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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по петиции

PETI_PV(2019)291_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 4 септември 2019 г., 9.00 − 12.30 ч. и 14.30 − 17.30 ч.,

и от 5 септември 2019 г., 9.00 − 12.30 ч.
БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито в 9.05 ч. на 4 септември 2019 г., сряда, под председателството 
на Дулорс Монсерат (председател).

1. Заседание на координаторите (при закрити врати) от 9.00 до 10.30 ч.

Заседанието беше закрито в 9.58 ч.

***

Заседанието беше възобновено в 10.34 ч. под председателството на Дулорс 
Монсерат (председател).

2. Приемане на проекта на дневен ред
OJ– PE 639.964

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

3. Одобряване на протоколите от заседанието:
• 10 юли 2019 г.                                                         PV– PE 639.745

Протоколите бяха одобрени. 

4. Съобщения на председателя

Председателят съобщи, че на заседанието си на 10 юли 2019 г. координаторите на 
комисията по петиции:

• приеха проекта на дневен ред за 4-5 септември 2019 г.;
• взеха решение, според което комисията по петиции следва да организира изслушване 
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относно FATCA, с участието на вносителите на петиции, държавите членки, един 
представител на САЩ и съвместно с комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи и комисията по икономически и парични въпроси, ако тези комисии 
желаят това.
• докладът относно годишния доклад за дейността на Европейския омбудсман през 
2018 г. е възложен на PPE, в лицето на Петер Яр.
• взеха решение за създаването на мрежата на комисията по петиции и за покана към 
всички останали комисии да се присъединят, като определят поне по един член за тази 
мрежа, който за предпочитане да не е член на комисията по петиции.

В присъствието на представители на Европейската комисия

5. Представяне от Европейската комисия на сътрудничеството й с комисията по 
петиции

Оратори:   Енрико Форти (Комисия, генерален секретар, директор), Маргрете Аукен, 
Петер Яр, Джуд Къртън-Дарлинг, Татяна Жданока.

6. Представяне от Правната служба на сътрудничеството й с комисията по 
петиции

Оратори:   Мария Хосе Мартинес Иглесиас (Правна служба на ЕП, директор), Радан 
Кънев.

7. Представяне от Тематичен отдел „В” на сътрудничеството му с комисията по 
петиции

Оратори:   Мигел Тел (Генерална дирекция за вътрешни политики на ЕС, Тематичен 
отдел „В“, началник на отдел).

8. Представяне от Европейския омбудсман, г-жа Емили О’Райли, на годишния ѝ 
доклад за 2018 г.

Оратори:   Емили О’Райли (Европейски омбудсман), Маргрете Аукен, Петер Яр, 
Елеонора Еви, Джуд Къртън-Дарлинг, Мари-Пиер Ведрен.

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

Околна среда – научноизследователска дейност и иновации

9.  Петиция № 0596/2018, внесена от M.A.R.A., с испанско гражданство, от името 
на „Asociación Española de Protección Civil para el Clima Espacial y el EMP“ 
(AEPCCE), относно определянето на стратегия на ЕС относно космическите 
метеорологични явления и електромагнитните импулси (ЕМИ)

Оратори: Мигел Анхел Родригес Ариас (вносител на петицията), Сабин Льокрение 
(Европейска комисия, ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП 
„), Аниес Еврен.
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Решение: Да се остави отворена за разглеждане и комисията да бъде информирана за 
приемането на новия регламент относно космическото пространство, така че да 
провери дали стратегията на ЕС в тази област е уместна.

Заседанието беше закрито в 12.24 ч.

* * *

Заседанието беше възобновено в 14.35 ч. под председателството на Дулорс Монсерат  
(председател).

10. Съобщения на председателя относно решенията, взети от координаторите 

1) Приемане на проекта на дневен ред за заседанието на комисията по петиции на 
2-3 октомври 2019 г.

2) Искания за месец октомври и за следващи дневни редове

Бяха взети предвид всички искания за дневния ред на заседанията в периода 2 –
 3 октомври.

В дневния ред за октомври ще бъде добавена специална точка относно петициите 
относно правата на гражданите, свързани с излизането на Обединеното кралство от 
ЕС, и комисията ще прикани ръководната група по въпросите на излизането на 
Обединеното кралство от ЕС да участва в дебата.

Петиция № 0204/2019 относно искане за финансиране за биомедицинските изследвания 
на миалгичен енцефаломиелит ще бъде включена в дневния ред за октомври.

