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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_PV(2012)0619

ПРОТОКОЛ
Заседание от 19 юни 2012 г., 9.00 ч.-12.30 ч. и 15.00 ч.-18.30 ч.

БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 19 юни 2012 г., вторник, в 9.15 ч., под председателството 
на Erminia Mazzoni (председател).

Приемане на дневния ред PETI_OJ (2012)206_1v0

Председателят информира, че по време на това заседание ще се проведе 
предимно разискване на годишния отчет за дейността за 2011 г. от комисията по 
петиции, за който отговаря Giles Chichester, преглед на петициите срещу ACTA, 
представяне на годишния отчет на европейския омбудсман, както и на искането 
му за изготвяне на специален доклад във връзка с неговото проучване относно 
получена жалба срещу европейското училище, анализ на получена петиция, 
относно въздействието на планираното разширяване на кариерата за варовик 
върху две находища на подпочвени води в Шарант, Франция, както и на петиции 
относно задължителното присъединяване към търговските камари в Германия и 
Австрия. В крайна сметка, беше решено да се разгледат различни гледни точки, 
отговорни за което ще бъдат Ioana Vălean, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, 
Margrete Auken и Nikolaos Salavrakos.

Peter Jahr изрази желание по време на следващото заседание да докладва 
относно точки 12 и 13 от проекта на дневен ред (съответно доклади относно 
информационните мисии в Берлин и в Румъния) Той съобщи, че Philippe 
Boulland няма да присъства. Илияна Малинова Йотова изрази несъгласие 
относно докладите. Peter Jahr се съгласи да не оттегля точка 12, но настоя за 
доклада относно т.13. Margrete Auken се изказа в полза на приемането на 
доклада относно т. 12.

Дневният ред беше приет, с едно изменение - да се изготви доклад относно т. 13 
на следващото заседание.
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2. Одобрение на протоколите от заседанията на 19 и 20 март 2012 г., 24 април 
2012 г и 28 май 2012 г.

Протоколите от заседанията от 19, 20, 24 април 2012 г. и 28 май 2012 г. бяха 
одобрени.

3. Съобщения на председателя

Приложението към докладните записки на председателя беше раздадено на 
членовете 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.

Председателят съобщи, че от следващото заседание документите за заседанията 
ще бъдат добавяни като приложения и предварително изпращани на всички 
членове. Тези документи ще се състоят от въпроси, които предизвикват известни 
съмнения, или които не изглежда да са в компетенциите на комисията по 
петиции, за да могат всички да се запознаят с тях и да оценят значението им.

4. Разни въпроси

Няма

5. Становище относно административно-процесуалното право на 
Европейския съюз
(2012/2024(INI)) (JURI)
Докладчик: AUKEN (Verts/ALE)
- разглеждане на предложенията за изменения
- приемане на проектостановището

Оратори: председателят и Margrete Auken.
Измененията бяха гласувани.
Становището беше прието със 18 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържали се“.

6. Становище относно 28-ия годишен доклад относно контрола над 
прилагането на правото на Европейския съюз (2010 г.)

(2011/2275(INI) (JURI)
Докладчик: GERINGER de Oedenberg (S&D)
- разглеждане на предложенията за изменения

- приемане на проектостановището

Оратори: председателят и Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.
Измененията бяха гласувани.
Становището беше прието със 18 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържали се“.
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7. Становище относно създаването на регламент на Европейския парламент и 
на Съвета за създаване на програма ,,Права и гражданство“ за периода 
2014–2020 година (COD 2011/0344) (LIBE)
Докладчик: VALEAN (ALDE)
- разглеждане на предложенията за изменения

Оратори: председателят, Tania Schroeter (представител на Комисията), Jarosław 
Leszek Wałęsa и Michael Cashman.
Гласуването ще се проведе на 12 юли 2012 г.

8. Годишен доклад относно дейността на комисията по петиции през 2011 г. 
(член 202, параграф 8) 2011/2317(INI)
Докладчик: CHICHESTER (ECR)
(гласуване: 12 юли 2012 г.)
- разглеждане на предложенията за изменения

Оратори: председателят, Giles Chichester  (докладчикът посочи общите идеи, 
произтичащи от получените изменения и темите на предвидените компромисни 
изменения) William Floyd (представител на Комисията), Michael Cashman 
(привлече вниманието върху извършването на проучване от комисията по 
бюджетен контрол в Испания, която следва да бъде осведомена относно 
работата, извършена от тази комисия във връзка с проблемите, свързани със 
собствеността на морския бряг в Испания), Willy Meyer (спомена извършения 
напредък във връзка с т.нар.„испански закон за крайбрежната ивица“

Гласуването ще се проведе на 12 юли 2012 г.

