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Комисия по петиции

PETI_PV(2008)12-1_2

ПРОТОКОЛ
от заседанието на 1 декември 2008 г., 15.00-18.30 ч.

БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 1 декември 2008 г., понеделник, в 15.00 ч., под 
председателството на Marcin Libicki (председател).

1. Приемане на проекта на дневен ред (PE 416 307)

Председателят обяви, че Alexandra Dobolyi и Michael Cashman са изпратили 
извиненията си за това, че отсъстват, тъй като са ангажирани с друга дейност, свързана 
с работата на Парламента.  Той обяви също така присъствието на британския 
парламентарен омбудсман Ann Abrahams, който ще направи изявление и ще участва в 
обсъжданията, отнасящи се до последващите действия на доклада относно Equitable 
Life (точка 5).  По тази точка ще присъстват основните вносители на петиции Paul 
Braithwaite и Leslie Seymour, както и Rüdiger Krege, който е представил петиция 
208/2006 по подобен въпрос (точка 6).  Вносители на петиции ще присъстват и за точки 
4, 7, 8, 9, 10 и 18. Carlos Carnero González, докладчик по становището относно насоките 
за предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
прилагането на гражданската инициатива, в съответствие с разпоредбите на член 11, 
параграф 4 от Договора за ЕС (точка 18) ще отсъства по причини, свързани с работата 
на Парламента.  Докладчикът относно доклада на комисията по конституционни 
въпроси Sylvia-Yvonne Kaufmann обаче ще присъства и ще вземе думата. Що се отнася 
до точки "Б", точки 57, 58 и 62 ще бъдат обсъдени като точки "А" на следващо 
заседание. 

2. Съобщения на председателя

Председателят предложи да бъде приключено разглеждането на петиция 816/2005, 
внесена от Michael Sachanides, тъй като цялата кореспонденция с него е била върната от 
пощенската служба и не е съобщен нов адрес. Той предложи още петиция 0008/2007, 
внесена от Campbell McPherson, да остане приключена след ново проучване от 
секретариата на основата на допълнителна информация, предоставена от вносителя на 
петицията, който е поискал неговата петиция да бъде отворена отново за разглеждане.  
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След консултации с Комисията не бяха открити достатъчно основания да се приеме 
това искане. 

Председателят поиска отново да бъде отворена за разглеждане петиция 188/2006, 
внесена от Anna Krazucka (с полско гражданство), от името на "Izba Pracodawców 
Polskich" (Асоциация на полските работодатели), относно предполагаемо нарушение от 
страна на полските и германски органи на разпоредбите на ЕС за прилагане на схеми за 
социално осигуряване на заети лица и техните семейства, движещи се в рамките на 
Общността, за която вносител ще бъде Tomasz Major, председател на полската 
асоциация на работодателите. (Освено това Tomasz Major вече е представил подобна 
петиция от свое име, която е регистрирана под номер 1198/2008). Членовете на 
комисията изразиха своето съгласие.

3. Разни въпроси

Няма.

4.  Представяне на петиция № 1616/2008 относно режима на трудова заетост на 
полицаите във Франция

Вносителите на петицията представиха своята петиция и техният представител Karine
Bougard Cerfontaine направи кратко изявление. Разглеждането на петицията ще следва 
стандартния ред.

Оратори: председателят и сър Robert Atkins (процедурен въпрос).

5.  Последващи действия по отношение на кризата със застрахователното 
дружество "Equitable Life"

№ 611/2004, внесена от Arthur White, с британско гражданство, относно 
предполагаеми нарушения от страна на органите в  Обединеното кралство по 
отношение на случая със застрахователно дружество "Equitable Life"
и
№ 29/2005, внесена от Paul Braithwaite, от името на групата за действие на 
членовете на "Equitable", относно предположението, че правителството на 
Обединеното кралство не е поело отговорността за пълното изпълнение на 
директивите на ЕС относно животозастраховането и застраховането, различно от 
животозастраховане, по-специално във връзка с регламентирането на дейността 
на "Equitable Life"
(в присъствието на вносителя на петицията)
и 
№ 495/2005, внесена от Liam Noonan, с ирландско гражданство, относно грешки 
при продажбата на облигация на „Equitable Life” и несправедливо изплащане на 
обезщетения
и
№ 775/2005, внесена от Manfred Bischof, с германско гражданство, относно 
предполагаеми пропуски от страна на Британския орган за финансови услуги 
(FSA) при наблюдението на застрахователното дружество „Equitable Life“

