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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_PV(2011)203_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 20 декември 2011 г., 9.00-12.30 ч. и 15.00-18.30 ч.

БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 20 декември 2011 г., вторник, в 9.12 ч., под 
председателството на Erminia Mazzoni (председател).

1. 9.00-10.00 ч. - Заседание на координаторите при закрити врата

В 10.12 ч. заседанието продължи под председателството на Chrysoula Paliadelи 
(заместник-председател).

2. Приемане на проекта на дневен ред PETI_OJ (2011)203_1

Председателят съобщи за съществена промяна в дневния ред за сутринта, така 
че следвайки процедурните точки, Комисията ще пристъпи към разискване на 
точки 8-12, след което ще бъдат разгледани точки 6 и 7. 

За всяка точка от дневния ред сутринта ще присъстват вносители на петиции. 
Следобед вносители на петиции ще присъстват за точки 13 и 14.

Приложението към докладните записки на председателя беше разпратено 
миналата седмица до членовете на ЕП и до персонала на групата. 
Предложенията, свързани с разглеждането, приключването и оттеглянето на 
петиции поради изложените причини, бяха счетени за одобрени, тъй като 
нямаше никакви изразени възражения.

Проектът на дневен ред беше приет във вида, отразен в настоящия протокол.

3. Съобщения на председателя

Председателят припомни на членовете на ЕП, че комисията е към края на 
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първия период от своя мандат. Нейното последно заседание ще се проведе на 12 
януари. Председателят съобщи на членовете на ЕП, че учредителното заседание 
за откриване на втората част от настоящия законодателен период вероятно ще се 
проведе в понеделник следобед на 23 януари. 

4. Разни въпроси

Няма

В присъствието на Европейската комисия

5. Петиция 0212/2008, внесена от Ioannis Papadopoulos, с белгийско 
гражданство, относно създаването на площадки за депониране на отпадъци

Оратори: Председателят, Ioannis Couniniotis (Европейска комисия), Ioannis 
Papadopoulos (вносител на петиция), Ioannis A. Tsoukalas, Georgios Toussas, Peter 
Jahr, Victor Boştinaru, Председателят, Ioannis Couniniotis (Европейска комисия) и 
Ioannis Papadopoulos (вносител на петиция)

Решение:  петицията да остане отворена за разглеждане до получаване на 
допълнителна информация от Комисията. 

6. Петиция 0078/2007, внесена от Mavroudis Voridis, с гръцко гражданство, 
относно изграждането на депо за отпадъци в район в Източна Атика
както и
Петиция 0573/2011, внесена от Konstantinos Papadigenopoulos, с гръцко 
гражданство, подкрепена от 2 220 подписа, относно сериозни грешки и 
пропуски при оценката на въздействието върху околната среда на 
предложение за депо за отпадъци в Mavro Vouno Grammatikou и свързаното с 
това нарушение на законодателството на ЕС в областта на околната среда  

Оратори:  Председателят, Kyriakos Gkikas (представител на вносител на 
петиция), Nikolaos Chountis, Margrete Auken, Stephanos Ampatzis (Европейска 
комисия), Ioannis Couniniotis (Европейска комисия) и Morten Messerschmidt

Решение:   петициите да останат отворени за разглеждане до получаване на 
допълнителна информация от Комисията

7. Петиция 0978/2008, внесена от Panagiotis Bouras, с гръцко гражданство, от 
името на общинския съвет на Megalopoli, относно неспазването от страна на 
гръцките органи на критериите и процедурите на ЕС относно изхвърлянето 
на отпадъци, във връзка с планирано депо за отпадъци в  близост до 
Megalopoli, в гръцката област Peloponnese

8. Петиция 0742/2007, внесена от Andreas Varnakiotis, с гръцко гражданство, 
относно разполагането на депо за отпадъци в Achaia (Гърция)
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9. Петиция 1152/2010, внесена от Georgios Toussas, с гръцко гражданство, от 
името на гръцката комунистическа партия (KKE), относно дейности, 
увреждащи околната среда в община Ermioni, североизточен Пелопонес

Оратори:  Председателят, Panagiotis Bouras (вносител на петиция), Andreas 
Varnakiotis (вносител на петиция), Georgios Toussas (вносител на петиция (член на 
ЕП)), Ioannis Couniniotis (Европейска комисия) и Morten Messerschmidt

От разискванията по гореспоменатите петиции стана ясно, че членовете на ЕП 
счетоха безпокойствата на вносителите на петиции за много сериозни и че те 
очакват надлежно разглеждане от страна на Европейската комисия при 
предоставянето на допълнителна информация. 

