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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_PV(2011)1003

ПРОТОКОЛ
Заседание от 3 октомври 2011 г., 15.00-18.30 ч.,
и 4 октомври 2011, 9.00-12.30 ч. и 15.00-18.30 ч.

БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 3 октомври 2011 г., понеделник, в 15.06 ч., под 
председателството на Erminia Mazzoni (председател).

1. Приемане на дневния ред PETI_OJ (2011)201_1

Председателят информира, че на това заседание най-вече ще бъде гласуван 
докладът относно прилагането на директивата за управлението на отпадъците 
въз основа на получените петиции, чиито докладчик е Carlos José Iturgaiz 
Angulo, ще бъдат обсъдени петициите относно изграждането на 
високоскоростната трансевропейска железопътна линия Торино-Лион, и освен 
всичко друго ще бъдат разгледани въпроси, свързани със сексуалната 
дискриминация и околната среда. Ще присъстват и някои от вносителите на 
петиции. Председателят съобщава, че по време на обсъждането на някои от 
петициите, внесени от полски граждани, на утрешното заседание ще присъства и 
полският омбудсман, професор Irena Lipowicz.

Председателят информира, че обсъждането на петиция 1557/2009, точка 10 от 
проекта на дневен ред, е отложено, по молба на вносителя на петицията и на 
колегата Ágnes Hankiss. Обсъждането на петиция 1139/2010, точка 8, също е 
отложено за следващото заседание. 

Председателят информира членовете, че вносителите на петициите ще 
присъстват или ще бъдат представлявани по следните точки: 6 (петиция 
942/2011); 7 (петиции 949/2003; 198/2005; 786/2007; 900/2007; 735/2008 и 
735/2008); 9 (петиция 386/2007); 15 (петиции 622/2010 и 628/2011); 21 (петиция 
632/2008); 26 (петиция 492/2010) и 27 (петиции 111/2008 и 262/2011).
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Дневният ред беше приет.

2. Съобщения на председателя

Председателят напомни на членовете за провеждането на Семинара относно 
прилагането на Хартата на основните права съвместно с Европейската комисия и 
нейния заместник-председател г-жа Вивиан Рединг, който ще се състои на 6 
октомври 2011 г.

Председателят насочва внимание на членовете към отговора, който трябва да 
бъде изпратен на вносителя на петицията, г-н Tegebauer, дал ход на 
постановяването на решение от Съда по дело T-308/2007. 

Председателят съобщава, че преди десет дни е било разпратено приложението 
към бележките на председателя, съдържащо препоръки относно петициите, 
подлежащи на повторно разглеждане, приключване или оттегляне. Поради липса 
на получени коментари, препоръките се считат за одобрени.

3. Разни въпроси

Няма други въпроси.

4. Доклад относно прилагането на директивата за управление на отпадъците, 
основаващ се на получени петиции (2011/2038(INI))

Докладчик: Carlos José Iturgaiz Angulo (PPE)
– Разглеждане на предложенията за изменение
– Приемане на проектодоклада

Оратори: Председателят, Carlos José Iturgaiz Angulo (докладчик), Margrete 
Auken, Victor Boştinaru. 

Предложенията за изменение са гласувани. Докладът беше приет единодушно с 
(21 гласа от 22 присъствали).

5. Петиция 0924/2011, внесена от Dan Pescod, с британско гражданство, от 
името на Европейския съюз на слепите/Кралския национален институт за 
слепи хора (Royal National Institute of Blind People), относно достъпа на 
слепите хора до книги и други печатни произведения.

Оратори: Председателят, Dan Pescod и Christopher Edward Berkeley 
(вносителят на петицията и съответно неговият придружител), Maria Martin-
Prat и Erik Somelar (представител на Комисията), Bairbre de Brún, Margrete 
Auken, Angelika Werthmann, Peter Jahr, Victor Boştinaru, Sabine Wils, Sonia Alfano.

