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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по петиции

PETI_PV(2019)293_1

ПРОТОКОЛ 

Заседание от понеделник, 11 ноември 2019 г., 15.00 – 18.30 ч. и 

от вторник, 12 ноември 2019 г., 9.00 – 12.30 ч. и 14.30 – 18.30 ч.

БРЮКСЕЛ

Зала PHS 1A002

Заседанието беше открито в понеделник, 11 ноември 2019 г., в 15.09 ч., под 
председателството на Дулорс Монсерат (председател).

1. Проект на дневен ред за 11 – 12 ноември 2019 г.
– OJ – PE 643.015

Дневният ред беше приет във вида, отразен в настоящия протокол.

2. Одобряване на протоколите от заседанието от:
 2 – 3 октомври 2019 г.   –   PV–PE 641.374

Протоколите бяха одобрени. 

3. Съобщения на председателя

Председателят информира членовете на ЕП за:

oдобрението от координаторите чрез писмена процедура на годишната програма за 
изследвания на комисията PETI
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и на следните резултати от писмената процедура по отношение на точките от списък Б 
(4 – 5 септември):

– разглеждането на петиции № 1373/2014, 0504/2018, 0557/2018, 0649/2018, 0655/2018 и 
0798/2018 е приключено.

– петиции № 0364/2018, 0367/2018, 0443/2018, 0668/2018, 0854/2018, 0939/2018, 
0984/2018, 1114/2018 са оставени отворени за разглеждане и ще бъдат включени в 
дневния ред на следващо заседание.

– що се отнася до петиция № 0420/2018, ще бъде изискан нов доклад до Комисията и ще 
бъдат пратени писма до испанските и регионалните органи. 

– петиция № 0649/2018 ще бъде разгледана заедно с петиция № 0459/2018.

– що се отнася до петиция № 0827/2018, ще бъде изискана информация от Комисията.

– петиция № 0902/2018 ще бъде включена в бъдещ дневен ред след получаване на 
отговор от Комисията и изпращане на писмо до испанските органи. 

В присъствието на представители на Европейската комисия

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

Финансови услуги

4. Петиция № 0676/2016, внесена от E.S., с германско гражданство, относно твърдения за едностранна и 
недемократична парична политика, възприета от Европейската централна банка,
както и
петиция № 0429/2017, внесена от Харалд Болзингер, с германско гражданство, относно съответствието 
на Европейската централна банка с Хартата на основните права на ЕС
(в присъствието на вносителя на петицията)

Оратори: г-н Харалд Болзингер и г-н Йенс Минеман (вносители на петиции), Матео 
Салто (ЕК, ГД „Икономически и финансови въпроси“), Джуд Къртън-Дарлинг, Петер Яр 
и Улрике Мюлер. 

Решение: да се приключи разглеждането на петиция № 676/2006; да се продължи 
разглеждането на петиция № 429/2017 и да се напише ново писмо до ЕЦБ.

5. Петиция № 0161/2017, внесена от Алберто Аранс Сантандер, с испанско гражданство, относно 
банковите практики на ЕЦБ
(в присъствието на вносителя на петицията)

Оратори: Сузана Фернандес Ортега (вносителка на петиции), Марко Ла Марка (ЕК, ГД 
„Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“), Петер Яр, 
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Джуд Къртън-Дарлинг, Алберто Аранс Сантандер (вносител на петицията)

Решение: петицията да се остави отворена за разглеждане, да се напише писмо до 
испанското министерство на икономиката с искане за информация относно прилагането 
на Регламент (ЕС) № 2017/2402 и да се изиска допълнителна информация от Комисията 
по същия въпрос.

6. Петиция № 0091/2013, внесена от Серж Грас, с френско гражданство, от името на 
Гражданския съюз на данъкоплатците (Union Civique des Contribuables), относно 
прозрачността на ЕЦБ

Оратори: Матео Салто (ЕК, ГД „Икономически и финансови въпроси“), Петер Яр и Джуд 
Къртън-Дарлинг.

Решение: да се приключи разглеждането на петицията.

7. Петиция № 1721/2014, внесена от Такис Хаджигеоргиу, с кипърско гражданство, 
относно изключително високите лихвени проценти, начислявани от банките в 
Кипър

Оратори: Марко Ла Марка (ЕК, ГД „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на 
капиталовите пазари“) и Петер Яр.

Решение: да се приключи разглеждането на петицията.

