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Комисия по петиции

PETI_PV(2008)11_06

ПРОТОКОЛ
от заседанието на 6 ноември 2008 г., 9,00-12,30 ч. и 15,00-18,25 ч.

БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 6 ноември 2008 г., четвъртък, в 9,00 ч., под 
председателството на Marcin Libicki (председател).

1. Заседание на координаторите (при закрити врата, 9,00-9,45 ч.)

Заседанието беше възобновено в 9,50 ч. под председателството на Marcin 
Libicki (председател). 

2. Съобщения на председателя относно решенията на координаторите

Председателят направи следните съобщения:

 Статус на комисията: за или против неутрализацията: като председател на 
Съвета на председателите на комисии Gerardo Galeote поиска да получи 
одобрение за писмо, което планира да изпрати на председателя на ЕП Pöttering и 
в което ще се  споменава въпросът за неутрализацията на парламентарните 
комисии, координаторите приеха да препоръчат комисията по петиции да стане 
денеутрализирана през следващия мандат и следва да запази настоящия си брой 
членове (40);  

 Решение относно становище за комисията по бюджетен контрол относно 
освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2007 
г. По темата за писмото, получено от председателя на комисията по бюджетен 
контрол Herbert Bösch, координаторите решиха, че комисията по петиции няма 
да предостави становище относно освобождаването от отговорност във връзка с 
изпълнението на бюджета на омбудсмана за 2007 г; 

 Неприключени петиции от предишния мандат: координаторите получиха за 
сведение списък с тези петиции и решават, че ще бъдат придвижени във 
възможно най-голяма степен р рамките на дневния ред на предстоящите 
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заседания на комисията, за предпочитане под точки "Б"; 
 Петиция относно Иракски Кюрдистан, представена на председателя на ЕП 

Pöttering: координаторите отбелязаха внасянето на петиция, носеща подписите 
на десетки (501 029) кюрди, относно Халабджа и последствията от атаката с 
химически оръжия срещу жителите на града, проведена от Садам Хюсеин. 
Вносителите на петицията потърсиха подкрепата на Европейския парламент за 
изграждането на специален мемориал и оказване на хуманитарна помощ на 
местното население, което все още е засегнато от последствията. 
Координаторите поискаха от секретариата да се свърже със секретариата на 
комисията по външни работи, за да проучи възможността за евентуални 
последващи действия;

 Петиция, внесена от г-н Leper (672/07), относно евентуално информационно 
посещение във Voralberg (Австрия): Координаторите решиха да не се провежда 
информационно посещение;

 Разни въпроси:     

- становище на комисията по икономически и парични въпроси 
(ECON) относно четири петиции: координаторите отбелязаха както 
стила, така и съдържанието на становището, получено от ECON, и 
дадоха инструкции на председателя да отговори на председателя на 
ECON г-жа Pervenche Berès, като й благодари от името на комисията и 
да намекне, че това беше полезен модел, който може да бъде използван 
от другите комисии, до които понякога са отнасяни за разглеждане 
петиции и от които не винаги са получавани становища; 

- писмо от члена на Европейската комисия Маргот Валстрьом: 
координаторите отбелязаха писмото, изпратено в отговор на писмо, 
адресирано от комисията по петиции до члена на Европейската комисия 
Гюнтер Ферхойген, и реши да го запази в досието;

- оборудвани с видеокамери зали, позволяващи излъчването на 
заседанията на комисията по петиции в интернет: координаторите 
изискаха от секретариата да отправи искане заседанията на комисията 
по петиции да се провеждат в зали, които са оборудвани с видеокамери 
и позволяват излъчването онлайн (секретариатът ще докладва по 
въпроса на следващото заседание на координаторите).  

3. Приемане на проекта на дневен ред (PE 380.890)

Проектът на дневния ред беше приет със следните промени:

 Точка 23 (петиция 382/2007) - беше отложена за следващото заседание;
 точка 19 (петиция 277/2006) ще бъде обсъдена преди точка 17 (1140/2007), за да 

бъде удобно за членовете и за представителите на Комисията. 