*

В 10.00 ч заседанието продължи под председателството на Peter Jahr (член на ЕП)

* 

9. Становище относно насоките за бюджета за 2013 г. - други раздели -
Омбудсман (2012/2092 (BUD))
Докладчик: SALAVRAKOS (EFD)
(гласуване: 12 юли 2012 г.)
- разглеждане на проектостановището
Оратори: председателят и Nikolaos Salavrakos.
Крайният срок за внасяне на измененията се определя за 17 юли 2012 г.
Гласуването ще се проведе на 12 юли 2012 г.

10. Становище относно доклада за 2011 година относно прилагането на 
Хартата на основните права на ЕС - COM (2012) 169.
(2008/0000(INI))
Докладчик: VALEAN (ALDE)
(гласуване: 12 юли 2012 г.)
- разглеждане на проектостановището
Оратори: председателят, Julien Desmedt (представител на Комисията, Zoltán
Bagó, Victor Boştinaru, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg и MargreteAuken.
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Крайният срок за внасяне на измененията се определя за 26 юни 2012 г.
Гласуването ще се проведе на 12 юли 2012 г.

11. Петиция № 1221/2011, представена от G.K, с литовско гражданство, относно 
нарушаването на правото на личен живот от споразумението ACTA 
(Търговското споразумение за борба с фалшифицирането )
Петиция №116/2012, представена от Iwo Domeracki, с полско гражданство 
срещу търговското споразумение за борба с фалшифицирането
Петиция №142/2012, представена от Mateusz Wójtowicz, с полско 
гражданство, от името на сдружението „Forum Rdzawka“, придружена от 
два подписа, относно противопоставянето на международното търговско 
споразумение ACTA
и
Петиция №203/2012, представена от Joachim Scholz, с немско гражданство 
срещу търговското споразумение за борба с фалшифицирането
и
Петиция №223/2012, представена от Alex Wilks, с британско гражданство, от 
името на l'AVAAZ, придружена от повече от 2.5 милиона подписи, 
относноспоразумението  ACTA
(в присъствието на вносителите на петициите)

Оратори: председателят, Alex Wilks (вносител на петиция), Pedro Velasco 
Martins ( представител на Комисията), David Martin (в качеството си на 
отговарящ за документацията, свързана с ACTA в Европейския парламент, 
препоръча отхвърлянето на това споразумение, споменавайки притесненията във 
връзка с нежеланите последствия, възникващи по силата на неговото 
съдържание, и по-специално търсенето на лична наказателна отговорност, 
понятието „с търговски цели“, ролята на доставчиците на интернет услуги и 
възможното прекъсване на транзита на генерични лекарства; той изрази 
убеждението си, че търговското споразумение ACTA би оказало отрицателно 
въздействие върху вътрешния пазар, гражданските свободи и международната 
търговия; той предложи комисията по петиции да обсъди окончателното 
решение, което Съда на Европейския съюз, трябва да произнесе в кратък срок 
относно законността на ACTA, Paul Murphy, Tatjana Ždanoka, Ana Miranda 
(разгледа и опасностите, които биха могли да възникнат като последица от 
ACTA дори и за населението извън Европейския съюз, което  няма да има 
гласност, например по отношение на лекарствата), Victor Boştinaru, Margrete 
Auken, Rainer Wieland, Илияна Малинова Йотова и Keith Taylor и Peter Jahr, като 
последният предложи съвместна работа с другите засегнати комисии:  
комисията по промишленост, изследвания и енергетика; комисия по правни 
въпроси комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и 
комисията по развитие Мнозинството от изказалите се подкрепиха отхвърлянето 
на търговското споразумение.

Решение: Разглеждането на петициите остава отворено, с цел да могат да бъдат 
обсъдени по-късно, ако е необходимо

* * *
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Заседанието беше възобновено в 11.00 ч. под председателството на Erminia Mazzoni 
(председател).

* * *

12. Доклад относно посещението за установяване на факти в Берлин (23-24 
ноември 2011 г.):
- разглеждане на предложенията за изменения
- одобрение
Оратори:председателят, Илияна Малинова Йотова, Tatjana Ždanoka, Angelika
Werthmann, Victor Boştinaru и Philippe Bouland.
Решение: представяне на предложенията за изменения.
Краен срок: 26 юни 2012 г.

* * *

Заседанието беше възобновено в 15.08 ч. под председателството на Erminia Mazzoni 
(председател).