Оратори: председателят, Ann Abraham (парламентарен и здравен омбудсман, 
Обединеното кралство), която посочи основните точки в меморандума, който е 



PV\757756BG.doc 3/10 PE416.594v01-00

BG

представила на комисията, Mairead McGuinness, Diana Wallis, сър Robert Atkins, Kathy 
Sinnott, Paul Braithwaite (вносител на петиция), Leslie Saymour (вносител на петиция) и 
Alan Beverly (представител на Комисията).
Решение:  Председателят ще изпрати писмо до председателя на Европейския 
парламент Hans-Gert Pöttering, с което ще го информира относно обсъждането и ще го 
помоли да изпрати писмо до министъра на финансите на Обединеното кралство, в 
което да обясни гледната точка на Европейския парламент и да повдигне въпроса за 
изплащане на обезщетение на жертвите.  Също така председателят ще изпрати писмо 
до Комисията по въпросите на публичната администрация на Парламента на 
Обединеното кралство.  Копие на това писмо ще бъде изпратено за сведение на Gerardo 
Galeote, председател на Съвета на председателите на комисии.

6.  № 508/2006, внесена от Rüdiger Krege, с германско гражданство, от името на 
Poly-Markt GmbH, относно предполагаеми нарушения на правото на EC от страна 
на британското застрахователно дружество „Clerical Medical Investment Group 
Limited“

Оратори: председателят, Rüdiger Krege (вносител на петиция), Christian Hindahl 
(вносител на петиция), Heinz Zündel (вносител на петиция), Alan Beverly 
(представител на Комисията) и Diana Walllis.
Решение: Петицията остава отворена за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията.  Председателят ще изпрати писмо до германските органи, в 
което ще изрази загрижеността на комисията.

7.  № 795/2007, внесена от Лъчезар Попов, с българско гражданство, от името на 
Светия Синод на Българската православна църква, относно предполагаеми 
нарушения на Европейската харта на правата на човека относно свободата на 
вероизповеданието, частната собственост, правото на справедлив съдебен процес и 
социалните права
Оратори: председателят, епископ Гервасий (представител на Светия синод на 
Българската православна църква), Aristotelis Gavriliadis (представител на Комисията), 
Kathy Sinnott, Margrete Auken и Victor Bostinaru.
Решение: Петицията остава отворена за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията.  Председателят ще отправи писмо до българските органи, в 
което ще изрази загрижеността на комисията, както и до отговарящия за тази област 
член на Комисията, в което ще поиска Комисията да проведе задълбочено проучване на 
въпроса и ще изрази неудовлетворението на комисията от отговора на Европейската 
комисия.

8.  № 1282/2007, внесена от Rémi Sallé, с френско гражданство, от името на „4CASP 
Association“, относно въздействието върху околната среда на проекта за мост през 
р. Лоара, източно от Орлеан, в  рамките на околовръстния път на Орлеан („le 
grand contournement“)
и
9.  № 37/2005, внесена от Laurence de la Martinière, с френско гражданство, от 
името на сдружението A.D.I.P.H.C.M., относно изграждането на основен 
автомагистрален обходен път около град Орлеан

Точка 8 и точка 9 бяха обсъдени заедно.
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Оратори: председателят, Rémi Sallé (вносител на петиция), Thierry Soler (член на 
"Conseil général du Loiret"), Jean-Marie Salomon (вносител на петиция), Jean-Louis 
Sénotier (вносител на петиция), Christian Masson (вносител на петиция), David 
Grimeaud (представител на Комисията), Maria Anne Isler Béguin и Margrete Auken.
Решение: Петицията остава отворена за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията.  Председателят потвърди мнението на комисията, изразено 
в препоръките на доклада за информационното посещение и противопоставянето на 
строежа на мост в Mardie.  Председателят ще отправи писмо до френския министър на 
околната среда.  Трябва да се отбележи, че "Schéma de cohérence territorial (SCoT)" също 
е изразила резервите си относно проекта.

