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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_PV(2012)0424

ПРОТОКОЛ
Заседание на 24 април 2012 г., 9.00 ч. - 12.30 ч. и 15.00 ч. - 18.30 ч.

БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 24 април 2012 г., вторник, в 9.05 ч., под 
председателството на Erminia Mazzoni (председател).

1. Приемане на дневния ред PETI_OJ (2012)208_1v01-00

Преди обсъждането на дневния ред, председателят съобщи, че няколко точки са 
обвързани с доклади и становища и че комисията ще започне с гласуване на 
становището на Busuttil, а по-късно и на това на Chountis. Списъците за гласуване 
бяха раздадени.

След това председателят заяви, че по време на сутрешното заседание вносители 
на петиции ще присъстват за разглеждането на точки 11, 12 и 13.  Следобед 
вносители на петиции ще присъстват за точки 16, 17 и 18.  Представители на 
литовските и полските органи ще присъстват за точка 17.  Обсъждането на 
работния документ, относно посещението за установяване на факти в Румъния, 
ще бъде отложено, а одобряването му, както и на работния документ, относно 
посещението за установяване на факти в Берлин, бяха отложени за следващото 
заседание, за да може членовете да постигнат окончателен консенсус.

Дневният ред беше приет.

2. Одобряване на протокола от заседанията от 27 и 28 февруари 2012 г.

Протоколът беше одобрен.

3. Съобщения на председателя

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

4. Разни въпроси

Няма.

5. Становище относно 20 основни причини за загриженост на европейските 
граждани и на предприятията за функционирането на единния пазар (IMCO) 
(2012/2044(INI))
Докладчик: Simon Busuttil (EPP)
- разглеждане на предложенията за изменения
- приемане на проектостановището

Оратори: председателят.
Изменения 1, 2, компромисно изменение 1, 6, 2-ра част, 7, 9 и 11 бяха приети.
Изменения 3 и 12 бяха оттеглени.
Становището беше прието единодушно с 18 гласа „за“.

6. Становище относно прилагането на законодателството на ЕС относно водите 
преди приемането на необходимия цялостен подход към 
предизвикателствата пред Европа в областта на водите (2011/2297(INI) -
ENVI)
Докладчик: Nikolaos Chountis (GUE)
- разглеждане на предложенията за изменения
- приемане на проектостановището

Оратори: председателят и Kyriacos Triantaphyllides, който съобщи, че ще замени 
докладчика, уведомил за отсъствието си.

Изменения: 5, 1-ва част, компромисно изменение 1, 11, компромисно изменение 2, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, компромисно изменение 3, 34, 35, 36, 37, 41, 
42, 43, 45, 46 и 48 бяха приети.
Становището беше прието единодушно с 18 гласа „за“.

*
**

Заседанието продължи под председателството на Carlos José Iturgaiz Angulo 
(заместник-председател).

**
*

7. Годишен доклад за дейността на комисията по петиции през 2011 г. (член 202, 
параграф 8 от Правилника за дейността) 2011/2317(INI)
Докладчик: Giles Chichester (ECR)

- разглеждане на проектодоклада

Оратори: председателят, Giles Chichester (докладчик), Margrete Auken, Rainer 
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Wieland, Elena Băsescu и Willie Floyd (представител на Европейската комисия).

Председателят съобщи, че крайният срок за внасяне на предложенията за 
изменение ще бъде 21 май, разглеждането на предложенията за изменение ще 
състои на 19 юни, а гласуването в комисия на 12 юли.   Гласуването в 
гласуването в пленарна зала беше предвидено за септември.

*
**

Заседанието продължи под председателството на Erminia Mazzoni 
(председател).

**
*

8. Становище относно административно-процесуалното право на Европейския 
съюз (2012/2024(INI)) (за комисията по правни въпроси)
Докладчик: Margrete Auken (Verts/ALE)

- разглеждане на проектостановището

Оратори: председателят, Margrete Auken (докладчик) и Peter Jahr (от името на 
Heinz Becker, уведомил за отсъствието си).
Председателят съобщи, че крайният срок за внасяне на предложенията за 
изменение ще бъде 2 май, а гласуването ще се проведе на 19 юни 2012 г.

9. Становище относно стратегията на Европейския съюз за защита и хуманно 
отношение към животните за периода 2012—2015 г. (2012/2043(INI)) (за 
комисията по земеделие и развитие на селските райони)
Докладчик: Victor Bostinaru (S-D)

- разглеждане на проектостановището

Оратори: председателят, Victor Bostinaru (докладчик), Keith Taylor и Peter Jahr.
Председателят съобщи, че гласуването ще се проведе на 8 май 2012 г.