Петиция № 0059/2017 относно волфрамовата мина в Лоусаме, Галисия ще бъде 
включена в дневния ред за октомври.

Петиции № 0801/2016, 0627/2018, 0923/2018, 0925/2018 и 0926/2018 относно въпроси, 
свързани с излизането на Обединеното кралство от ЕС, ще бъдат добавени към дневния 
ред за октомври в точката относно излизането на Обединеното кралство от ЕС.

Петиция № 1211/2017 относно неспазване от страна на Швеция на правото на ЕС по 
отношение на издаването на личен идентификационен номер на граждани на ЕС и 
техните семейства и Петиция 0927/2018 относно прилагането на Директива 2004/38/ЕО 
в Белгия (системна проверка на правата на пребиваване) ще бъдат добавени като отделна 
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точка в дневния ред за октомври.

Процедури по спешност

Петиция № 0560/2019 относно данъка върху керосина за авиационния сектор и 
Петиция № 0826/2019 относно излизането на Обединеното кралство от ЕС и трайната 
защита на основните права на бежанците мигранти ще бъдат обект на процедурата по 
спешност. 

Петиция относно излизането на Обединеното кралство от ЕС , внесена от A.B., ще 
бъде предмет на процедурата по спешност. Решението относно последващите действия 
ще бъде взето чрез писмена процедура.

3) Назначаване на представители

3.1 Назначаване на членове на ЕП за структурите, прилагащи Конвенцията на ООН за

правата на хората с увреждания и мрежата на Конвенцията за правата на хората с 
увреждания.

Крайният срок за представяне на кандидатите от групите беше определен за сряда,

11 септември, (до края на работния ден).

3.2 Назначаване на членове на ЕП в Мрежата за интегриране на принципа на равенство 
между половете

Крайният срок за представяне на кандидатите от групите беше определен за сряда,

11 септември, (до края на работния ден).

4) Програма на изслушванията за втората половина на 2019 г.

 Координаторите постигнаха съгласие относно неокончателната програма за 
изслушването относно FATCA. Комисията по икономически и парични въпроси 
следва да бъде поканена да участва.

 Координаторите решиха, че комисията по петиции ще проведе изслушване относно 
популацията на вълците. Следва да бъдат поканени 4 експерти, чиито разходи се 
възстановяват, а изслушването ще се проведе в сътрудничество с комисията по 
земеделие и развитие на селските райони и комисията по околна среда, обществено 
здраве и безопасност на храните.

5) Програма на изслушванията за първата половина на 2020 г.

Координаторите бяха приканени да изпратят своите предложения до секретариата в 
срок до 24 септември с оглед приемане на програмата за изслушванията на 
заседанието на координаторите на 2 октомври. 

6) Програма на пътуванията за първата половина на 2020 г.

Координаторите бяха приканени да изпратят своите предложения до секретариата в 
срок до 24 септември с оглед приемане на програмата за пътуванията на заседанието 



PV\1188173BG.docx 5/17 PE641.087v01-00

BG

на координаторите на 2 октомври. 

7) Оспорвани препоръки

Оспорваните препоръки за петиции № 0001/2019, № 0213/2019 и № 0241/2019 бяха 
приети във вида, предложен от председателя.

Петиции № 0009/2019 и № 0011/2019 са приети във вида, предложен от S&D.

Петиция № 0058/2019 е приета във вида, предложен от ЕНП.

8) Искания във връзка с точките от списък Б

Петиция № 0179/2018 относно спасяването на вълците в Германия ще бъде оставена 
отворена за разглеждане с оглед изслушването по този въпрос на комисията по петиции 
през декември.

Петиция № 1004/2014 относно предполагаемо заобикаляне на Директивата относно 
оценката на въздействието върху околната среда и петиция № 0641/2018 относно 
въздействието върху околната среда на новата магистрала в Елзас (Франция) ще 
останат отворени за разглеждане и ще изчакат оценката от страна на Комисията на 
допълнителната информация, предоставена от вносителя на петициите.

Петиция № 0138/2018 относно замърсяването с тежки метали и азбест на промишлен 
обект, предвиден за обеззаразяване, ще остане отворена за разглеждане и ще 
предостави на вносителя на петицията 2 месеца за реакция на отговора на ЕК.