10.  № 637/2008, внесена от Pawel Szczepanski, с полско гражданство, подкрепена от 
един подпис, относно безопасните спринцовки за еднократна употреба

Оратори: председателят, Pawel Szczepanski (вносител на петиция), Piotr Zurawski 
(вносител на петиция), Manfred Kohler (представител на Комисията), Victor Bostinaru 
и David Hammerstein Mintz.
Решение: Петицията остава отворена за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията.  Председателят ще предаде петицията на комисията по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните за сведение.

11.  Становище относно „Активен диалог с гражданите относно Европа“
Докладчик: Kathy SINNOTT (IND/DEM)
- първа размяна на мнения

Пълният текст ще бъде на разположение за по-обстойна дискусия на заседанието на 19-
20 януари 2009 г.

Оратори: председателят и Kathy Sinnott (докладчик).

12.  Становище относно предложението за регламент на Европейския парламент и 
на Съвета относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на 
Съвета и на Комисията
Докладчик:  David HAMMERSTEIN  MINTZ (Verts/ALE)
- разглеждане на проектостановището

Оратори: председателят, David Hammerstein Mintz (докладчик) и Marc Maes 
(представител на Комисията).
Срокът за внасяне на изменения беше определен за 15 декември 2008 г., 12 ч., а 
гласуването в комисия ще се проведе по време на заседанието на 19-20 януари 2008 г.

13.  Доклад относно въздействието на засиленото жилищно строителство в 
Испания върху правата на отделните европейски граждани                         
(2008/2248(INI))                                       
Докладчик: Margrete AUKEN (Verts/ALE)
- втора размяна на мнения

Оратори: председателят, Margrete Auken (докладчик), José Manuel Servert 
(представител на Комисията), Flor Castilla (представител на Комисията), Carlos José 
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Iturgaiz Angulo, Sir Robert Atkins и Juan Manuel Revuelta, генерален директор на 
Представителството на регион Валенсия в Брюксел.

Окончателният текст ще бъде на разположение за по-обстойна дискусия на заседанието 
на 19-20 януари 2009 г.

*
***

Заседанието беше закрито в 18.39 ч.
***
*

Вторник 2 декември 2008 г.

14.  Заседание на координаторите (9.00 - 10.00 ч.)

Заседанието беше открито в 10.02 ч. под председателството на Marcin Libicki 
(председател).

15. Съобщение на председателя относно решенията, взети от координаторите 

Председателят направи следните съобщения:
1.  Точки, по които са се провели консултации с комисията за становище:

 Комисия: 25-и годишен доклад на Комисията относно мониторинг на 
прилагането на правото на Общността. (COM(2008)777 final - 18-11-2008)

 Съобщение на Комисията относно прилагането на правото на Европейската 
общност в областта на околната среда (COM(2008)773/4)

Групата на Алианса на либералите и демократите за Европа (ALDE) беше определена 
да изготви тези становища.

