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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2014-2019

Комисия по петиции

PETI_PV(2019)289_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 11 април 2019 г., 9.00 – 12.30 ч.

БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 11 април 2019 г., четвъртък, в 9.01 ч., под 
председателството на Сесилия Викстрьом (председател).

При закрити врати

1. Заседание на координаторите

Заседанието беше закрито в 9.35 ч.

***

Заседанието беше възобновено в 9.38 ч.

2. Приемане на проекта на дневен ред1 PETI_OJ– PE 637.547
Проектът на дневен ред беше приет. FdR 1181892

3. Одобряване на протоколите от заседанието:
няма

4. Съобщения на председателя

Тъй като това е последното заседание на комисията на настоящия 
парламентарен мандат, председателят сърдечно благодари на всички членове на 
ЕП и на служителите за добрата съвместна работа през последните 5 години.

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 
заседание на координаторите.
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5. Разни въпроси

Няма.

6. Съобщения на председателя относно решенията, взети от координаторите

1. Искания от групите:

а) Във връзка с искане на комисията ALDE за включване в бъдещ дневен ред на

„Въпрос с искане за устен отговор с резолюция относно основните права на поставени 
под попечителство или настойничество непълнолетни лица от Румъния без документи 
за самоличност в ЕС“,

в отговор на петиция № 0660/2018, внесена от J.C.M., с испанско гражданство, от името 
на FADES (Испанска асоциация за приемни семейства), относно настойничеството и 
попечителството на ненавършили пълнолетие лица,

координаторите решиха да помолят секретариата да го представят за обсъждане на 
новите координатори.

б) Във връзка с искането на GUE/NGL за обсъждане и правно становище относно 
процедурата, с която една политическа група (в този случай EPP) може да използва 
правилата, като доведе няколко членове на ЕП (повечето от тях членове на комисията 
PETI) на един единствен дебат, да ги накара да гласуват за приключване на 
разглеждането на петицията и след това да напуснат залата.

След като изслушаха становището на Правната служба, Координаторите приеха за 
сведение, че тази процедура е в съответствие с Правилника за дейността.

в) Във връзка с искането на Verts/ALE за обсъждане относно съдържанието на 
бюлетина на комисията PETI,

координаторите решиха, че в бъдеще и двете страни на дебата трябва да бъдат отразени 
в бюлетина на комисията PETI.

2. Преглед на правилата за констативните посещения по отношение на служебно 
определени членове на ЕП 

Координаторите решиха да поискат от секретариата да отбележи всички опасения, 
изразени по време на обсъжданията, и да ги предадат на новите координатори.

3. Работата на комисията PETI до края на парламентарния мандат

Като имат предвид, че гражданите ще продължат да упражняват правото си да подават 
петиции до Европейския парламент по време на периода на прекъсване на работата, 

координаторите решиха:

а) секретариатът да продължи да подготвя резюмета, сведения и препоръки както 
обикновено, които след това ще бъдат изпратени до членовете до 30 юни;

б) неоспорваните въпроси да бъдат разгледани, както беше предложено, а оспорванията 
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да бъдат оставени за решение на следващите координатори на комисията PETI.

4а. Оспорвани препоръки

Петиция № 1173/2018 беше обявена за допустима и ще бъде проследена (от 
Комисията ще бъде поискана информация, петицията ще бъде предадена на комисиите 
LIBE и CULT за сведение).

Всички други оспорвани препоръки бяха приети във вида, предложен от председателя.

4б. Искания във връзка с точките от списък Б

– Разглеждането на петиция № 0764/2017 ще бъде приключено.

– Разглеждането на петиция № 0149/2018 ще бъде предвидено за бъдещо заседание.

– Разглеждането на петиция № 0383/2018 ще бъде приключено.

– Разглеждането на петиции № 0418/2018 и № 552/2018 ще бъде приключено.

– Разглеждането на петиция № 0447/2018 ще бъде предвидено за бъдещо заседание, а 
петицията ще предадена за информация на комисията LIBE.

– Разглеждането на петиция № 0456/2018 ще бъде приключено.

– Разглеждането на петиция № 0520/2018 ще бъде приключено.

5. Докладване от заседанието на ръководната група относно портала на 
комисията PETI

Координаторите приеха за сведение протоколите от ръководната група, проведени на 4 
април 2019 г.