Данъчно облагане

8. Петиция № 0942/2018, внесена от Оливър Мърфи, с британско гражданство, от 
името на „Young European Federalists“, относно установяването на обща европейска 
фискална политика

Оратори: Лучия Пиана (ЕК, ГД „Икономически и финансови въпроси“), Марио Фуроре, 
Петер Яр и Джуд Къртън-Дарлинг.

Решение: да се остави отворена за разглеждане, да се изпрати за становище на комисията 
ECON и да се изиска от Комисията писмено потвърждение.

9. Петиция № 0645/2017, внесена от Марк Сметс, с белгийско гражданство, относно 
предполагаема незаконна конкуренция на белгийския пазар на вино и алкохолни 
напитки поради увеличение на акцизите

Оратори: Колин О’Дрискол (ЕК, ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“), Петер Яр 
и Джуд Къртън-Дарлинг.

Решение: да се приключи разглеждането на петицията.
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10. Петиция № 1190/2018, внесена от Грегоар Серве, с френско гражданство, относно 
данъците върху вноса на електрически велосипеди от Китай

Оратори: Харалд Шмид (ЕК, ГД „Търговия“), Джуд Къртън-Дарлинг и Петер Яр

Решение: да се приключи разглеждането на петицията.

Околна среда

11. Петиция № 0328/2016, внесена от Серж Льо Кео, с френско гражданство, от името 
на „Union Régionale Solidaires de Bretagne“, подкрепена от 12 подписа, относно 
излагането на селскостопанските работници на пестициди
(в присъствието на вносителя на петицията)

Оратори: Серж Льо Кео (вносител на петицията), Андрю Оуен-Грифитс (ЕК, ГД 
„Здравеопазване и безопасност на храните“), Ян-Вилем Ебелинг (ЕК, ГД „Трудова 
заетост, социални въпроси и приобщаване“), Рене Луай (вносител на петиции), Кристина 
Маестре Мартин де Алмагро и Радан Кънев.

Решение: петицията да се остави отворена за разглеждане, да се напише писмо до 
компетентните френски органи с искане за информация относно ситуацията и да се 
изиска актуална писмена информация от Комисията; да се изпрати писмо до члена на 
Комисията Шефчович.

12. Петиция № 0060/2017, внесена от H. T., с германско гражданство, подкрепена от 
два подписа, относно неприлагането от германските органи на Регламент 
№ 1069/2009 по отношение на неотговарящо на изискванията съоръжение за биогаз 
в Швебиш Хал

Оратори: Алф-Екберт Фюсел (EK, ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“) и 
Кристина Маестре Мартин де Алмагро

Решение: петицията да се остави отворена за разглеждане и да се напише писмо до 
компетентните германски органи.

13. Петиция № 0248/2019, внесена от Бенедето Рубети, с италианско гражданство, 
относно възражение срещу изграждането на инсталация за обезсоляване на водата, 
която да осигури самостоятелно водоснабдяване на остров Елба

Оратори: Йоанис Кавадас (ЕК, ГД „Околна среда“), Радан Кънев и Кристина Маестре 
Мартин де Алмагро

Решение: петицията да се остави отворена за разглеждане и да се изиска по-подробна 
информация от вносителя на петицията; ако такава не бъде получена (в рамките на два 
месеца), разглеждането на петицията да се приключи.
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14. Петиция № 0076/2019, внесена от Мануела Джакомини, с италианско гражданство, 
от името на фондация за хуманно отношение към животните, относно „ферми за 
кръв“ и серумен гонадотропин от бременна кобила (PMSG)
(в присъствието на вносителката на петицията)

Оратори: Сабрина Гуртнер (от името на вносителите на петицията), Станислав Ралчев 
(ЕК, ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“), Джуд Къртън-Дарлинг и Елеонора 
Еви.

Решение: петицията да се остави отворена за разглеждане, да се изиска повече 
информация по темата от Комисията в рамките на новото търговско споразумение между 
ЕС и Меркосур, да се поиска становище както от Световната организация по 
здравеопазване на животните, така и от Световната търговска организация, да се изпрати 
за становище на комисията INTA и да се препрати за сведение на Интергрупата за 
хуманно отношение към животните.

Заседанието беше закрито в 17.29 ч.

* * *

Вторник, 12 ноември 2019 г.

Заседанието беше възобновено във вторник, 12 ноември 2019 г., в 9.05 ч., под 
председателството на Дулорс Монсерат (председател).