4. Одобрение на протоколите от заседанията от: протоколите от заседанията от 10-
11 септември 2008 г. и 6-7 октомври 2008 г. бяха одобрени.

5. Председателят обяви, че:

 Mairead McGuinness и Carlos José Iturgaiz Angulo са изпратили на комисията 
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извиненията си за това, че не могат да присъстват на заседанието; 
 Вносителите на петициите ще присъстват за следните точки от дневния ред: 

- точка 8: доклад относно информационното посещение в Марсилия и 
Fos-sur-Mer - 29 септември-1 октомври 2008 г.;

- точка 10: петиция 656/2006 относно предполагаеми нарушения на 
Директиви (ЕО) 85/337, 2003/35 и 96/61 във връзка с реализацията на 
частичния план за градско развитие Кабо Бланко-Бусанада (Канарските 
острови, Испания);

- точка 11: петиции 773/2006, 258/2006 и 824/2007 относно различни 
градоустройствени проекти в Мадрид; 

- точка 13: петиции 568/2007 и 936/2007 относно безопасността на 
петролните танкери (Гибралтарски проток); 

- точка 15: петиция 1282/2008 относно липсата на подходяща финансова 
регулация в Унгария (вносителят на петицията е подал жалба до 
омбудсмана относно начина, по който неговата петиция е разгледана в 
Европейския парламент, и получи покана от председателя да се изкаже 
пред комисията като форма на компенсация); 

- точка 17: петиции относно конфискацията на автомобили от гръцките 
органи (ще присъства и г-жа Garifallia Parara, представител на 
Министерството на финансите на Гърция);

- точка 18: петиция 459/07 относно професионалното обучение за 
испански рентгенови лаборанти. (петиция 570/2007 също ще бъде 
включена под тази точка)

- точка 25: петиция 282/2008 и 147/2008 относно софтуера с отворен код, 
за които вносителите на петициите и експерти ще се изкажат пред 
комисията.

 Резглеждането на следните петиции ще бъде приключено: 
- петиция 71/2007 въз основа на отговора на Комисията на писмото на 

председателя от 9 юни 2008 г.;
- петиция 0397/2008 въз основа на изчерпателен отговор, получен от 

директора на службата за преводи в Европейския парламент.

 Петиции 882/2005 и 1014/2007 отново ще бъдат отворени за разглеждане с 
оглед на нова информация, получена от вносителите на петициите.

6. Разни въпроси:

В резултат на предварителни дискусии на заседания на координаторите, 
комисията реши петиции 690/2007, 696/2007 и 698/2007 относно разрешение за 
строеж на туристически комплекс в Ramla l-Hamra (Гозо, Малта) да останат 
приключени, тъй като получената допълнителна информация не предоставя 
достатъчно основания за повторното им отваряне за разглеждане.    

Изказаха се: Simon Busuttil, David Hammerstein и председателят. 
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7. Разглеждане на измененията и гласуване на проектодоклада относно 
финансовото въздействие на заблуждаващата реклама от страна на уеб-
базирани справочници за малките и средни предприятия (Петиции 45/2006, 
1476/2006, 79/2003, 819/2003, 1010/2005, 52/2007, 306/2007, 444/2007, 562/2007 и 
други ) (2008/2126 (INI)) Докладчик:  Simon Busuttil (PPE-DE)

Изказаха се: Michael Cashman, Simon Busuttil (докладчик), Inés Ayala Sender и 
председателят. 
Решение: целият проектодоклад и изменената проекторезолюция бяха приети 
единодушно (19 подадени гласа).  

8. Разглеждане и одобрение на доклада относно информационното посещение във
Fos-sur-Mer (29 септември - 1 октомври 2008 г.) 

