайният срок за внасяне на изменения беше определен за: 14 септември, 13 ч.

Carlos José Iturgaiz Angulo председателства заседанието от 17.20 ч. до 17. 55 ч., 
когато Erminia Mazzoni пое отново председателството.
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8. Петиция № 1542/2010, внесена от François Arcangeli, с френско гражданство, 
от името на „Pays de l'Ours-Adet Maison des Associations“, относно опазването 
на кафявата мечка във Франция

Оратори: председателят, Francois Arcangeli (вносител на петицията), David 
Grimeaud, Marco Cipriani (представител на Комисията), Sandrine Bélier.

Решение: Петицията остава открита за разглеждане и ще бъде изпратено писмо 
до министерството на околната среда на Франция.

9. Петиция № 1532/2010, внесена от Laura Di Carlantonio, с италианско 
гражданство, относно забрана за лов на кафява мечка в България

Оратори: председателят, Marco Cipriani (представител на Комисията), Sandrine 
Bélier.

Решение: Петицията остава открита за разглеждане.

10. Петиция № 922/2010, внесена от Manuel Antonio Cao Prado, с испанско 
гражданство, от името на „Confraria de Pescadores“ („Асоциацията на 
рибарите“) на Ла Коруня (Испания), подкрепена от 16 подписа на други 
асоциации, относно замърсяване в Риа дел Бурго (провинция Ла Коруня )

Оратори: председателят, Manuel Antonio Cao Prado (вносител на петицията), José 
Rizo Martin (представител на Комисията), Carlos José Iturgaiz Angulo, Sandrine 
Bélier.

Решение: Петицията остава открита за разглеждане. Координаторите ще 
разгледат възможността за провеждане на посещение с цел установяване на 
фактите на място, съгласно предложението на вносителя на петицията. Тъй като 
положението се влошава, чрез писмо до Постоянното представителство на 
Испания ще бъде оказан натиск върху испанските органи да предприемат 
действия.

11. Петиция № 1766/2009, внесена от Federico Cappello, с италианско 
гражданство, от името на (областната) Асоциация на италианските 
служители в  областта на околната среда (Associazione Guardie Ambientale 
d'Italia), относно наличието на азбест между железопътни релси

Оратори: председателят, Jan Jilek (представител на Комисията), Peter Jahr.

Решение: Петицията остава открита за разглеждане. Ще бъде изпратено писмо до 
министерството на труда в Рим и Алесандрия.

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 952/2007) 
(2007/2118(INI)) (Докладчик: LIBICKI)

Оратори: председателят, Stephanos Ampatzis (представител на Комисията), 
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Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Решение: Комисията беше помолена да представи информация по какъв начин 
оценката на въздействието върху околната среда, проведена в съответните 
държави, взема предвид установената генотоксичност. Комисията ще се върне на 
въпроса по-късно.

13. Петиция № 192/2009, внесена от Michael Ashbrook, с германско гражданство, 
от името на сдружението на служителите „Солидарност, независимост, 
демокрация (SID)“, подкрепена от 469 подписа, относно служители по 
договор в институции на ЕС

Оратори: председателят, Michael Ashbrook (вносител на петицията), Roberto 
Carlini (представител на Комисията), Peter Jahr. 

Решение: Петицията ще бъде изпратена на комисията по правни въпроси с 
искане за становище.

14. Петиции по точка Б:

разглеждането на петиции 0199/2005, 1185/2007, 0156/2008, 0284/2008, 
0993/2008, 1749/2008, 0720/2009, 0773/2009, 1081/2009, 1431/2009, 1453/2009, 
1480/2009, 1515/2009, 1876/2009, 0258/2010, 0297/2010, 1131/2010, 0374/2010, 
0507/2010, 0562/2010, 0697/2010, 0745/2010, 1262/2010, 1321/2010, 1352/2010, 
1503/2010, 1510/2010, 1511/2010, 1530/2010, 1549/2010, 1555/2010, 1596/2010, 
0028/2011, 0125/2011, 0189/2011, 0193/2011 беше приключено въз основа на 
писмените отговори на Комисията.

Следните петиции останаха открити: 0210/2007, 0211/2007, 1478/2010

15. Дата и място на следващото заседание

3 октомври, 15.00-18.30 ч. и 4 октомври, 9.00-12.30 ч. и 15.00-18.30 ч.

Заседанието беше закрито в 18.40 ч.

Приложения:

Списък с петициите, обявени за допустими след последното заседание (12 и 13 юли 
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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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 
LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ 
REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 
PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Erminia Mazzoni, Carlos José Iturgaiz Angulo

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Margrete Auken, Heinz K. Becker, Victor Boştinaru, Giles Chichester, Roger Helmer, Peter Jahr, Miguel Angel Martínez Martínez, 
Judith A. Merkies, Nikolaos Salavrakos

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ 
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

Sandrine Bélier

187 (2)

193 (3)

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ 



PV\877059BG.doc 7/9 PE472.182v01-00

BG

Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

François Arcangeli, Michael Ashbrook, Panagiotis Bouras, Manuel Antonio Cao Prado, Federico Cappello, Laura Di Carlantonio, 
Sabine Matraire, Baudouin de Menten, Jean-Paul Mercier, Jérôme Ouilhon, Alain Reynes

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Stephanos Ampatzis, Sylvia Barova, Roberto Carlini, Jose Jorge Dias Del Castillo, Marco Cipriani, Ioannis Couniniotis, William 
Floyd, David Grimeaud, Jan Jilek, Joanna Kiriav, Jose Rizo Martin

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti oħra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Virginie Remacle

Nicolaida Khier-Koskina

Cornelia Gheorghin

Jacek Czabansky

Kjell Sevon
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Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ 
Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
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