6. Въпроси за сведение

Координаторите взеха под внимание следните въпроси за сведение:

а) Списък 3 
Списъци с регистрирани петиции, считани от Генералната дирекция за 
председателството за потенциално несъответстващи на разпоредбите на член 227 от 
ДФЕС, бяха предоставени на всички членове на комисията на 25 март 2019 г.
Списък 3 относно петициите с номера от 1216-18 до 1220-18 и от 0148-19 до 0218-19

1. Въпроси, които изглежда не попадат в сферите на дейност на Съюза

1218-18, 1219-18, 0159-19, 0168-19, 0170-19, 0172-19, 0173-19, 0177-19, 0180-19, 0181-
19, 0182-19, 0183-19, 0190-19, 0195-19, 0197-19, 0198-19, 0205-19, 0206-19

2. Липса на съществени елементи, въз основа на които би могло да се установи, че 
въпросите попадат в сферата на дейност на Съюза

1216-18, 1220-18, 0151-19, 0161-19, 0174-19, 0184-19, 0185-19, 0196-19, 0199-19

3. Непоследователна обосновка с неясна връзка със сферите на дейност на Съюза
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1217-18, 0157-19, 0207-19

б) отговор от комисията ENVI на петиция № 0154-18 относно етикетирането на храните

в) отговор от комисията INTA на петиция № 0867-18 относно производството на 
текстил в държави извън ЕС

г) отговор от Съда на Европейския съюз на петиция № 0839-2018

д) отговор от Постоянното представителство на Обединеното кралство на петиция 
№ 0776-2018 ЕС относно документите за самоличност като доказателство за възраст 
във Великобритания

е) отговор от г-н Вицас, министър по въпросите на миграцията, на петиция № 0225-17

ж) отговор от комисията ENVI на петиция № 0900-16 относно отричане на изменението 
на климата

з) отговор на комисията INTA на петиция № 0611-2018 относно маслините от Испания

и) отговор на комисията JURI на петиция № 1006-18 относно конфликт между 
Правилника за длъжностните лица на ЕС и чешкото законодателство относно 
допълнителното пенсионно осигуряване

й-1) отговор на комисията LIBE на петиция № 0077-18 относно пресичанията на 
границата между Испания и Мароко

й-2) отговор на комисията LIBE на петиция № 0077-18 относно доклада за 
командировката

к) Петиции номер 0277-18 и 0283-18 – отговор от Generalitat de Catalunya

л-1) Отговор от Постоянното представителство на Франция на петиция № 0825-18 
относно съдебните производства за изнасилване и сексуално насилие

л-2) Отговор от Постоянното представителство на Франция на петиция № 0825-18 
относно информация и статистически данни – Префектура на полицията в Париж

м) Отговор от унгарските органи на петиция № 0535-17 относно уврежданията

н) Отговор от словашките органи на петиция № 1498-16 относно подпочвените води 

о) Отговор от испанското министерство на вътрешните работи на петиция № 0240-2018

п) отговор на словашките органи във връзка с петиция № 1498.16_EN

7. Други въпроси

Няма.

*** Време за гласуване *** (електронно гласуване)
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7. Констативно посещение във Валедора, Пиемонт, Италия (17 – 18.12.2018 г.)

– приемане на проект на доклад от констативното посещение

Докладът беше приет единодушно (15-0-0).

*** 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

Околна среда

8. Петиция № 0578/2017, внесена от Мадс Николайсен, с датско гражданство, 
относно нарушение от страна на Дания на законодателството на ЕС в 
областта на околната среда с оглед на създаването на условията за 
разрастване на аквакултурата

Оратори: Кирстин Бил и Мадс Николайсен (вносител на петицията), Линда Нилунд 
(ЕК, ГД „Околна среда“), Маргрете Аукен, Ярослав Валенса

Решение: да се остави отворена за разглеждане, да се изпрати напомняне на 
Постоянното председателство на Дания към ЕС, да се изиска информация от Комисията 
относно това какво се случва със стратегията на ЕС за региона на Балтийско море

Основни права

9. Петиция № 0585/2018, внесена от Y. H., с българско гражданство, относно 
методите за борба срещу съвременното робство в търговията на ЕС

Оратори: Тове Гант (ЕСВД)

Решение: да се приключи разглеждането.

***

Пал Чаки (заместник-председател) пое председателството в 10.18 ч.

Вътрешен пазар

10. Представяне на проучване относно „Етикетиране на храните за 
потребителите – Право на Съюза и варианти на политики (въз основа на 
получени петиции) “, възложено от Тематичен отдел „В“ за комисията по 
петиции
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от д-р Кай Пурнхаген, магистър, доцент, Университет във Вагенинген, 
Нидерландия

Оратори: Кай Пурнхаген (Университет във Вагенинген), Магдалена Хипониук (ЕК, ГД 
„Здравеопазване и безопасност на храните“)

Решение: не е приложимо.

11. Петиция № 0924/2018, внесена от Пол Вилан, с френско гражданство, от 
името на Association des Brûlés de France, относно инцидентите, причинени от 
липсата на надзор на пазара в ЕС

Оратори: Корин Фабре (представляваща вносителя на петицията), Пинучиа Контино 
(ЕК, ГД „Правосъдие“)

Решение: да се остави отворена за разглеждане, да се изиска актуална писмена 
информация на отговора на Комисията.