Хуманно отношение към животните (4 точки разгледани заедно)

10. Петиция 1613/2010, внесена от Rosa Letamendia Perez de San Román, с 
испанско гражданство, от името на „Sociedad Protectora de Animales y Plantas 
de Alava Vicky Moore“, относно нелегалния износ на бездомни кучета и котки 
от Испания

11. Петиция 0825/2011, внесена от M. R., с италианско гражданство, относно 
защитата на домашните любимци в Испания и Петиция 1321/2011, внесена от 
Massimo Pradella, с италианско гражданство, от името на „Международната 
организация за защита на животните“, подкрепена от 112 683 подписа, 
относно създаването на правна рамка на ЕС за защита на бездомните 
животни 

12. Петиция 0595/2011, внесена от Kendra Pinder, с британско гражданство, 
относно предполагаемо малтретиране на животни в Румъния и Петиция 
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1234/2011, внесена от Marja Kokkonen, с финландско гражданство, относно 
лошото третиране на кучета и котки в Барлад, Румъния

13. Петиция 1274/2011, внесена от Rumi Becker, с германско гражданство, от 
името на „Ärzte für Tiere e.V.“ (Европейска мрежа „Dogs 4 Dogs“), подписана 
от още 157 456 души, относно създаването на европейска правна рамка за 
защитата на бездомните животни

Оратори: председателят, Massimo Pradella (вносител на петиция), Hans Joachim 
Richter (от името на вносителите на петиции Kendra Pinder и Rumi Becker), 
Denis Simonin (представител на Европейската комисия), Andrea Zanoni, Victor 
Bostinaru, Peter Jahr, Elena Basescu, Ana Miranda и Helene Klein (представител на 
Европейската комисия).

Решение:  Разглеждането на петицията ще остане отворено и координаторите ще 
решат относно възможността за резолюция на пленарно заседание. Комисията 
очакваше резолюцията да бъде включена като съвместно разискване на пленарно 
заседание, заедно с доклада относно стратегията на ЕС за защита и хуманно 
отношение към животните, по който комисията е изразила своето становище.

14. Заседание на координаторите от 11.30 - 12.30 ч. (при закрити врата)

*
***

Заседанието беше възобновено в 15.10 ч. под председателството на Erminia 
Mazzoni (председател).

***
*

15. Решения на координаторите.

а) Разглеждане на изпълнението на процедурата свързана с внесени спорни 
искания към Парламента.

Координаторите са преразгледали приложението на тази процедура по отношение 
на „непетиции“ шест месеца след прилагането ѝ, както беше уточнено в 
кореспонденцията между генералните директори на ГД „Външни политики“ и ГД 
„Председателство“. По-късно до Правната служба е отправено искане за 
официално становище относно приложението ѝ. Становището е раздадено на 
координаторите за информация, които на последното си заседание са решили да 
изискат от секретариата изготвянето на ново проектопредложение, след 
провеждане на консултация с Правната служба, ГД „Председателство“ и ГД 
„Външни политики“. 

Проектопредложението, раздадено за разглеждане, беше одобрено.  
Председателят ще съобщи това на съответните генерални директори и на 
Правната служба за тяхното окончателно одобрение.

б) Разглеждане и препоръки относно петиция 0301/2011 относно въздушната 
катастрофа над Смоленск.
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Този проблем е бил предмет на правно становище, което е раздадено на 
координаторите по време на предишното им заседание и в резултат на него, на 
последното си заседание, те са решили да обявят петицията за допустима. След 
като разгледаха надлежно въпроса, координаторите решиха да предложат 
приключване на разглеждането на петицията по точка „Б“ въз основа на писмен 
отговор от Европейската комисия.  Координаторите на ECR и Verts/ALE обявиха 
несъгласието си с решението.

Оратори: Ryszard Antoni Legutko (протестира срещу приключването на 
разглеждането) Peter Jahr и Margrete Auken (поиска гласуване).  Председателят 
постави въпроса за гласуване: 12 „за“ приключване на разглеждането, 4 
„против“ и 1 „въздържал се“.

в) Разглеждане на статуса на две петиции относно проблеми с достъпа до 
правна защита в Обединеното кралство.

Петиция 1314/2011, внесена от Jean-Marie Taga Fosso, чиято първа петиция 
0006/2009 е имала много благоприятен резултат, тъй като правилата по 
отношение на признаването на професионалните квалификации на фармацевтите 
в Обединеното кралство са били променени в негова полза. Втората му петиция се 
отнася до невъзможността му да получи правна защита, която му е била отказана 
от съда, за което е получено и становище на комисията по правни въпроси. Преди 
да включи точката в дневния ред на комисията, председателят поиска коментар от 
координаторите. 

Координаторите решиха да поискат становище от Правната служба.

