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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_PV(2012)

ПРОТОКОЛ
Заседание от 12 януари 2012 г., 9.00−12.30 ч. и 15.00−18.30 ч.

БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 12 януари 2012 г., четвъртък, в 9.10 ч., под 
председателството на Erminia Mazzoni (председател).

1. 9.10−9.40 ч. Заседание на координаторите при закрити врата

Заседанието беше възобновено в 10.10 ч. под председателството на Erminia 
Mazzoni.

2. Приемане на проекта на дневен ред PETI_OJ (2012)204_1v01-00

Председателят обяви, че точка 18 е отложена по молба на Carlos José Iturgaiz 
Angulo.
Вносители на петиции ще присъстват за точки 12, 13, 14 и 15.

3. Одобряване на протокола от заседанието от 21−22 ноември 2011 г.:

Протоколът беше одобрен.

4. Съобщения на председателя

Bairbre de Brún, Gerald Häfner, Willy Meyer, Roger Helmer са поднесли извинения 
за отсъствието си. Philippe Boulland ще закъснее поради проблеми с трафика.
На членовете беше напомнено, че учредително заседание ще се състои на 23 
януари от 16.30 часа в зала JAN 4Q1.
Приложението към докладните записки на председателя е било раздадено. Г-н 



PV\889224BG.doc PE480.554v01-002/11 PV\889224BG.doc

BG

Iturgaiz е повдигнал възражение във връзка с предложението за възобновяване 
на разглеждането на петиция 803/2006. Председателят посочи, че останалите 
предложения ще бъдат счетени за приети, в случай че никой от членовете не 
повдигне възражения.
Копия от доклада на Отдела за оценка на научните и техническите възможности
относно електронната общественост и електронното участие се намират в 
заседателната зала 

5. Разни въпроси

Няма.

6. Съобщения на председателя относно решенията на координаторите

1. Назначаване на докладчици: 

 Годишен доклад на комисията по петиции за 2011 г.:   Членът на ЕП Giles 
Chichester (ECR) беше избран за докладчик.

 Становище към доклада относно прилагането на правото на ЕС (JURI):  д'Онт.
 Становище към доклада относно „Двадесетте основни грижи на европейските 

граждани и предприятия“ (INI - IMCO) (одобрението подлежи на 
потвърждение):  д'Онт.

 Становище към доклада относно „Прилагане на политиката на ЕС в областта на 
водите и Рамковата директива за водите“ (INI-ENVI): д'Онт.

 Становище към доклада „Програма „Права и гражданство“ за периода 
2014—2020 година“ (COD 2011/0344 - LIBE): групата ALDE ще определи 
докладчика.

2. Европейска гражданска инициатива (Актуализирани процедурни аспекти)

На членовете беше съобщено, че комисията по конституционни въпроси (AFCO) 
ще заседава на 26 януари и ще обсъди доклада на Zita Gurmai относно 
измененията на правилата и процедурите, касаещи прилагането на европейската 
гражданска инициатива.  Авторите на измененията, които бяха създадени от 
комисията по петиции (Mazzoni, Wallis and Häfner), както и останалите 
членовете на тази комисия, бяха поканени да присъстват на заседанието, с цел да 
окажат натиск на комисията. Victor Boştinaru предложи координаторите на 
комисията по конституционни въпроси и на комисията по петиции да се 
мобилизират с цел да подкрепят становището на комисията по петиции. 

Координаторите бяха известени, че техническа работна група на Съвета ще 
заседава на 17 януари (седмицата, в която се провежда сесията), за да изяснят 
настоящата ситуация във всяка една от страните членки относно прилагането на 
техническите клаузи. Комисията ще бъде представена от член на Секретариата.

3. Разни въпроси:
 Списък с вносителите на петиции за 2011 г.

Беше раздаден списък с вносителите на петиции за 2011 г, както и с 
възникналите разходи. Членовете подчертаха доброто и разумно използване на 
обществените средства, с които благоприятстваха идването на обикновените 
граждани в Парламента.
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 Въпрос с искане за устен отговор: Европейски съюз на слепите
На членовете беше напомнено за въпроса с искане за устен отговор, като те бяха 
помолени да успеят в рамките на техните парламентарни групи да го поставят в 
дневния ред за кратката сесия през февруари. Моментът беше отбелязан като 
много важен, предвид предстоящото приемане на конвенцията.

 Повторно отваряне за разглеждане на петиция 803/2006
Ще бъде дадена допълнителна информация, а окончателното решение относно 
това, дали трябва да се преразгледа или не, ще бъде взето на следващото 
заседание.

7. Доклад за гражданството на ЕС: премахване на пречките за упражняване 
на правата на гражданите на ЕС - докладчик Adina-Ioana Vălean, второ 
разглеждане на проектодоклада 

Оратори: председателят, Johannes Cornelis van Baalen, Adina-Ioana Vălean, Elena 
Băsescu, Heinz K. Becker, Tatjana Ždanoka, Victor Boştinaru, Nikolaos Salavrakos, 
Мария Неделчева, Michael Cashman, Philippe Boulland and Miguel Angel Martínez 
Martínez.

Комисията подчерта важността на защитата на правата на човека, която е под 
нейна отговорност. Разяснени бяха следните теми : свободно движение съгласно 
Директива 2004/38/ЕО, събиране на семейството, ромите, еднополовите 
съжителства, онлайн пазаруване, трансграничното наследство, правата на 
собственост. Изтъкната беше необходимостта от полагането на огромни усилия 
при разпространяването на информацията. 

Краен срок за внасяне на изменения: 19 януари: приемане от комисията на 27 
февруари, приемане в заседание през втората месечна сесия през март.

8. Представяне на „Европейската година на гражданите (2013 г.)“ от ГД 
„Комуникации“ на Европейската комисия

Оратори: председателят и Sophie Bernaerts (Комисия).

9. Становище относно Европейската година на гражданите (2013 г.) 
(2011/0217(COD) Докладчик  Nikolaos Salavrakos (EFD): първа размяна на 
мнения

Оратори: председателят, Nikolaos Salavrakos, Peter Jahr, Мария Неделчева, Heinz 
K. Becker, Илияна Малинова Йотова и Sophie Bernaerts (Комисия). 

Комисията по петиции подчерта отново разминаването между очакването на 
гражданите и действителността и важността на достигането до гражданите: 
млади хора, регионално ниво, гражданското общество, езиковия аспект. 
Изразено беше безпокойство относно недостатъчните финансови средства. 
Комисията обясни, че в процеса са включени огромен брой заинтересовани 
страни и финансови източници, с цел да се постигне максимално въздействие.
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10. Доклад относно проучвателната мисия в Берлин (23−24.11.2011) - първа 
размяна на мнения.

Оратори: председателят, Илияна Йотова Малинова, Philippe Boulland, Rainer 
Wieland, Peter Jahr и Nikolaos Salavrakos. 

Заключение: Съществува възможност за изясняване на останали въпроси с 
немските власти преди приключване на доклада.

Заседанието беше закрито в 12.30 ч. и се възобнови в 15.09 ч., под 
председателството на Erminia Mazzoni (председател).

11. Доклад относно проучвателната мисия в Румъния (23−26.11.2011) - първа 
размяна на мнения.

Оратори: редседателят, Victor Boştinaru и Cristian Dan Preda.

12. Петиция 1154/2010, внесена от Iroda Jakucs Ugyvedi, с унгарско 
гражданство, от името на István Bebes, с унгарско гражданство, относно 
архитектурната реставрация на замъка Körmend, Унгария

Оратори: председателят, Itván Bebes и Iroda Jakucs Ugyvedi (вносители на 
петиции), Eva Maria Szavuj (Комисия), Peter Jahr и Victor Boştinaru.

Решение: Разглеждането на петицията беше приключено и тя беше изпратена до 
комисията по петиции на унгарския парламент. На местната служба по 
регионално развитие беше изпратено писмо.

13.  Петиция 1042/2009, внесена от г-жа Anne Bland, с финландско гражданство, 
относно вредното въздействие върху околната среда на проекта на „Turun 
Seudun Vesi Oy“ (Турку, Финландия) и петиция 0771/2010, внесена от 
Hannes Heikkilä, с финландско гражданство, относно предполагаемо 
нарушение на Рамковата директива за водите (2006/118/ЕО)

Оратори: председателят, Anne Bland и Hannes Heikkilä (вносители на петиции), 
Marco Gasparinetti (Комисия), Peter Jahr и Miguel Angel Martínez Martínez.

Решение: Разглеждането на петицията ще бъде приключено, но вносителите на 
петицията са свободни да я върнат в комисията, в случай че се появят нови 
елементи, които оправдават нейното повторно разглеждане. Досието ще бъде 
изпратено на комисията по околна среда за информация. Становището от тази 
петиция следва да бъде отразено в становището на комисията относно Рамковата 
директива за водите. 

14. Петиция 971/2009, внесена от Angela и William Flanagan, с британско 
гражданство, относно заплаха за здравето от дефектна канализационна 
система и отказ на органите да предприемат действия

Оратори: председателят, Angela Flanagan (вносител на петиция), Joachim 
d'Eugenio (Комисия), Peter Jahr.
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Решение: Разглеждането на петицията не е приключило, трябва да се изпрати 
писмо до шотландското правителство и до местните власти. Досието ще бъде 
изпратено на комисията по околна среда за информация. Становището от тази 
петиция трябва да бъде отразено в становището на комисията относно 
Рамковата директива за водите.

15. 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 Halmenpää и Helena Maijala (вносители 
на петиции), Jean-François Brakeland (Комисия) и Angelika Werthmann.

Решение: Разглеждането на петицията не е приключило, следи се нейното 
развитие.

Заседанието беше възобновено в 17.00 ч. под председателството на Peter Jahr.

16. Петиция 346/2011, внесена от Jean Mortes, с френско гражданство, относно 
отношението на Комисията към остарелите ядрени електроцентрали в 
Европейския съюз

Оратори: председателят и Wolfgang Kilb (Комисия).

Решение: да се приключи разглеждането на петицията.

17. Петиция 471/2011, внесена от Knut Micke, с немско гражданство, относно 
ядрената енергия в Европа и петиция 361/2011 от Bernd Höfer, с немско 
гражданство, подкрепена от 5 подписа, относно слагането на край на 
ядрената енергетика в Европа. 

Оратори: председателят и Wolfgang Kilb (Комисия).

Решение: да се приключи разглеждането на петицията.

18. Петиция 471/2011, внесена от Kristiina Allekörs, с естонско гражданство, 
относно опасностите от ядрените електроцентрали, разположени по 
границата на ЕС

Оратори: председателят и Wolfgang Kilb (Комисия).

Решение: да се приключи разглеждането на петицията. Досието ще бъде 
изпратено на Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия за сведение.

19. Петиции, чието разглеждане се предлага да бъде прекратено в светлината 
на получен писмен отговор на Комисията или на други документи

Петиции 0672/2009, 0225/2010, 0201/2011, 0426/2011 бяха приключени.

Петиция 1478/2009 ще бъде преместена от раздел „Б“(„B“) и разглеждането й ще 
продължи.
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20. Дата и място на следващото заседание

27 февруари 2012 г. от 15.00 до 18.30 ч. и 28 февруари 2012 г. от 9.00 до 12.30 ч. 
в Брюксел.

Заседанието бе закрито в 17.30 ч.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Списък с петициите, чието разглеждане следва да се приключи или 
възобнови в  съответствие с приложението към докладните записки на 
председателя.
Списък с петициите, обявени за допустими след последното заседание.
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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

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

Margrete Auken, Elena Băsescu, Heinz K. Becker, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Michael Cashman, Giles Chichester, Iliana 
Malinova Iotova, Peter Jahr, Miguel Angel Martínez Martínez, Mariya Nedelcheva, Nikolaos Salavrakos, Adina-Ioana Vălean, Diana 
Wallis, Angelika Werthmann, Rainer Wieland, Tatjana Ždanoka

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

Zoltán Bagó, Cristian Dan Preda

187 (2)

193 (3)

Vicente Miguel Garcés Ramón

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/ 
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ 
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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

Istvàn Bebes, Anne Bland, Angela Rosemary Flanagan, Paul Edward Flanagan, William Laurence Flanagan, Hanna Maaret 
Halmeenpää, Hannes Heikkilä, Ala Helena Annikki Maijala, Morkuniene, Jakucs Zoltàn

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 (*)

Sophie Beernaerts, Gabriele Kremer, Anna Wlazlo, Nathalie Stockwell, Georgia Georgiadou, William Floyd, Ilva Tiveus, Marek 
Stavinoha, Gyorgy Gatos, Eva Maria Szavuj, Marco Gasparinetti, Joachim D'Eugenio, Jean-Francois Brakeland, Wolfgang Kilb, Linda 
Nylund, Michael Kuske

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 
Ireland to the EU

Ciara O'Floinn

Permanent 
Representation of 
Romania to the EU

Maria Mihailescu

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 
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