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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019 – 2024

Комисия по петиции

PETI_OJ(2020)301_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

2 юли 2020 г., четвъртък, 16.45 – 18.45 ч.

Брюксел

чрез видеоконференция (зала JAN 4Q2)

в 16.45 ч.

1. Приемане на проекта на дневен ред (1) OJ– PE 653.956
FdR 1208464

2. 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 
заседание на координаторите.
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В присъствието на представители на Европейската комисия

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

COVID-19
(евентуално в присъствието на вносителите на петициите чрез видеоконференция)

3. Петиция № 0546/2020, внесена от Джулия Боме, с шведско 
гражданство, относно борбата с бездомността в Европейския 
съюз

   sir546-20

4. Петиция № 0315/2020, внесена от Лаймис Абромайтис, с 
литовско гражданство, относно монтирането на антивирусни 
стерилизиращи устройства в обществения транспорт и 
оживените места

   sir315-20

5. Петиция № 0653/2020, внесена от Рене Жусик, с белгийско 
гражданство, от името на асоциация „Open Borders Europe“, 
подкрепена от два подписа, относно Шенгенската система и 
мерките, предприети по време на кризата с COVID-19 

   sir653-20

6. Разни въпроси

7. Дата и място на следващото заседание
    14.7.2020 г., 9.00 – 11.00 ч.

* * *

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

8. Петиция № 1344/2012, внесена от Роберта Форнасари, с италианско 
гражданство, относно премахването на вивисекцията в ЕС

CM-PE 
535,892/REV.III 
FdR 1203962

9. Петиция № 1233/2017, внесена от Филомена Пинка, с италианско 
гражданство, относно предполагаемо неравностойно третиране, 
произтичащо от закона за реформа на италианските училища

CM-PE 650,733 
FdR 1204935



OJ\1208464BG.docx 3/5 PE000.000v01-00

BG

10. Петиция № 0040/2018, внесена от Алберто Малаголи, с италианско 
гражданство, относно предполагаемо нарушаване на Директива 
91/271/ЕИО за замърсяване на водите от канализацията

CM-PE 
626,863/REV 
FdR 1203966

11. Петиция № 1013/2018, внесена от Алесандро Джованети, с 
италианско гражданство, относно използването на един единствен 
материал в опаковките на продуктите в супермаркетите
и

CM-PE 
638,733/REV 
FdR 1203969

Петиция № 0082/2019, внесена от Елена Михаела Блейдея, с 
румънско гражданство, за по-добро използване на найлоновите 
опаковки

12. Петиция № 0472/2019, внесена от Елхар Муминович, с австрийско 
гражданство, относно класифицирането в Европейската 
квалификационна рамка на образователните степени, присъждани 
от университети за приложни науки

CM-PE 652,469 
FdR 1205981

13. Петиция № 0566/2019, внесена от G.Z., с германско гражданство, 
относно Закона за далекосъобщенията в Германия

CM-PE 652,471 
FdR 1205983

14. Петиция № 0573/2019, внесена от B.-P. L., с германско гражданство, 
относно липсата на професионална докторантура в Германия и 
съответното нарушаване на конкуренцията за германските лекари

CM-PE 652,472 
FdR 1205984

15. Петиция № 0753/2019, внесена от C.C.-C., с датско гражданство, 
относно трансграничната продажба на гориво за отопление

CM-PE 652,474 
FdR 1205986

16. Петиция № 0768/2019, внесена от Тимъти Елис, с британско 
гражданство, относно включването на престъпления против 
околната среда като престъпления против човечеството в Римския 
статут на Международния наказателен съд

CM-PE 652,258 
FdR 1204944

17. Петиция № 0785/2019, внесена от G. M., с хърватско гражданство, 
относно спор между хърватски гражданин и публични органи за 
поземлена собственост и недвижимо имущество

CM-PE 652,476 
FdR 1205988

18. Петиция № 0815/2019, внесена от Яцек Павелчак, с полско 
гражданство, относно прекратяване на издаването на статистически 
номера за регистрация и идентификация на икономически 
оператори (EORI)

CM-PE 652,259 
FdR 1204946

19. Петиция № 0867/2019, внесена от R.P.C., с испанско гражданство, 
относно мащабно изсичане на дървета в град Виго съгласно 
стратегия за устойчиво градско развитие

CM-PE 652,478 
FdR 1205990

20. Петиция № 0963/2019, внесена от I.J., с латвийско гражданство, от 
името на Латвийското общество към групата за подкрепа на 

CM-PE 652,480 
FdR 1205992
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ирландските възрастни граждани, относно латвийските пенсионери, 
живеещи в Ирландия

21. Петиция № 0967/2019, внесена от Макс-Дитер Форстман, с 
германско гражданство, относно пречките пред частните лица при 
продажба на ценни книжа в Германия

CM-PE 652,483 
FdR 1205995

22. Петиция № 0990/2019, внесена от Бианка Мантел, с германско 
гражданство, относно увеличаване на финансовата подкрепа за 
научни изследвания, които не извършват изпитвания върху животни

CM-PE 650,604 
FdR 1203983

23. Петиция № 1017/2019, внесена от Свен Грот, с германско 
гражданство, относно договори за работа на повикване с 
германската пощенска служба

CM-PE 652,262 
FdR 1204949

24. Петиция № 1029/2019, внесена от Феликс Хамон, с германско 
гражданство, относно признаването на неговата диплома за 
преподавател от Германия за последващо обучение за учител във 
Франция

CM-PE 652,263 
FdR 1204950

25. Петиция № 1035/2019, внесена от C. G. M., с испанско гражданство, 
от името на Galgos sin Fronteras (асоциация за спасяване и 
осиновяване на хрътки, използвани предимно за лов) и FAPAM 
(Федерация на асоциациите за опазване и защита на животни в 
община Мадрид), относно забраната за използване на хрътки в 
ловните практики

CM-PE 650,608 
FdR 1203987

26. Петиция № 1046/2019, внесена от Хосе Рамон Карильо Родригес, с 
испанско гражданство, относно избиването на диви кози в Тенерифе

CM-PE 652,264 
FdR 1204951

27. Петиция № 1050/2019, внесена от Санжай Норберт де Маскареняс 
Енрикес, с португалско гражданство, относно създаването на 
специална виза за партньори на граждани на ЕС, които са граждани 
на трета държава, пребиваващи в чужбина

CM-PE 652,484 
FdR 1205996

28. Петиция № 1058/2019, внесена от M.B., с полско гражданство, 
относно предполагаемо нарушение на европейското право от съд в 
Германия

CM-PE 652,485 
FdR 1205997

29. Петиция № 1243/2019, внесена от G. F., с гръцко гражданство, 
относно даване на право на европейските адвокати да поставят 
апостил върху частни и публични документи

CM-PE 652,640 
FdR 1206781

30. Петиция № 1264/2019, внесена от E.S., с германско гражданство, 
подкрепена от два подписа, относно предполагаема дискриминация 
във връзка с обезщетенията за дългосрочни грижи за пенсионерите

CM-PE 652,490 
FdR 1206002
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