от 9.05 ч. до 10.00 ч. (при закрити врати)

15. Заседание на координаторите  

Заседанието беше закрито в 10.07 ч.

* * *
Заседанието беше възобновено в 10.07 ч., под председателството на Дулорс Монсерат 

(председател).
 
в 10.10 ч.

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

16. Доклад относно годишния доклад за дейността на Европейския омбудсман през 
2018 г.
2019/2134(INI)
Докладчик: ЯР (PPE)
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(краен срок за внасяне на изменения: 7.10.2019 г. / пленарно заседание: декември 
2019 г.)

Докладът беше приет с 28 гласа „за“, 1 „против“ и 1 „въздържал се“.

*** Край на гласуването ***

от 10.31 ч. до 12.30 ч.

17. Изслушване относно 
„Акт за спазване на данъчното законодателство във връзка със 
задгранични сметки (FATCA) и неговото извънтериториално 
въздействие върху гражданите на ЕС“

(петиция № 1088/2016 относно предполагаемо нарушение на права на ЕС от 
американския Акт за спазване на данъчното законодателство във връзка със 
задгранични сметки (FATCA) и извънтериториално въздействие на 
американските закони в ЕС)

Дискусионна група І започна в 10.40 ч.

Оратори: Джуд Райън (вносител на петицията), Лоран Сен Мартен, Рейер Янсен, 
Роджър Кайзер, 
Джуд Къртън-Дарлинг, Петер Яр и София ин 'т Велд.

Дискусионна група ІІ започна в 11.39 ч.

Оратори: Фабиен Льоагр, Филипо Носеда, Алиса Векеман, Измини Ригопулу, Джуд 
Къртън-Дарлинг, Петер Яр, София ин 'т Велд и председателят.

Решение по петиция № 1088/2016, внесена от J.R., относно американския Акт за 
спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки 
(FATCA): петицията да се остави отворена за разглеждане; да се напише писмо както до 
новата Комисия, така и до финландското председателство на Съвета на ЕС.  

Заседанието беше закрито в 12.25 ч.

* * *

Заседанието беше възобновено в 14.37 ч., под председателството на Дулорс Монсерат 
(председател).

18. Съобщения на председателя относно решенията, взети от координаторите
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1. Приемане на дневния ред

Проектът на дневен ред беше приет. 

2. Съобщения на председателя

Координаторите се съгласиха с исканията на комисиите ENVI, TRAN и AGRI 
съответно, да се присъединят към изслушванията, насрочени за 1-вата половина 
на 2020 г.

3. Приемане на дневния ред за заседанието на комисията PETI на 2 – 3 
декември 2019 г. 

Дневният ред беше приет.

4. Искания от групите:

а) По отношение на исканията на PPE:

беше решено в дневния ред за месец декември да се включат следните петиции:

№ 506/2018 относно проверката на използването на Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР) за построяването на нова болница (Касерес),

№ 915/2015, внесена от Хосе Ортега (сдружение на рибарите) на област Валенсия 
срещу новата политика относно изхвърлянето на улов,

№ 255/2019, внесена от I.R.S., относно предоставянето на лиценз за проучване за 
минно дело в Кантабрия.

№ 527/2018, внесена от Димитър Василев, относно въздействието на 
автомагистрала „Струма“ върху Кресненското дефиле (България), по искане и на 
групата Verts/ALE. Групата ECR изрази несъгласие.

Беше решено в дневния ред за месец януари да се включат следните петиции:

№ 231/2019, внесена от Рафаел Санчес Бойеро, относно компенсация и 
обезщетение за жертвите на измамата на Forum Filatelico,

№ 345/2019, внесена от Хоан Симонет Понс, относно разширяването на 
специалните защитени зони за птици на Балеарските острови.

Беше решено в дневния ред за месец февруари да се включат следните петиции: 
№ 280/2019, внесена от J.B., относно положението на производителите на 
портокали от Валенсия.

Беше решено също така на някое от предстоящите заседания (1-во полугодие на 
2020 г.) да бъде включена  следната петиция:
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№ 865/2018, внесена от Капка Панайотова, относно използването на 
европейските структурни и инвестиционни фондове в България

б) По отношение на исканията на S&D:

беше решено в дневния ред за месец декември да се предприемат последващи 
действия във връзка с констативното посещение във Фамагуста, Кипър (7 –
 8 май 2018 г.).

