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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019 - 2024

Комисия по петиции

PETI_OJ(2020)297_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

19 февруари 2020 г., сряда, 10.00 – 12.30 ч. и 14.30 – 18.30 ч.
20 февруари 2020 г., четвъртък, 9.00 – 12.30 ч.

Брюксел

Зала „Алтиеро Спинели“ A3G-3

в 10.00 ч.

1. Приемане на проект на дневен ред (1) OJ– PE 647.006
FdR 1198028

2. Одобряване на протоколите от заседанието от:
  20 – 21 януари 2020 г.

PV– PE 646.857
FdR 1196844
+ приложения

3. Съобщения на председателя

Увреждания

4. Доклад на Европейския икономически и социален 
комитет относно: 
„Реалното право на хората с увреждания да гласуват на 
изборите за Европейски парламент“ (информационен доклад) 
– представяне от Кшищоф ПАТЕР, докладчик – Европейски 
икономически и социален комитет

   Доклад на ЕИСК

_________________________
( ) 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 
заседание на координаторите.
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в 10.30 ч.

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

5. 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.)
– приемане на проекта на становище

    PA– PE 644.960
    FdR 1194966

    AM– PE 646.941
    FdR 1197535

*** Край на гласуването ***

Становище

6. Становище към доклада по собствена инициатива относно 
положението с основните права в Европейския съюз – 
годишен доклад за периода 2018 – 2019 г. (2019/2199(INI)) 
((LIBE))
Докладчик: ТОМ (Renew)
(краен срок за внасяне на изменения: 25.2.2020 / гласуване: 
17.3.2020 г.) (очаква се потвърждение)
– разглеждане на проект на становище

    PR– PE 646.879
    FdR 1197124

В присъствието на представители на Европейската комисия

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

Образование

7. Петиция № 1106/2018, внесена от Александер Едберг Торен, с 
шведско гражданство, относно въвеждането на интегриран 
процес на регистрация и идентификационен документ за 
студентите по „Еразъм“ в Европа

   CM– PE 640,631
   FdR 1187635
   (30.7. 2019 г.)

Основни права

8. Петиция № 0594/2019, внесена от B.E., с германско 
гражданство, подкрепена от девет подписа, относно 
международното отвличане на деца в Япония
(в присъствието на вносителя на петицията)

Петиция № 0841/2019, внесена от T.P., с италианско 
гражданство, относно международното отвличане на деца в 
Япония

   sir0594-19

   sir0841-19

   sir0842-19
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Петиция № 0842/2019, внесена от V.F., с френско 
гражданство, относно международното отвличане на деца в 
Япония
(в присъствието на вносителя на петицията)

Петиция № 0843/2019, внесена от M.B., с италианско 
гражданство, относно международното отвличане на деца в 
Япония
(в присъствието на координатора за правата на децата и 
евентуално на хърватското председателство)

   sir0843-19

* * *

в 14.30 ч.

Селско стопанство – Конкуренция

9. Петиция № 0280/2019, внесена от J.B., с испанско 
гражданство, относно положението на производителите на 
портокали от Валенсия.

   sir0280-19
   Становище на 
комисията INTA

Околна среда

10. Петиция № 0886/2016, внесена от T.M.M., с испанско 
гражданство, относно влошаващото се състояние на 
екосистемата в лагуната Мар Менор, Мурсия

Петиция № 1168/2016, внесена от Исабел Рубио Перес, с 
испанско гражданство, от името на Ecologistas en accion de la 
Region Murciana за опазването на Мар Менор
(в присъствието на вносителя на петицията)

Петиция № 1059/2019, внесена от Хосе Луис Алварес-
Кастеланос Рубио, с испанско гражданство, от името на 
Izquierda Unida los Verdes de la Région de Murcia, относно 
замърсяването и влошаването на екологичното състояние в 
Мар Менор
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM–
   PE 602,879/REV.II
   FdR 1184719
   (7.6.2019 г.)

