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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019 - 2024

Комисия по петиции

PETI_OJ(2020)307_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

10 ноември 2020 г., вторник, 9.00 – 12.00 ч.,
13.45 – 15.45 ч. и 16.45 – 18.45 ч.

Брюксел

чрез видеоконференция (зала ASP 1G3)

в 9.00 ч.

1. Приемане на проекта на дневен ред  (1) OВ – PE 660.156
FdR 1217348

2. Одобряване на протоколите на заседанията от:
   няма

 

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)

     ( чрез приложението iVote и с бюлетини за 
гласуване)

4. Доклад относно разискванията на комисията по петиции през 
2019 г.
(2020/2044 (INI))
Докладчик:  ЗЛОТОВСКИ (ECR)
– приемане на измененията

    PR– PE 646.916
    FdR 1197378

    AM– PE 658.790-v02
    FdR 1214720

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

    RE– PE 657.398
    FdR 1213549

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

    RE– PE 658.858
    FdR 1215062

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

В присъствието на представители на Европейската комисия

А. Петиции за обсъждане в комисия въз основа на писмения отговор на 
Комисията или други получени документи

Околна среда

7. Петиция № 0482/2020, внесена от M.B., с австрийско 
гражданство, относно различните видове европейски системи 
за измерване на нитрати
както и
Петиция № 0490/2020, внесена от E.W., с австрийско 
гражданство, относно различните видове европейски системи 
за измерване на нитрати
както и
Петиция № 0491/2020, внесена от C.R., с германско 
гражданство, подписана от 17 други лица, относно различните 
видове европейски системи за измерване на нитрати
както и 
Петиция № 0499/2020, внесена от Кристоф Кристенсен, с 
германско гражданство, относно различните видове 
европейски системи за измерване на нитрати
както и

   CM– PE 658,976
   FdR 1215955
   (12.10.2020)
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Петиция № 0535/2020, внесена от K.E., с германско 
гражданство, относно различните видове европейски системи 
за измерване на нитрати

Правосъдие

8. Петиция № 1328/2015, внесена от Ренато Аморозо, с 
италианско гражданство, относно статута на мировите съдии 
в Италия
както и
Петиция № 0214/2016, внесена от E. A., с италианско 
гражданство, относно мировите съдии в Италия

   CM–
   PE 593,920/REV.II
   FdR 1200358
   (2.03.2020)
...LT IT (31.08.2017)

Констативно посещение

9. Констативно посещение в България   (24 – 26.02.2020 г.)
- разглеждане на проекта на доклад от констативното 
посещение
(краен срок за изменения на препоръките на 16.11.2020 г. в 
15.00 ч.(очаква се потвърждение))

   CR–PE 658.877-v02
   FdR 1216737

Дискриминация - Земеделие

10. Петиция № 0695/2019, внесена от Щефан Якоб Дамс, с 
германско гражданство, от името на COPA-COGECA, относно 
липсата на върховенство на закона в Полша

   sir695-19

* * *
от 12.00 до 13.45 ч.

ПАУЗА

* * *

от 13.45 до 15.45 ч.

Измами и корупция

11. Петиция № 0194/2020, внесена от G.-H. H., с германско 
гражданство, относно предполагаема корупция в Словакия

   sir194-20

12. Петиция № 0517/2018, внесена от Роберт Пикали, със 
словашко гражданство, от името на Élő Vidék Gazdaplatform, 
подкрепена от два подписа, относно предполагаеми измами 
със субсидии от ЕС в Словакия

   CM– PE 655,786
   FdR 1210793
   (24.07.2020 г.)
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Сигурност, основни права

13. Петиция № 0087/2020, внесена от Сораниб Натали Ернандес 
Де Дeфендини, с испанско гражданство, относно твърдения за 
нарушение на Решение (ОВППС) на Съвета от 13 ноември 
2017 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението 
във Венесуела
както и
Петиция № 0149/2020, внесена от Роберто Мансиля, с 
испанско гражданство, от името на Foro Ciudadano España 
constitucional (Граждански форум за конституционна 
Испания), относно възможно нарушение на Регламент (ЕС) 
2017/2063 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на 
положението във Венесуела
както и
Петиция № 0289/2020, внесена от J.J.R.F., с португалско 
гражданство, относно възможно нарушение на Регламент (ЕС) 
2017/2063 на Съвета от 13 ноември 2017 г. относно 
ограничителни мерки с оглед на положението във Венесуела

   sir87-20

   sir149-20

   sir289-20

* * *
от 15.45 до 16.45 ч.

ПАУЗА

* * *

от 16.45 до 18.45 ч.

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

     (с приложението iVote и с бюлетини за 
гласуване)

14. Доклад относно разискванията на комисията по петиции през 
2019 г.
(2020/2044 (INI))
Докладчик:  ЗЛОТОВСКИ (ECR)
- приемане на проектодоклад

    PR– PE 646.916
    FdR 1197378

    AM– PE 658.790-v02
    FdR 1214720

15. 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
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16.  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 17.45 ч.

Правосъдие - Права на жертвите

17. Петиция № 1525/2016, внесена от Мигел Анхел Родригес 
Ариас, с испанско гражданство, относно 379 случая на все още 
неразрешени убийства, извършени от терористичната група 
ЕТА в Испания

   CM– PE 610,802
   FdR 1135037
   (22.9.2017 г.)
  Писмо от Fiscalia 
General
  Писмо от Audiencia 
Nacional
  Писмо от Defensor 
Pueblo
  Писмо от Min. Justicia

Данъчно облагане

18. Петиция № 1088/2016, внесена от г-н J.R., с френско 
гражданство, относно предполагаемото нарушение на права 
на ЕС от американския Акт за спазване на данъчното 
законодателство във връзка със задгранични сметки (FATCA) 
и извънтериториалното въздействие на американските закони 
в ЕС

   CM–
   PE 607,954/REV.II
   FdR  1175981
   (31.1.2019 г.)
Писмо между 
финландското 
председателство и 
САЩ (3.12.2019 г.)
Писмо от финландско 
председателство 
(7.1.2020 г.)
Писмо от члена на 
Комисията 
Джентилони
(20.2.2020 г.)

19. Разни въпроси

20. Дата и място на следващото заседание 
    2.12.2020 г., 13.45 – 15.45 ч. и 16.45 – 18.45 ч. 
    3.12.2020 г., 9.00 – 11.00 ч. и 11.30 – 12.30 ч.

* * *