в) По отношение на исканията на Verts/ALE:

беше решено в дневния ред за месец декември да се включи петиция № 560/2019 
относно данъка на „Fairosene“ (Европейска гражданска инициатива).

г) По отношение на исканията на NI:

в резултат на искане от г-жа Еви беше решено в дневния ред за месец декември 
да се включи петиция № 661/2018 относно предполагаемото нарушение на 
европейското законодателство в областта на околната среда от вредна за здравето 
промишленост в Борго Вал ди Таро (Италия). 

5. Становища

Комисията PETI няма да изготви становище в рамките на процедурата за 
освобождаване от отговорност за 2018 г.

Координаторите решиха да изготвят становище под формата на писмо по доклада 
на комисията AFCO относно решението на Съвета „за сключването на 
споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и 
Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна 
енергия 2018/0427 (NLE)“ 

6. Избиране на омбудсмана, 2019 г.

Координаторите одобриха предложената процедура:

• кандидатите ще бъдат изслушани по азбучен ред.

• всеки кандидат ще разполага с един час.

• изслушването ще започне с процедурни съобщения в 10 ч. и първият 
кандидат ще бъде поканен в 10.15 ч. 

• всеки кандидат ще направи 10-минутно встъпително изявление, което ще 
бъде предварително изпратено и ще бъде публикувано на уебсайта след 
приключването на изслушванията. то няма да бъде предоставено на никого 
преди това.
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• първата серия от въпроси ще бъде разпределена на координаторите на всяка 
политическа партия. всеки въпрос ще бъде последван от отговор (1 минута 
въпрос, 3 минути отговор).

• последващите въпроси (1 минута въпрос /1 минута отговор) ще бъдат 
разпределени според опростената система д’Онт: 2 за PPE, 2 за S&D, 1 за 
Renew, 1 за Verts/ALE, 1 за ID, 1 за ECR, 1 за GUE, 1 за NI. с оглед на 
безпроблемното управление на въпросите и на времето групите ще съобщят 
на секретариата списъка на ораторите за всеки кандидат най-късно в деня 
преди изслушванията. ако остане време, ще се отговаря на въпроси по 
процедурата с вдигане на ръка. 

• всеки кандидат ще има приблизително три минути, за да направи обобщение 
в края на представянето си.

7. Последващи действия във връзка с петиции 

Координаторите решиха да изпратят писмо до председателя на ЕП Сасоли, за да 
го осведомят относно петиция № 1056/2016 за внасянето на петиции на 
националните жестомимични езици, използвани в ЕС.

Координаторите решиха, че членовете на комисията PETI следва да представят 
въпросите, повдигнати в петиция № 967/2012, на заседанието в разширен състав 
на ръководната група по въпросите на Брексит на 12 ноември; становището на 
комисията PETI по доклада на комисията AFCO следва да включва и този въпрос, 
а петициите относно лишаването от избирателни права ще бъдат включени в 
дневния ред на следващо заседание, веднага щом новата Комисия встъпи в 
длъжност. 

8. Изслушвания относно популацията на вълци

Координаторите одобриха програмата и избраха следните експерти: Клаус 
Хаклендер и Илпо Кожола.

9. Представяне на доклада от Сметната палата

Координаторите взеха решение да поканят Сметната палата на заседанието на 
комисията PETI през януари.

10. Оспорвани препоръки 

Оспорваните препоръки за петиции № 428/2019, 431/2019 и 454/2019 бяха приети 
във вида, предложен от председателя. 

Председателят оттегли компромисното си решение и прие исканията от групите, 
свързани с петиции № 363/2019 и 383/2019.
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Петиция № 348/2019 ще бъде обявена за допустима, отнесена до омбудсмана и 
разглеждането ѝ ще бъде приключено;

Петиции № 451/2019, 468/2019, 477/2019 бяха приети във вида, предложен от 
група Verts/ALE; 

Петиция № 465/2019 ще бъде включена в дневния ред на предстоящо заседание; 

Петиции № 478/2019, 479/2019, 486/2019, 495/2019 и 498/2019 бяха приети във 
вида, предложен от група Renew;

Препоръките от групи Renew и Verts/ALE ще бъдат приложени към петиция 
№ 483/2019.

11. Искания във връзка с точките от списък Б

Тези точки не бяха разгледани поради липса на време и това ще бъде направено 
чрез писмена процедура.