2.  Петиции относно правата на човека и демокрацията в Беларус:
Петиция, подписана от десетки хиляди хора, беше предадена на председателя на 
Европейския парламент Hans-Gert Pöttering по време на специална среща с 
председателя на делегацията на Беларус и председателя на комисията по петиции. За да 
се предприемат последващи действия по този случай, беше взето решение да се 
направи опит да се организира съвместно заседание на комисията с делегацията на 
Европейския парламент в Беларус, евентуално по време на месечната сесия на 
Парламента в Страсбург, евентуално през февруари или март, на която ще бъдат 
поканени основните вносители на петиции, включително носителят на наградата 
"Сахаров".  
3.  Подновяване на експертно проучване относно имуществени права в Румъния, 
България и Западните Балкани: 
Предвид големия брой получени петиции и факта, че последният опит да бъде 
възложено външно проучване се провали, бяха направени малки промени в сроковете. 
Координаторите постигнаха съгласие относно преработеното предложение, така че 
процедурата най-после да може да бъде стартирана.
4.  Доклад Busuttil относно „European City Guide”:
Проблемът, който беше предмет на размяна на писма, ще бъде разгледан от 
Председателския съвет отново през следващата седмица (седмица 49). Координаторите 
взеха решение отново да се обърнат към председателя на Европейския парламент Hans-
Gert Pöttering по този въпрос.
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5.  Последващи действия на петициите относно софтуера с отворен код:
Координаторите стигнаха до заключението, че решението относно външно проучване 
относно предимствата и недостатъците на софтуера с отворен код за Парламента и 
неговите дейности са от изключителната компетентност на Бюрото.  Председателят ще 
се обърне към председателя на Европейския парламент Hans-Gert Pöttering, за да изрази 
мнението на комисията.
6.  Петиция 358/2006, внесена от Paul Roditilev: 
Вносителят на петицията, който продължава да не е доволен от резултатите на опитите 
на комисията да отвърне на неговата загриженост (беше взето решение да се приключи 
разглеждането на петицията на заседанието през май), се е свързал няколко пъти със 
секретариата.   Координаторите упълномощиха секретариата да изпрати писмо до 
вносителя на петицията, с което се потвърждава решението.

Оратори: 
Carlos José Iturgaiz Angulo, който посочи петиция 651/2008, внесена от Jose Miguel 
Gonzalez Cruz, с испанско гражданство, от името на "'Asociacion de Vecinos Huerta de 
la Salud", относно планираното преместване на 229 дървета от градината на Prado 
de San Sebastian (Севиля), с искане препоръката да бъде променена от "недопустима" 
на "допустима" и да се изиска информация от Комисията.   Председателят заяви, че 
се е срещнал с вносителите на петициите и споделя това мнение.  Членовете на 
комисията изразиха своето съгласие.

16.  Становище относно насоки за предложение за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета относно прилагането на гражданската инициатива, в 
съответствие с разпоредбите на член 11, параграф 4 от Договора за ЕС                        
Докладчик: Carlos CARNERO CONZÁLEZ (PSE)

Докладчикът по становището отсъстваше по причини, свързани с работата на 
Парламента, но Sylvia-Yvonne Kaufmann, докладчик за доклада на комисията по 
конституционни въпроси (AFCO), взе думата и представи накратко основните точки на 
нейния доклад.  Председателят обяви, че окончателният текст на становището ще бъде 
на разположение на заседанието на 19-20 януари 2009 г.

17.  № 1029/2007, внесена от Freddy Kerr, с ирландско гражданство, относно 
наводняване и други проблеми, свързани с близостта на фермата му до път N4 
(окръг Лонгфорд)

Оратори: председателят, Helmut Bloech (представител на Комисията), Kathy Sinnott 
и Manolis Mavrommatis.
Решение: Петицията остава отворена за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията.  

18.  № 1277/2007, внесена от Marcelino Abraira Piñeiro, с испанско гражданство, от 
името на Comunidad de Propietarios de la Colonia el Pisón, срещу изграждане на 
пречиствателна станция за отпадъчни води в непосредствена близост до жилищен 
комплекс в Gijón

Оратори: председателят и Helmut Bloech (представител на Комисията).
Решение: Разглеждането на петицията ще бъде приключено след отговора на 
Комисията.  
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19.  № 1301/2007, внесена от James McCarrick, с ирландско гражданство, от името 
на „Sligo Irish Farmers Association“ относно несправедливите цени на водата

Оратори: председателят, James McCarrick (вносител на петицията), Helmut Bloech 
(представител на Комисията), Kathy Sinnott и Marian Harkin.
Решение: Петицията остава отворена за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията.  Председателят ще отправи писмо до ирландските органи и 
ще повдигне въпроса пред ирландския министър на околната среда по време на 
предстоящото си посещение в Ирландия.

