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BG Единство в многообразието BG 

Европейски парламент 
2014 - 2019 

 

 

Комисия по петиции 
 

PETI_OJ(2018)284_1 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД 

Заседание 

Сряда, 21 ноември 2018 г., 9.00 – 12.30 ч. и 14.30 – 18.30 ч. 

Четвъртък, 22 ноември 2018 г., 9.00–12.30 ч. 

 

Брюксел 

Зала: ASP A1G-3 

 

 

от 9.00 ч. до 10.30 ч. (при закрити врати) 
 

1.  Заседание на координаторите   

* * * 

 

 

10.30 ч. 
 

2. Приемане на проекта на дневен ред  (1) OJ– PE 630.537 

 FdR 1169177 

 

 

_________________________ 
(1) Съгласно насоките на комисията за 2016 г. точките от раздел Б на проекта на дневен ред няма да 

бъдат обсъждани по време на настоящото заседание. Въпреки това всеки член на комисията по 

петиции (PETI) може да поиска преди края на заседанието определена точка от раздел Б да бъде оставена 

отворена за разглеждане; в този случай тя ще бъде включена автоматично в дневния ред на 

координаторите за вземане на решение относно по-нататъшното ѝ разглеждане по време на следващо 
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заседание на координаторите. 

 

 

3.  Одобряване на протоколите от заседанията: 

   3 септември 2018 г. 

   24 септември 2018 г. 

   8 – 9 октомври 2018 г. 

PV– PE 627.028 

FdR 1161873 

PV– PE 628.406 

FdR 1167851 

PV– PE 628.522 

FdR 1164609 

+ приложения 

 

4. Съобщения на председателя 

 

5. Разни въпроси 
 

 

*** Време за гласуване ***  (електронно гласуване) 
 

6.  Доклад относно разискванията в комисията по петиции през 

2017 г. (член 216, параграф 7 от Правилника за дейността на 

Европейския парламент) 

(2018/2104(INI)) 

Докладчик: ВИКСТРЬОМ (ALDE) 

(краен срок за внасяне на измененията: 27.09.2018 г. в 15.00 ч./ 

пленарно заседание (очаква се потвърждение): декември 

2018 г.) 

приемане на проект на доклад 

    PR– PE 623.694 

    FdR 1155682 

 

    AM– PE 625.367 

    FdR 1158345 

 

7.  Доклад относно годишния доклад за дейностите на 

Европейския омбудсман през 2017 г.    

(2018/2105 (INI)) 

Докладчик: ЕВИ (EFDD) 

(краен срок за внасяне на измененията: 6.9.2018 г. / пленарно 

заседание (очаква се потвърждение): декември 2018 г.) 

приемане на проект на доклад 

    PR– PE 625.381 

    FdR 1158481 

 

    AM– PE 627.673 

    FdR 1162434 

 

 

8.  Становище относно предложението за изменение на Решение 

94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом от 9 март 1994 година относно 

правилата и общите условия за изпълнението на функциите на 

омбудсмана 

(2018/2080 (INL))        (за комисията AFCO) 

Докладчик: АУКЕН (VERTS/ALE) 

(краен срок за внасяне на измененията:  11.10.2018 г., 15.00 ч.) 

– приемане на проекта на становище 

    PA– PE 623.941 

    FdR 1157535 

 

    AM– PE 629.420 

    FdR 1166817 

 

9.  Становище относно прилагане на разпоредбите на Договора 

относно гражданството на ЕС 

(2018/2111(INI)) 

    PA– PE 623.689 

    FdR 1155666 
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Докладчик: МАРИАС (ECR) 

(краен срок за внасяне на измененията:  12.10.2018 г.) 

– приемане на проекта на становище 

    AM– PE 628.438 

    FdR 1164151 

 

 

10.  Констативно посещение във Фамагуста, Кипър 

(7 – 8 май 2018 г.) 

(краен срок за внасяне на изменения към препоръките:  

28.9.2018 г., 15.00 ч.) 