Решение: Разглеждането на петицията остава отворено в очакване на 
допълнителна информация от Комисията, най-вече що се отнася до прилагането 
на Хартата на основните права. Трябва да се отбележи, че представителят на 
Комисията отказа да отговори на въпроса, който му беше зададен от депутатите.
Ще бъде отправен въпрос с искане за устен отговор, с резолюция, към Съвета и 
Комисията.
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6. Петиция 0949/2003, внесена от Alberto Perino, с италианско гражданство, от 
името на сдружението „Habitat“, относно противопоставяне срещу 
високоскоростната железопътна линия между Торино и Лион.
и
Петиция 0198/2005, внесена от Marco Tomalino, с италианско гражданство, 
от името на Coordinamento sanitario de la Valle di Susa, относно рисковете за 
здравето, произтичащи от изграждането на високоскоростната железопътна 
линия Торино–Лион.
и
Петиция 0786/2007, внесена от Paolo Prieri, с италианско гражданство, от 
името на Комитета No TAV Alta Val Sangone относно възражението срещу 
високоскоростната трансевропейска железопътна линия Торино–Лион.
и
Петиция 0900/2007, внесена от Giancarlo Pastorutti, с италианско 
гражданство, от името на комитета Bagnaria Arsa NO-TAV и други 
комитети, които се противопоставят на Коридор 5, като възразяват срещу 
финансирането със средства на ЕС на железопътната линия Trieste–Divača.
и
Петиция 0735/2008, внесена от Remo Castagnieri и Alberto Paolo Veggio, с 
италианско гражданство, подкрепена от 154 подписа, относно 
железопътната връзка Лион–Торино (Valle di Susa).

Оратори: Председателят, Paolo Prieri и Giancarlo Pastorutti (вносители на 
петиции); William Floyd, Jonathan Parker (представител на Комисията); 
Roberto Ferrazza (представител на италианското министерство на 
транспорта); Sabine Wils, Sonia Alfano, Bairbre de Brún, Victor Boştinaru и 
Margrete Auken.

Решение: Разглеждането на всички петиции остава отворено в очакване на 
допълнителна информация от Комисията относно влиянието върху околната 
среда. Петицията е изпратена за становище до Постоянното представителство на 
Италия, за получаване на информация от комисията по транспорт и туризъм, 
като се взема предвид изслушването, което тя ще проведе на 22 ноември 2011 г.

7. Петиция 0386/2007, внесена от г-н Allan J. Navratil, с ирландско 
гражданство, от името на сдружението Irish Biofuels Initiative, относно 
преориентиране на ирландската захарна промишленост към производство 
на биогорива.

Оратори: Председателят, Allan Navratil (вносител на петицията); Doris Fisch 
(представител на Комисията); Sean Kelly, Phil Prendergast, Margrete Auken, 
Bairbre de Brún, и Peter Jahr.

Решение: Разглеждането на петицията е прекратено въз основа на отговора на 
Комисията. Трябва да бъде изпратено писмо до Постоянното представителство 
на Ирландия и до комисията по земеделие и развитие на селските райони.
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8. Проучвателно посещение в България (от 29 юни до 2 юли 2011 г.) –
разглеждане на доклада от проучвателното посещение

Оратори: Председателят, Auken, Victor Boştinaru и Мария Неделчева.

Приемането ще се осъществи по време на следващото заседание през ноември. 
Комисията ще трябва да представи своевременно своите наблюдения.

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

*
*   *

Заседанието беше закрито в 18.30 ч. и ще бъде възобновено на 4 октомври 2011 
г., в 9.14 ч., под председателството на Erminia Mazzoni (председател).

*   *
*

10. Съобщения на председателя относно решенията на координаторите

A. Ситуация по отношение на проучвателните посещения, проведени през 
2011 г.
Координаторите приеха основните точки от програмата относно 
посещението в Берлин (23 и 24 ноември), която трябва да бъде обсъдена с 
парламента на Германия, с длъжностните лица и с другите заинтересовани 
лица във връзка с получените Jugendamt петиции; Делегацията ще бъде 
водена от представител на S&D Group. Посещението е одобрено от Бюрото 
и на председателя на ЕП, г-н Бузек, ще бъде изпратено писмо за внасяне на 
корекции във връзка с плановете на комисията.
По отношение на предложеното проучвателно посещение в Румъния, което 
ще бъде водено от председателя и за което ще бъде необходимо разрешение, 
беше раздадена проектопрограма, но одобрението беше отложено и зависи 
от по-нататъшните обсъждания между политическите групи. (Впоследствие 
е получено одобрение и е внесено официално искане за разрешение.)

