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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019 - 2024

Комисия по петиции

PETI_OJ(2020)302_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

Вторник, 14 юли 2020 г., 9.00 – 11.00 ч.

Брюксел

чрез видеоконференция (зала JAN 4Q1)

в 9.00 ч.

1. Приемане на проекта на дневен ред (1) OJ– PE 654.079
FdR 1209482

2. Одобряване на протокола от заседанието от:
   16 юни 2020 г.

PV– PE 653.828
FdR 1207742
+ 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 
заседание на координаторите.
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*** Време за гласуване *** (успоредно с дейности на комисията)
         (гласуване с бюлетина (списък за гласуване) по 

електронната поща)

4. Изменения на бюджета за 2021 г.
– приемане на измененията

    АМ – 

*** Край на гласуването *** в 10.00 ч.

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

Околна среда

5. Петиция № 1236/2019, внесена от Иржи Возак, с чешко 
гражданство, относно опасността от загуба на питейна вода в 
област Либерец (Чешката република) поради разширяването 
на мина за кафяви въглища в Туров (Полша)
(в присъствието на вносителя на петицията чрез 
видеоконференция)

   CM – PE 650.612
   FdR 1203991
   (28.4.2020 г.)

Увреждания

6. Петиция № 1056/2016, внесена от Марк Уитли, с британско 
гражданство, от името на Европейския съюз на глухите, с 
искане Европейският парламент да позволи внасянето на 
петиции на националните жестомимични езици, използвани в 
ЕС
(в присъствието на вносителя на петицията чрез 
видеоконференция)

   sir1056-16
   LT ГД „Устни 
преводи“ 
   (9.11.2017 г.)
   LT ГД „Иновации и 
техническо 
обслужване“
   (19.5.2020 г.)
   LT Пресслужба на 
ЕП
   (27.5.2020 г.)

Права на потребителите

7. Петиция № 0486/2019, внесена от Лара Мендес, с испанско 
гражданство, относно дискриминационни практики от страна 
на Netflix

   CM – PE 647.025
   FdR 1198105
   (3.2.2020 г.)
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   Становище на 
комисията IMCO
   (4.3.2020 г.)

8. Разни въпроси

9. Дата и място на следващото заседание
    3.9.2020 г., 13.45 – 15.45 ч. и 16.45 – 18.45 ч. (очаква се потвърждение)

* * *

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

10. Петиция № 1418/2014, внесена от Хари Дюримел, с френско 
гражданство, относно качеството на водата в Гваделупа и 
Мартиника и бездействието на френските органи

CM-PE 
582.348/REV 
FdR 1208193

11. Петиция № 0689/2015, внесена от Ян Снейдер и Том де Боей, с 
нидерландско гражданство, подкрепена от 553 подписа, относно 
политиката, следвана от нидерландските органи спрямо пътуващите 
общности

CM-PE 
584.055/REV.III 
FdR 1206945

12. Петиция № 1233/2015, внесена от E.G.V., с испанско гражданство, 
от името на AGAMME, относно жени и деца, които са били обект 
на насилие

CM-PE 
593.916/REV 
FdR 1206946
LT ES

13. Петиция № 1295/2015, внесена от Йоаким Савиан Поповичи, с 
румънско гражданство, относно законодателно предложение за 
търговията с хранителни продукти в Румъния

CM-PE 
587.565/REV.III 
FdR 1167890

14. Петиция № 1055/2019, внесена от Йоханес Шмукеншлегер, с 
австрийско гражданство, от името на Селскостопанска камара на 
федерална провинция Долна Австрия, подписана от 58 473 други 
лица, относно преразглеждането на член 16 от Директива 92/43 
относно популациите на вълците

CM-PE 653.732 
FdR 1206956

15. Петиция № 1069/2019, внесена от Еве Финк, с естонско 
гражданство, от името на mittetulundusühing Eesti Roheline 
Liikumine, относно предполагаемо нарушение на Директивата за 
водите при управлението на езеро Юлемисте (Естония)

CM-PE 653.733 
FdR 1206957

16. Петиция № 1197/2019, внесена от M.C., с италианско гражданство, 
относно предполагаемо нарушение на конкурентното право от 
страна на регионалните органи на Апулия

CM-PE 653.738 
FdR 1206962
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