– приемане на проекта на доклад относно констативното 

посещение 

   CR– PE 622.200 

   FdR 1153794 
 

    AM– PE 628.439 

    FdR 1164152 

 

 

11.  Въпрос с искане за устен отговор до Съвета и Комисията, от 

името на комисията PETI и комисията ENVI, относно 

случаите на нарушения на мрежата „Натура 2000“ въз 

основа на получените петиции 

– разглеждане и приемане на проект на въпрос с искане за 

устен отговор 

    OQ– 

 

  

 

*** Край на гласуването *** 
 

 

 

В присъствието на Европейската комисия 
 

А. Петиции за обсъждане в комисията по петиции въз основа на писмен отговор 

от Комисията или други получени документи 
 

Увреждания 

 

12.  Петиция № 0356/2018, внесена от Иван Янев, с българско 

гражданство, относно проблемите, с които се сблъскват 

лицата с увреждания в България 

(в присъствието на вносителя на петицията) 

   sir0356-18 

 

 

 

Околна среда 

 

13.  Петиция № 0805/2017, внесена от Радослав Шлусарчик, с 

полско гражданство, от името на седем полски НПО, относно 

несъответствие на полското законодателство за управление на 

горите с правото на ЕС в областта на околната среда 

(в присъствието на вносителя на петицията) 

и 

Петиция № 0812/2017, внесена от Патрисио Ошлиес Серано, с 

испанско гражданство, относно Беловежката гора в Полша 

   CM– PE 622,040 

   FdR 1154364 

   (31.10.2018 г.) 

 

   CM– PE 622,333 

   FdR 1154921 

   (31.10.2018 г.) 
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Становище 
 

14.  Становище относно предложението за Директива на 

Европейския парламент и на Съвета за преустановяване на 

сезонните промени на часовото време и за отмяна на 

Директива 2000/84/ЕО, COM(2018)639 

(2018/0332(COD)) (за комисията TRAN) 

Докладчик: ВИКСТРЬОМ (ALDE) 

(краен срок за внасяне на измененията: 14.12.2018 г. / 

гласуване: 20.02.2019 г.) 

– разглеждане на проекта на становище 

    PA– PE 629.635 

    FdR  

 

* * * 

14.30 ч. 
 

15.  Съобщения на председателя относно решенията, взети от 

координаторите 

  

 

16.  Съвместно с комисията CONT и комисията JURI: 

Размяна на мнения с Европейския омбудсман относно 

нейната 

препоръка на Европейския омбудсман по съединени дела 

488/2018/KR и 514/018/KR относно назначаването на нов 

генерален секретар от Комисията.  

(петиция 224/2018) 

 

 

В рамките на Седмицата на правата на човека 
 

Миграция 

 

17.  Представяне на актуализацията на проучването 

„Подходящи за целта? Директивата за улесняване и 

криминализирането на хуманитарната помощ за 

незаконни мигранти”,   възложено от Тематичен отдел 

„В“ за комисията по петиции, 

от Лина Восилиюте, изследовател в програма „Права и 

сигурност“ (Център за европейски политически изследвания), 

и Дженифър Олсоп, научен сътрудник в екипа за лидерство в 

областта на миграцията, Международен център за развитие, 

Лондон (London International Development Centre) и 

Университет СОАС, Лондон (SOAS University of London) за 

Центъра за европейски политически изследвания 

                 Проучване 

 

 

18.  Петиция № 1247/2016, внесена от Паула Шмид Порас, с 

испанско гражданство, от името на неправителствената 

организация „Професионална спешна помощ“ (PROEM-AID), 

относно криминализирането на лица, които помагат на 

   CM– PE 609,434 

   FdR 1132211 

   (31.07.2017 г.) 
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мигранти с незаконен статут, и криминализирането на 

хуманитарната помощ, оказвана в морето 

(в присъствието на вносителя на петицията) 

 

 

19.  Петиция № 0420/2016, внесена от Детлеф Цьолнер, с 

германско гражданство, относно споразумението за 

бежанците между ЕС и Турция 

 

   CM– PE 600,974/REV 

   FdR 1154888 

   (30.5.2018 г.) 

 

20.  Петиция № 0620/2016, внесена от V.S., с чешко гражданство, 

относно достъпа до убежище и условията за приемане на 

мигранти и бежанци в Гърция 

и 

Петиция № 0225/2017, внесена от Елени Таку, с гръцко 

гражданство, от името на НПО „Солидарност“, относно 

предполагаемото унизително третиране на пристигащите 

бежанци и лицата, търсещи убежище, и финансирането от ЕС 

за Гърция 

(в присъствието на вносителя на петицията) 

   CM– PE 602,865 

   FdR 1122419 

   (31.3.2017 г.) 

   CM– PE 613,358 

   FdR 1138786 

   (31.10.2017 г.) 