 Петиция № 74/2006, внесена от Djamila Saidi Rebbadj, с френско гражданство, 
относно проект на местната администрация на град Марсилия (Франция) за 
изграждане на завод за изгаряне на битови отпадъци във Fos sur Mer

 Петиция № 23/2007, внесена от Gerard Casanova, с френско гражданство, от 
името на „Port Saint Louis du Rhone Anti-incineration Collective“, подкрепена от 
52 подписа, срещу продължаващата експлоатация на инсталация за изгаряне на 
отпадъци

Изказаха се: Djamila Saidi Rebbadj и Gerard Casanova (вносители на петиции), 
Maître Chetrit (от името на местните органи във Fos-sur-Mer), Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marie-Claude Blin 
(представител на Европейската комисия), Marie-Hélène Descamps и 
председателят. 
Решение: проектодокладът беше одобрен; двете петиции ще останат отворени за 
разглеждане и Европейската комисия ще изиска допълнителна информация 
(Комисията правеше оценка на отговорите от френските органи на официалните 
уведомителни писма, изпратени до тях). 

9. Представяне на резултатите от информационното посещение в България (27-30 
октомври 2008 г.)

Изказаха се: David Hammerstein и председателят. 
Решение: на заседанието на комисията през януари ще бъде представен за 
разглеждане проектодоклад  

10. Петиция № 656/2006, внесена от José Antonio Reveron Gonzalez, с испанско 
гражданство, от името на Социалистическата група (PSOE) – Местен съвет 
Арона, Тенерифе, относно предполагаеми нарушения на Директиви (ЕО) 
85/337, 2003/35 и 96/61 във връзка с реализацията на частичния 
градоустройствен план Кабо Бланко-Бусанада (Канарските острови, Испания)

Изказаха се: Robert Atkins (процедурен въпрос), David Hammerstein, José Antonio 
Reveron Gonzalez (вносител на петиция), Maria del Pino de Leon Hernandez (от 
името на местните органи), Jose Maria Ramos Florido (представител на 
Комисията), Manolis Mavrommatis, Manuel Medina Ortega и председателят. 
Решение: проведе се гласуване и в резултат на това разглеждането на петицията 
беше приключено;
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11. Петиция № 773/2006, внесена от Elena Biurrun Sainz de Rozas, с испанско 
гражданство, подкрепена от 6 подписа, относно нарушенията на Директиви 
(ЕО) 79/409 и 92/43 от органите на местно управление на „Comunidad de 
Madrid”

Петиция № 258/2006, внесена от Luis Remacha Elvira, с испанско гражданство, 
от името на „Platforma de Vecinos contra el Nuevo Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU) de Galapagar“ (Мадрид), подкрепена с повече от 91 подписа, 
относно нередности, свързани с одобряването и осъществяването на PGOU

Петиция 824/2007, внесена от Margarita Gonzáles Gómez, с испанско 
гражданство, относно предполагаеми нарушения на законодателството на ЕО 
във връзка с градоустройствените проекти в Moralzarzal, Torrelodones, 
Rascafria, Las Rozas и Galapagar (Мадрид)

Изказаха се: Elena Biurrun Sainz de Rozas, Ricardo Roquera (вносители на 
петиции, които внесоха допълнителни документи), Carlos Galbeno Gonzales 
(кмет на Torrelodones), Livia Castillo Pascual (от името на Мargarita Gonzáles 
Gómez - вносител на петиция), Mariam Sanchez Guisandez (представител на 
Комисията), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Carlos Carnero González, 
David Hammerstein, Robert Atkins (процедурен въпрос) и председателят. 
Решение: петициите да останат отворени за разглеждане до получаване на 
допълнителна информация от Комисията.

12. Петиция № 217/2007, внесена от Javier Sanchis Marco, с испанско гражданство, 
относно липсата на мерки за опазване на околната среда в Masalaves 
(Валенсия)

Изказаха се: Amalia Gonzalez de Paz (представител на Комисията) и 
председателят.  
Решение: петицията остава отворена за разглеждане до получаване на 
допълнителна информация от Комисията.