Б. Предложения за посещения на делегации през 2011 г.
Координаторите одобриха предложение на председателя относно 
посещенията през 2012 г., което трябва да бъде представено на 
конференцията на Съвета на председателите на комисията преди да бъде 
разгледано на конференцията на Председателския съвет и от Бюрото. 
Съгласно член 202, параграф 5, на този етап не е предоставена повече 
информация и се очаква този въпрос да бъде разгледан от координаторите на 
някое следващо заседание. При все това беше постигнато съгласие, че 
комисията би желала да посети Франция, Италия, Испания, Полша и 
Германия, като се позволява да има средно по трима официални членове в 
делегация. Комисията отбеляза необходимостта да бъдат спазени 
ограниченията, включени в решението на Бюрото, което позволява 
изпращането на 25 души на посещения от комисия годишно.

В. Определяне на докладчик по становище относно съобщението на 
Комисията във връзка с декларацията за определяне на 2013 г. за 
година на европейските граждани.
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Nikolaos Salavrakos (EFD) беше определен за докладчик в следствие на 
размяната на мнения и след като беше взета предвид нововъведената 
точкова система. (1 точка)

Г. Заключителни споразумения от общия семинар относно Хартата на 
основните права на ЕС; четвъртък, 6 октомври.
Окончателният вариант на проектопрограмата беше разпространен и 
одобрен.

Д. Писмо от комисията по конституционни въпроси във връзка с 
техническите спецификации за събирането на подписи съгласно 
регламента относно европейските критични инфраструктури.
В следствие на проведена размяна на мнения и след получената информация 
относно позицията на съдокладчиците на комисията, одобрението беше 
предложено.

Е. Решение на Съда на Европейския съюз по делото Теgebauer T-308/07.
Членовете се запознаха със съдържанието на решението, текстът от който 
им беше раздаден. Беше постигнато съгласие, че на г-н Tegebauer ще бъде 
изпратено допълнително писмо, след като проектоотговорът от Правната 
служба беше внимателно разгледан, предоставяйки по-подробна обосновка 
на решението на комисията във връзка с неговата петиция.

Ж. Разни:
 Проект на дневен ред на заседанието през ноември: да бъде 

разпространено чрез писмена процедура.
 Шестмесечен преглед на не-петициите. Критериите ще бъдат 

предоставени на секретариата.
 Извънредната процедура, петиция 924/2011, беше обявена за допустима.

11. Доклад за гражданството на ЕС за 2010 г: Премахване на пречките за 
упражняване на правата на гражданите на ЕС (2011/2182(INI))

Докладчик: Adina-Ioana Vălean (ALDE)
Първа размяна на мнения

Оратори: Председателят, Adina-Ioana Vălean, Georgia Georgiadou 
(представител на Комисията), Phil Prendergast, Tatjana Ždanoka, Sarah Ludford 
и Philippe Boulland.

Представянето на този доклад ще се осъществи по време на някое от следващите 
заседания.

12. Петиция 0622/2010, внесена от A.I.C., с румънско гражданство, от името на 
AD Astra, асоциация на румънските учени, относно предполагаемо 
нарушение на законодателството на Общността във връзка с проекта за 
експлоатация на мините за добив на злато „Roșia Montană“ (Румъния)
и
Петиция 0628/2011, внесена от Sorin Jurca, с румънско гражданство, от 
името на Културна фондация „Roșia Montană“, относно вредните последици 
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за околната среда от проекта експлоатация на мините за добив на 
злато„Roșia Montană“ (Румъния)

Оратори: Председателят, Octavian Gabriel Voiculescu (представител на 
вносителя на петицията), Sorin Jurca (вносител на петицията), Bartosz 
Zambrzycki (представител на Комисията), Victor Boştinaru, Csaba Sándor 
Tabajdi, Kinga Göncz, Cristian Dan Preda, Adina-Ioana Vălean, Margrete Auken, 
Philippe Boulland и Chrysoula Paliadeli.