* * *

13. Съобщения на председателя относно решенията на координаторите

Председателят съобщи следното:

1) Специален доклад на омбудсмана във връзка с лошото администриране 
от страна на Комисията и процедурата по разширяването на летището във 
Виена.

- Изготвянето на специалния доклад беше възложено на групата на „Зелените“.
Margrete Auken. Следва да бъде поискано официално разрешение посредством 
Конференцията на председателите на комисиите към председателския съвет 

. 
2) Последващи дискусии относно изслушването във връзка с европейските 
критични инфраструктури (ЕКИ) на Европейския парламент - промяна на 
правилата и възможните резултати от тях.

- След извънредното заседание на координаторите в Страсбург, на 
координаторите беше раздаден ревизиран текст, който те разгледаха и се 
съгласиха да използват като база за провеждане на разискванията по темата. 
Беше постигнато съгласие да се проведат заседания със заместник-председателя 
Georgios Papastamkos, ако е възможно по време на юлската сесия в Страсбург, с 
председателя на Конференцията на председателите на комисиите Klaus-Heiner
Lehne и със заместник-председателя на Комисията Марош Шефкович.

3) Искане за неотложна процедура по новорегистрирана петиция 

- Петиция №0771/2012, относно предложеното депо за отпадъци в близост до 
Рим в Pian dell'Olmo беше обявена за допустима, предвид специфичния и 
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неотложен характер на въпроса.

4) Специално разискване относно петициите, получени относно 
проучването и извличането на шистов гас в ЕС.

- Координаторите одобриха организирането на специален семинар по тази тема 
на 9 октомври, следобед, с което заседанието на комисията се удължава с 
половин ден, с цел разискване по този въпрос. Ще бъдат поканени за участие 
членове на други комисии, предимно от комисията по околна среда, обществено 
здраве и безопасност на храните и комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика, както и вносителите на петиции. Предварително изготвената по този 
въпрос документация за комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните беше предоставена във вид на таблица, показваща 
получените към настоящия момент петиции по този въпрос Координаторите ще 
разгледат възможността за изготвяне на по-подробни предложения във връзка 
със семинара по време на следващото заседание.

5) Текуща работа на неформалната работна група относно „Ley de Costas“

- Координаторите взеха под внимание подробния въпросник, изготвен на 
вниманието на испанските власти и се съгласиха, че председателят следва да го 
изпрати до тях.  

6) Разглеждане на предварителния дневен ред от заседанието на 12 юли 2012 
г.

- Основните точки бяха отбелязани и проектът на дневен ред за следващото 
заседание ще бъде бързо раздаден за одобрение от писмената процедура

7) Въпроси за сведение:
 Покана, отправена към членовете за заседание на Комитета на 

регионите (комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност 
на храните) на 28 юни, следобед. Секретариатът ще присъства на 
заседанието от името на комисията.

 Разглеждане на нов „профил и корпоративно лого“ за работата на 
комисията, свързана с представянето. Координаторите взеха под внимание 
предложения модел. 

14. Представяне от Европейския омбудсман, Nikiforos Diamandouros, на 
неговия годишен доклад 

Оратори: председателят, Nikiforos Diamandouros (европейският омбудсман 
отбеляза допълващия характер на извършваните от него услуги по отношение на 
комисията по петиции, чиито услуги също се предоставят безвъзмездно, от 
статистическа гледна точка посочи, че през 2011 г. е получил жалби, чийто общ 
брой възлиза на 2 510 броя, идващи от жалбоподатели и от НПО; че 22 000 
граждани са се възползвали от услугите на омбудсмана, въпреки че жалбите през 
2011 г. са били със 111 по-малко, в сравнение с 2010 г. Държавите членки, които 
най-често ползват неговите услуги са Испания, Германия, Полша и Белгия; 
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посочи публикуването на интерактивно ръководство на всички езици на 
Общността, така че гражданите да могат по-лесно да се обръщат към 
омбудсмана), Jens Nymand-Christensen (представител на Комисията), Nicole 
Sinclaire (счита, че бюджетът, който се отпуска за омбудсмана е прекалено 
висок), Margrete Auken, Nikolaos Salavrakos, Philippe Boulland и Victor Boştinaru.

15. Представяне на специалния доклад относно неговото проучване във връзка 
с жалба №2591/2010/GG срещу Европейската комисия
(във връзка с разширяването не летището във Виена)

Оратори: председателят, Nikiforos Diamandouros (европейски омбудсман), Jean-
François Brakeland (представител на Комисията), Victor Boştinaru, Peter Jahr и 
Margrete Auken.
Изготвянето на този доклад беше възложено на Margrete Auken от групата на 
„Зелените“

Заседанието продължи в 17.00 ч., под председателството на Chrysoula Paliadeli 
(заместник-председател). 