 

21.  Петиция № 0075/2018, внесена от Георгиос Маврикос, с 

гръцко гражданство, от името на асоциацията „Световна 

федерация на профсъюзите“, относно затрудненото 

положение на работниците мигранти във Фоджа, Италия 

и 

Петиция № 0374/2018, внесена от Сотириос Зарианопулос, с 

гръцко гражданство, относно предприемане на незабавни 

мерки за защита на условията на живот и 

социалноосигурителните права на земеделски работници във 

Фоджа (Италия) 

(в присъствието на вносителя на петицията) 

   sir0075-18 

 

 

 

   sir0374-18 

 

 

 

 

Заетост – равни възможности и пол 

 

22.  Петиция № 0189/2018, внесена от S. B. P., с испанско 

гражданство, от името на Европейската платформа за защита 

на потребителите и околната среда, относно разликата в 

заплащането на жените и мъжете 

и 

Петиция № 0240/2018, внесена от Антонио Луис Васкес 

Делгадо, с испанско гражданство, относно мерките за 

насърчаване на равно заплащане за равен труд в ЕС 

(в присъствието на вносителя на петицията) 

   CM–PE 629,720 

   FdR 1167917 

   (31.10.2018 г.) 

 

   sir0240-18 
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23.  Петиция № 0328/2018, внесена от Анхелс Бош Кампресиос, с 

испанско гражданство, от името на Европейската полицейска 

конфедерация (EuroCOP), относно социалните права, правото 

на стачка и здравето и безопасността на полицейските 

служители 

(в присъствието на вносителя на петицията) 

   CM–PE 629,744 

   FdR 1167989 

   (31.10.2018 г.) 

 

 

24.  Петиция № 0419/2018, внесена от Мигел Висенте Нунес, с 

испанско гражданство, от името на Union Syndicale 

Luxembourg, подкрепена от 90 подписа, относно съмнения за 

дискриминация и незачитане на правата на работниците в 

центровете за дневни грижи за деца на европейските 

институции 

(вероятно в присъствието на вносителя) 

   CM–PE 628,352 

   FdR 1163672 

   (21.9.2018 г.) 

 

* *  
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Четвъртък, 22 ноември 2018 г., 
 

 

от 9.00 до 9.30 ч. 
 

СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ  

с комисията по конституционни въпроси 
 

(член 55 от Правилника за дейността) 
 

*** Време за гласуване ***  (електронно гласуване) 
 

25.  Общ доклад относно стратегическото проучване OI/2/2017 

на омбудсмана относно прозрачността на законодателните 

разисквания в рамките на подготвителните органи на 

Съвета на ЕС (CJ35/8/13633) (2018/2096 (INI)) 

(краен срок за внасяне на измененията: 8.10.2018 г. в 13.00 ч. 

/ гласуване: 21.11.2018 г.) 

Докладчици: Яна Том (ALDE), Йо Лайнен (S-D) 

Водеща: PETI, AFCO 
 

– приемане на проект на съвместен доклад 

   PR– PE623.956v03-00 

  

 AM– PE628.528v03-00 

 

 

*** Край на гласуването *** 

 

 

* * * 

 

 

 

9.30 ч. 
 

 

Права на потребителите 

 

26.  Петиция № 2563/2013, внесена от Хосе Лакайе Маркес, с 

испанско гражданство, от името на „Фундасион ЮБанк“ 

(Fundacion YouBank), подкрепена от 2000 подписа, относно 

утежняващи клаузи в ипотечните договори (clausula suelo de 

hipoteca) в Испания 

(в присъствието на вносителя на петицията) 

 

   CM– 

   PE 480,721/REV.II 

   FdR 1138405 

   (31.10.2017 г.) 

   Становище на 

комисията IMCO 

   Становище на 

комисията JURI 

   Становище на 

комисията ECON 

   RE 
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Околна среда 

 

27.  Петиция № 0323/2011, внесена от Алехандро Санчес, с 

испанско гражданство, от името на Fundacion Equo, относно 

предполагаемо нарушение на Директива 2008/50/ЕО от 21 май 

2008 г. относно качеството на атмосферния въздух и за по-

чист въздух за Европа от страна на общинските органи в 

Мадрид и Градския съвет на Мадрид, Испания 

(в присъствието на вносителя на петицията) 

   CM– 

   PE 475,824/REV.VIII 

   FdR 1157927 

   (29.6.2018 г.) 

 

28.  ОТЛАГА СЕ     

 

29.  Петиция 1226/2017, внесена от F.P., с италианско гражданство, 

от името на екологичната асоциация „Crocevia“, относно 

замърсяването на околната среда, причинено от бивш 

промишлен завод и пречиствателна станция за отпадъчни води 

(в присъствието на вносителя на петицията) 

   CM– PE 625,286 

   FdR 1158053 

   (29.6.2018 г.) 

 

 

 

Закрила на детето 

 

30.  Последващи действия след констативното посещение в 

Мадрид, Испания  

(22 – 23 май 2017 г.) 