Решение:  петициите да останат отворени за разглеждане до получаване на 
допълнителна информация от Комисията. Ще бъде изпратено писмо до министъра 
на околната среда на Гърция с искане за предоставяне на информация и позиция 
относно въпроса, по който са изпратени петициите. Комисията ще продължи 
своите разисквания по този въпрос веднага след като такава информация бъде 
предоставена. Искането от страна на г-н Papadopoulos (вносител на петицията) 
относно посещението за установяване на факти, което беше предявено и от други 
вносители на петиции, ще бъде разгледано преди заседанието на координаторите.

В 11.48 ч. заседанието продължи под председателството на Erminia Mazzoni 
(председател).

10. Петиция 1331/2010, внесена от Fausto Benzone, с италианско гражданство, 
относно разлики в застрахователните премии за превозни средства
както и
Петиция 1621/2010, внесена от F. F., с италианско гражданство, относно 
високите цени на автомобилните застраховки
както и
Петиция 1105/2011, внесена от Marco Fiorentino, с италианско гражданство, 
относно европейските застрахователни премии,
както и
Петиция 1106/2011, внесена от Pietro Avino, с италианско гражданство, от 
името на „Onlus Orgoglio Meridionale“, относно разлики в застрахователните 
премии за превозни средства между отделните региони в Италия
както и
Петиция 0799/2011, внесена от Giuseppe Sorrentino, с италианско 
гражданство, относно дискриминация, свързана със застрахователните 
вноски за моторни превозни средства, предвидени за жителите на Кампания

Оратори: Председателят, Pietro Avino (вносител на петиция), Angelo Genovese 
(вносител на петиция), Elisa Annamaria Daniele (представител на вносител на 
петиция 0799/2011), Joao de Abreu Rocha (Европейска комисия), Crescenzio 
Rivellini, Peter Jahr и Philippe Boulland
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Членовете на ЕП се запознаха с таблицата, която ясно посочва твърде големите 
несъответствия в цените на автомобилните застраховки между отделните региони 
на Италия.  

Решение:  петициите да останат отворени за разглеждане до получаване на 
допълнителна информация от Комисията. Ще бъде изпратено писмо до Istituto per 
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), италианския 
орган за надзор на застрахователната дейност, за да бъде поискана допълнителна 
информация относно разликите в цените на застраховките в Италия, както и 
отговор на твърденията за дискриминация на някои градове и региони в Италия 
при определянето на цените на автомобилните застраховки. Ще бъде поискано 
становище относно разликите в цените на застраховките от комисията по 
вътрешния пазар и защита на потребителите (IMCO). 

11. Петиция 1458/2010, внесена от Stefan Jauering, с германско гражданство, 
относно единен регистър за застрахователни посредници в Европа

Европейската комисия се съгласи да предостави на вносителя на петицията 
обратна информация във връзка с преразглеждането на Директива (2002/92/EО) 
относно застрахователното посредничество и по-специално във връзка с 
взаимната свързаност на националните регистри в мрежа.

Оратори: Председателят, Stefan Jauering (вносител на петиция), Joao de Abreu 
Rocha (Европейска комисия) и Peter Jahr

Решение: петицията да бъде приключена и изпратена за информация заедно с 
отговора на Европейската комисия до комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите. 

Заседанието беше закрито в 12.43 ч.

15.00

Заседанието бе възобновено в 15.18 ч. под председателството на Erminia Mazzoni
(председател).