12. Констативно посещение в България

Поради липса на време коментарите по проекта на програма за констативното 
посещение в България (24 – 26 февруари 2020 г.) ще бъдат представени чрез 
писмена процедура.

13 – 16. Точки за сведение

Координаторите се запознаха с въпросите за сведение:

- Назначаване на членове на ЕП за структурите за прилагане на Конвенцията на 
ООН за правата на хората с увреждания

- Списък 3

На 23 октомври 2019 г. на всички членове на комисията беше предаден списък 
с регистрирани петиции, считани от Генералната дирекция за 
председателството като потенциално несъответстващи на разпоредбите на 
член 227 от ДФЕС (петиции от номер 0852-19 до 0966-19):

1 Въпроси, които изглежда не попадат в сферите на дейност на Съюза
0865-19, 0889-19, 0890-19, 0893-19, 0896-19, 0899-19, 0900-19, 0937-19, 
0956-19, 0959-19, 0961-19, 0962-19.

2. Липса на съществени елементи, позволяващи установяване на сферата на 
дейност на Съюза
0904-19
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3. Непоследователна обосновка с неясна връзка със сферите на дейност на 
Съюза
0869-19, 0873-19, 0939-19, 0940-19.

Петиции № 0853-19, 0854-19, 0923-19, 0935-19, 0953-19, 0966-19, 0949-19 бяха 
извадени от списък 3.

- Оттеглени петиции

Петиции № 1580/2013, 1854/2014, 232/2016, 934/2018 и 345/2019 бяха 
оттеглени от вносителите.

- Получени писма

а) позиция на Словакия във връзка с петиция № 0879-17 относно термалните 
води

б) отговор от комисията JURI на петиция № 0660-18 относно поставените 
под попечителство или настойничество непълнолетни лица

в) отговор от „Generalitat Valenciana“ на петиция № 0143-19 относно 
депонирането на отпадъци

г) отговор от испанските органи на петиция № 0535-17 относно 
уврежданията

д) отговор от комисията TRAN на петиция № 1195-18 относно пътното 
таксуване на базата на изминати километри

е) съобщение за членовете на ЕП относно петиция № 0092-10 относно 
нарушаването на конституционните права във Венесуела

Околна среда

19. Петиция № 1194/2017, внесена от Мария дел Кармен Варела Вело, с испанско 
гражданство, от името на „Asociación Galega Cova Crea“, относно проекта за медна 
мина в община Тоуро, област Галисия
(в присъствието на вносителката на петицията)

Петиция № 0174/2018, внесена от Исмаел Антонио Лопес Перес, с испанско 
гражданство, от името на „Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo“, относно 
проекта за мина в Тоуро, Ла Коруня
(в присъствието на вносителя на петицията)

Петиция № 0386/2018, внесена от Исабел Вила, с испанско гражданство, от името 
на „Plataforma Vecinal Mina Touro O Pino Non“ относно медната мина в Тоуро, 
област Галисия
(в присъствието на вносителката на петицията)

Оратори: Луис Галярдо Сафра, Мария дел Пилар Сампедро Ларанга и Ирия Арес Мендес 
(вносители на петиции), Даниел Фернандес Гомес (ЕК, ГД „Околна среда“ ), Татяна 
Жданока, Диана Риба и Хинер, Кристина Маестре Мартин де Алмагро, Франсиско 
Милян Мон, Маргрете Аукен и Елеонора Еви.
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Решение: петицията да се остави отворена за разглеждане, да се изиска повече 
информация по въпроса от Комисията. 

Социални въпроси – пол

20. Петиция № 0271/2019, внесена от Силвия Оняте Моя, с испанско гражданство, 
относно вдовишките пенсии
(в присъствието на вносителката на петицията)

Оратори: Силвия Оняте Моя (вносителка на петицията), Джулия Палиани (ЕК, ГД 
„Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“), Кристина Маестре Мартин де 
Алмагро, Клара Агилера Гарсия, Джорди Каняс Перес, Ярослав Дуда и Роса Естарас 
Ферагут. 

Решение: петицията да остане отворена за разглеждане, да се напише писмо до 
испанското министерство на заетостта, да се предаде за сведение на комисията EMPL и 
да се изиска писмено потвърждение от Комисията.

Заседанието продължи в 16.00 ч., под председателството на Татяна Жданока 
(заместник-председател).

