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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_OJ (2013)0220

ПРОТОКОЛ
Заседание от 20 февруари 2013 г. от 9.00 – 12.30 ч. и от 15.00 – 18.30 ч.

БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 20 февруари 2013 г., сряда, в 10.00 ч., под 
председателството на Erminia Mazzoni (председател).

* * *

1. Приемане на дневния ред и съобщения на председателя PETI_OJ(2013)217_1

Дневният ред беше приет във вида, отразен в настоящия протокол.
Приложението към докладната записка на председателя беше раздадено за коментари, 
свързани с повторното отваряне или приключване на някои петиции поради 
споменатите причини. Г-н Iturgaiz възрази срещу повторното отваряне на петиция 
1266/2009.

2. Одобрение на протокола на заседанието от:

Протоколите от заседанията от 6 ноември и 3 декември 2012 г. бяха одобрени.

3. Съобщения на председателя относно решенията на координаторите

а. Посещение за установяване на фактите в Мадрид – „Ley de Costas“

Координаторите са решили да поискат от работната група по въпросите на „Ley de 
Costas“ да предложи дати за посещението, да посочи конкретни цели и да предложи 
членовете на делегацията.

б. Други посещения: Гърция и Полша

На координаторите се припомня, че трябва да разгледат въпроса за членството в тези 
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делегации, които временно са планирани за края на май.

в. Европейска гражданска инициатива: актуална информация

Европейската гражданска инициатива по-долу вече явно е събрала необходимите 
1 000 000 подписа и тече процедура по тяхната проверка.

Заглавието на инициативата е „Водата и канализацията са право на човека! Водата е 
обществено благо, а не стока!“ Инициативата е спонсорирана от следната организация:
Европейска федерация на съюзите на обществените служби (EPSU).

Членовете на ЕП ще бъдат информирани, веднага щом се получи официално 
съобщение по въпроса.

г. Съобщенията на комисията PETI в контекста на информационната и 
комуникационна политика на ЕП

Координаторите се запознаха с документацията във връзка с комуникационната 
стратегия на комисията.

В рамките на Парламента общата информационна и комуникационна стратегия на 
институцията се оглавява от ГД за комуникация. Парламентарните комисии имат 
допълваща роля в тази задача, като всяка комисия допринася по свой начин според 
своите специфични компетенции, а също и посредством осъществяване на връзка с 
редакторския отдел на ГД за вътрешни политики и ГД за външни политики. Служители 
на ГД за комуникация присъстват на всяко заседание на комисията и са в постоянна 
връзка със секретариата на комисията.

д. Съобщения:

 Искания с неясен статут: Секретариатът не е бил в състояние да представи 
списък с неясни искания, внесени от гражданите на ЕС през последните два 
месеца, поради промени в персонала и конкуриращи се приоритетни задачи; 
обичайната дейност ще се възстанови възможно най-скоро.

 Преглед на дълго отворени за разглеждане петиции: Секретариатът 
предприема преглед на статуса на отворени петиции, които са в застой или 
неактивни за дълги периоди, по-конкретно на тези, получени преди 
настоящия мандат.

 Петиция 0901/2008 ще бъде обсъдена на следващо заседание.

е. Основни точки за идущите заседания на комисията:

 20 март: първа размяна на мнения относно годишния доклад за 2012 г., 
становище относно ОВОС, проект относно стандарта FFV в Галисия, 
петиции относно Нотр-дам де Ланд, петиции срещу вивисекцията, относно 
испанските ипотеки (отложени от предишни заседания), петиции относно 
увреждания и относно пенсиите в Унгария.

 27 май: професор Сералини е откликнал на поканата на комисията по темата 
на продоволствената сигурност, като е посочил, че ще е на разположение за 
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заседанието през май. Също през май комисията ще трябва да насрочи 
представянето на Годишния доклад на омбудсмана, за който през март 
трябва да се назначи докладчик.

4. Доклад относно проучвателната мисия в Италия (29–31 октомври 2012 г.)