Решение: Разглеждането на двете петиции остава отворено в очакване на 
допълнителна информация от Комисията след изготвянето на независимо 
изследване относно оценката на риска за околната среда. Беше отбелязан 
имейлът, изпратен от Представителството на Румъния, във връзка с тази 
петиция. Освен това беше припомнено и проучвателното посещение в Румъния, 
проведено от 23 до 26 ноември 2011 г.

*
*   *

Заседанието продължи под председателството на Chrysoula Paliadeli 
(заместник-председател) от 10.20 до 11.10 ч.

*   *
*

13. Петиция 0944/2004, внесена от Sheila Ellis, с британско гражданство, от 
името на „Residents Against Toxic Site“ (Жители срещу токсичен обект), 
подкрепена от 7 подписа, относно предполагаемо неизпълнение от страна на 
Обединеното кралство на директивата на ЕС относно депонирането на 
отпадъци

Оратори: Chrysoula Paliadeli, Sheila Patricia Ellis (вносител на петицията) и 
Sibylle Grohs (представител на Комисията).

Решение: Разглеждането на петицията остава отворено. Трябва да бъдат 
изпратени писма до Министерството на екологията на Великобритания и до 
Европейската агенция по околната среда.

14. Петиция 0672/2007, внесена от Lothar Petter, с австрийско гражданство, от 
името на Инициативния комитет против планираните нови съоръжения за 
зимни спортове в Mellau и Damüls във Vorarlberg (Австрия), подкрепена от 
26 подписа, относно планираните ски влекове и въжени линии в района на 
Mellau и Damüls

Оратори: Chrysoula Paliadeli, Stephanos Ampatzis (представител на 
Комисията), Peter Jahr и Rainer Wieland.

Беше припомнено проучвателното посещение по този въпрос, както и 
съответното участие на Rainer Wieland.

Решение: Разглеждането на петицията остава отворено в очакване на 
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допълнителна информация от Комисията, съгласно разпоредбите на съответната 
директива.

*
*   *

Заседанието продължи под председателството на Erminia Mazzoni 
(председател) в 11.10 ч.

*   *
*

15. Изявление на полския омбудсман, Irena Lipowicz

– Размяна на мнения с членовете на ЕП
Оратори: Председателят, Peter Jahr, Victor Boştinaru, Michael Cashman и Lena 
Kolarska-Bobińska.

Полският омбудсман отговори на всички въпроси, зададени от депутатите и 
подкрепи и коментира другите три петиции, които следват и които са внесени от 
полски граждани. Бяха обсъдени удостоверенията, касаещи еднополовите 
двойки, които Полша все още отказва да издава. Омбудсманът посочи, че в 
момента министерството на вътрешните работи на Полша търси решение на 
този въпрос. Бяха обсъдени и връзките с националните парламенти и добре 
известните промени в полското законодателство в някои области на 
гражданството, предприети по собствена инициатива.

16. Петиция 0277/2010, внесена от A. K., с полско гражданство, относно липсата 
на възможности в Полша за уведомяване за съдебни и извънсъдебни 
документи по поща или чрез електронни средства
и
Петиция 1399/2010, внесена от Henryka Glenc, с полско гражданство, 
относно ограничения в Полша върху правото на връчване на съдебни и 
извънсъдебни документи

Оратори: Председателят, Henryka Glenz (вносител на петицията), Lena 
Kolarska-Bobińska, Michal Wiktorowicz, и Sara Chrzanowska (представители на 
Комисията, първият по гражданскоправните въпроси, а втората по 
наказателноправните въпроси), Konrad Szymański и Irena Lipowicz (полски 
омбудсман).

Решение: Разглеждането на двете петиции остава отворено в очакване на 
допълнителна информация от Комисията.

