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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019 - 2024

Комисия по петиции

PETI_OJ(2020)306_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

Сряда, 28 октомври 2020 г., 9.00 – 11.00 ч. и 11.30 – 12.30 ч.
и 16.45 – 18.45 ч.

Четвъртък, 29 октомври 2020 г., 9.00 – 11.00 ч.

Брюксел

чрез видеоконференция (зали JAN 6Q1 и ASP 5G3)

в 9.00 ч.

1. Приемане на проекта на дневен ред  (1) OJ– PE 659.034
FdR 1216220

2. Одобряване на протоколите на заседанията от:
   3 септември 2020 г.
   7 септември 2020 г.
   22 септември 2020 г.

PV– PE 657.250
FdR 1212598
PV– PE 657.486
FdR 1214008
PV– PE 657.468
FdR 1213928

3. Съобщения на председателя

_________________________
(1) Съгласно насоките на комисията от 2016 г. точките от раздел Б в проекта на дневен ред няма да бъдат 
обсъждани по време на настоящото заседание. Въпреки това преди края на заседанието всеки член на 
комисията по петиции може да поиска определена точка от раздел Б да остане 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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*** Първа процедура за дистанционно гласуване ***      (успоредно с провеждането 
на заседанието на комисията)

     (с приложението  iVote и с бюлетини за 
гласуване)

4. Становище относно „Турция – годишен доклад за напредъка 
(2019 г.)“
(2019/2176(INI))
Докладчик:   ФРАНГОС (ECR)
– приемане на измененията

    PA– PE 648.437
    FdR 1200349

    AM– PE 652.337
    FdR 1205342

5. Кратко предложение за резолюция относно Шенгенската 
система и мерките, предприети по време на кризата с COVID-
19 
(2020/2801 (RSP))
– приемане на проекта на резолюция

    RE– PE 657.398
    FdR 1213549

6.  Кратко предложение за резолюция относно борбата с 
бездомността в Европейския съюз
(2020/2802(RSP))
– приемане на проекта на резолюция

    RE– PE 658.858
    FdR 1215062

*** Край на гласуването ***  в 10.30 ч.

Становища

7. Становище относно прилагането на Директива 2000/78/ЕО на 
Съвета за създаване на основна рамка за равно третиране в 
областта на заетостта и професиите с оглед на Конвенцията за 
правата на хората с увреждания
(2020/2086 (INI)) 

(за EMPL)
Докладчик:   ПАПАДАКИС (S&D)
– разглеждане на проект на становище

a     PA– PE 652.561
       FdR 1206409

В присъствието на представители на Европейската комисия

A. Петиции за обсъждане в комисията по петиции въз основа на писмения 
отговор на Комисията или на други получени документи

Транспорт
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8. Петиция № 0740/2019, внесена от Стив Бентли, с българско 
гражданство, относно използването на английски авиационен 
език при авиационната поддръжка в ЕС

   CM–PE 655,602
   FdR 1209754
   9.7.2020 г.
  LT EASA 
(23.07.2020 г.)

Околна среда

9. Петиция № 0971/2013, внесена от Карлос Алонсо Сидад, с 
испанско гражданство, от името на „Plataforma Ecologista 
EZPITSUA“, относно качеството на питейната вода в 
резервоара Ойола (Oiola) в Страната на баските
(в присъствието на вносителя на петицията чрез 
видеоконференция)
и
Петиция № 2184/2014, внесена от Адолфо Барена Салсес, с 
испанско гражданство, от името на „Izquierda Unida de 
Aragón“, относно необходимостта от намеса на ЕС във връзка 
със сериозното замърсяване с линдан на река Гайего в Арагон 
(Испания)
(в присъствието на вносителя на петицията чрез 
видеоконференция)
и
Петиция № 0694/2017, внесена от Самуел Мартин Соса, с 
испанско гражданство, от името на „Ecologistas en Acción“, 
относно наличието на линдан
(в присъствието на вносителя на петицията чрез 
видеоконференция)
и
Петиция № 0222/2018, внесена от Педро Алфонсо Окампо 
Кардала, с испанско гражданство, от името на „Esquerda Unida 
de O Porriño (EU-SON)“, относно замърсяване с линдан в О 
Пориньо, Испания
(в присъствието на вносителя на петицията чрез 
видеоконференция)
и
Петиция № 0582/2020, внесена от P.O.S., с испанско 
гражданство, относно план за премахване на замърсяването от 
линдан в Испания, както и на територията на ЕС

   CM– 
   PE 535,934/REV.II
   FdR 1088811
   (30.03.2016 г.)
   CM– 
   PE 575,166/REV.II
   FdR 1175863
   (31.01.2019 г.)