Оратори: председателят, Judith Merkies, Margrete Auken

Членовете на делегацията поздравиха секретариата за организацията и успеха на
посещението за установяване на фактите, което помогна на гражданите да се намери 
решение за важния въпрос относно управлението на отпадъците и замърсяването.

Докладът беше приет единодушно с 27 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“.
AM 1, 4, 5 (първа част), 6, 7, одобрени; AM 2, 3, 5 втора част, 7 отхвърлени.

5. Доклад относно проучвателната мисия в Галисия, Испания (11–13 февруари 
2012 г.)
– предварителен устен доклад 

Оратори: председателят, Philippe Boulland, Tatjana Ždanoka, Antolín Sánchez Presedo, 
Ana Miranda, Francisco José Millán Mon, Willy Meyer, Angelika Werthmann, Carlos José 
Iturgaiz Angulo

Членовете на делегацията поздравиха секретариата за организацията и успеха на
посещението за установяване на фактите, което подобри диалога между гражданите и 
местните органи.

От 10.40 до 11.10 ч. Carlos Iturgaiz, заместник-председател, поема 
председателството

6. Становище относно прегледа на Оценката на въздействието върху околната 
среда

(Изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои 
публични и частни проекти върху околната среда) (ENVI) (COM(2012)0628
окончателен (26.10.2012)- 2012/0297(COD)
Докладчик: CHOUNTIS (GUE)

Оратори: председателят, Carlos José Iturgaiz Angulo, Nikolaos Chountis, Stephanos 
Ampatzis (Европейска комисия), Margrete Auken, Victor Boştinaru, Peter Jahr

Членовете на ЕП, като взеха предвид колко важна е Директива 2011/92/ЕС, изразиха 
своята загриженост поради новите изключения.

А. Петиции за обсъждане в  комисия въз основа на писмените отговори на 
Комисията или други получени документи

7. Петиция 0134/2012, внесена от Anaïs Berthier и Natacha Cingotti, с френско 
гражданство, от името на ClientEarth и Friends of the Earth Europe, подкрепена от 14 
подписа, относно достъпа до документи на ЕС и до информация за околната среда
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(в присъствието на вносителя на петицията)

Оратори: председателят, Anais Berthier (вносител на петицията), Jean François 
Brakeland (Европейска комисия), Margrete Auken, Michael Cashman, Gerald Hafner

Членове изразиха протест поради липсата на прозрачност на метода за достъп до
документите на ЕС и информацията за околната среда. 

Решение: разглеждането на петицията ще остане отворено в очакване на допълнителна 
информация от Комисията, до комисията LIBE ще бъде изпратено писмо за сведение.

8. Петиция 0357/2012, внесена от Yann Flory, с френско гражданство, от името на 
Nappe phréatique en danger - Destocamine, относно опасността за запасите от подземни 
води във Wittelsheim (Горен Рейн)
(в присъствието на вносителя на петицията)

Оратори: председателят, Yan André и Stephan Chamik (вносители на петицията), 
Michèle Striffler, Balazc Horvath (Европейска комисия), Sandrine Bélier, Philippe Boulland

Членовете на ЕП изразиха сериозна загриженост относно спешността на положението и 
за здравето на гражданите.

Решение: разглеждането на петицията ще остане отворено в очакване на допълнителна 
информация от Комисията, ще бъде изпратено писмо до френските органи с искане за 
разяснения и за график на дейностите по размонтиране.

Заседанието се преустанови в 12.29 ч. под председателството на Erminia Mazzoni 
(председател).

* * *

Заседанието беше възобновено в 15.05 ч. под председателството на Carlos Iturgaiz 
(заместник-председател).

* * *

9. Петиция 0943/2012, внесена от Jelena Antonova, с латвийско гражданство, 
относно дискриминация и предполагаемо нарушение на свободното движение на хора в 
Нидерландия 

Оратори: председателят, Jelena Antonova (вносител на петицията), Ruud Skala, 
адвокат (от името на вносителя на петицията), Caroline Loup (Европейска комисия), 
Angelika Werthmann, Tatjana Zdanoka, Margrete Auken, Peter Jahr, Victor Boştinaru

Членове на ЕП изразиха недоволство поради липсата на проследяване от страна на 
Комисията.
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Решение: разглеждането на петицията ще остане отворено в очакване на допълнителна 
информация от Комисията, ще бъде изпратено писмо до нидерландските органи.