17. Петиция 0632/2008, 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: Председателката, Lech Uliasz (вносител на петицията), Tomas Kukal 
(представител на Комисията), Michael Cashman, Bairbre de Brún, Lena 
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Kolarska-Bobińska, и Irena Lipowicz (полски омбудсман).

Полският омбудсман посочи, че се е сблъсквала с подобни проблеми и смята, че 
скоро ще бъде намерен начин за разрешаването на този тип ситуации. 

Решение: Разглеждането на тази петиция остава отворено в очакване на 
допълнителна информация от Комисията.

*
*   *

Заседанието беше преустановено в 12.35 ч. и възобновено в 15.05 ч. под 
председателството на Erminia Mazzoni, председател.

*   *
*

18. Петиция 0892/2010, внесена от Marios Achilleos, с кипърско гражданство, 
относно дискриминацията на хомосексуалистите в Кипър

Оратори: Председателят, Tomas Kukal (представител на Комисията) и 
Michael Cashman.

Решение: Разглеждането на тази петиция остава отворено в очакване на 
допълнителна информация от Комисията.

19. Петиция 0155/2011, внесена от Vince Llewelyn, с британско гражданство, 
относно непризнаването на еднополови бракове между граждани на 
различни държави във Франция

Оратори: Председателят, Tomas Kukal (представител на Комисията), Michael 
Cashman и Sarah Ludford. 

Решение: Разглеждането на тази петиция остава отворено в очакване на 
допълнителна информация от Комисията. Ще бъде изпратено писмо до 
френските органи.

20. Петиция 0381/2011, внесена от Aldwyn Llewelyn, с британско гражданство, 
относно липсата на позволение за лица от един и същи пол да сключват 
регистрирани партньорства в британските посолства на определени 
държави-членки на ЕС

Оратори: Председателката, Tomas Kukal (представител на Комисията), Sarah 
Ludford и Michael Cashman. 

Решение: Разглеждането на тази петиция остава отворено в очакване на 
допълнителна информация от Комисията.
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21. Петиция 1588/2010, внесена от Sara Nolasco, с португалско гражданство, 
относно забрана за осиновяване на деца от лица, свързани в брак с 
партньор от същия пол

Оратори: Председателят, Tomas Kukal (представител на Комисията) и 
Michael Cashman. 

Решение: Разглеждането на петицията е прекратено въз основа на отговорите на 
Комисията.

*
*   *

Заседанието продължи под председателството на Margrete Auken от 16.00 до 
16.25 ч.

*   *
*

22. Петиция 0492/2010, внесена от José Enrique Sanz Salvador, с испанско 
гражданство, от името на „Arca Ibérica“, относно пресушаването на влажна 
зона в Benicassim, Castellón

Оратори: Председателят, Maria Conde Montesinos (от името на вносителя на 
петицията), Susanne Wegefelt (представител на Комисията), Pilar Santamaria и 
Elena Gurrea (представители на органите от област Валенсия).

Решение: С оглед влошаването на ситуацията, описана от вносителя на 
петицията, разглеждането на тази петиция остава отворено в очакване на 
допълнителна информация от вносителя на петицията и от Комисията.

*
*   *

Заседанието продължи под председателството на Erminia Mazzoni 
(председател) в 16.25 ч.

*   *
*

23. Петиция 0111/2008, внесена от Florin Palade, с румънско гражданство, от 
името на Eco Pontica Foundation, отнасяща се до предполагаеми нарушения 
на европейското законодателство в областта на защитата на околната среда 
във връзка с одобрението на проекти за кариери и вятърна 
електроцентрала в района на Dobrogea (Румъния)
и
Петиция 0262/2011, внесена от Румънското орнитологично дружество и 
НПО „Коалиция Натура 2000 Румъния“, от името на 55 румънски 
неправителствени организации, относно потенциалното въздействие на 
строителството на вятърен парк върху зоните по Натура 2000 в района на 
Добруджа в югоизточна Румъния
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Оратори: Председателят, Ioana Postu (представител на Комисията), Victor 
Boştinaru и Elena Băsescu.

