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ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

20 януари 2020 г., понеделник, 15.00 – 18.30 ч.
21 януари 2020 г., вторник, 9.00 – 12.30 ч. и 14.30 – 18.30 ч.

Брюксел

Зала   ASP A3G-3

в 15.00 ч.

1. Приемане на проект на дневен ред (1) OJ– PE 646.807
FdR 1196475

2. Одобряване на протоколите от заседанието от:
   11 – 12 ноември 2019 г.
   2 – 3 декември 2019 г.

PV– PE 643,238 
FdR 1196519
PV– PE 644,850 
FdR 1194172
+ приложения

3. Съобщения на председателя

_________________________
( ) Съгласно насоките на комисията от 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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В присъствието на представители на Европейската комисия

A. Петиции за обсъждане в комисия на основание на писмен отговор на 
Комисията или на други получени документи

Конкуренция

4. Петиция № 984/2018, внесена от C. T., с гръцко гражданство, 
относно процедурата за продажба на лигнитни централи на 
DEH SA (гръцката електрическа компания) в Мелити и 
Мегалополи

   CM– PE 638.549 
   FdR 1182947
   (15.04.2019)

Околна среда

5. Петиция № 0620/2018, внесена от Т.К., с гръцко гражданство, 
подкрепена от 43 подписа, относно опазването на околната 
среда в миннодобивния район Халкидики, Гърция
(в присъствието на вносителя на петицията)

Петиция № 0917/2013, внесена от Сотириос Адамопулос, с 
гръцко гражданство, относно добива на злато в Скурис 
(Халкидики) и полученото вследствие на това замърсяване на 
околната среда
(в присъствието на вносителя на петицията)

Петиция № 0001/2016, внесена от Исмаел Антонио Лопес 
Перес, с испанско гражданство, от името на екологична 
асоциация „Petón Do Lobo“, относно обезлесяване, причинено 
от мината Скурис в Халкидики, Гърция

   CM– PE 636,172 
   FdR 1177934
   (22.02.2019)

   CM– PE 532,572 
   FdR 1028737
   (31.03.2014)
   LT EL  (3.04.2017)

   CM– PE 587,774 
   FdR 1103255
   (31.08.2016)

Енергетика

6. Петиция № 0668/2018, внесена от P. T., с българско 
гражданство, относно предполагаемото нарушение на 
Регламент № 1698/2005/ЕО и Директива 2009/28/ЕО от страна 
на Република България

   CM–PE 637,447 
   FdR 1181340
   (29.03.2019)

7. Петиция № 0838/2018, внесена от Клаус Замер, с германско 
гражданство, относно оборудването на електрически превозни 
средства за приемане на електроенергия от мрежата
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 638,811 
   FdR 1185177
   (24.06.2019)
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Транспорт – Данъчно облагане

8. Петиция № 0854/2018, внесена от М.К., с германско 
гражданство, от името на Deutscher Eisenbahn-Freunde e.V. 
(Германска общност на приятелите на железниците), относно 
изменение на закона за данъка върху оборота за различните 
видове транспорт в туристическия трафик

   CM– PE 638,614 
   FdR 1183617
   (6.05.2019)

9. Петиция № 0274/2019, внесена от T. H., с финландско 
гражданство, относно данъчното облагане на зареждането на 
електрически автомобили във Финландия

   CM– PE 641,352 
   FdR 1191023
   (30.09.2019)

10. ОТЛАГА СЕ

Европейска сметна палата  

11. Специален доклад № 14/2019 на Европейската сметна 
палата: „Споделете мнението си!“: Обществените 
консултации на Комисията ангажират гражданите, но 
информационните дейности, насочени към обществеността, 
не са достатъчни“:
– Представяне от докладчика г-жа Анеми Туртелбом

   Доклад на ЕСП

Околна среда – качество на въздуха

12. Петиция № 0096/2019, внесена от Арнау Доменек Ромеро, с 
испанско гражданство, относно създаването на стандартен 
знак за замърсяването на въздуха на равнището на ЕС и 
класифицирането на превозните средства за ограничаване на 
трафика

   CM–PE 643,045 
   FdR 1191702
   (28.10.2019)

13. Петиция № 0837/2018, внесена от Маркус Баумгарт, с 
германско гражданство, относно замърсяването на въздуха от 
въздухоплавателни средства

   CM– PE 639,887 
   FdR 1186725
   (24.07.2019)

14. Петиция № 0080/2019, внесена от I. T. G., с испанско 
гражданство, от името на „Plataforma frenem la contaminació“, 
за качеството на въздуха в района Грау в Кастейон, Валенсия
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 640,671 
   FdR 1187874
   (30.08.2019)
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15. Петиция № 0943/2018, внесена от M. J., с германско 
гражданство, относно тълкуването и прилагането на мерки за 
борба със замърсяването на въздуха в Германия и в други 
държави – членки на ЕС

   CM– PE 639,723 
   FdR 1185845
   (9.07.2019)

* * *

21 януари 2020 г., вторник

от 9.00 до 10.30 ч. (при закрити врати)

16. Заседание на координаторите  

* * *

в 10.30 ч.

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

17. Становище относно решението на Съвета относно 
сключването на Споразумението за оттегляне на 
Обединеното кралство Великобритания и Северна 
Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност 
за атомна енергия  
(2018/0427(NLE))
Докладчик: МОНСЕРАТ (PPE)
– приемане на проекта на становище под формата на писмо

    PA– PE 643.213 
    FdR 1192662
 

*** Край на гласуването ***

Информационно общество

18. Петиция № 0038/2019, внесена от L.B., с румънско 
гражданство, относно дискриминация от страна на eBay срещу 
купувачи от Румъния

   CM– PE 639,735 
   FdR 1185875
   (9.07.2019)
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19. Петиция № 1167/2018, внесена от Димитриос Пайкопулос, с 
гръцко гражданство, относно продажбата на пазара в Гърция 
и в ЕС на продукти на Huawei и относно преглед на всички 
далекосъобщителни устройства в ЕС, с цел да се гарантира 
сигурността и да се елиминират всички шпионски мрежи

   CM–PE 638,829 
   FdR 1185195
   (24.06.2019)

Здравеопазване

20. Петиция № 1151/2018, внесена от Холгер Вагнер, с германско 
гражданство, относно независим научен преглед на 
документираните рискове за здравето от електромагнитните 
полета и искане за отлагане на разгръщането на 5G мрежите

   CM– PE 640,633 
   FdR 1187637
   (30.07.2019)

21. Петиция № 0477/2019, внесена от Густаво Адолфо Серано 
Идалго, с испанско гражданство, от името на Националната 
асоциация за проекта „Nemesis“, относно регламентирането на 
употребата на канабис
(в присъствието на вносителя на петицията)

   sir

Данъчно облагане – Пол

22. Петиция № 0291/2018, внесена от А. N. М., с испанско 
гражданство, подкрепена от 3 подписа, относно ценовата 
дискриминация, основана на пола

Петиция № 1124/2015, внесена от D.S., с британско 
гражданство, относно намаляване на нула процента на данъка 
добавена стойност (ДДС) върху санитарните продукти за жени

Петиция № 0018/2019, внесена от Елеонора Станкато, с 
италианско гражданство, относно премахването на ДДС в 
размер на 22% върху пелените и санитарните продукти

Петиция № 0435/2019, внесена от Ариана Кампануоло, с 
италианско гражданство, относно данък върху продуктите за 
жени

   CM– PE 629,741 
   FdR 1170762
   (31.10.2018)

   CM– PE 587,603 
   FdR 1102220
   (3.08.2016)

   CM–PE 638,832 
   FdR 1185198
   (24.06.2019)
   sir

Становище
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23. Становище относно мониторинга на прилагането на правото 
на ЕС през 2017 г. и 2018 г. 
(2019/2132(INI))
Докладчик: РУИС ДЕВЕСА (S&D)
(краен срок за внасяне на изменения: 28.1.2020 г. до 15:00 ч. –
 гласуване: 19.2.2020 г. (очаква се потвърждение)
– разглеждане на проект на становище

   PE 644.960
   FdR 1194966

* * *

в 14.30 ч.