   CM– PE 620,752/REV
   FdR 1195842
   (19.12.2019)

   sir0222-18

   Проучване на 
Тематичен отдел „В“

   sir0582-20

* * *
от 11.00 до 11.30 ч.

ПАУЗА
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* * *
от 11.00 до 12.30 ч.

10. Заседание на координаторите

* * *

от 12.30 до 16.45 ч.

ПАУЗА

* * *
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от 16.45 до 18.45 ч. в зала ASP 5G3

11. Съобщения на председателя относно решенията, взети от 
координаторите

 

***Втора процедура на дистанционно гласуване *** (успоредно с провеждането на 
заседанието на комисията)

     (с приложението  iVote и с бюлетини за 
гласуване)

12. Становище относно „Турция – годишен доклад за напредъка 
(2019 г.)“
(2019/2176(INI))
Докладчик:   ФРАНГОС (ECR)
– приемане на проект на становище

    PA– PE 648.437
    FdR 1200349

    AM– PE 652.337
    FdR 1205342

*** Край на гласуването ***  в 17.45 ч.

Увреждания

13. СЕМИНАР
относно защитата на правата на хората с увреждания

„Новата стратегия за хората с увреждания“

организиран от Тематичен отдел „В“ по граждански права и 
конституционни въпроси за комисията по петиции

(вж. отделна програма)

    Програма

* * *

Четвъртък, 29 октомври 2020 г.

от 9.00 до 11.00 ч. в зала JAN 6Q1

Становище

14. Доклад относно годишния доклад за дейностите на 
Европейския омбудсман през 2019 г.
(2020/2125(INI))
Докладчик: ГИЙОМ (S&D)

    PR– PE 657.311 v02
    FdR 1215484



PE659.034v01-00 6/10 OJ\1216220BG.docx

BG

(краен срок за внасяне на изменения: 5.11.2020 ч. в 18.00 ч. 
/гласуване: 2.12.2020 г. (очаква се потвърждение)/пленарно 
заседание (очаква се потвърждение): януари 2021 г.)
– разглеждане на проект на доклад

Образование

15. Петиция № 0858/2017, внесена от Ана Лосада, с испанско 
гражданство, от името на Асоциацията за двуезично обучение, 
относно отражението на преобладаващото обучение на 
каталонски език в училище върху семействата, които се местят 
в района
(в присъствието на вносителя на петицията чрез 
видеоконференция)

   CM–PE 626,725
   FdR 1160375
   (30.7.2018 г.)
   LT Каталуня
   (11.07.2018 г.)

Околна среда

16. Петиция № 1432/2016, внесена от Киара Марини, с италианско 
гражданство, от името на „Comitati autocostituiti contro il 
Passante di Bologna“, относно проекта „Passante di Bologna“

   CM–PE 610,621
   FdR 1134097
   (30.08.2017 г.)

17. Разни въпроси

18. Дата и място на следващото заседание
    10.11.2020 г., 9.00 – 11.00 ч. и 11.30 – 12.30 ч.
    10.11.2020 г., 13.45 – 15.45 ч. и 16.45 – 18.45 ч.

* * *

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

19. Петиция № 1254/2017, внесена от T. P., с унгарско гражданство, 
относно предполагаеми нарушения на Директивата за мрежата 
„Натура 2000“ в гората на Сайохидвег, Унгария

CM-PE 
625,290/REV.II 
FdR 1212168

20. Петиция № 0235/2019, внесена от Руте Собрал, с португалско 
гражданство, относно предполагаема дискриминация на учители в 
Португалия

CM-PE 
641,058/REV.II 
FdR 1212172
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21. Петиция № 0320/2019, внесена от J.D., с френско гражданство, от 
името на JJDH, относно договореностите на ЕИБ за финансиране на 
малки и средни предприятия чрез Европейския инвестиционен фонд

CM-PE 657,330 
FdR 1213227

22. Петиция № 0323/2019, внесена от Херман Винклер, с австрийско 
гражданство, от името на „Quizomat s.r.o“., относно изземването на 
игрални автомати и относно свободата на предоставяне на услуги 
съгласно член 56 от ДФЕС

CM-PE 
650,593/REV 
FdR 1213228

23. Петиция № 0326/2019, внесена от Винченцо Рицо, с италианско 
гражданство, относно предполагаемия дискриминационен характер 
на италианския екологичен данък върху замърсяващите околната 
среда автомобили