Петиция № 2201/2014 относно лова на диви птици в Андалусия; Петиция № 0626/2017 
относно неприлагането на Рамковата директива на ЕС за водите и друго 
законодателство на ЕС; Петиция № 0901/2017 относно отрицателното въздействие на 
вноса на генетично модифицирана соя в ЕС; Петиция № 0231/2018 относно 
злоупотребите със срочни трудови договори от правителството; Петиция № 0251/2018 
относно дискриминацията на мигрантите в областта на признаването на 
квалификациите и заетостта в Испания; Петиция № 0259/2018 относно датския закон за 
изземването на активи на търсещите убежище; Петиция № 0278/2018 относно изпитите 
за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства; 
Петиция № 0352/2018 относно защитата на бобъра в Испания; Разглеждането на 
Петиция № 474/2018 относно строежа на магистрала в Мурсия ще бъде приключено в 
съответствие с насоките на комисията по петиции.

9) Изследователска програма на комисията по петиции за периода 2019—2020 г.

Координаторите бяха приканени да представят предложения за научни изследвания до  
24 септември на обяд, така че представените предложения да могат да бъдат обсъдени 
на заседанието на координаторите през октомври. 

10) Въпроси за сведение

Координаторите се запознаха с въпросите за сведение.

За информация бяха предоставени следните документи
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a) Списъци с регистрирани петиции, считани от Генералната дирекция за 
председателството за потенциално несъответстващи на разпоредбите на член 227 от 
ДФЕС, бяха предоставени на всички членове на комисията на 16 юли 2019 г.

Списък 3 относно петициите с номера от 0297-19 до 0591-19

1. Въпроси, които изглежда не попадат в сферите на дейност на Съюза
№ 0303-19, 0306-19, 0307-19, 0324-19, 0337-19, 0339-19, 0350-19, 0356-19, 0374-
19, 0376-19, 0379-19, 0385-19, 0386-19, 0389-19, 0390-19, 0391-19, 0393-19, 0396-
19, 0398-19, 0400-19, 0412-19, 0421-19, 0422-19, 0425-19, 0429-19, 0437-19, 0439-
19, 0440-19, 0441-19, 0442-19, 0443-19, 0445-19, 0458-19, 0459-19, 0466-19, 0471-
19, 0475-19, 0481-19, 0487-19, 0489-19, 0491-19, 0492-19, 0504-19, 0508-19, 0510-
19, 0514-19, 0518-19, 0521-19, 0557-19, 0559-19, 0561-19, 0575-19, 0576-19, 0578-
19, 0580-19.

2. Липса на съществени елементи, позволяващи установяване на сферата на 
дейност на Съюза.

№ 0380-19, 0499-19, 0520-19
3. Непоследователна обосновка с неясна връзка със сферите на дейност на Съюза

0341-19, 0353-19, 0388-19, 0408-19, 0416-19, 0450-19, 0507-19, 0533-19, 0570-19, 
0577-19.

б) Оттеглени петиции
  № 0243-19, 0289-19, 0424-19, 0635-19, 0640-19, 0677-19.

в) Отговор на испанското Министерство на правосъдието, Петиция № 0199-15

г) отговор на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
на петиции № 0663-18, 0844-18, 1104-18.

Здравеопазване

11. Петиция № 0494/2017, внесена от Алесия Маргеритини, с италианско 
гражданство, против национална законова разпоредба, която прави ваксинациите 
задължителни за ученици,
Петиция № 0495/2017, внесена от Елена Манцони Ди Киоска, с италианско 
гражданство, против национална законова разпоредба, която прави ваксинациите 
задължителни за ученици,
Петиция № 0496/2017, внесена от Ремо Пулчини, с италианско гражданство, 
относно несъвместимост на италианското право със законодателството на ЕС по 
отношение на задължителните ваксинации,
Петиция № 0558/2017, внесена от А. B. с италианско гражданство, относно 
задължителните ваксинации в Италия,
Петиция № 0057/2018, внесена от Р.И., с италианско гражданство, подкрепена от 
приблизително 100 подписа, относно задължителните ваксинации в Италия,
Петиция № 0250/2019, внесена от Ренато Лели, с италианско гражданство, от 
името на сдружение „Родители за равни възможности“, които възразяват срещу 
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задължителната ваксинация без превантивни тестове за безопасност

Оратори: Р.И. (вносител на петиция № 0057/2018), Мартин Ингворсен (Европейска 
комисия, ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“), Джуд Къртън-Дарлинг, 
Петер Яр. 