Беше споменато, че тези ситуации ще бъдат обсъждани по време на 
проучвателното посещение, което ще бъде проведено скоро в Румъния.

Решение: Разглеждането на тази петиция остава отворено в очакване на 
допълнителна информация от Комисията.

24. Петиция 1398/2008, внесена от Koldo Oriz de Guinea, с испанско 
гражданство, от името на „MEDIAK ASKE Association”, относно 
потенциалното вредно въздействие върху околната среда на планираните 
вятърни паркове, които ще бъдат създадени в защитени зони от мрежата 
Натура 2000 в Alava (Испания)

Оратори: Председателят, Koldo Oriz de Guinea (вносител на петицията), 
Susanne Wegefelt (представител на Комисията) и Margrete Auken.

Решение: Разглеждането на тази петиция остава отворено в очакване на 
допълнителна информация от Комисията. Ще бъде изпратено писмо до 
испанските органи.

25. Петиция 1008/2010, внесена от Peter Kranz, с германско гражданство, 
относно обществен протест срещу проект за ветрогенераторен парк в 
близост до Wolfhagen/Hesse

Оратори: Председателят, Peter Kranz (вносител на петицията), Alexander
Just (представител на Комисията), Peter Jahr и Margrete Auken.

Решение: Разглеждането на тази петиция остава отворено в очакване на 
писмено потвърждение от страна на Комисията.

26. Петиция 1027/2010, внесена от Wolfgang Rüd, с германско гражданство, 
относно твърдения за заплаха за фауната от проект за вятърен парк във 
Wiesmoor (Долна Саксония)

Оратори: Председателят, Jean-François Brakeland (представител на 
Комисията), Margrete Auken, Victor Boştinaru.

Решение: Разглеждането на петицията е прекратено, но се очаква спешен 
писмен отговор от страна на Комисията.

27. Петиция 0929/2010, внесена от René la Cour Sell, с датско гражданство, от 
името на „Датското общество за опазване на природата“ (DN), подкрепена 
от 1 подпис, относно създаването на център за изпитване на големи вятърни 
генератори в Østerild, община Thisted, и неприлагане на съответното 
законодателство на ЕС

Оратори: Председателят, Susanne Wegefelt (представител на Комисията) и 
Margrete Auken.



PV\882576BG.doc 11/15 PE475.853v02-00

BG

Решение: Разглеждането на тази петиция остава отворено в очакване на 
писмено потвърждение от страна на Комисията.

28. Петиция 1315/2010, внесена от Kirsten Nielsen, с датско гражданство, 
относно изграждането на вятърен парк на датския остров Lolland и 
неспазване на законодателството на ЕС в областта на околната среда във
връзка с това

Оратори: Председателят, Kirsten Nielsen (вносител на петицията), Jean-
François Brakeland (представител на Комисията) и Margrete Auken.

Решение: Разглеждането на тази петиция остава отворено в очакване на 
писмено потвърждение от страна на Комисията.

29. Петиции по точка Б

Разглеждането на петициите с № 0147/2008, 0469/2009, 1667/2009, 0153/2010, 
0321/2010, 0406/2010, 0549/2010, 0649/2010, 0852/2010, 1390/2010, 1473/2010, 
1581/2010, 1589/2010, 1620/2010, 1622/2010, 0163/2011, 1599/2010, 1604/2010, 
1632/2010, 1655/2010, 0012/2011, 0013/2011, 0027/2011, 0033/2011, 0040/2011, 
0043/2011, 0053/2011, 0057/2011, 0104/2011, 0107/2011, 0229/2011 е прекратено 
въз основа на писмения отговор на Комисията.

Петициите с № 1746/2008 и 1919/2009 са премахнати от точка Б и тяхното 
разглеждане остава отворено.

30. Дата и място на следващото заседание

Брюксел, 21 ноември 2011 г., понеделник, от 15.00 до 18.30 ч. и 22 ноември 2011 г., 
вторник, от 9.00 до 12.30 ч.

*
*  *

Заседанието беше закрито в 17.33 ч. под председателството на Erminia 
Mazzoni (председател).