CM-PE 
648,533/REV 
FdR 1212175

24. Петиция № 0363/2019, внесена от Джовани Бонвенто, с италианско 
гражданство, относно таксите за „териториална непрекъснатост“, 
налагани на живеещите (или местните жители) на Сицилия по 
отношение на въздушния транспорт
и

CM-PE 657,331 
FdR 1213229

Петиция № 0875/2019, внесена от Ремо Пулчини, с италианско 
гражданство, относно задълженията, свързани с териториалната 
непрекъснатост, по отношение на въздушния и морския транспорт 
за граждани и жители на Сицилия

25. Петиция № 0603/2019, внесена от Даниел Щарибахер, с австрийско 
гражданство, относно изпълнението на Директива 2005/36/ЕО 
относно признаването на професионалните квалификации

CM-PE 648,653 
FdR 1202127

26. Петиция № 0662/2019, внесена от Маурицио Гербино, с италианско 
гражданство, подкрепена от 2 подписа, относно неравнопоставеност 
в италианската държавна администрация, относно правото на 
обучение

CM-PE 657,143 
FdR 1212176

27. Петиция № 0706/2019, внесена от Руи Мартинш, с португалско 
гражданство, относно забраната за продажба на данни за географско 
позициониране в ЕС

CM-PE 657,332 
FdR 1213230

28. Петиция № 0709/2019, внесена от D.R., с румънско гражданство, от 
името на A.I.F., подкрепена от 11 подписа, относно реституцията на 
недвижима собственост в Румъния

CM-PE 657,333 
FdR 1213231

29. Петиция № 0737/2019 внесена от G. F.V., с испанско гражданство, 
относно дискриминационното отношение към учители на временна 
длъжност в испанските публични администрации, командировани в 
чужбина

CM-PE 657,334 
FdR 1213232

30. Петиция № 0844/2019, внесена от P.O.S., с испанско гражданство, 
от името на сдружението за дивата природа „Vida Silvestre“, 

CM-PE 657,135 
FdR 1212158
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относно предотвратяването на пожари в ЕС

31. Петиция № 0999/2019, внесена от Анабел Руфер, с германско 
гражданство, относно предполагаема дискриминация между 
студенти от ЕС и нидерландски студенти в Нидерландия по 
отношение на улесняването на пътуванията

CM-PE 657,133 
FdR 1212156

32. Петиция № 1034/2019, внесена от Исабел Хиралт, с испанско 
гражданство, от името на испанското дружество за здраве и 
интегративна медицина, националния съвет за хомеопатия, относно 
интегративната медицина

CM-PE 657,132 
FdR 1212155

33. Петиция № 1092/2019, внесена от Кнут Кюн, с германско 
гражданство, относно предполагаема дискриминация, основана на 
възраст, и нарушение на Директивата за равното третиране от 
страна на Германия

CM-PE 655,613 
FdR 1209765

34. Петиция № 1104/2019, внесена от K.U.O., с германско гражданство, 
относно шумово замърсяване от мотоциклети и други устройства с 
двигател

CM-PE 655,796 
FdR 1210818

35. Петиция № 1123/2019, внесена от H.J.F., с германско гражданство, 
относно обявяването в несъстоятелност на „Томас Кук“ и загубите, 
причинени на потребителите

CM-PE 655,797 
FdR 1210819

36. Петиция № 1135/2019, внесена от Даниел Хиршбах, с германско 
гражданство, подкрепена от два подписа, относно искане за забрана 
на ултравиолетовите устройства за убиване на насекоми от открити 
пространства в ЕС

CM-PE 657,130 
FdR 1212153

37. Петиция № 1251/2019, внесена от B.C., с френско гражданство, от 
името на Bancs Publics, относно одобрението и финансирането на 
аквапарк Epervière във Валанс, департамент Дром (Франция)

CM-PE 653,938 
FdR 1208410

38. Петиция № 1254/2019, внесена от U.G., с германско гражданство, 
относно подкрепа и финансиране от страна на ЕС на операции по 
спасяване на бежанци в Средиземно море

CM-PE 655,804 
FdR 1210826

39. Петиция № 1284/2019, внесена от Георге Кондурат, с румънско 
гражданство, относно оспорване на създаването на зелена зона в 
Букурещ, Румъния