Решение:  да се изпрати за сведение на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи и да се приключи. 

Околна среда

12.  Петиция № 0225/2018, внесена от В. М., с полско гражданство, подкрепена от 2 
подписа, от името на асоциацията „Prawobrzeża“, относно строежа на терминал за 
контейнери в зона от „Натура 2000“ в Швиноуйшче, Полша
 
Оратори: Пшемислав Огински (Европейска комисия, ГД „Околна среда“), Татяна 
Жданока, Петер Яр. 

Решение: да се остави отворена за разглеждане и да се напише писмо до полското 
постоянно представителство, с което да се информират за въпросите, посочени в 
петицията, и да се изразят опасенията на членовете на ЕП от комисията по петиции 
относно риска от този вид проекти за околната среда; да се изиска актуална 
информация от Комисията;

Околна среда — пластмаси

13.     Петиция № 2553/2014, внесена от Лудвиг Бюлмайер, с германско 
гражданство, относно микропластмасите и наночастиците,
Петиция № 0663/2015, внесена от Оливър Щайнер, с германско гражданство, 
относно процедура за създаване на система за пречистване във всички европейски 
пречиствателни станции за филтриране на пластмасовите микрочастици
Петиция № 0783/2015, внесена от E. D. , с германско гражданство, относно забрана 
на козметичните продукти, съдържащи пластмасови микрочастици,
Петиция № 0793/2015, внесена от Оливър Щайнер, с германско гражданство, 
относно забрана на пластмасовите микрочастици в козметичните продукти, 
тоалетните принадлежности и облеклото
Петиция № 0695/2018, внесена от У.K., с германско гражданство, относно 
пластмасови микрочастици в твърдите биовещества, използвани в 
селскостопански торове, и в утайки от отпадъчни води

Оратори: Андрей Кобе, Паоло да Силва Лемос (Европейска комисия, ГД „Околна 
среда“), Алекс Аджус Салиба, Петер Яр. 

Решение: да останат отворени за разглеждане, да се изпратят за сведение на комисията 
по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, да се изиска актуална 
информация от ЕК относно Директивата за пречистването на градските отпадъчни води 
и да се наблюдава прилагането на стратегията за пластмасите и Директивата относно 
намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната 
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среда в държавите членки.

14. Петиция № 0349/2018, внесена от K.H., с германско гражданство, от името на 
„Ideenschmiede Mainz“, относно прилагане на законодателство по отношение на 
използването на пластмаса и
Петиция № 0191/2018, внесена от О.J., с германско гражданство, относно 
намаляване на пластмасовите отпадъци,

Оратори: Паоло да Силва Лемос (Европейска комисия, ГД „Околна среда“), Алекс 
Аджус Салиба.

Решение: да се приключи разглеждането.

15. Петиция № 0758/2018, внесена от A.V., с британско гражданство, относно 
производството на пластмаса и подобряването на кръговата икономика,
Петиция № 1013/2018, внесена от Алесандро Джованети, с италианско 
гражданство, относно използването на един единствен материал в опаковките на 
продуктите в супермаркетите и
Петиция № 0082/2019, внесена от Елена Михаела Блейдея, с румънско 
гражданство, за по-добро използване на найлоновите опаковки

Оратори: Алесандро Джованети (вносител на петиция № 1013/2018), Леонардо Маца 
(Европейска комисия, ГД „Околна среда“), Алекс Аджус Салиба, Елеонора Еви.

Решение: да останат отворени за разглеждане, да се наблюдава прилагането на 
стратегията за пластмасите и Директивата относно намаляването на въздействието на 
определени пластмасови продукти върху околната среда в държавите членки, да се 
изиска актуална информация от ЕК.

Селско стопанство — хуманно отношение към животните

16.  Петиция № 1124/2018, внесена от Д.С., с полско гражданство, подкрепена с два 
подписа, относно хуманното отношение към медоносните пчели

Оратори: г-н Дени Симонен (Европейска комисия, ГД „Здравеопазване и безопасност 
на храните“).