*  *
*

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Списък на петициите, обявени за допустими от последното заседание насам (8 
септември 2011 г.). 
Списък на петициите, подлежащи на приключване или на повторно разглеждане 
съгласно приложението към бележките на председателя.



PE475.853v02-00 12/15 PV\882576BG.doc

BG

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 (1/2), Chrysoula Paliadeli (1/2), Carlos José Iturgaiz Angulo (1/2), Ágnes Hankiss (1/2)

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

Margrete Auken (1/2), Elena Băsescu (1/2), Heinz K. Becker (2), Victor Boştinaru (1/2), Philippe Boulland (2), Michael Cashman (2), 
Giles Chichester (2), Bairbre de Brún (1/2), Peter Jahr (1/2), Lena Kolarska-Bobińska (1/2), Judith A. Merkies (2), Mariya Nedelcheva 
(1), Chrysoula Paliadeli (1/2), Nikolaos Salavrakos (1/2), Csaba Sándor Tabajdi(2), Adina-Ioana Vălean (2), Diana Wallis (2), Angelika 
Werthmann (1), Rainer Wieland (2), Tatjana Ždanoka (2)

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

Kinga Göncz (1/2), Gerald Häfner (2), Cristian Dan Preda (2), Phil Prendergast (1/2)

187 (2)

193 (3)

Sonia Alfano (1), Roberta Angelilli (1), Elisabeth Jeggle (1), Teresa Jiménez-Becerril Barrio (1), Seán Kelly (1), Jan Kozłowski (1), 
Sarah Ludford (2), Ramona Nicole Mănescu (1), Gabriel Mato Adrover (1), Morten Messerschmidt (2), Maurice Ponga (1), Konrad 
Szymański (2), Patrizia Toia (2), Henri Weber (2), Sabine Wils (1)

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

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 3.10.2011
(2) 4.10.2011



PV\882576BG.doc 13/15 PE475.853v02-00

BG

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/ 
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

Petitioners Christopher Edward Berkeley, Maria Conde Montesinos, Sheila Patricia Ellis, Henryka Glenz, Sorin Jurca, 
Peter Kranz, Prof. Irena Ewa Lipowicz, Allan J. Navratil, Kirsten Nielsen, Koldo Oriz de Guinea, Giancarlo 
Pastorutti, Daniel Pescod, Paolo Prieri, Lech Uliasz, Octavian Gabriel Voiculescu

Polish Ombudsman Irena Lipowicz

Italian Ministry of 
Transport

Roberto Ferrazza

Region of Valencia Elena Gurrea, Pilar Santamaria

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, Jean-François Brakeland, Sara Chrzanowska, Doris Fisch, William Floyd, Georgia Georgiadou, Sibylle Grohs, 
Alexander Just, Gabriele Kremer, Tomas Kukal, Maria Martin-Prat, Tobias McKenney, Jonathan Parker, Ioana Postu, Erik Somelar, 
Joseph Van der Stegen, Susanne Wegefelt, Michal Wiktorowicz, Anna Wlazlo, Bartosz Zambrzycki

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

Permanent 
Representation of 
Italy to the EU

Michele Quadron, Angelo Ricci

Permanent 
Representation of 
Rumania to the E

Violeta Dragu, Julia Matei

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



PE475.853v02-00 14/15 PV\882576BG.doc

BG

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Leo Cox, Virginie Remacle

Kseniia Loboda

Sam Kynman, Airis Meier

Paul Beeckmans, Eric Monami, Kjell Sevon

Glykera Bismpa



PV\882576BG.doc 15/15 PE475.853v02-00

BG

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 
général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar 
General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 
Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/ 
Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/ 
Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas 
sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ 
Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

David Lowe, Francesco Calazzo, Karen Lone Chioti, Johannes Heezen, Carolyn Leffler-Roth, Giorgio Mussa, Arnaldo Pinto, Georgiana 
Sandu, Martina Schonard

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

Sybille Pecsteen de Buytswerve

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/President/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair(wo)man/Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi President/Ondervoorzitter/ 
Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/ 
Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman


