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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_PV(2012)0508

ПРОТОКОЛ
Заседание от 8 май 2012 г., 9.15 ч.-12.35 ч. и 15.15 ч.-18.03 ч.

БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 8 май 2012 г., вторник, в 9.15 ч., под председателството на 
Erminia Mazzoni.

1. Приемане на дневния ред PETI_OJ 900609v02-00

Преди да коментира дневния ред, председателят информира членовете, че Bairbre de 
Brún, бивш координатор и активен член на комисията по петиции, е решила да се 
оттегли от Парламента по здравословни причини. Председателят отправи 
благопожеланията си към нея и изрази благодарност за големия й принос към работата 
на комисията. 

Дневният ред беше разпространен на всички езици и бяха направени някои важни 
промени в графика на обсъжданията.

 След проведеното обсъждане с вносителите на петиции и с комисията по 
търговия, разискванията относно внесените срещу ACTA петиции бяха 
отложени за 19 юни. 

 След като се проведе обсъждането с члена на комисията Maroš Šefčovič, поради 
ангажимент от страна участниците следобедният дневен ред ще включи първо 
разглеждане на т. 15 относно депото за отпадъци в Corcolle, на което ще 
присъстват вносителите на петицията.

 След това, в около 16.45 ч. ще се проведе гласуването относно становището на г-
н Bostinaru. 

 Обсъждането на доклада относно посещението за установяване на фактите в 
Берлин ще бъде последна точка от дневния ред и ще започне в около 17.30 ч.

 Вносители на петиции ще присъстват и за точки 4, 5, и 6.
 Трима представители на Министерство на земеделието на Република България 
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ще присъстват на разискванията по т. 17.

Дневният ред беше приет.

2. Съобщения на председателя

Приложението към докладните записки на председателя беше раздадено за 
коментари, свързани с повторното отваряне или приключване на някои петиции 
по споменатите причини. Поради липсата на коментари по тези препоръки, те 
бяха счетени за приети.

3. Други въпроси

Няма.

4. Петиция 1268/2010, внесена от Cristóbal Aguado Laza, с испанско гражданство, 
от името на сдружението на земеделските стопани във Валенсия „ASAJA“, 
относно фитосанитарните продукти, вредителите и болестите по растенията

Оратори: председателят, Cristóbal Aguado Laza (вносител на петиция), Bas Drukker 
(представител на Комисията, ГД „Здравеопазване и потребители“), Walter De Backer
(представител на Комисията, ГД „Земеделие и развитие на селските райони“), Esther 
Herranz García, Vicente Miguel Garcés Ramón, Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr

Решение: Петицията остава отворена за разглеждане, в очакване на допълнителна 
информация от Европейската комисия. Ще бъдат поискани становищата на комисията 
по земеделие и комисията по международна търговия. Ще бъдат изпратени също така 
писма до John Dalli, ЕК, ГД „Здравеопазване и потребители“, и до Dacian Ciolos, ЕК, ГД 
„Земеделие и развитие на селските райони“, с цел насочване на вниманието им към 
важността и неотложността на въпроса. 

5. Петиция 338/2010, 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, Rafael Galvez Via (представляващ вносителя на петицията), 
José Manuel Servert Martin (представител на Комисията), Francisco Sosa Wagner, Carlos 
José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr, Margrete Auken, Victor Boştinaru, Vicente Miguel Garcés 
Ramón 

Решение: Петицията остава отворена за разглеждане, в очакване на допълнителна 
информация от Европейската комисия. Ще бъде изпратено писмо до Janez Potočnik, ЕК, 
ГД „Околна среда “, с искане да се продължи процедурата за нарушение, както и 
незабавно да се установи контакт с испанското правителство, с цел предотвратяване 
нанасянето на непоправими щети на обектите. В тази връзка ще бъдат изпратени писма 
и до компетентните органи в Андалусия. 

6. Петиция 1132/2009, внесена от H.M., с португалско гражданство, от името на 
Асоциация на португалските туристически фирми „AETP“, относно липсата на 
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прозрачност във връзка с кандидатстването за средства в  рамките на 
оперативните програми на ЕС

Оратори: председателят H.M (вносител на петиция), Armando Miranda Cardoso 
(представител на Комисията, ГД „Регионална политика“, ), Obhi Chatterjee 
представител на Комисията, ГД „Конкуренция“)

Решение: Петицията остава отворена за разглеждане, в очакване на допълнителна 
информация от Европейската комисия. ГД „Конкуренция“ следва да разгледа 
допълнително въпроса за държавните помощи, а ГД „Регионална политика“ - да 
разясни причините за приключването на случая. Комисията следва също така да се 
свърже с компетентните португалски органи. 
Ще бъде изпратено писмо до португалските органи чрез постоянното представителство 
на Португалия. 

7. Становище относно създаването на програмата ,,Права и гражданство“ за 
периода 2014–2020 г. (COD 2011/0344) (LIBE), докладчик: Adina-Ioana Vălean 
(ALDE)
(Краен срок за внасяне на измененията: 24 май 2012 г.; разглеждане на измененията: 
19 юни 2012 г.; гласуване: 12 юли 2012 г.) 

Оратори: председателят, Norica Nicolai, Victor Boştinaru

Norica Nicolai, представител на докладчика, запозна присъстващите с 
проектостановището Тя оцени намерението на Комисията за хармонизиране на 
настоящите програми и предложи да се добавят нови дейности към обхвата на 
програмата „Права и гражданство“. Victor Boştinaru прочете становище от името на 
Michael Cashman. 

8. Становище относно 28-мия годишен доклад за мониторинга по прилагането на
правото на Европейския съюз (2010 г.) 2011/2275(INI) (JURI) Докладчик: Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg (S-D)
Краен срок за внасяне на измененията: 21 май 2012 г.; гласуване: 19 юни 2012 г.

Оратори: председателят, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karl von Kempis 
(представител на Комисията)

Докладчикът представи проектостановището, като обърна специално внимание върху 
прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз, процедурите по 
установяване на нарушения и сътрудничеството между Европейския парламент и 
Комисията. 
Представителят на Комисията се съгласи с докладчика, че обхватът на хартата трябва 
да бъде обяснен по-подробно на гражданите с общите усилия на Европейския 
парламент и Комисията. Той отбеляза със задоволство факта, че чл. 263 от Договора от 
Лисабон позволява на Комисията да поиска от Съда на Европейския съюз да наложи 
санкции на държавите членки, които не изпълняват своите задължения, в случай на 
закъсняло транспониране на европейското законодателство.

9. Доклад относно проучвателната мисия в Берлин (23–24.11. 2011 г.)
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Тази точка беше обсъдена на следобедното заседание в 17.40 ч., под 
председателството на Elena Băsescu, (заместник-председател) 

Оратори: председателят, Илиана Малинова Йотова, Heinz K. Becker, Lena Kolarska-
Bobińska, Edward McMillan-Scott, Victor Boştinaru

След размяната на мнения, членовете на делегацията решиха да свикат допълнително 
заседание с цел постигане на общо съгласие, преди да се завърнат със съгласуван текст 
на следващото заседание на комисията. 

10. Доклад относно проучвателната мисия в Румъния (23–26.11. 2011 г.)

Оратори: председателят, Victor Boştinaru, Cristian Dan Preda, Roger Helmer, Gerald 
Häfner, Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Председателят съобщи, че крайният срок за внасяне на измененията към работните 
документи ще бъде петък, 11 май, в 12,00 ч. 

* * *

Заседанието беше възобновено в 15.15 ч. под председателството на Erminia Mazzoni 
(председател).

* * *

12. Съобщения на председателя относно решенията на координаторите

Председателят съобщи следното: 

a) Назначаване на докладчици по становище
 Групата ECR ще подготви становище относно съобщението на Комисията 

„Подобряване на резултатите от мерките на ЕС в областта на околната среда“ 
COM(2012) 95

 Групата ALDE ще подготви становище относно „Доклад за 2011 г. относно 
прилагането на Хартата на основните права на ЕС“

 Групата EFD ще подготви становище относно Насоките за бюджета за 2011 г. -
други раздели - Омбудсман (водеща комисия - комисията по бюджети)

б) Разглеждане и одобрение на кратко предложение за резолюция относно правата 
на животните
Текстът на краткото предложение за резолюция, изготвено съгласно чл.202, параграф 2 
от правилника, беше разгледан и одобрен. Резолюцията ще бъде изпратена до 
Председателския съвет с искане тя да бъде включена в дневния ред на пленарната 
сесия, като част от общо разискване на доклада по собствена инициатива, изготвен от 
комисията по земеделие и развитие на селските райони („Стратегия на ЕС за защита и 
хуманно отношение към животните за периода 2012—2015 г. “), за който комисията по 
петиции също изготви проектостановище (докладчик Victor Boştinaru).
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в) Назначаване на членове за проучвателното посещение в Германия и Чешката 
република (3-6 юни 2012 г.)

Председателят призова за официално определяне на членовете на тази делегация във 
възможно най-кратък срок - най-късно до края на седмицата. 

г) По-добър достъп на членовете на комисията и секретариатите на 
политическите групи до базата данни „ePetition“.

В базата данни „ePetition“ ще бъдат извършени технически промени, така че да се 
осигури на членовете и техните служители, както и на политическите групи, пълен 
достъп до петициите, включително и до поверителни такива. Достъпът до поверителни 
петиции ще се предоставя срещу ангажимент от страна на членовете на ЕП за спазване 
на правните задължения, произтичащи от разпоредбите за поверителност на личните 
данни. 

д) Резултат от заседанието на неформалната работна група относно правата на 
собственост в Испания и Ley de Costas
Неофициалната работна група проведе заседание с испанските органи относно 
плановете за реформиране на съществуващия закон за бреговата ивица („Ley de 
Costas“). Работата продължава и е постигнат значителен напредък. Предстои да бъде 
изпратен въпросник до испанските органи. 

е) Оформяне на предварителния проект на дневен ред за заседанието на 19 юни. 
Проектът на дневен ред предстои да бъде разпространен в най-кратък срок, като ще 
включва следните изменения: представяне от европейския омбудсман на неговия 
годишен доклад за 2011 г. и на специален доклад, обсъждане във връзка с петициите 
срещу ACTA.

ж) Писмо от Вивиан Рединг, заместник-председател на Европейската комисия
Вивиан Рединг е изпратила до Председателя писмо, с което информира за плановете на 
Европейската комисия за организиране на публично обсъждане относно „Доклад за 
гражданството на ЕС за 2013 г.“, с цел събиране на идеи за нови действия за 
отстраняване на пречките, с които гражданите на ЕС се сблъскват при упражняване на 
гражданските си права. 
Комисията по петициите изрази принципно съгласие с предложенията и ще разгледа 
възможностите за включване в програмата, съвместно с комисията по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи, към която писмото също е адресирано. 

Оратори: председателят, Peter Jahr, Carlos José Iturgaiz Angulo, Victor Boştinaru, 
Margrete Auken

13. Изявление на Maroš Šefčovič, заместник-председател на Комисията, отговарящ 
за междуинституционалните въпроси и администрацията, относно текущи 
въпроси в рамките на структурния диалог, последвано от размяна на мнения с 
членовете на ЕП. 

Оратори: председателят, Maroš Šefčovič, Margrete Auken, Peter Jahr, Kinga Göncz, 
Gerald Häfner, Heinz K. Becker.
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Членът на Комисията съобщи, че Комисията ще регистрира символично първата 
инициатива на европейските граждани на 9 май (със заглавие Fraternité 2020 - Mobility. 
Progress. Europe) и че приключва оценката на пет други инициативи. Инициаторите на 
предложените европейски критични инфраструктури, които не отговарят на 
критериите, ще бъдат информирани за подаването на петиции като алтернативна 
възможност. Също така въпросите, попадащи в обхвата на Договора за Евратом, могат 
да бъдат отнесени към комисията по петиции. Членът на Комисията оцени 
присъствието на комисията по петиции в социалните медийни платформи и счита, че 
публикациите са много полезни и информативни. Той призова Парламента да подкрепи 
предложението на Комисията за увеличаване на бюджета за европейските училища. 
Той заяви твърдо, че стандартите за предоставяне на информация на вносителите на 
петиции, които са в пряк контакт с Комисията, са напълно еднакви с тези на 
жалбоподателите. 

14. Становище относно стратегията на Европейския съюз за защита и хуманно 
отношение к ъ м  животните (2012-2015 г.) - разглеждане на измененията 
((2012/2043(INI) (AGRI), комисия по земеделие и развитие на селските райони, 
докладчик: Victor Boştinaru (S-D)

Приети изменения: 3, 4, 5, 6, 9 (устно изменение), 11, 12, 13, 15, 16 (първа част), 17, 19, 
21, 22, 26, 27, 30, 31
Отхвърлени изменения: 1, 2, 7, 10, 14, 16 (втора част), 18, 23, 24, 25, 29
Оттеглени изменения: 20
Отпаднали изменения: 8, 28

Становището беше прието със 17 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържали се“. 