24. Съобщения на председателя относно решенията, взети от 
координаторите

 

Хуманно отношение към животните

25. Петиция № 1114/2018, внесена от M.S., с финландско 
гражданство, относно предполагаемо жестоко отношение към 
кучета в Кипър

   CM–PE 638,675 
   FdR 1184073
   (21.05.2019)

26. Петиция № 1868/2014, внесена от Волфганг Арнолд, с 
германско гражданство, относно спирането на избиването на 
бездомни кучета в Румъния 

Петиция № 1484/2016, внесена от Мирча Шербъниу, с 
румънско гражданство, относно лошото отношение към 
бездомните животни в Румъния
(в присъствието на вносителя на петицията)

   sir

   sir

27. Петиция № 0475/2016, внесена от Габриела Пападопова, с 
българско гражданство, от името на няколко асоциации за 
защита на животните, подкрепена от 464 подписа, относно 
пренебрегването на бездомните кучета в България
(в присъствието на вносителката на петицията)

   CM– PE 595,515 
   FdR 1111721
   (30.11.2016)
   LT BFSA (6.7.2017)
   LT Andriukaitis
   (6.08.2018)

28. Петиция № 0082/2018, внесена от A.D., с литовско 
гражданство, относно предполагаемо пренебрегване на 
жестоко отношение към животни от страна на общинските 
органи в Клайпеда (Литва)

   sir
   LT LT (11.7.2018)
   LT LT Agri(3.8.2018)
   LT Andriukaitis
   (6.08.2018)
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29. Петиция № 0823/2013, внесена от Торстен Шегер, с германско 
гражданство, относно нормативните актове, които позволяват 
да се убиват кучета в Дания

   sir

30. Петиция № 0443/2018, внесена от Марко Джованели, с 
италианско гражданство, подкрепена от 80 000 подписа, от 
името на „Future 4 Wildlife“, призоваваща към приемането на 
специално законодателство за защита на и управление на 
хуманното отношение към домашни любимци и домашни и 
безстопанствени животни в ЕС
(в присъствието на вносителя на петицията)

Петиция № 0167/2017, внесена от K.G., с кипърско 
гражданство, относно незабавното създаване на орган на ЕС, 
отговарящ за хуманното отношение към животните

   CM– PE 631,839 
   FdR 1170967
   (30.11.2018)
   LT Andriukaitis
   (17.06.2019)

   sir
   Проучване 
„Хуманното 
отношение към 
животните“

31. Петиция № 0061/2019, внесена от Изабела Кавалети, с 
италианско гражданство, относно забрана за риболова на 
акули и продажбата на продукти от акули

   CM– PE 643,043 
   FdR 1191700
   (28.10.2019)

Околна среда

32. Петиция № 0354/2019, внесена от Жуан Симонет Понс, с 
испанско гражданство, от името на Асоциацията на младите 
земеделски стопани на Балеарските острови, относно 
разширяването на специалните защитени зони за птици (СЗЗ) 
на Балеарските острови, Испания
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 645,069 
   FdR 1195849
   (19.12.2019)

Икономически и парични въпроси

33. Петиция № 0231/2019, внесена от Рафаел Санчес Бойеро, с 
испанско гражданство, от името на ANVIFA, относно 
компенсация и обезщетение за жертвите на Forum Filatelico и 
измамата Afinsa
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 643,153 
   FdR 1192420
   (11.11.2019)

Европейските институции
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34. Петиция № 0939/2018, внесена от Анджей Халицки, с полско 
гражданство, относно Европейския кодекс за добро поведение 
на администрацията