21. Петиция № 1126/2018, внесена от J. U. N., с британско гражданство, относно 
директива за домашния тормоз и насилие
(в присъствието на вносителката на петицията)

Оратори: Мартина Торнквист (ЕК, ГД „Правосъдие и потребители“), Ярослав Дуда и 
Джейн Урсула Николас (вносителка на петицията). 

Решение: петицията да остане отворена за разглеждане и да се поиска становище както 
от комисията FEMM, така и от комисията LIBE.

Заседанието продължи в 16.16 ч. под председателството на председателя.

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,
както и
петиция № 0240/2018, внесена от Антонио Луис Васкес Делгадо, с испанско 
гражданство, от името на „JUSAPOL“, относно мерките за насърчаване на равно 
заплащане за равен труд в ЕС
(в присъствието на вносителя на петицията)

Оратори: Мигел де ла Корте (ЕК, ГД „Правосъдие и потребители“), Петер Яр, Татяна 
Жданока, Елеонора Еви, Роса Естарас Ферагут. Антонио Луис Васкес Делгадо, Мигел 
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Анхел Гомес-Гарсия (вносители на петиция № 240/2018), Адам Покорни (ЕК, ГД 
„Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“), Хорхе Бусаде Виялба, Джорди 
Каняс Перес, Кристина Маестре Мартин де Алмагро и Пабло Ариас Ечеверия.

Решение: петициите да останат отворени за разглеждане;
за петиция № 0189/2018: да се изпрати за становище на комисиите EMPL и FEMM и да 
се изиска допълнителна информация от Комисията;
за петиция № 0240/2018: още веднъж да се напишат писма както до Министерство на 
вътрешните работи на Испания (с искане за ангажимент за равно заплащане за равен 
труд), така и до председателя на Конгреса на депутатите (за получаване на информация 
относно напредъка по законодателната работа).

Заседанието продължи в 16.51 ч., под председателството на Татяна Жданока 
(заместник-председател).

Транспорт

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

Оратори: Жан-Луи Колсон (ЕК, ГД „Мобилност и транспорт“), Гуендолин Делбос-
Корфилд, Елеонора Еви, Марио Фуроре и Петер Яр.

Решение: да се приключи разглеждането на петицията.

24. Петиция № 1030/2018, внесена от Рафаела Скатолон, с италианско гражданство, 
относно отмяна на проекта за високоскоростна железопътна линия Бреша – Верона
(в присъствието на вносителката на петицията)

Оратори: Рафаела Скатолон (вносителка на петицията), Жан-Луи Колсон (ЕК, ГД 
„Мобилност и транспорт“), Елеонора Еви и Петер Яр.

Решение:  петицията да остане отворена за разглеждане и да се напише писмо до 
италианските органи (Министерство на инфраструктурата и транспорта) за искане на 
разяснения.

Заседанието продължи в 17.30 ч. под председателството на председателя.

25. Петиция № 0659/2018, внесена от Самуел Мартин-Соса, с испанско гражданство, 
от името на „Еколози в действие“, относно изграждането на високоскоростна линия 
между Марчена и Осуна в провинция Севиля (Испания)
(в присъствието на вносителя на петицията)

Оратори: Летисия Балсега Калво (вносителка на петиции) и Даниел Фернандес Гомес 
(ЕК, ГД „Околна среда“).
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Решение: петицията да остане отворена за разглеждане, да се напише писмо до 
испанските органи за пълното спазване от страна на Испания на решението на Съда на 
ЕС по дело C-461/14 и да се изиска актуална писмена информация от Комисията. 

26. Петиция № 0026/2018, внесена от Патрисио Ошлиес Серано, с испанско 
гражданство, от името на „Colectivo Emigrante“, относно железопътната линия 
между Канфранк и Олорон

Оратори: Паскал Боажман (EK, ГД „Регионална и селищна политика“) и Пабло Ариас 
Ечеверия.

Решение: петицията да остане отворена за разглеждане и да се поиска актуална писмена 
информация от Комисията.

27. Петиция № 1205/2015, внесена от L. M., със словашко гражданство, относно 
модернизацията на словашката железопътна отсечка при Липтовски Микулаш

Оратори: Ярослав Страка (ЕК, ГД „Регионална и селищна политика“) и Андрей 
Слабаков.

Решение: петицията да остане отворена за разглеждане, да се пише до словашките 
органи относно оценката за въздействието върху околната среда на съответния проект, 
да се изпрати за становище на комисията TRAN и да се поиска допълнителна 
информация от Комисията. 