12. Съобщения на председателя относно взетите от координаторите решения

1. Назначаване на докладчици 
1. Годишен доклад на комисията по петиции за 2011 г.
2. Становище относно прилагането на доклада за правото на ЕС. (комисия по 
правни въпроси)
3. Становище относно „20 основни грижи на европейските граждани и 
предприятия“ (INI - IMCO) 
4. Становище относно „Политиката на ЕС в областта на водите и Рамковата 
директива за водите“ (INI-ENVI)
5. Становище относно програмата „Права и гражданство за периода 2014—2020 
година“ COD 2011/0344 (LIBE)
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Координаторите решиха да отложат вземането на решенията относно 
назначаването на докладчици за следващото заседание. Единствено групата S&D 
изрази интерес във връзка с назначаването на докладчик по становище относно 
програмата „Права и гражданство за периода 2014—2020 година“

2. Текущо състояние на доклада на Iturgaiz
Беше отправено искане за отлагане на представянето на доклада на Iturgaiz на 
пленарно  заседание, поради факта, че не беше предвидено специално време за 
разисквания, макар че комисията  е посочила, че провеждането на разисквания е
изключително важно. 

Координаторите постигнаха съгласие, че сега е от основно значение всеки един от 
тях, в зависимост от мястото си в йерархията, да предприеме необходимите мерки 
с цел провеждането на ключово разискване относно доклада Iturgaiz по време на 
сесията в Страсбург през месец февруари, съгласно член 48, параграф 2. 

3. Оценка на процедурата за „не-петиции“
Като резултат от прилагането на процедурата за „не-петиции“, на координаторите 
беше възложено да оценят тази процедура след пробен период от шест месеца.
Досега през тази година само в началото на месец декември са регистрирани 
около 1350 нови петиции в сравнение с регистрираните 1567 петиции за цялата 
2010 година.

Координаторите постигнаха съгласие относно искането на г-жа Auken, 
подкрепено от г-жа Koch-Mehrin, правната служба на Парламента да предостави 
становище относно процедурата за „не-петиции“ и по специално относно 
тълкуването на член 201 от Правилника за дейността на ЕП. Те решиха да 
продължат своето оценяване на процедурата веднага щом становището бъде 
предоставено.

4. Европейска гражданска инициатива
Координаторите одобриха измененията на Правилника за дейността на ЕП, 
изготвени от председателя и от Diana Wallis и Gerald Häfner (съдокладчици). 
Измененията бяха внесени официално и отнесени до комисията по 
конституционни въпроси. Поради това те следва да бъдат разгледани в контекста 
на текущия доклад по този въпрос, подготвян от Zita Gurmai в комисията по 
конституционни въпроси, чието разглеждане е  е предвидено за  февруари и който 
следва да бъде одобрен на пленарно заседание не по-късно от март 2012 г., тъй 
като е предвидено Европейската гражданска инициатива да влезе в сила от 1 
април 2012 г. 

Координаторите бяха уведомени, че на 17 януари (пленарна седмица ) в Брюксел 
ще заседава техническа работна група на Съвета, за да бъде направен преглед на 
текущото състояние във всяка държава членка във връзка с разпоредбите за 
техническо прилагане. Координаторите постигнаха съгласие, че на това заседание 
следва да присъстват представител на комисията, секретариата и по възможност 
на докладчиците. Председателят съобщи, че повече информация по този въпрос 
ще бъде предоставена на заседанието на комисията на 12 януари.
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5. Искане за допустимост по „бърза“ процедура за петиция 1314-11, 
внесена от г-н Taga Fosso

Тъй като въпросът, повдигнат от г-н Taga Fosso, беше важен елемент от принципа, 
свързан с правото на ефективно средство за правна защита, съгласно член 47 от 
Хартата на основните права на Европейския съюз, председателят предложи 
незабавно да бъде потърсено становището на комисията по правни въпроси по 
този въпрос и да бъде поискано провеждането от страна на Европейската комисия 
на бързо предварително разследване във връзка с тази ситуация, в която 
вносителят на петицията действително е лишен от възможността да предяви иск 
за обезщетение пред съдилищата на Обединеното кралство, в следствие на това че 
органите на Обединеното кралство не прилагат правото на ЕС. Координаторите 
изразиха своето съгласие с предложението на председателя.

6. Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания и създаване на 
мрежа на ЕС

Координаторите бяха уведомени, че комисията е поканена да участва в мрежата 
на ЕС, посочена в Конвенцията. На 16 декември, петък, беше проведено 
предварително заседание, в което взе участие и секретариатът. Участието на 
комисията произтича от нейните отговорности, когато получава петиции по 
въпроси, свързани с хората с увреждания. 

Координаторите постигнаха съгласие, че комисията следва да стане член на тази 
мрежа и отбелязаха, че с оглед на това Европейската комисия ще започне размяна 
на писма с Парламента и Агенцията за основните права.

7. Проект на дневен ред за заседанието през януари
Проектът на дневен ред за заседанието през януари беше одобрен.

8. Разни въпроси
Председателят предложи, че въз основа на последния отговор на Комисията за 
петиция 0161/2006, свързана с фермата на Dan Brennan в Ирландия, относно 
въздействието от токсичното замърсяване върху говедата, координаторите да 
постигнат съгласие относно внасянето на този въпрос за по-нататъшни 
разисквания на заседанието през месец март, на което ще бъдат поканени и 
ирландските органи. Координаторите изразиха своето съгласие с предложението 
на председателя.

13. Петиция 0338/2010 , внесена от T.F.T, с испанско гражданство, от името на 
„Plataforma por la defensa de los valles verdes“, относно съоръжения за 
водохващане и прокопаването на кладенци в  природния парк „Sierra de 
Cazorla“ в Segura y las Villas, Jaén

Оратори: Председателят, вносителят на петицията, William Floyd (Европейска 
комисия), Francisco Sosa Wagner, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, María Muñiz De 
Urquiza, Margrete Auken и Peter Jahr

Членовете изразиха своята загриженост относно драматичните последствия от 
водохващането върху природния резерват, където много кладенци са вече 
пресушени. Те счетоха, че спешно се нуждаят от допълнителна информация (до 2 
месеца), по специално относно възможните нарушения на рамковата директива за 
водите, директивите за местообитанията и за птиците и директивата за ОВОС. 
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Във връзка с директивата относно екологичната отговорност беше отбелязано, че 
съгласно тази директива всяка заинтересована страна, т.е. не само собствениците, 
може да бъде страна по делата за екологична отговорност и че директивата е 
приложима също за предстоящи рискове.  

Решение: петицията да остане отворена за разглеждане до получаване на 
допълнителна информация от Комисията. Ще бъде изпратено писмо до 
испанските органи с искане за спешна информация относно положението в Sierra 
de Cazorla.

14. Петиция 1820/2009, внесена от José Maria Carrasco Cano, с испанско 
гражданство, от името на „Asociación Española de Proveedores de Impagados de 
la Construcción“, относно негативните последици от просрочените плащания 
за МСП в строителния сектор

Оратори: Председателят, José Maria Carrasco Cano (вносител на петиция), Raluca 
Pruna (Европейска комисия), Carlos José Iturgaiz Angulo, María Muñiz De Urquiza, 
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Peter Jahr и вносителят на петицията

Членовете на ЕП проявиха съпричастност към случая на вносителя на петицията и 
на други подобни МСП и взеха под внимание информацията на Комисията 
относно приемането на нова Директива 2011/7/EС относно борбата със забавяне 
на плащането по търговски сделки и това че тя ще бъде транспонирана в 
националното законодателство до 16 март 2013 г. 

Решение:  петицията да остане отворена за разглеждане до получаване на 
допълнителна информация от Комисията и да бъде изпратена за информация до 
комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите. Ще бъде изпратено 
писмо до испанските органи с искане да споделят своите виждания относно 
описаното от вносителя на петицията положение в Испания и дали се 
предприемат мерки за подобряване на положението за МСП, които са жертва на 
последиците от просрочените плащания.