(петиция № 1772/2012, внесена от Ана Песо Харо, с испанско 

гражданство, относно кражбата на новородено в болница в 

Испания и неуспеха на органите при разследването на случая, 

и 758/2013, внесена от Рут Ан Апълби, с британско 

гражданство, относно действията на испанската полиция в 

случай на предполагаемо отвличане на детето на 

вносителката) 

(в присъствието на вносителите на петициите) 

   CR–PE 608.138 

   FdR 1140098 

   CM– PE 519.616 

   FdR 1071858 

   CM– PE 536.072 

   FdR 1030805 

 

 

 

Безопасност на храните 

 

31.  Петиция № 0154/2018, внесена от Роберто Монкалво, с 

италианско гражданство, от името на националната 

конфедерация „Coldiretti“ и фондация „Campagna Amica“, 

подкрепена от 120 000 подписа, относно европейската 

нормативна уредба на етикетите, обозначаващи произхода на 

хранителните продукти 

(в присъствието на вносителя на петицията) 

   CM– PE 626,866 

   FdR 1160764 

   (13.08.2018 г.) 
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* * * 

 

Б. Петиции, чието разглеждане се предлага да бъде приключено въз основа на 

писмения отговор на Комисията или на други получени документи 

 

32.  Петиция № 0232/2010, внесена от Мануел де ла Кайе Алберо, с 

испанско гражданство, от името на Esquerra Unida de Elda, относно 

незаконно депо за твърди битови отпадъци в района на Канядас де 

Елда, Аликанте 

CM-PE 

450,796/REV.VI

II FdR 1160713 

LT Valencia 

 

33.  Петиция 0792/2010, внесена от Ула-Мая Хейконен, с финландско 

гражданство, относно замърсяване на езерото Пула с отпадъчни 

води от производство на торф 

CM-PE 

462,656/REV 

FdR 1160342 

 

34.  Петиция 0763/2012, внесена от Ян Хенрик Щолпман, с германско 

гражданство, относно регистрацията на автомобил втора употреба 

във Франция 

и 

CM-PE 

500,724/REV.III 

FdR 1163620 

 Петиция № 0266/2017, внесена от Р.Ф., с френско гражданство, 

относно пречките пред регистрацията във Франция на превозни 

средства, произведени извън ЕС и регистрирани в други държави 

членки 

 

 

35.  Петиция 1257/2012, внесена от Савас Микропулос, с гръцко 

гражданство, относно предполагаемо нарушение на правото на ЕС 

от Комисията и Европейската централна банка във връзка с Гърция 

CM-PE 

529,911/REV.II 

FdR 1160343 

 

36.  Петиция № 1192/2013, внесена от Тереса Васайо Варела и Марк 

Бунярд, с испанско гражданство, относно голям инфраструктурен 

проект в Кадис, Испания 

CM-PE 

535,956/REV.II 

FdR 1160346 

 

37.  Петиция № 2706/2014, внесена от А.Т., с гръцко гражданство, 

относно проблеми, свързани с достъпността на инфраструктурата на 

остров Кефалония (Гърция) за лица с увреждания 

CM-PE 

580,657/REV 

FdR 1163628 

 

38.  Петиция 1064/2016, внесена от г-н J.B., с германско гражданство, 

относно карти за паркиране за хора с увреждания в Германия 

CM-PE 626,847 

FdR 1160724 

 

39.  Петиция № 1124/2017, внесена от Маркус Михаел Уец, с германско 

гражданство, относно оценяването от страна на регионалните 

органи на Баден-Вюртемберг на излагането на бензен на работното 

място 

CM-PE 626,851 

FdR 1160734 

 

40.  Петиция № 1138/2017, внесена от Аника Леписто, с финландско 

гражданство, относно приемането на европейско законодателство 

относно защитата на правата на жените 

CM-PE 626,852 

FdR 1160739 

Становище на 

комисията 

FEMM 



 

PE630.537v01-00 10/11 OJ\1169177BG.docx 

BG 

 

41.  Петиция № 1176/2017, внесена от D.Z., с германско гражданство, от 

името на „Fernfahrer Freunde“, подкрепена от 3 подписа, относно 

задължителната климатизация на превозните средства, пътуващи на 

дълги разстояния 

CM-PE 626,853 

FdR 1160740 

 

42.  Петиция № 1210/2017, внесена от Роланд Рюк, с германско 

гражданство, относно спирането на дълбоката геотермална 

електроцентрала, планирана върху южната част на Горен Рейн 

(възможно нарушение на Директива 2000/60/EО) 