13. Петиция 568/2007, внесена от Antonio Munoz Secilla, с испанско гражданство, 
относно предполагаемо нарушение на регламентите на Общността относно 
безопасността на двукорпусните петролни танкери

Петиция 936/2007, внесена от Antonio Munoz Secilla, с испанско гражданство, 
от името на "Verdemar-Ecologistas en Acción" (San Roque, Испания), относно 
вредното въздействие върху околната среда на петролните танкери в 
пристанището на Гибралтар и необходимостта от изменение на 
съществуващото законодателство на ЕС

Изказаха се: Angela Aguilera Cavijo (от името на вносителя на петицията), Daniel 
Warin (представител на Комисията), Luis de Grandes Pascual, David Hammerstein, 
Inés Ayala Sender, José Javier Pomés Ruiz и председателят. 
Решение: петициите остават отворени за разглеждане до получаване на 
допълнителна информация от Комисията; председателят ще отправи писмо до 
отговорните британски органи, за да ги информира относно решението в 
комисията по тази точка и ще изпрати информация относно петицията на 
транспортната комисия, която подготвя доклад по този въпрос. 
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14. Проектодоклад относно въздействието на засиленото жилищно строителство в 
Испания върху правата на отделните европейски граждани (2008/2248(INI), 
докладчик Margrete Auken (Verts/ALE) - първа размяна на мнения

Докладчикът направи встъпително изявление, като подчерта основните 
проблеми, които ще бъдат засегнати в доклада, и прие предложението на José 
Manuel García-Margallo y Marfil да покани представител на испанското 
правителство на някое от предстоящите заседания на комисията

Изказаха се: Margrete Auken (докладчик), José Manuel García-Margallo y Marfil, 
David Hammerstein и председателят. 
Решение: първа размяна на мнения относно проектодаклада беше насрочена за 
заседанието на комисията през декември.

Заседанието беше закрито в 12,30 ч. и възобновено в 15,05 ч. под 
председателството на Marcin Libicki (председател). 

15. Петиция № 1282/2008, внесена от István Richard Patyi, с унгарско гражданство, 
относно липсата на подходяща финансова регулация в Унгария

Изказаха се: István Richard Patyi (вносител на петиция), William Floyd 
(представител на Комисията), Alexandra Dobolyi, Michael Cashman, Simon 
Busuttil и председателят. 
Решение: петицията остава отворена за разглеждане в очакване на 
допълнителна информация от Комисията относно нови документи, които трябва 
да бъдат предоставени от вносителя на петицията.

16. Петиция № 1140/2007, внесена от Jose Manuel Ruiz Alvarez, с испанско 
гражданство, относно дискриминационния данъчен режим за испански 
граждани, които пребивават в други, различни от Испания, държави-членки 
на ЕС

Изказаха се: Manuel Altemir Mergelina (представител на Комисията) и 
председателят.
Решение: петицията остава отворена за разглеждане до получаване на 
допълнителна информация от Комисията; 

17. Петиция 277/2006 от Vitor Chatinho (португалец) относно предполагаемо 
неспазване от страна на португалските органи на принципите на ЕС относно 
свободата на движение

Изказаха се: Anne-Marie Bruhn (представител на Комисията) и Michael Cashman 
(който замести председателя). 
Решение: петицията остава отворена за разглеждане до получаване на 
допълнителна информация от Комисията; 

18. Петиция № 264/2007, внесена от Adam Grima, с малтийско гражданство, от 
името на B. Grima and Sons Ltd, относно нарушения на правото на ЕО в 
областта на обществените поръчки от малтийския орган по транспорта

Изказаха се: Maria Raffaella Assetta (представител на Комисията), Simon Busuttil 
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и Michael Cashman (който замести председателя). 
Решение: разглеждането на петицията се приключва въз основа на отговора на 
Европейската комисия; 

19. Петиция № 594/2002, внесена от Paraskevas Louloudakis, с гръцко и италианско 
гражданство, относно конфискацията на автомобилите му от гръцките органи