Решение: да се остави отворена за разглеждане; да се изпрати за сведение на члена на 
Комисията по въпросите на селското стопанство и  развитието на селските райони; да 
се поиска становище от комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI)

Селско стопанство – търговия

17.  Петиция № 0611/2018, внесена от Исмаел Санчес Кастильо, с испанско 
гражданство, от името на „Comité Provincial PCE Sevilla“ относно митото на САЩ 
за зрели маслини от Испания

Оратори: Исмаел Санчес Кастильо (вносител на петицията), Серхио Павон Гонзалес 
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(Европейска комисия, ГД „Земеделие и развитие на селските райони „), Еми Кородима 
(Европейска комисия, ГД „Търговия“), Алекс Аджус Салиба,  Хуан Игнасио Соидо 
Алварес, Мария Сорая Родригес Рамос, Сира Рего, Клара Агилера. 

Решение: да се остави отворена за разглеждане; внимателно проследяване от страна на 
Комисията на процеса на СТО относно изравнителните и антидъмпинговите мита, 
наложени на зрелите маслини от Испания.

Държавна помощ

18. Петиция № 0894/2017, внесена от М.М., с италианско гражданство, относно 
асиметричното прилагане на държавната помощ между Германия и останалата 
част на Европейския съюз, с което се изменя състоянието на общия пазар

Оратори: Салим Медгул (Европейска комисия, ГД „Конкуренция“), Георге Фалка, 
Елеонора Еви, Татяна Жданока,  Джуд Къртън-Дарлинг. 

Решение: да се приключи разглеждането.

Заседанието беше закрито в 16.40 ч.

* * *

Заседанието беше възобновено в четвъртък, 5 септември, в 09.05 ч. под 
председателството на Дулорс Монсерат  (председател).

Потребителски права — Финансови услуги

19. Петиция № 0063/2017, внесена от Ивайло Илиев, с българско гражданство, 
подкрепена от 50 подписа, относно предполагаемо нарушение на правата на 
потребителите при процедури при заповед за плащане в България,
Петиция № 0408/2017, внесена от Десислава Филипова, с българско гражданство, 
подкрепена от 4248 подписа, относно законосъобразността на член 417 от 
българския Граждански процесуален кодекс и предполагаемо нарушение на 
правата на потребителите в България при процедури при заповед за плащане,
Петиция № 0838/2017, внесена от Виолета Господинова, с българско гражданство, 
относно процедура при заповед за плащане във връзка със спор с българска банка, 
свързан с ипотечен заем,
Петиция № 0514/2018, внесена от Ивайло Илиев, с българско гражданство, 
относно предполагаема корупция в българските съдилища и нарушение на 
правото на справедлив съдебен процес,
Петиция № 0606/2018, внесена от Милена Димитрова, с българско гражданство, 
относно предполагаемо нарушение на Директива 93/13/ЕИО и спор с банка по 
повод жилищен кредит,
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Петиция № 0609/2018, внесена от Цецка Хаджигеоргиева, с българско 
гражданство, относно предполагаемо нарушение на правото на справедлив 
съдебен процес и липса на достъп до правосъдие,
Петиция № 0720/2018, внесена от Виолета Господинова, с българско гражданство, 
относно предполагаема измама и корупция с цел незаконно отнемане на 
имущество от страна на банки и частни съдебни изпълнители в България,
Петиция № 0810/2018, внесена от P.A.V., с българско гражданство, относно 
законосъобразността на член 417 от българския Граждански процесуален кодекс и 
предполагаемо нарушение на правата на потребителите при производства, 
свързани със заповедите за плащане в България,
Петиция № 1045/2018, внесена от Z.T.A., с българско гражданство, подкрепена от 
180 подписа, относно предполагаемото несъвместимост на българския 
Граждански процесуален кодекс с общностното законодателство, що се касае до 
процедурата за заповед, на задействане и процедурата по апелативно обжалване,
Петиция № 1193/2018, внесена от A. M., с българско гражданство, от името на 
„Сдружение на потърпевшите от частните съдебни изпълнители и съдебната 
система – Солидарност“, относно солидарността за потърпевшите от частни 
съдебни изпълнители и съдебната система в България,
Петиция № 0036/2019, внесена от Димитър Панайотов, с българско гражданство, 
от името на Сдружение „Солидарност“ – Сдружение на потърпевшите от частните 
съдебни изпълнители и съдебната власт, относно предполагаема корупция в 
българските съдилища и нарушаване на правото на справедлив съдебен процес,
Петиция № 0037/2019. внесена от Мариана Илиева, с българско гражданство, 
относно предполагаемо нарушение на правото на ЕС от страна на Република 
България чрез т.нар. „заповедно производство“,
Петиция № 0040/2019, внесена от А.М., с българско гражданство, относно 
несъответствието на българското право с Регламент (ЕО) № 1896/2006 за 
създаване на процедура за европейска заповед за плащане,
Петиция № 0051/2019, внесена от Елица Василева, с българско гражданство, 
относно предполагаемо нарушаване от страна на България на Директива 
93/13/ЕИО относно неравноправните клаузи в потребителските договори и
Петиция № 0102/2019, внесена от H.Y., с българско гражданство, относно спор, 
свързан с ипотечен заем