   LT Мурсия
   LT Hidro Segura

   sir1059-19
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11. Петиция № 0956/2016, внесена от Н. E., с германско 
гражданство, от името на група за действие „Dreiländer Region 
gegen Tihange“ (Регион от три държави срещу Тианж) относно 
ядрената електроцентрала „Тианж 2“
(в присъствието на вносителя на петицията)

Петиция № 0156/2018, внесена от Кристел Шлебуш, с 
германско гражданство, относно безопасността на атомната 
електроцентрала „Тианж 2“

   CM–
   PE 610,611/REV.II
   FdR 1174141
   (30.11.2018 г.)
   CM–
   PE 610,611/REV.III
   FdR 1198842
   (12.2.2020 г.)

12. Петиция № 0690/2018, внесена от Лучиан Саулену, с румънско 
гражданство, от името на Сдружението за възраждане на 
Крайова (ARC), относно планираното разширяване на 
експлоатацията на атомната електроцентрала Козлодуй в 
България

Петиция № 0784/2019, внесена от P.P., с българско 
гражданство, от името на група български и румънски 
граждани и неправителствени организации, относно опасения 
за безопасността по отношение на хранилищата за 
радиоактивни отпадъци в България
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 639,715
   FdR 1189640
   (9.7.2019 г.)

   sir0784-19

13. Петиция № 0827/2018, внесена от Олга Даскали, с гръцко 
гражданство, относно предполагаеми сериозни нарушения на 
правото на ЕС в процедурата за лицензиране на четири 
електроцентрали в рамките на защитена природна територия в 
община Месолонги, Гърция
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 636,367
   FdR 1179308
   (8.3.2019 г.)

Увреждания

14. Петиция № 0367/2018, внесена от Ариана Колонело, с 
италианско гражданство, относно правото на труд на лицата с 
увреждания

   CM– PE 637,444
   FdR 1181337
   (29.3.2019 г.)

От 17.30 ч. (при закрити врати)

15. Заседание на координаторите  

* * *
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Четвъртък, 20 февруари 2020 г.

в 9.00 ч.

16. Съобщения на председателя относно решенията, взети от 
координаторите

 

Европейските институции

17. Петиция № 1156/2019, внесена от Нико Земсрот, с германско 
гражданство, относно преименуването на пленарната зала на 
Европейския парламент в Брюксел и за създаване на 
единствено седалище на Европейския парламент в Брюксел
(в присъствието на вносителя на петицията)

   sir1156-19

Здравеопазване

18. Петиция № 1140/2018, внесена от Фернандо Новея Асенсио, с 
испанско гражданство, от името на „Jubilados Macosa-Alstom 
Afectados por el Amianto“, във връзка с Европа без азбест

   CM– PE 642,897
   FdR 1190780
   (15.10.2019 г.)

Хуманно отношение към животните

19. Петиция № 0171/2019, внесена от Б. K., с германско 
гражданство, относно смъртност на насекоми, дължаща се на 
уличните светлини

   CM– PE 640,682
   FdR 1187901
   (30.8.2019 г.)

Конкуренция

20. Петиция № 1694/2014, внесена от Хоакин Перес Гомес, с 
испанско гражданство, от името на „Ecologistas en el marco de 
la Plataforma Aigua és Vida“, относно процедурата за възлагане 
на обществена поръчка за управление на водния цикъл в 
метрополната зона на Барселона
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM–PE 593,907
   FdR 1109029
   (28.10.2016 г.)

   LT ES (18.4.2016 г.)

Социални въпроси

21. Петиция № 0865/2018, внесена от Капка Панайотова, с 
българско гражданство, от името на Центъра за независим 

   CM– PE 637,452
   FdR 1181345
   (29.3.2019 г.)
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живот, относно използването на европейските структурни и 
инвестиционни фондове в България
(в присъствието на вносителката на петицията)

Околна среда

22. Петиция № 0811/2017, внесена от Джовани Кортезе, с 
италианско гражданство, от името на „Associazione 
Rinnovamento Demographio“, относно проекта за изграждане 
на два басейна за задържане на водата на река Севезо
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 626,849
   FdR 1160732
   (13.8.2018 г.)