28. Петиция № 0247/2019, внесена от Йоахим Шулц, с германско гражданство, 
относно четвъртия железопътен пакет

Оратори: Ян Шерп (ЕК, ГД „Мобилност и транспорт“).

Решение: да се приключи разглеждането на петицията.

29. Петиция № 0069/2019, внесена от Гюнай Мехмед, с българско гражданство, 
относно намаляване на дневната почивка за водачите на товарни превозни 
средства, предвидена в пакета за мобилност на ЕС

Оратори: Фредерик Расмусен (ЕК, ГД „Мобилност и транспорт“).

Решение: петицията да се остави отворена за разглеждане, да се изпрати за становище 
на комисията TRAN и да се изиска актуална писмена информация от Комисията.

30. Петиция № 0098/2019, внесена от S. M., с българско гражданство, от името на 
Стефи-Транс, подкрепена от 13 подписа, относно проверките за почивка, 
извършвани от френските власти върху български превозвачи,
както и
Петиция № 0226/2019, внесена от S. L. K., с българско гражданство, от името на 
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S.K.L. Транс, относно проверките за почивка, извършвани от френските власти 
върху български превозвачи

Оратори: Фредерик Расмусен (ЕК, ГД „Мобилност и транспорт“), Ангел Джамбазки, 
Андрей Слабаков, Андрей Новаков и Лорант Винце.

Решение: петицията да се остави отворена за разглеждане, да се изпрати за становище 
на комисията TRAN и да се изиска актуална писмена информация от Комисията.

31. Петиция № 1447/2016, внесена от Анита Краусе, с германско гражданство, с молба 
за изменение на член 9, параграф 2 от Регламент № 561/2006 за хармонизиране на 
някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния 
транспорт
(в присъствието на вносителката на петицията)

Оратори: Анита Краусе и Грегор Тер Хайде (вносители на петицията), Фредерик 
Расмусен (ЕК, ГД „Мобилност и транспорт“) и Лорант Винце. 

Решение: петицията да остане отворена за разглеждане и да се изиска актуална 
информация от Комисията за евентуално преразглеждане на Регламент № 561/2006 
относно времето на шофиране и периодите на почивка.  

32. Разни въпроси

Няма

33. Дата и място на следващото заседание

 2.12.2019, 15.00 – 18.30

 3.12.2019 г., 9.00 – 12.30 ч. и 14.30 – 18.30 ч.

Заседанието беше закрито в 18.26 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:

0710/2017, 0873/2017, 0777/2018, 0864/2018, 1119/2018, 1137/2018, 1199/2018, 0019/2019, 
0155/2019, 0164/2019, 0191/2019, 0212/2019, 0218/2019.
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Следните петиции ще останат отворени за разглеждане: 

1342/2011, 0646/2018, 0755/2018, 0103/2019, 0145/2019, 0171/2019, 0211/2019, 0235/2019, 
0242/2019.

Приложения:

Списък с петиции, обявени за допустими след последното заседание на комисията по 
петиции от 2 – 3 октомври 2019 г.
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Резултати от поименните гласувания
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1. Доклад относно годишния доклад за дейността на Европейския омбудсман през 
2018 г.

1.1. Окончателно гласуване

28 +
ECR Emmanouil Fragkos, Andrey Slabakov

GUE/NGL Martin Buschmann, Alexis Georgoulis

NI Eleonora Evi, Mario Furore

PPE Anna-Michelle Asimakopoulou, Jarosław Duda, Peter Jahr, Radan Kanev, Ádám Kósa, Dolors Montserrat, 
Eugen Tomac, Loránt Vincze

RENEW Sophia in 't Veld, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne

S&D Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Sylvie Guillaume, Jude Kirton-Darling, Alfred Sant, Cristian Terheş

VERTS/ALE Margrete Auken, Nico Semsrott, Tatjana Ždanoka

1 -
RENEW Monica Semedo

1 0
ID Stefania Zambelli

Поправки на вот и намерения за гласуване

+ Rainer Wieland, Cristina Maestre Martín De Almagro 

- Lefteris Nikolaou-Alavanos 

0

Забележка: по технически причини следното гласуване не е регистрирано правилно:
– Моника Семедо (RENEW) не е гласувала.
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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/NÄRVAROLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)
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(2), Jude Kirton-Darling (1, 2), Alfred Sant (2), Cristian Terheş (2), Ulrike Müller (1, 2), Frédérique Ries (1, 2), Marie-Pierre Vedrenne 
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