10. Петиция 0965/2011, внесена от Tammy Nørgård, с американско гражданство, 
относно твърдение за нарушение на правата на човека от страна на датските органи
(в присъствието на вносителя на петицията)

Оратори: председателят, Tammy Noergaard (вносител на петицията), Marek Stavinoha 
и Sara Chrzanowska (Европейска комисия), Angelika Werthmann, Margrete Auken, 
Krisztina Morvai, Victor Boştinaru

Решение: разглеждането на петицията остава открито в очакване на допълнителна информация 
от Комисията. Ще бъде отправен въпрос с искане за устен отговор до Европейската комисия, а 
до датските органи ще бъде изпратено писмо. Да се изпрати за сведение до комисиите LIBE и 
FEMM. Членовете на ЕП поискаха също така да се организира работен ден в Копенхаген 
съвместно с датските органи.

11. Петиция 0954/2012, внесена от Vincenzo Antonuccio, с италианско гражданство, 
относно предполагаемо отнасяне в нарушение на правата на човека от страна на 
датските органи
(в присъствието на вносителя на петицията)

Оратори: председателят, Kenneth Knudsen (от името на вносителя на петицията), 
Patrizia De Luca (Европейска комисия), Angelika Werthmann

Решение: разглеждането на петицията остава открито в очакване на допълнителна информация 
от Комисията. Ще бъде отправен въпрос с искане за устен отговор до Европейската комисия, а 
до датските органи ще бъде изпратено писмо. Да се изпрати за сведение до комисиите LIBE и 
FEMM. Членовете на ЕП поискаха също така да се организира работен ден в Копенхаген 
съвместно с датските органи.

12. Петиция 0963/2012, внесена от Marie Kathleen Denise Arce-Aspelin, с филипинско 
гражданство, относно нейното неустойчиво положение в Дания

Оратори: председателят, Caroline Loup (Европейска комисия), Margrete Auken, Angelika 
Werthmann, Victor Boştinaru, Peter Jahr

Решение: разглеждането на петицията остава открито в очакване на допълнителна информация 
от Комисията. Ще бъде отправен въпрос с искане за устен отговор до Европейската комисия, а 
до датските органи ще бъде изпратено писмо. Да се изпрати за сведение до комисиите LIBE и 
FEMM. Членовете на ЕП поискаха също така да се организира работен ден в Копенхаген 
съвместно с датските органи.

13. Петиция 0964/2012, внесена от Fabrizio Infante, с италианско гражданство, 
относно липса на контакт с дъщеря му, която живее в Дания

Оратори: председателят, Kenneth Knudsen (от името на вносителя на петицията), 
Patrizia De Luca (Европейска комисия), Angelika Werthmann

Решение: разглеждането на петицията остава открито в очакване на допълнителна информация 
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от Комисията. Ще бъде отправен въпрос с искане за устен отговор до Европейската комисия, а 
до датските органи ще бъде изпратено писмо. Да се изпрати за сведение до комисиите LIBE и 
FEMM. Членовете на ЕП поискаха също така да се организира работен ден в Копенхаген 
съвместно с датските органи.

14. Петиция 0965/2012, внесена от Aleksandra Kawasnicka, с полско гражданство, 
относно предполагаема медицинска небрежност във връзка с лечението на нейната 
дъщеря и проблемите й с бащата на детето, който е с датско гражданство
Оратори: председателят, Patrizia De Luca (Европейска комисия)

Решение: разглеждането на петицията остава открито в очакване на допълнителна информация 
от Комисията. Ще бъде отправен въпрос с искане за устен отговор до Европейската комисия, а 
до датските органи ще бъде изпратено писмо. Да се изпрати за сведение до комисиите LIBE и 
FEMM. Членовете на ЕП поискаха също така да се организира работен ден в Копенхаген 
съвместно с датските органи.