16. Петиция № 353/2011, представена от Barbara Mazurkiewicz-Zaleska, с полско 
гражданство, придружена от 74 подписа, относно съкращаването на 
бюджета на европейските училища
и
Петиция № 478/2011 от асоциацията на родителите на учениците в 
европейското училище), включваща 1356 подписа, отнасящи се до 
последствията от намаляването на бюджета върху функционирането на 
системата на европейските училища
(в присъствието на Interparents и Асоциацията на родителите)

Оратори: председателят, Ana Gorey (представител на Interparents), Rachel 
Harvey-Kelly (представител на Съвета), Marco-Umberto Moricca (представител на 
Комисията), Peter Jahr, Gerald Häfner и Victor Boştinaru.

Решение: разглеждането на петициите е отворено Поискано беше становището 
на комисията по бюджетен контрол, комисията по бюджети комисията  по 
култура и образование и от Съвета на Европейския съюз

17. Петиция №725/2011, внесена от Bernhard Kempen, с германско гражданство, 
от името на шест предприятия, относно задължително членство в 
германски и австрийски търговско-промишлени камари

(в присъствието на вносителя на петицията)
Оратори:председателят, Bernhard Kempen (вносител на петиция), Kai
Boeddinghaus (юрист от името на вносителя на петиция), Konstantinos Dimitriadis
(представител на Комисията), Gerald Häfner, Jürgen Creutzmann и Victor
Boştinaru.
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Решение: разглеждането на петицията остава открито в очакване на 
допълнителна информация от Комисията. Беше поискано становище от 
комисията по юридически въпроси и комисията по комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика  

18. Петиция 1617/2009, внесена от Ivan Martin, с френско гражданство, от името 
на ADEVAC и „Stop Nuisances“, относно въздействието на планираното 
разширяване на кариерата за варовик „Chaumes de la Bergerie“ (La 
Couronne, Charente) върху две находища на подпочвени води

(в присъствието на вносителя на петицията)
Оратори: председателят, Ivan Martin (вносител на петиция, представи подробни 
коментари относно развитието на досието, както и документи, потвърждаващи 
думите му, оспорващи обявеното становище на Префектурата на Charente), 
Balazs Horvath (представляващ Комисията), Peter Jahr, Victor Boştinaru и Margrete 
Auken.
Решение: разглеждането на петицията остава открито в очакване на 
допълнителна информация от Комисията преди края на месец юли. Решението за 
евентуалното провеждане на изследване на място предстои да бъде взето от 
координаторите. 

* * *

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

Следните петиции, чието разглеждане ще бъде прекратено:
0267/2007, 1556/2008, 0302/2009, 0131/2010, 0264/2010, 0035/2011, 0073/2011, 
0263/2011, 0386/2011, 0483/2011, 0533/2011, 0548/2011, 0563/2011, 0572/2011, 
0578/2011, 0638/2011, 0681/2011, 0684/2011, 0708/2011, 0730/2011, 0735/2011, 
0739/2011, 0771/2011, 0805/2011, 0905/2011, 0925/2011, 0947/2011, 0968/2011, 
0971/2011, 0972/2011, 0980/2011, 0983/2011, 1003/2011, 1009/2011, 1011/2011, 
1023/2011, 1031/2011, 1035/2011, 1041/2011, 1046/2011, 1047/2011, 1051/2011, 
1071/2011,1073/2011, 1081/2011, 1085/2011, 1087/2011, 1088/2011, 1094/2011, 
1095/2011, 1110/2011, 1111/2011, 1114/2011, 1116/2011, 1119/2011, 1126/2011, 
1134/2011, 1136/2011, 1144/2011, 1145/2011, 1160/2011, 1167/2011, 1183/2011.

Следните петиции ще бъдат преместени в раздел „Б“ и ще останат отворени:
0256/2006, 0278/2008, 0521/2008, 0584/2008, 0339/2011, 0448/2011, 1026/2011, 
1086/2011, 1098/2011.

20. Дата и място на следващото заседание

четвъртък, 12 юли 2012 г., 9.00 - 12.30 ч. и 15.00 - 18.30 ч., Брюксел.
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*
* *

Заседанието беше закрито в 87.03 ч., под председателството на Chrysoula Paliadeli 
(заместник-председател).

* *
*

Приложения:

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