Здраве – Права на потребителите

12. Петиция № 0663/2018, внесена от Франсоаз Кот, с френско гражданство, от 
името на „Dans l'enfer des prothèses mammaires“ относно гръдните протези и 
въздействието им върху здравето на жените
и
Петиция № 0844/2018, внесена от J. S., с британско гражданство, от името на 
Кампанията за действия, свързани с PIP, относно гръдните импланти PIP
и
Петиция № 1104/2018, внесена от Марисол Варгас, с испанско гражданство, 
относно гръдните импланти на компанията PIP и тяхното въздействие върху 
здравето на жените

Оратори: J. S. и Луиз Смит (вносители на петиция), Ерик Хансон и Пол Писко 
(Европейска комисия, ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и 
МСП“), Мария Лидия Сенра Родригес

Решение: да се остави отворена за разглеждане, да се изиска актуална информация от 
Комисията, да се изпрати за сведение на комисията ENVI.

Образование – увреждане

13. Петиция № 0956/2018, внесена от Моника Мамулска, с полско гражданство, 
относно твърдения за ограничаване на достъпа до образование на учениците 
с увреждания от страна на полските власти
и
Петиция № 1186/2018, внесена от Катаржина Кела, с полско гражданство, 
относно системни решения за заведения за терапевтични и образователни 
грижи за деца и младежи с нарушени социални умения в Полша
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Оратори: Моника Мамулска и Катаржина Кела (вносителки на петициите), Жозефин 
Хедерстрьом (ЕК, ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“), Карлос 
Хосе Итургайс Ангуло, Марек Плура,Ярослав Валенса

Решение: да се остави отворена за разглеждане, да се изиска актуална писмена 
информация от Комисията, да се изпрати писмо до полските органи с молба да 
отговорят на опасенията на членовете на ЕП.

Транспорт

14. Петиция № 0998/2018, внесена от Алберто Чирио, с италианско гражданство, 
относно преразглеждане на инфраструктурния проект за изграждане на 
високоскоростната железопътна линия Торино – Лион

Оратори: Алберто Чирио, Войчех Сопински (ЕК, ГД „Мобилност и транспорт“)

Решение: да се остави отворена за разглеждане, да се изчака писменият отговор на 
Комисията.

Околна среда

15. Петиция № 0730/2018, внесена от Салваторе Аличе, с италианско 
гражданство, от името на комитета Parco Montemarcello Magra Vara, 
подкрепена от 108 подписа, относно премахването на регионален резерват, 
който е част от мрежата „Натура 2000“

Оратори: Алис Салваторе (вносителка на петиция), Марко Киприани (Комисия, ГД 
„Околна среда“), Елеонора Еви

Решение: да се остави отворена за разглеждане, да се изпрати писмо до регионалния 
съвет на Лигурия.

Заседанието беше закрито в 12.31 ч.

* * *

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

Разглеждането на следните петиции ще бъде приключено: 0226/2016, 0409/2016, 
0488/2016, 0585/2016, 0586/2016, 0613/2016, 1076/2016, 1106/2016, 1415/2016, 
1430/2016, 1431/2016, 1507/2016, 1517/2016, 1535/2016, 0288/2017, 0348/2017, 
0469/2017, 0479/2017, 1249/2017, 0892/2017, 0470/2018, 0479/2018, 0595/2018, 
0632/2018, 0669/2018, 0676/2018, 0726/2018, 0826/2018, 0845/2018, 0875/2018, 
0917/2018, 0931/2018.
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16. Дата и място на следващото заседание

• 22.7.2019 г. и 23.7.2019 г. (очаква се потвърждение )

Приложения:

Списък с петиции, обявени за допустими след последното заседание на комисията по 
петиции от 2 април 2019 г.

Приложение към бележките на председателя – петиции, които ще бъдат повторно 
разгледани, приключени или оттеглени.
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17. Results of roll-call votes

FINAL VOTE BY ROLL CALL IN COMMITTEE RESPONSIBLE

15 +

ALDE

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

VERST/ALE

Beatriz Becerra Basterrechea, Yana Toom, Cecilia Wikström

Tiziana Beghin, Eleonora Evi

Marina Albiol Guzmán

Pál Csáky, Peter Jahr, Sven Schulze, Jarosław Wałęsa

Marlene Mizzi, Gabriele Preuß

Margrete Auken, Miroslavs Mitrofanovs, Josep-Maria Terricabras

0 -

0 0

Key to symbols:
+ : in favour
- : against
0 : abstention
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/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/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Cecilia Wikström, Marlene Mizzi, Pál Csáky

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

Alberto Cirio, Peter Jahr, Jarosław Wałęsa, Jude Kirton-Darling, Gabriele Preuß, Beatriz Becerra Basterrechea, Yana Toom, Margrete 
Auken, Miroslavs Mitrofanovs, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Evi

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