CM-PE 657,276 
FdR 1212735

40. Петиция № 1286/2019, внесена от Антонио Галиарди, с италианско 
гражданство, от името на сдружение „ElettrosmigVolturino“, относно 
електромагнитно замърсяване от радио- и телевизионни антени

CM-PE 657,127 
FdR 1212149

41. Петиция №1320/2019, внесена от Райнер Шнек, с германско 
гражданство, от името на Германска асоциация за изследване на 

CM-PE 655,809 
FdR 1210831
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боеприпаси, относно прилагането на член 11 от Директивата на ЕС 
за огнестрелните оръжия

42. Петиция № 0008/2020, внесена от Милан Норо, с италианско 
гражданство, относно налагането на изискването за национална 
средна заплата за граждани на трети страни, които кандидатстват за 
събиране на семейството в Малта

CM-PE 655,813 
FdR 1210835

43. Петиция № 0025/2020, внесена от Илиян Ашков, с българско 
гражданство, относно възстановяване на държавни земи и гори в 
България на лицата, които са предявили претенции за собствеността 
им след 2007 г.

CM-PE 657,123 
FdR 1212145

44. Петиция № 0028/2020, внесена от Стефано Салваторе Казабианка, с 
италианско гражданство, от името на Associazione Autisti 
Soccorritori Italiani (Асоциация на служителите на Пътна помощ в 
Италия), относно задължителното осигуряване на оборудване за 
сигурност на публичните спасителни превозни средства и персонала

CM-PE 657,122 
FdR 1212144

45. Петиция № 0059/2020, внесена от H.T., с германско гражданство, 
относно трансграничното изпращане с нетърговска цел на 
еднокопитни животни в граничните региони

CM-PE 657,339 
FdR 1213237

46. Петиция № 0060/2020, внесена от K.W., с германско гражданство, 
относно вноса на месо от измъчвани животни

CM-PE 657,340 
FdR 1213238

47. Петиция № 0076/2020, внесена от Мария Варгин, с германско 
гражданство, относно промени във връзка с изискванията за 
задължително етикетиране

CM-PE 655,816 
FdR 1210839

48. Петиция № 0110/2020, внесена от Y.J., с финландско гражданство, 
относно нарушаването на Рамковата директива за водите на ЕС 
относно езерото Ахтаринярви във Финландия

CM-PE 657,120 
FdR 1212141

49. Петиция № 0137/2020, внесена от M.T., с израелско гражданство, 
относно предполагаема дискриминация на граждани, които 
пребивават дългосрочно в Малта

CM-PE 655,825 
FdR 1210849

Становище на 
комисията 
LIBE

50. Петиция № 0220/2020, внесена от Мануел Рика, с португалско 
гражданство, относно задължението на ресторантите, кафенетата и 
доставчиците на храни да предоставят ясна информация за 
хранителните съставки

CM-PE 657,110 
FdR 1212131

51. Петиция № 0264/2020, внесена от P.T., с германско гражданство, CM-PE 657,108 
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относно фалшиви лекарства като MMS за лечение на аутизъм FdR 1212129

52. Петиция № 0266/2020, внесена от Галина Петрова, с българско 
гражданство, относно пътната безопасност в България

CM-PE 657,107 
FdR 1212128

53. Петиция № 0270/2020, внесена от P.S., с германско гражданство, 
относно възможността за отказване на бисквитки на интернет 
сайтове

CM-PE 657,344 
FdR 1213242

54. Петиция № 0274/2020, внесена от S.C., с британско гражданство, 
относно прекратяването на полетите без пътници

CM-PE 657,106 
FdR 1212127

55. Петиция № 0308/2020, внесена от Антонио Визикио, с италианско 
гражданство, относно твърдения за дискриминационно третиране на 
студенти от европейски университети в Испания

CM-PE 657,346 
FdR 1213244

56. Петиция № 0465/2020, внесена от Естебан Ортис Де Урбина Диас, с 
испанско гражданство, относно неправилното транспониране в 
испанското законодателство на Директива 2002/20/ЕО

CM-PE 655,989 
FdR 1212120

57. Петиция № 0568/2020, внесена от C.G., с германско гражданство, 
относно забраната за еднопосочни електронни писма между 
дружества и клиенти

CM-PE 657,357 
FdR 1213255

58. Петиция № 0623/2020, внесена от M.F., с италианско гражданство, 
подкрепена от 106 подписа, относно признаването на лекари, 
медицински сестри и здравни работници, починали в Италия поради 
Covid-19, и подобряването на общественото здраве

CM-PE 657,359 
FdR 1213257
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