CM-PE 626,855 

FdR 1160743 

 

43.  Петиция № 1235/2017, внесена от A.P., с германско гражданство, 

относно дискриминация въз основа на заболяване 

CM-PE 626,856 

FdR 1160744 

 

44.  Петиция № 0002/2018 от Исмаел Антонио Лопес Перес, с испанско 

гражданство, относно външната политика на ЕС относно Западна 

Сахара 

CM-PE 626,859 

FdR 1160752 

 

45.  Петиция № 0005/2018, внесена от Райнер Швопе, с германско 

гражданство, относно двойно място на пребиваване в ЕС и 

изискванията за второ жилище за граждани на ЕС в Гърция 

CM-PE 626,860 

FdR 1160753 

 

46.  Петиция № 0007/2018, внесена от Андре Каупър, с германско 

гражданство, относно планираното остаряване на електрически 

крушки и други битови продукти, продавани в ЕС 

CM-PE 626,861 

FdR 1160755 

 

47.  Петиция № 0022/2018, внесена от J. C., с нидерландско 

гражданство, относно предполагаема дискриминация на етнически 

малцинства от нидерландската полиция  

CM-PE 626,862 

FdR 1160756 

 

48.  Петиция № 0024/2018, внесена от V.D., с румънско гражданство, 

относно премахване на таксите за национални и европейски патенти 

CM-PE 627,959 

FdR 1163639 

 

49.  Петиция № 0028/2018, внесена от Георгиос Пападопулос, с гръцко 

гражданство, относно неприлагането на закона за борба с 

тютюнопушенето в Кардица, Гърция 

и 

CM-PE 627,960 

FdR 1163640 

 Петиция № 0093/2018, внесена от Андреас Бардакис, с гръцко 

гражданство, относно неадекватността на законодателството 

относно забраната за пушене в Гърция 

и 

 

 Петиция № 0120/2018, внесена от S. T., с гръцко гражданство, 

относно неприлагането на закона против пушенето в Гърция 

 

 

50.  Петиция № 0081/2018, внесена от Сами Хафсауи, с шведско 

гражданство, относно събиране на семейство 

CM-PE 626,864 

FdR 1160762 

 

51.  Петиция № 0125/2018, внесена от J.M.M.A., с испанско CM-PE 628,331 
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гражданство, относно държавните субсидии за испанската църква и 

премахването на всякакви споменавания на религиозни настроения 

от испанския наказателен кодекс 

FdR 1163650 

 

52.  Петиция № 0137/2018, внесена от Гаспаре Кеса, с италианско 

гражданство, относно правния статут на устните и писмените 

преводачи в Италия 

CM-PE 628,335 

FdR 1167404 

 

53.  Петиция № 0166/2018, внесена от J.F., с германско гражданство, 

относно предполагаемо нарушение на Хагската конвенция от страна 

на Румъния 

CM-PE 626,868 

FdR 1160766 

 

54.  Петиция № 0186/2018, внесена от Пиер Паоло Волпе, с италианско 

гражданство, подкрепена от три подписа, относно дискреционните 

правомощия на Комисията по отношение на прилагането на правото 

на ЕС от страна на държавите членки (членове 17 и 258 от ДФЕС) 

CM-PE 628,338 

FdR 1163657 

 

55.  Петиция № 0235/2018, внесена от Херберт Хайм, с германско 

гражданство, относно по-високите такси за роуминг на данни 

CM-PE 628,345 

FdR 1163665 

 

56.  Петиция № 0270/2018, внесена от Михаел Баух, с германско 

гражданство, относно преоборудването на дизелови автомобили 

CM-PE 628,346 

FdR 1163666 

 

57.  Петиция № 0284/2018, внесена от Паула Енрикес Лайос, с испанско 

гражданство, относно европейска младежка културна карта 

CM-PE 628,347 

FdR 1163667 

 

58.  Петиция № 0324/2018 от Волфганг Циерхут, с германско 

гражданство, относно неравно третиране по отношение на 

издаването на ски карти за възрастни хора в Австрия 

CM-PE 628,350 

FdR 1168739 

 

59.  Петиция № 0349/2018, внесена от K.H., с германско гражданство, от 

името на „Ideenschmiede Mainz“, относно прилагане на 

законодателство по отношение на използването на пластмаса 

CM-PE 628,351 

FdR 1163671 
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60. Дата и място на следващото заседание 

    27.11.2018 г., 9.00 – 12.30 ч. и 14.30 – 18.30 ч. (междупарламентарно заседание 

на комисии) 