15. Петиция 197/2012, внесена от Francesco Saltini, с италианско гражданство, 
относно планирано депо за отпадъци в близост до Рим – в Corcolle, Лацио 

Оратори: Francesco Saltini, Martino Tony Miele (вносители на петицията), Giuseppe 
Manganaro (представител на Комисията, ГД „Околна среда“), Giuseppe Pecoraro 
(префект на Рим), Claudio Vesselli (директор на отдел „Околна среда“, провинция Рим), 
Guido Milana, Margrete Auken, Niccolò Rinaldi

Представителите на италианските органи уточниха, че депото за отпадъци ще 
функционира само временно (най-много 2 - 2,5 години) и няма да включва органични 
отпадъци. Извънредният комисар поиска по-задълбочени и изчерпателни проучвания, 
предимно по отношение на геологичните и хидрологични аспекти, с цел извършване на 
подходяща оценка на пригодността на обекта. 

Решение: Петицията остава отворена за разглеждане, в очакване на допълнителна 
информация от Европейската комисия и на резултата от проучвателното посещение, 
което комисията по петиции ще извърши през есента.

16. Петиция 1221/2011, внесена от G.K., с латвийско гражданство, относно нарушение 
на частта от споразумението ACTA (Търговско споразумение за борба с 
фалшифицирането), засягаща правото на неприкосновеност на личния живот
и
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Петиция 116/2012, внесена от Iwo Domeracki, с полско гражданство, относно ACTA.
и
Петиция 142/2012, внесена от Mateusz Wójtowicz, с полско гражданство, от името на 
сдружението „Forum Rdzawka”, подкрепена от два подписа, относно противопоставяне 
на ACTA
и
Петиция 203/2012, внесена от Joachim Scholz, с немско гражданство, относно ACTA,
както и
Петиция 223/2012, внесена от Alex Wilks, с британско гражданство, от името на 
AVAAZ, подкрепена от над 2,5 милиона подписа, относно ACTA

Тази точка беше отложена за заседанието на 19 юни. 
Заседанието продължи в 17.26 ч. под председателството на Elena Băsescu 
(заместник-председател). 

17. Петиция 1675/2008, внесена от Александър Каракачанов, с българско 
гражданство, от името на българската „Зелена партия/Българските зелени“, 
относно замените на земи и корупцията в България

Оратори: Димитър Кюмюрджиев (правен експерт в българското Министерство на 
земеделието), Katarzyna Gueneau de Mussy (представител на Комисията, ГД 
„Конкуренция“), Victor Boştinaru

Решение: Петицията остава отворена за разглеждане. Председателят прикани 
Европейската комисия да предостави допълнителна информация във връзка с 
твърденията за корупция, съдържащи се в петицията, които до голяма степен останаха 
непотвърдени. 

* * *

18. Петиции, чието разглеждане се предлага да бъде прекратено във връзка с 
получен писмен отговор от Комисията или други получени документи

Разглеждането на следните петиции ще бъде приключено: 0951/2007, 1105/2007, 
1317/2007, 1379/2007, 0941/2008, 1519/2008, 0271/2010, 0356/2010, 0447/2010, 
0964/2010, 1089/2010, 1132/2010, 1172/2010, 1345/2010, 1357/2010, 1554/2010, 
0078/2011, 0282/2011, 0301/2011, 0451/2011, 0482/2011, 0544/2011, 0545/2011, 
0547/2011, 0592/2011, 0644/2011, 0686/2011, 0694/2011, 0715/2011, 0717/2011, 
0772/2011, 0743/2011, 0755/2011, 0789/2011, 0864/2011, 0867/2011, 0874/2011, 
0887/2011, 0900/2011, 0963/2011

Следните петиции ще бъдат преместени от раздел „Б“ и ще останат отворени: 
1037/2007, 1184/2007, 1419/2008, 1849/2008, 0415/2009, 0813/2008, 0305/2010, 
0436/2010, 1345/2010, 1357/2010, 0359/2011, 0541/2011, 0754/2011.

19. Дата и място на следващото заседание 

вторник, 19 юни 2012 г., 9.00 - 12.30 ч. и 15.00 - 18.30 ч., Брюксел.
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*
* *

Заседанието бе закрито в 18.03 ч. под председателството на Elena Băsescu 
(заместник-председател).

* *
*

Приложения:

Списък на петициите, обявени за допустими след последното заседание (24 април 2012 
г.). 
Списък на петициите, които предстои да бъдат оттеглени, приключени или 
разгледани отново в съответствие с приложението към докладните записки на 
председателя.
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