20.  № 823/2007, внесена от Santiago López Segovia, с испанско гражданство, 
относно финансиран от ЕС проект за изграждане на съоръжение за обезсоляване 
на морската вода в Torrevieja (Alicante)

Оратори: председателят и José María Ramos Florido (представител на Комисията).
Решение: Разглеждането на петицията ще бъде приключено след отговора на 
Комисията.  

21.  № 382/2007, внесена от Joseph Fsadni, с малтийско гражданство, относно 
изчислението на пенсията му в Малта

Оратори: председателят и William Floyd (представител на Комисията).
Решение: Петицията остава отворена за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията.  

22.  Петиции по точка „Б“
Разглеждането на петиции 626/2000, 1116/2001, 640/2002, 255/2003, 649/2003, 547/2004, 
26/2005, 391/2005, 1012/2005, 176/2006, 622/2006, 812/2006, 943/2006, 950/2006, 24/2007, 
218/2007, 318/2007, 351/2007, 456/2007, 494/2007, 536/2007, 581/2007, 590/2007, 
605/2007, 629/2007, 637/2007, 654/2007, 765/2007, 817/2007, 820/2007, 872/2007, 
926/2007, 959/2007, 1008/2007, 1221/2007, 1285/2007, 1302/2007, 1348/2007, 1349/2007, 
1355/2007, 1359/2007, 1365/2007, 1398/2007, 1413/2007, 1415/2007, 1432/2007, 
1433/2007, 1463/2007, 1467/2007, 1491/2007, 1505/2007, 14/2008, 23/2008, 30/2008, 
41/2008, 49/2008, 55/2008, 100/2008, 132/2008, 165/2008, 184/2008, 193/2008, 196/2008, 
199/2008, 217/2008, 221/2008, 223/2008, 226/2008, 266/2008, 354/2008, 360/2008, 
368/2008 и 417/2008 беше приключено въз основа на отговора на Комисията. 

23. Дата и място на следващото заседание 

Брюксел, 
понеделник, 19 януари 2009 г., в 15.00 ч. и 
вторник, 20 януари 2009 г., в 9.00 ч. 

Заседанието беше закрито в 10.45 ч.



PE416.594v01-00 8/10 PV\757756BG.doc

BG

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 (*)

Marcin Libicki (1,2), Kathy Sinnott (1,2), Carlos José Iturgaiz Angulo (1,2)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Robert Atkins(1,2), Simon Busuttil(1), Carlos José Iturgaiz Angulo(1,2), Mairead McGuinness(1), Manolis Mavrommatis(1,2),Marie 
Panayotopoulos-Cassiotou (1), Victor Boştinaru (1,2), Proinsias De Rossa (2), Marian Harkin(2), Diana Wallis(1), Margrete Auken(1), 
David Hammerstein (1), Glyn Ford(2), Marcin Libicki (1,2), Kathy Sinnott (1,2)

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ 
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

Margie Sudre(2), Tatjana Ždanoka(2)

178 (2)

183 (3)

Thomas Wise(1), Marie Anne Isler Béguin(1), Seán Ó Neachtain(1,2), Sylvia-Yvonne Kaufmann(2)

46 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

Irish Farmers' Association ( Gearoid O'Connor, Gerry Gallagher, Thomas Ryan, Billy Somerville, Michael Silke)
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PV\757756BG.doc 9/10 PE416.594v01-00

BG

predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Ann Abraham (U.K. Ombusdman) ,  Георги Стоянов Патаров (епископ Гервасий)

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

William Floyd, Anna Wlazlo, Rosana Restivo, Helmut Bloech, Hidalgo Alvarez, Francisco Jesus, Alan Beverly,  Karine Bougard 
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