петиция 597/2002, внесена от Petros Papadopoulos, с гръцко гражданство, 
петиция 83/2003, внесена от Nikolaos Adamopoulos, с гръцко гражданство, 
петиция 1233/2003, внесена от  Ioannis Lambros, с гръцко гражданство, 
петиция 1257/2003, внесена от Mario Vogna, с италианско гражданство, 
петиция 54/2004, внесена от Christos Rinis, с гръцко гражданство, петиция 
49/2005, внесена от Anna Zecchino, с италианско гражданство, петиция 57/2005, 
внесена от Anastasios Theodoridis, с гръцко гражданство, петиция 60/2005, 
внесена от Konstantinos Iatrou, с гръцко гражданство, петиция 61/2005, внесена 
от Carola Lemke-Leontoglou, с германско гражданство, петиция 64/2005, 
внесена от Christina Tsichlaki, с гръцко гражданство, петиция 71/2005, внесена 
от Christos Rinis, с гръцко гражданство,  петиция 94/2005, внесена от 
Paraskevas Louloudakis, с италианско гражданство, петиция 171/2005, внесена 
от Viviana Dolcetti, с италианско гражданство, петиция 242/2005, внесена от 
Regina Vecchi, с италианско гражданство, петиция 397/2005, внесена от 
Georgios Kourmouzas, с гръцко гражданство, петиция 547/2005, внесена от 
Keith Salter, с британско гражданство, петиция 629/2005, внесена от Klaus 
Schirmer, с германско гражданство, петиция 661/2005, внесена от Christos 
Krikonas, с гръцко гражданство,  петиция 816/2005, внесена от Michael 
Sachanidis, с австрийско гражданство, петиция 817/2005, внесена от Norbert 
Alexander Wich, с австрийско гражданство, петиция 60/2006, внесена от Petros 
Papadopoulos, с гръцко гражданство,  петиция 596/2006, внесена от Odysseas 
Poimenidis, с гръцко гражданство, петиция 650/2006, внесена от J.V.,  с гръцко 
гражданство, петиция 722/2006, внесена от Anja Neumann, с германско 
гражданство, петиция 383/2007, внесена от G. M., с британско гражданство, 
петиция 521/2007, внесена от Paolo Melissano, с италианско гражданство, 
петиция 931/2008, внесена от Apostolos Zervas, с гръцко гражданство, по 
същата тема.

Изказаха се: Paraskevas Louloudakis, Petros Papadopoulos, Apostolos Zervas, 
Christos Rinis, Silvana Mininno, Konstantinos Poimenidis (вносители на петиции), 
Garifallia Parara, представител на Министерството на финансите на Гърция, 
Iakovos Iakovidis (постоянно представителство на Гърция в ЕС), David Friggieri 
(представител на Комисията), Inés Ayala Sender, Rainer Wieland, Simon Busuttil и 
Michael Cashman (който замести председателя). 
Решение: петицията да се остави отворена за разглеждане, председателят ще 
отправи писмо до съответните гръцки органи, евентуално с оглед на 
възможността да се предостави плащане ex gratia на вносителите на петициите, 
които в миналото са били жертва на тази практика.
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20. Петиция № 459/2007, внесена от Jesus Luis Morillo Fernandez, с испанско 
гражданство, относно недостатъците на професионалното обучение за 
испански рентгенови лаборанти

Петиция N° 570/2007, внесена от Jesus Luis Morillo Fernandez, с испанско 
гражданство, относно предполагаемо нарушаване на правото на свободно 
движение на испански работници

Изказаха се: Jesus Luis Morillo Fernandez (вносител на петициите), Aristide 
Lavrentzos, (представител на Комисията), Francisco Javier Montero Gaspar 
(вносител на петиция) и председателят. 
Решение: петицията остава отворена за разглеждане; председателят ще отправи 
писмо до португалските органи.

21. Петиция № 282/2008, внесена от Graham Taylor, с британско гражданство, от 
името на OpenForumEurope, относно последиците от синхронизиране на 
информационните и комуникационни технологии за демокрацията на 
участието и за конкуренцията

Петиция 147/2008, внесена от Klaus-Jürgen Sauer, с германско гражданство, 
относно изискването към него от държавата да закупи продукти на Microsoft  

Изказаха се: Graham Taylor (вносител на петиция), Pascal Paridans (ръководител 
на отдел, Дирекция за информационни технологии - Генерална дирекция за 
иновации и техническо обслужване, Европейски парламент), Christos Ellinides 
(представител на Комисията), Rishab Aiyer Ghosh (вносител на петиция), Hugo 
Lueders (представител на Асоциацията за индустриални компютърни 
технологии), Peter Stricks (вносител на петиция), Inés Ayala Sender, David 
Hammerstein, Eva Lichtenberger, Glyn Ford и председателят (който приветства 
плановете на службите на Европейския парламент да продължат в посока 
използването на софтуер с отворен код). 
Решение: петицията остава отворена за разглеждане; да се изпрати на 
координаторите за решение относно последващите действия.