Оратори: Ивайло Илиев (вносител на петиция № 0063/2017, от името на вносителите на 
петиции № 0514/2018, 0037/2019 и 51/2019), Десислава Филипова и Веска Волева 
(вносители на петиция 0408/2017), Светослав Спасов (от името на вносителя на 
петиция № 0838/2017), Милена Димитрова (вносител на петиция №  0606/2018), Светла 
Миланова (от името на вносителя на петиция № 0609/2018), Николай Почев (от името 
на вносителя на петиция № 0810/2018), Завен Астадуров, Николай Даскалов и Николай 
Колев (от името на вносителя на петиция 1045/2018), Мария Абрашева (от името на 
вносителите на петиции № 1193/2018 и 0036/2019), Владислав Янев (от името на 
вносителя на петиция № 0040/2019), Робер Матиак (Европейска комисия, ГД 
„Правосъдие“), Ярослав Дуда, Петер Яр, Джуд Къртън-Дарлинг, Маргрете Аукен, 
Андрей Слабаков, Лефтерис Николау-Алаванос, Радан Кънев, Татяна Жданока, Ангел 
Джамбазки. 

Решение: да се остави отворена за разглеждане и да се изчакат резултатите от 
процедурата за нарушение; да се изпрати официално писмо до Постоянното 
представителство на Република България с искане за информация; да се изпрати за 
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сведение на комисията по икономически и парични въпроси и да се изпрати напомняне 
за становище на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите; да се 
изиска актуална информация от Комисията.

20. Петиция № 0928/2018, внесена от A. K., с унгарско гражданство, подкрепена от 
10 000 подписа, относно предполагаеми несправедливи договорни условия за 
заеми в чуждестранна валута в Унгария

Оратори: A. К. (вносител на петиция), Петер Бишоф-Евердинг (Европейска комисия, 
ГД „Правосъдие“), Джуд Къртън-Дарлинг, Ярослав Дуда.  

Решение: да се остави отворена за разглеждане; да изчака оценката на ЕК относно 
прилагането на Директивата относно неравноправните клаузи в потребителските 
договори в Унгария; да се изпрати за становище на комисията по вътрешния пазар и 
защита на потребителите (IMCO) и на  комисията по икономически и парични въпроси 
(ECON).

Потребителски права — Транспорт

21. Петиция № 0692/2018, внесена от Каталина Серда Понс, с испанско 
гражданство, относно прилагането на Регламент № 261/2004 относно създаване на 
общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на 
борда и отмяна или голямо закъснение на полети и
Петиция № 0727/2018, внесена от M. S., с германско гражданство, относно 
създаването на общи правила за обезщетяване при отказан достъп на борда, 
отмяна на полети или големи закъснения

Оратори: Гюнтер Етл (Европейска комисия, ГД „Мобилност и транспорт“), Андрис 
Америкс.  

Решение: да се остави отворена за разглеждане; да изчака резултатите от проучването 
за установяване на фактите, започнато от Комисията в края на 2018 г.; в допълнение 
към вече информирани комисии (комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите и комисията по транспорт и туризъм), да се информира комисията по 
правни въпроси (с оглед на висящото досие относно Директивата за представителните 
искове — COD 2018/0089).

22. Петиция № 0165/2018, внесена от Марио Бергер, с германско гражданство, 
относно изключването на пътници от обратни полети, ако те не са използвали 
полет за отиване

Оратори: Гюнтер Етл (Европейска комисия, ГД „Мобилност и транспорт“), Андрис 
Америкс.  

Решение: да се остави отворена за разглеждане; да се изиска актуална информация от 
Комисията; да се изпрати отново до комисията по транспорт и туризъм (TRAN).

23. Петиция № 0202/2018, внесена от Алфонсо Родригес Санчес, с испанско 
гражданство, относно политиката за разпределяне на местата на нискотарифните 
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авиокомпании, които разделят групи и семейства, които не плащат допълнителна 
такса за резервирани места

Оратори: Алфонсо Родригес Санчес (вносител на петицията), Петер Сьоренсен 
(Европейска комисия, ГД „Мобилност и транспорт“), Андрис Америкс.  