    LT IT (25.10.2018 г.)

23. Петиция № 0145/2019, внесена от Исмаел Антонио Лопес 
Перес, с испанско гражданство, от името на екологичната 
асоциация „Petón do Lobo“, с искане за информация относно 
преразглеждането на заема, предоставен от ЕИБ на 
дружеството „Greenalia Biomass Power Curtis-Teixeiro “ (Ла 
Коруня, Галисия)

   CM– PE 641,199
   FdR 1188850
   (16.9.2019 г.)

24. Петиция № 0143/2019, внесена от Алехандро Бласко Санчес, с 
испанско гражданство, от името на общинския съвет на Реал, 
за „запечатването“ на изведени от експлоатация депа за 
отпадъци и възстановяването на околната среда в община 
Реал, Валенсия.

   CM– PE 644,833
   FdR 1194011
   (25.11.2019 г.)
   LT ES (22.10.2019 г.)
   FdR 1191310

25. Разни въпроси

26. Дата и място на следващото заседание
    16.3.2020 г.,  15.00 – 18.30 ч.
    17.3.2020 г.,  9.00 – 12.30 ч. и 14.30 – 18.30 ч.

* * *

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

27. Петиция № 1512/2010, внесена от Волфганг Лабер, с австрийско 
гражданство, от името на Wir Basisdemokraten, относно таксите за 
ползване на вода от гледна точка на Рамковата директива за водите

CM-PE 
469,910/REV.V 
FdR 1195835

28. Петиция № 0578/2017, внесена от Мадс Николайсен, с датско 
гражданство, относно нарушение от страна на Дания на 

CM-PE 
613,283/REV.II 
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законодателството на ЕС в областта на околната среда с оглед на 
създаването на условия за разрастване на аквакултурата

FdR 1195841

29. Петиция № 0761/2017, внесена от Б. A., с френско гражданство, 
относно задължителното етикетиране на продукти, произведени от 
животни, хранени с ГМО

CM-PE 620,760 
FdR 1150078

30. Петиция № 1063/2018, внесена от Андреас Цимерман, с германско 
гражданство, относно Директива 2009/103/ЕО относно 
застраховката Гражданска отговорност при използването на 
моторни превозни средства и за контрол върху задължението за 
сключване на такава застраховка

CM-PE 641,339 
FdR 1191132

31. Петиция № 0099/2019, внесена от E.B.B., с испанско гражданство, 
относно отказа на естонски банки да приемат стандартни директни 
дебити в рамките на ЕЗПЕ

CM-PE 644,830 
FdR 1194008

32. Петиция № 0135/2019, внесена от Матиас Кивиниеми, с финландско 
гражданство, относно удължаване на продуктовите гаранции в ЕС

CM-PE 644,832 
FdR 1194010

33. Петиция № 0331/2019, внесена от Елена Бланко Фуенте, с испанско 
гражданство, относно прилагането на Регламент (ЕО) № 833/2004 за 
координация на системите за социална сигурност в ЕС

CM-PE 645,067 
FdR 1195847

34. Петиция № 0370/2019, внесена от Лука Естанязи, с френско 
гражданство, с възражение срещу селскостопанската практика на 
изгаряне на стърнища (écobuage)

CM-PE 645,070 
FdR 1195850

35. Петиция № 0427/2019, внесена от Патрисио Ошлиес Серано, с 
испанско гражданство, от името на „Vida Silvestre“, относно 
насърчаването на мерки за опазване на моретата и морското 
биологично разнообразие

CM-PE 645,073 
FdR 1195853

36. Петиция № 0436/2019, внесена от Джовани Бонвенто, с италианско 
гражданство, относно международни обаждания в рамките на 
Европейския съюз

CM-PE 645,074 
FdR 1195854

o O o