Петиция 0791/2008, внесена от Christopher Stockwell, от името на „Lloyds Names 
Action group“: Комисията поиска становище от Правната служба относно тази 
петиция, която има дълга история в Парламента. Проблемите, с които се е 
сблъскал вносителят на петицията, са до някаква степен сходни с разгледания 
преди това проблем, а именно, че според вносителя на петицията, английските 
съдилища не са успели да зачетат правото на обезщетение, когато държава членка 
не успее да приложи законодателството на ЕС и с това създаде ситуация, при 
която правото на правна защита е отказано. Правната служба е заключила, че 
въпреки, че комисията не може да предвиди никакъв вид правно действие от 
името на вносителя на петицията, то според Правилника за дейността на 
Парламента проблемът може да бъде отнесен на политическо ниво. Преди да 
включи точката в дневния ред на комисията, председателят поиска коментар от 
координаторите. 

Координаторите решиха да включат петицията в дневния ред на следващото 
заседание и да поканят вносителя ѝ.

г) Разглеждане на предложения относно организацията на посещенията за 
установяване на факти през 2012 г.

Председателят благодари на политическите групи за това, че са подали 
предложенията си за посещения за установяване на факти за останалата част от 
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годината, както и за допълнителната информация, предоставена от Секретариата 
и предложи следните местоназначения: Германия (германо-чешкия граничен 
район, Дрезден и Прага), Италия (Рим и Неапол), Франция (Страсбург) и Полша 
(петиции относно рудниците с открит добив и евентуално шистов газ).

Оратори: Margrete Auken, Willy Meyer и Ana Miranda, протестиращи срещу 
пропускането на Испания в предложенията за 2012 г., Carlos Iturgaiz Angulo,
който посочи одобрението си по добре обмисленото предложение на 
председателя.  Председателят подложи местоназначенията на гласуване, което 
завърши с 13 гласа „за“ предложението на председателя, 0 „против“ и 4 
„въздържали се“. Стигна се до споразумение, че през 2013 г. Комисията ще 
поиска разрешение за посещение на Испания/Галисия, както е било предложено 
от редица групи, но за което не е имало достатъчно време през настоящия 
период.

д) Информация относно приемането на доклада на Gurmai относно 
Европейската гражданска инициатива в комисията по конституционни 
въпроси на 26 април.

Изглежда, че комисията по конституционни въпроси ще гласува относно доклада, 
изготвен от Zita Gurmai и ще включи някой компромисни изменения, относно 
които комисията по петиции не е била официално запитана и които, като се има 
предвид нейната роля в миналото и консенсусната й позиция постигната по това 
досие, беше принципно основание за загриженост на комисията. Дебатът в 
пленарна зала беше насрочен за четвъртък, 22 май в Страсбург. Въз основа на 
това председателят поиска коментари и насоки от координаторите, особено по 
отношение на внасянето на вероятни изменения за пленарното заседание от името 
на комисията.

Координаторите се съгласиха с внасянето на предложенията за изменение и 
решиха, че Gerald Häfner ще бъде отговорен за това като представител на 
комисията по петиции в комисията по конституционни въпроси. 

е) Други въпроси
Проектът на дневен ред на заседанието на 8 май беше одобрен.

Координаторите се съгласиха да поискат разрешение за внасяне на резолюция, 
относно хуманното отношение към животните, на пленарното заседание, 
която ще бъде изготвена и внесена за одобрение на следващото им заседание на 
8 май.

16. Петиция 886/2011, внесена от Веско Димов, с българско гражданство, 
подкрепена от 8 000 подписа, относно рисковете, свързани с проучването и 
добива на шистов газ и

Петиция 1378/2011, внесена от Piotr Urbanowicz, с полско гражданство, 
относно добива на шистов газ в Полша
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Оратори: председателят, който приветства Душана Здравкова, бивш член на 
Европейския парламент и на комисията по петиции, която присъстваше като 
човек, подкрепил петиция 886/2011, Веско Димитров (вносител на петиция), 
Душана Здравкова (вносител на петиция), Florence Limet (представител на 
Европейската комисия), Boguslaw Sonik, Lene Kolarska-Bobinska, Sandrine Bélier, 
Илияна Малинова Йотова, Margrete Auken, Keith Taylor и Victor Bostinaru. 

Решение: Петицията остава отворена за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията.  Координаторите ще бъдат помолени да вземат 
решение, относно вероятно изслушване или работна среща, във връзка с 
множеството нови петиции относно шистовия газ от България, Полша, Франция и 
Румъния с участието на вносители на петиции и представители от засегнатите 
общности.