Willy Meyer (заместник-председател) поема председателството в 16.50 ч.

15. Петиция 0966/2012, внесена от Kent Cooper, с американско гражданство, относно 
предполагаема дискриминация от страна на датските органи
(в присъствието на представител на вносителя на петицията)

Оратори: председателят, Tammy Noergaard (от името на вносителя на петицията), 
Caroline Loup (Европейска комисия)

Решение: разглеждането на петицията остава открито в очакване на допълнителна информация 
от Комисията. Ще бъде отправен въпрос с искане за устен отговор до Европейската комисия, а 
до датските органи ще бъде изпратено писмо. Да се изпрати за сведение до комисиите LIBE и 
FEMM. Членовете на ЕП поискаха също така да се организира работен ден в Копенхаген 
съвместно с датските органи.

16. Петиция 1078/2012, внесена от Marion Weilharter, с австрийско гражданство, 
относно спор за отвличане на детето ѝ и относно прилагането на Хагското 
споразумение в Дания
(в присъствието на вносителя на петицията)

Оратори: председателят, Marion Weilharter (вносител на петицията), Markus Zalewski 
(Европейска комисия), Angelika Werthmann, Heinz K. Becker, Krisztina Morvai, Philippe 
Bouilland, Margrete Auken, Peter Jahr, Victor Boştinaru

Решение: разглеждането на петицията остава открито в очакване на допълнителна информация 
от Комисията. Ще бъде отправен въпрос с искане за устен отговор до Европейската комисия, а 
до датските органи ще бъде изпратено писмо. Да се изпрати за сведение до комисиите LIBE и 
FEMM. Членовете на ЕП поискаха също така да се организира работен ден в Копенхаген 
съвместно с датските органи.

17. Петиция 0319/2010, внесена от Ian Lumley, с ирландско гражданство, от името на 
Национален тръст за Ирландия, относно предполагаеми нарушения на европейското 
законодателство във връзка със стартирането на ирландската програма за национални 
магистрали/пътища с две платна
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Оратори: председателят, Jean François Brakeland (Европейска комисия)

Решение: петицията остава отворена за разглеждане в очакване на допълнителна информация 
от Комисията.

18. Петиция 0492/2010, внесена от José Enrique Sanz Salvador, с испанско 
гражданство, от името на „Arca Ibérica“, относно пресушаване на влажна зона в 
Benicassim, Castellón
(в присъствието на вносителя на петицията)

Оратори: председателят, María Francisca Conde Montesinos (вносител на петицията), 
Ivan Cherma Cortés (представител на съвета на Benicassim), Daniel Fernández Gómez 
(Европейска комисия), Ana Miranda

Решение: петицията остава отворена за разглеждане в очакване на допълнителна информация 
от Комисията, след като вносителите на петицията предоставят допълнителна информация.

* * *

Б. Петиции, за които е предложено да бъдат приключени въз основа на писмения 
отговор на Комисията или на други получени документи

Разглеждането на следните петиции ще бъде приключено: 1297/2007, 0972/2008, 
1078/2009, 0636/2010, 1212/2010, 1570/2010, 0277/2011, 1097/2011, 1328/2011, 
0135/2012, 0318/2012/, 0381/2012, 0424/2012, 0451/2012, 0497/2012, 0525/2012, 
0730/2012, 0735/2012, 0765/2012, 0819/2012, 0833/2012

Следните петиции ще бъдат преместени от раздел „Б“ и ще останат отворени: 
0713/2005, 0382/2006, 0613/2012, 0939/2012, 1243/2012

o O o

19. Дата и място на следващото заседание

  20 март 2013 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч.

Приложения:

Списък на петициите, обявени за допустими на последното заседание (21-22 януари 
2013 г.).
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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, Chrysoula Paliadeli, Willy Meyer, Carlos José Iturgaiz Angulo, Elena Băsescu
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