15. Петиция 0210/2007, внесена от Robert Pocock, с ирландско гражданство, от 
името на „Глас на ирландската загриженост за околната среда“ (Voice of Irish 
Concern for the Environment), относно тревогите във връзка с добавянето на 
силикофлуороводородна киселина (H2SiF6) в питейната вода в Ирландия
както и
Петиция 0211/2007, внесена от Walter Graham, с британско гражданство, от 
името на Съвета на Северна Ирландия против флуоризацията (Council of 
Northern Ireland against Fluoridation), относно тревогите във връзка с 
добавянето на силикофлуороводородна киселина (H2SiF6) в питейната вода в 
Обединеното кралство

Разискването по тези петиции беше отложено по искане на вносителя на 
петицията.

16. Петиция 0354/2006, внесена от г-н Rodney Maile, с британско гражданство, 
относно предполагаемо замърсяване по продължението на устието на река 
Cleddau вследствие на дейността на двете компании - Exxon и Qater



PE478.643v01-00 8/12 PV\888046BG.doc

BG

Разискването по тези петиции беше отложено по искане на вносителя на 
петицията.

17. Петиция 1655/2010, внесена от Lükass Rozītis, с латвийско гражданство, и от 
18 латвийски НПО и други организации, относно достъпа и универсалния 
дизайн за хора с увреждания

Оратори: Председателят, Johanna Engström (Европейска комисия), Tatjana 
Ždanoka и Peter Jahr

Членовете на ЕП взеха под внимание информацията на Комисията относно 
Европейската стратегия за хората с увреждания 2010-2020 г., прилагането на 
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (вж. точка 12 (6)), 
Европейския акт относно достъпността и предложението за директива относно 
прилагането на принципа за равно третиране на лицата без оглед на религиозна 
принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация в 
областта на социалната защита, социалните придобивки, здравеопазването, 
образованието и достъпа до и предоставянето на стоки и услуги, които са на 
разположение на обществеността.  

Решение:  петицията да остане отворена за разглеждане до получаване на 
допълнителна информация от Комисията. До координаторите ще бъде отнесено 
искане от г-жа Ždanoka относно изготвянето на доклад по собствена инициатива 
по този въпрос (по възможност заедно с комисията по заетост и социални 
въпроси). 

18. Петиция 1746/2008, внесена от Maksim Reva, с естонско гражданство, относно 
правото на глас при европейски избори на лица с неопределено гражданство, 
които живеят в Естония

Оратори: Председателят, Tibor Vaszi (Европейска комисия), Tatjana Ždanoka, 
Peter Jahr, Indrek Tarand и Margrete Auken

Решение:  петицията да бъде приключена.

19. Петиции по точка Б

Петиции 0212/205, 0752/2008, 1318/2008, 0192/2009, 1394/2009, 1586/2009, 
1631/2009, 1793/2009, 1817/2009, 1836/2009, 0187/2011, 0425/2011, 0117/2010, 
0216/2010, 0237/2010, 0628/2010, 0667/2010, 0685/2010, 1056/2010, 1290/2010, 
1492/2010, 1494/2010, 0044/2011, 0209/2011, 0210/2011, 0310/2011, 0313/2011, 
0320/2011, 0330/2011, 0343/2011, 0363/2011, 0367/2011, 0370/2011, 0371/2011, 
0373/2011, 0376/2011, 0377/2011, 0392/2011, 0397/2011, 0437/2011, 0440/2011, 
0449/2011, 0455/2011, 0466/2011, 0468/2011, 0469/2011, 0484/2011, 0518/2011, 
0519/2011, 0568/2011, 0577/2011 и 0583/2011 бяха приключени въз основа на 
писмената информация, предоставена от Европейската комисия.

Петиции 0673/2004, 0670/2005, 0834/2005, 1400/2009 остават отворени за 
разглеждане по искане на of Willy Meyer
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Петиция 0445/2011 остава отворена за разглеждане по искане на Willy Meyer и 
Carlos José Iturgaiz Angulo.

20. Дата и място на следващото заседание

12 януари 2012 г., 9.00 – 12.30 ч. и 15.00 – 18.30 ч., Брюксел.

Заседанието беше закрито в 16.50 ч.

Приложения:
Списък на петициите, обявени за допустими от последното заседание (21 – 22 
ноември 2011 г.).
Списък на  петициите, които трябва да бъдат оттеглени, да се приключат или 
разгледат отново в съответствие с приложението към докладните записки на 
председателя.
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