   CM– PE 638,667 
   FdR 1184065
   (21.05.2019)

35. Петиция № 0186/2018, внесена от Пиер Паоло Волпе, с 
италианско гражданство, подкрепена от три подписа, относно 
дискреционните правомощия на Комисията за контрол върху 
прилагането на правото на ЕС от страна на държавите членки 
(членове 17 и 258 от ДФЕС)
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 628,338 
   FdR 1163657
   (21.09.2018)
   Становище на 
комисията JURI
   (7.03.2019)

36. Разни въпроси

37. Дата и място на следващото заседание
    19.02.2020 г.,  9.00 – 12.30 ч.   и   14.30 – 18.30 ч.
    20.02.2020 г., 9.00 – 12.30 ч.

* * *

Б. Петиции, чието разглеждане се предлага да бъде прекратено въз основа на 
писмения отговор на Комисията или други получени документи

37. Петиция № 0707/2018, внесена от E. О., с полско гражданство, 
относно замърсяването на въздуха от промишлено предприятия в 
съседство до нейната община

CM-PE 640,629 
FdR 1187633

38. Петиция № 1136/2018, внесена от Джампиеро Тола, с италианско 
гражданство, относно липсата на конкуренция при управлението на 
водите в Сардиния

CM-PE 640,664 
FdR 1187866

39. Петиция № 0006/2019, внесена от Фернандо Мингес, с испанско 
гражданство, от името на платформата „Спасете Агаете“, относно 
разширяването на пристанището на Лас Ниевес (Агаете) в Гран 
Канария

CM-PE 644,828 
FdR 1194005

Петиция № 0049/2019, внесена от Борха Монреал Гайнса, с 
испанско гражданство, от името на асоциацията Agaete Sin 
MacroMuelle, относно разширяването на пристанището на Лас 
Ниевес (Агаете) в Гран Канария

Петиция № 0078/2019, внесена от F.S.A., с испанско гражданство, 
от името на инициатива „Спасете Агаете“, относно разширяването 
на пристанището в Агаете в Гран Канария
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40. Петиция № 0035/2019, внесена от Евангелос Цимпанидис, с гръцко 
гражданство, относно предполагаем план за „пенсиониране“ на овце 
и кози в Гърция срещу голяма субсидия

CM-PE 641,196 
FdR 1188847

41. Петиция № 0149/2019, внесена от D. P., с гръцко гражданство, 
относно забраната за задържането на длъжници в затворите в САЩ

CM-PE 644,834 
FdR 1194012

42. Петиция № 0236/2019, внесена от Руи Мартинш, с португалско 
гражданство, относно искане за забрана на целенасочената реклама 
по смарт телевизорите

CM-PE 644,836 
FdR 1194014

43. Петиция № 0240/2019, внесена от Мариос Ахилеос, с кипърско 
гражданство, относно финансиране от ЕС на християнски църкви в 
северната част на Кипър

CM-PE 641,351 
FdR 1189739

44. Петиция № 0265/2019, внесена от M. A., с румънско гражданство, 
относно предполагаема злоупотреба с европейски фондове от 
местните органи в Михаещи, Румъния

CM-PE 643,154 
FdR 1192421

45. Петиция № 0287/2019, внесена от V.J.M.F., с португалско 
гражданство, относно предполагаемо нарушение на основните 
права от страна на Португалската централна банка

CM-PE 644,838 
FdR 1194016

46. Петиция № 0302/2019, внесена от F.G., с румънско гражданство, 
относно невъзможността за регистриране на плавателни съдове за 
отдих, построени, преди да бъде приета Директива 94/25/ЕО

CM-PE 643,155 
FdR 1192422

47. Петиция № 0378/2019, внесена от J.H., с британско гражданство, 
относно задължителното въвеждане на „черна кутия“ за запис в 
новите превозни средства от 2022 г.

CM-PE 643,156 
FdR 1192423

o O o