22. Петиция 67/2006, внесена от L. Galitsky, подкрепена от 4 подписа, относно 
нарушаването на правата на човека в Естония

Изказаха се: Pawel Busiakiewicz (представител на Комисията), Tatjana Ždanoka, 
Christopher Beazley, David Hammerstein, Glyn Ford и председателят.
Решение: разглеждането на петицията се приключва въз основа на отговора на 
Европейската комисия; да се изпрати за сведение на комисията по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи.



PV\753562BG.doc 9/15 PE415.334v01-00

BG

23. Последващи действия относно петиции, свързани в правата на малцинствата в 
Латвия 

Петиция № 757/2004, внесена от Hans-Jürgen Hahn, с германско гражданство, 
относно защитата на езиците на етническите малцинства в новите държави-
членки на ЕС,

петиции 928/2004, 1000/2004, 21/2005, 214/2005, 810/2005, 975/2005, 104/2007, 
105/2007, 121/2007 по същата тема

Изказаха се: Aristotelis Gavriliadis (представител на Комисията), Tatjana Ždanoka, 
Guntars Krasts, Glyn Ford (процедурен въпрос), Christopher Beazley, Glyn Ford и 
председателят.
Решение: информация представиха латвийското постоянно представителство и 
латвийското бюро по правата на човека. Петицията остава отворена за  
разглеждане в очакване на нов преглед от координаторите; 

24. Петиция № 239/2007, внесена от Y.K., с гръцко гражданство, относно начина, 
по който гръцките органи тълкуват Директива 2004/38/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета относно правото на граждани на Съюза и на членове на 
техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на 
държавите-членки

Изказаха се: David Friggieri (представител на Комисията) и председателят. 
Решение: петицията да се остави отворена за разглеждане до получаване на 
допълнителна информация от Комисията; 

25. Петиция № 877/2007, внесена от г-н Anthony Harmattan, от името на „Asociación 
Inmigrantes Sub-saharianos de Navarra en España“, относно нетранспонирането 
от страна на Испания на Директива (ЕО) 2003/109

Изказаха се: Deborah Weinberg (представител на Комисията) и председателят. 
Решение: петицията остава отворена за разглеждане до получаване на 
допълнителна информация от Комисията (на Испания е изпратено официално 
уведомително писмо в рамките на процедурата, основаваща се на член 228 от 
Договора за ЕО;

26. Петиция № 88/2006, внесена от Claus Dieter Most (германец), във връзка с 
проблеми относно заплащането на разноски, възникнали при професионално 
обучение

Изказаха се: William Floyd (представител на Комисията) и председателят.
Решение: разглеждането на петицията се приключва въз основа на отговора на 
Европейската комисия.

27. Петиции по точка „Б“

 Разглеждането на петиции 1010/2002, 204/1999, 149/2003, 433/2003, 600/2003, 
169/2004, 416/2004, 595/2004, 48/2005, 947/2005, 743/2006, 996/2006, 376(2007, 
462/2007, 514/2007, 567/2007, 628/2007907/2007, 931/2007, 1089/2007, 1109/2007, 
1142/2007, 1154/2007 и 1366/2007 беше прекратено въз основа на отговора на 
Комисията. 

 Петиция 267/2007 беше преместена от точка Б в точка А по искане на David 
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Hammerstein и ще бъде обсъдена по време на едно от предстоящите заседания на 
комисията. 

28. Дата и място на следващото заседание 

 понеделник, 1 декември 2008 г., от 15,00 до 18,30 ч. и вторник, 2 декември 2008 
г., от 9,00 до 10,45 ч. в Брюксел.

Заседанието беше закрито в 18,25 ч.
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(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/ 
Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman
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