Решение: да се остави отворена за разглеждане; да се изпрати за становище на 
комисията по транспорт и туризъм (TRAN).

Миграция

24. Петиция № 0005/2019, внесена от Барбара Клинер, с германско гражданство, 
относно въпросите, свързани с миграцията в Гърция, по-специално на остров 
Самос

Оратори: Катерина Стамати (Европейска комисия, ГД „Миграция и вътрешни работи“), 
Асим Адемов, Лефтерис Николау-Алванос, Алекс Аджус Салиба.  

Решение: да се остави отворена за разглеждане; да се изиска информация от 
Европейската комисия относно новия законодателен пакет по този въпрос; 

Основни права

25. Петиция № 0695/2017, внесена от Ф.M., с италианско гражданство, относно 
признаването на европейското гражданство и достъпа до здравеопазване за 
бездомните граждани

Оратори: Жозефин Хедерстрьом (Европейска комисия, ГД „Трудова заетост, социални 
въпроси и приобщаване“), Татяна Жданока,  Лорант Винце.  

Решение: да се приключи разглеждането.

Г-жа Татяна Жданока (първи заместник-председател) пое председателството от 11.55 ч. 
до 12.00 ч.

Увреждания

26. Петиция № 0535/2017, внесена от Людо Херманс, с белгийско гражданство, 
относно мобилността на хората с увреждания в Европейския съюз

Оратори: Людо Херманс (вносител на петицията), Жозефин Хедерстрьом (Европейска 
комисия, ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване „), Гюнтер Етл 
(Европейска комисия, ГД „Мобилност и транспорт“), Татяна Жданока, Алекс Аджус 
Салиба, Ярослав Дуда.  

Решение: да се остави отворена за разглеждане; да се приканят, с писмо от 
председателя, държавите членки, които още не са дали становище, да направят това, за 
да се попълни списъкът с отговорите; да се изиска актуална информация от ЕК и 
нейната позиция след получените отговори; да се изпрати за сведение на комисията по 
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заетост и социални въпроси и на Интергрупата по въпросите на хората с увреждания; 
да се изпрати за сведение на останалите членове на рамката на ЕС, посочени в член 33, 
параграф 2 от Конвенцията (комисията по заетост и социални въпроси, комисията по 
граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, Европейския омбудсман, 
Европейската комисия, Агенцията на ЕС за основните права, Европейския форум на 
хората с увреждания).

Заседанието беше закрито в 12.10 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: 
2657/2013, 0175/2015, 1408/2015, 0443/2016, 0327/2017, 0362/2017, 0121/2018, 
0135/2018, 0362/2018, 0457/2018, 0493/2018, 0494/2018, 0560/2018, 0617/2018, 
0655/2018, 0667/2018, 0683/2018, 0693/2018, 0725/2018, 0733/2018, 0740/2018, 
0741/2018, 0780/2018, 0783/2018, 0803/2018, 0834/2018, 0855/2018, 0858/2018, 
0873/2018, 0888/2018, 0894/2018, 0898/2018, 0901/2018, 0944/2018, 0963/2018, 
0969/2018, 0970/2018, 0972/2018, 0980/2018, 0981/2018, 0982/2018, 0983/2018, 
0984/2018, 0994/2018, 1016/2018, 1017/2018, 1025/2018, 1052/2018, 1058/2018, 
1074/2018, 1092/2018, 1094/2018, 1147/2018, 1160/2018, 1168/2018, 1170/2018.

Следните петиции ще останат отворени за разглеждане: 
1373/2014, 2533/2014, 0364/2018, 0367/2018, 0420/2018, 0443/2018, 0504/2018, 
0557/2018, 0649/2018, 0668/2018, 0691/2018, 0798/2018, 0827/2018, 0854/2018, 
0902/2018, 0939/2018, 1114/2018.

Дата и място на следващото заседание:

    2.10.2019 г., 9.00 – 12.30 ч. и 15.00 – 18.30 ч.
    3.10.2019 г., 9.00 – 12.30 ч.
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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/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Dolors Montserrat (P)(1,2), Tatjana Ždanoka (VP)(1,2), Yana Toom (VP)(1), Ryszard Czarnecki (VP)(2), Cristina Maestre Martín De 
Almagro (VP)(1,2)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/Nariai/
Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter
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