17. Петиция 358/2011, внесена от Tomasz Snarski, с полско гражданство, относно 
изменението на литовския закон за образованието и произтичащото от това 
ограничаване на училищните предмети, които се преподават на полски език 
(в присъствието на вносителя на петицията) и

Петиция 942/2011, внесена от Józef Sloma Sadowski, с полско гражданство, от 
името на сдружението „Viribus Unitis LGD”, подкрепена от 3 подписа, 
относно изменение на Закона за образованието в Литва и последващото 
нарушаване на Директива 2000/43/ЕО на Съвета относно прилагане на 
принципа на равно третиране на лица, без разлика на расата или етническия 
произход

Оратори: председателят, който съобщи, че от получаването на петицията са 
получени приблизително 2200 подписа в нейна подкрепа, и че Janusz 
Wojciechowski, който беше възпрепятстван да присъства, е изпратил писмена 
декларация в подкрепа на петицията, Tomasz Snarski (вносител на петицията), 
Milda Spelyte-Letuliene (аташе по образованието в постоянното 
представителство на Литва), Krzysztof Drzewicki (министър-съветник в 
Министерството на външните работи на Полша), Antoniu Marc (представител 
на Европейската комисия), Jaroslaw Leszek  Walesa, Vytautas Landsbergis, 
Valdemar Tomasevski, Margrete Auken, Ryszard Antoni Legutko, Adina-Ioana Valean, 
Jaroslaw Kalinowski, Radvilè Morkunaitè, Boguslaw Sonik, Viktor Bostinaru и Michael 
Cashman.

Решение: Петицията остава отворена за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията, особено относно предприетите възможни действия по 
предмета в рамките на Съвета на Европа и Организацията за сигурност и 
сътрудничество в Европа във връзка с различните членове в Договора.

18. Петиция 660/2011, внесена от Anna Spyra, с полско гражданство, относно 
общи европейски стандарти за инициативи в областта на профилактиката и 
лечението, свързани с бременността и раждането

Оратори: председателят, Anna Spyra (вносител на петиция), Silke Mader 
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(представител на „European Foundation for the Care of Newborn Infants“), Elvira 
Goebel (представител на Европейската комисия), Boguslaw Sonik и Jaroslaw 
Leszek Walesa.

Решение: Петицията остава отворена за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията, която трябва да се обърне към Съвета за възможните 
финансови инструменти.

19. Становище относно създаването на Програма „Права и гражданство“ за 
периода 2014-2020 г. (COD 2011/0344)
 Докладчик:  Adina-Ioana Vălean (ALDE)
- Първа размяна на мнения

Оратори: председателят и Adina-Ioana Valea.  Разглеждането на 
проектостановището ще се състои на 8 май, крайният срок за изменения ще 
бъде 24 май, разглеждането на измененията ще се състои на 19 юни, а 
гласуването на 12 юли. 

20. Посещение за установяване на факти в Берлин (23-24 ноември 2011 г.)

Оратори: председателят, Philippe Boulland, Heinz Becker, Peter Jahr, Ryszard 
Antoni Legutko, Victor Bostinaru, Илияна Малинова Йотова, Rainer Wieland и Victor 
Bostinaru. 

Председателят завърши, като настоятелно призова членовете на делегацията 
да постигнат консенсус възможно най-скоро, за да може комисията да одобри 
работния документ. 

21. Петиции по точка Б

Разглеждането на петиции 0995/2002, 0613/2007, 1328/2007, 1062/2008, 1351/2008, 
1885/2008, 0006/2009, 1413/2009, 1812/2009, 0479/2011, 0754/2009, 1788/2009, 
0634/2010, 0129/2010, 0529/2010, 0530/2010, 1080/2010, 1280/2010, 1384/2010, 
0103/2011, 0248/2011, 0270/2011, 0453/2011, 0460/2011, 0539/2011, 0569/2011, 
0586/2011, 0616/2011, 0698/2011, 0720/2011, 0752/2011, 0766/2011, 0780/2011, 
0830/2011, 0843/2011, 0943/2011, 0846/2011, 0866/2011, 0876/2011, 0880/2011, 
0893/2011, 0931/2011, 0952/2011 и 0991/2011 беше приключено въз основа на 
писмените отговори на Европейската комисия. 

Петиции 1821/2009, 0435/2011, 0639/2011, 0812/2011, 0827/2011 и 0901/2011 ще бъдат 
преместени от раздел „Б“ и разгледани като точки от раздел „А“ на някое от 
следващите заседания.  

21. Дата и място на следващото заседание 

8 май 2012 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч.
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Заседанието беше закрито в 18.40 ч.

Приложения:
Списък с петициите, обявени за допустими на последното заседание (19-20 март 
2012 г.).
Списък с петициите, чието разглеждане се приключва съгласно приложението към 
бележките на председателя
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